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பிரதான உள்ளடக்கம்
வினாக்க

க்கு வாய்

தனி அறிவித்தல்

ல விைடகள்

ல வினா:

ஐக்கிய நா கள் மனித உாிைமகள் ேபரைவயின் அறிக்ைக ஒத்திைவப்
தனி உ ப்பினர் சட்ட

லங்கள்:

சுஜீவ ேசனசிங்க மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ] –
தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட
குற்றச் ெசயல்க க்குப் ப யாக்கப்பட்ேடா க்கும் சாட்சிக
சட்ட லம் :
இரண்டாம்,

ன்றாம்

க்குமான உதவி மற் ம் பா காப் ச்

ைறகள் மதிப்பிடப்பட் , தி த்தப்பட்டவா

நிைறேவற்றப்பட்ட
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Postponement of Report of United Nations Human Rights Council
PRIVATE MEMBERS’ BILLS:
Sujeewa Senasinghe Foundation (Incorporation) - [The Hon. Nalin Bandara Jayamaha] –
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පාර්ලිෙම්න්තුව

1.

A petition from Mr. K.R. Dissanayaka of No. 72,
Idipokunagoda Road, Tangalle;

2.

A petition from Mr. M.G.M. Wickramasinghe of
No.1335/13, Bogahawaththa Road, Pannipitiya;

3.

A petition from Mr. N.D.B. Rajapaksha of No.
38, Godaparagahahena, Palathota, Kalutara;

4.

A petition from Mr. W.P.R.D. Weerasinghe of
No. 48 L, Weralugolla Waththa, Wataddara,
Veyangoda;

අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
කථානායකතුමා [ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.

5.

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .
சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம
வகித்தார்கள்.

A petition from Mrs. G.I.C. Perera of No. 63/16,
Dambahena Road, Maharagama;

6.

A petition from Mrs. J.M. Kumarasinghe of Sri
Lanka Insurance Corporation Limited, Kaduwela
Branch;

7.

A petition from Mrs. K.K. Shiranthika Pavithrani
of No. 18, 2nd Lane, Bangala Handiya, Pitakotte,
Kotte;

8.

A petition from Mrs. K. P. M. Champika of
No. 340, Humbutiyawa, Nittambuwa;

9.

A petition from Mrs. K.T. Matharage of Sri
Lanka Insurance Corporation Limited, Galle
Branch;

பாரா

மன்றம்
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The Parliament met at 1.00 p.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the
Chair.

නිෙව්දන

அறிவிப் க்கள்
ANNOUNCEMENTS

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීම
பாரா

மன்ற அ

வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம்

COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2015
ෙපබරවාරි මස 19වන බහස්පතින්දා, එනම් අද දින පස් වරු
03.00ට ගරු කථානායකතුමාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට
නියමිත බැවින් ඊට පැමිණ සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික
මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාටම ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED

10. A petition from Mrs. M. Chandrika Priyani
Perera of Hathathuduwa, Kalawila, Beruwala;
11. A petition from Mrs. M. Verani Yashodha of No.
72/2, Mulleriyawa, Himbutana New Town;
12. A petition from Mrs. M. D. Nirosha
Pushpakumari of Sri Lanka Insurance
Corporation Limited, Kalutara Branch;
13. A petition from Mrs. M.G.S. Nilmini Kumari of
Fully Claim Unit, Life Department, Sri Lanka
Insurance Corporation Limited, Colombo 02;

2012 වර්ෂය සඳහා සමුපකාර සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන
වාර්තාව.- [ආහාර සුරක්ෂිතතාව අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත
කරුණාතිලක මහතා]

14. A petition from Mrs. S.A.V.R.K. Siriwardhana of
No. 118/1, New Airport Road, Ratmalana; and

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

15. 15.A petition from Mrs. W.M.S.M. Weerasekara
of Sandaganagama, Weligepola, Balangoda.

சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Ordered to lie upon the Table.

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன

ෙපත්සම්

ம

க்கள்

PETITIONS
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්ය
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்
ைகத்ெதாழில் இராஜாங்க அைமச்சர்)

ரவர்தன)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

-

ெப ந்ேதாட்டக்

(The Hon. Karuppaiah Velayudam - State Minister of
Plantation Industries)

Hon. Speaker, I present the following petitions:

ගරු කථානායකතුමනි, මම වැරැල්ලගම, ඉඩෙම්ගම,
"පුෂ්පසිරි" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි පුෂ්පා සංජීවනී ෙගොඩබැද්දෙග්
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு
க்குச் சாட்டக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(iii) ேமற்ப விலங்குப் பண்ைண உாிைமயாளாின்
ெபயர் மற் ம் கவாி யாெதன்பைத ம்;

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு வாய்

1040

ல விைடகள்

(iv)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ேமற்ப விலங்குப்பண்ைணயின் உாிைமயாளர்
இந்த ெதாழில் யற்சிக்கு ேமலதிகமாக ேவ
நி வன ெமான்றில் ெதாழில்
ாிவாராயின்
அந்நி வனத்தின் ெபயர் மற் ம் அவர் வகிக்கும்
பதவி யாெதன்பைத ம்

ෙගොහාෙගොඩ සත්ත්ව ෙගොවිෙපොළ : විස්තර

ெகாஹாெகாட விலங்குப் பண்ைண : விபரம்
GOHAGODA ANIMAL FARM : DETAILS

அவர் குறிப்பி வாரா?

3922/’13

(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

2. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රාජ්ය පරිපාලන, පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා පජාතාන්තීය
පාලනය පිළිබඳ අමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසූ පශ්නය - (4):
(අ)

(i)

මහනුවර නගරය තුළ එක්රැස්වන කැළි කසළ
මහනුවර, ෙගොහාෙගොඩ පෙද්ශෙය් මහවැලි ගඟ
ආසන්නෙය් වූ ස්ථානයකට බැහැර කරන බවත්;

(ii)

එම ස්ථානය අසල සත්ත්ව
පවත්වාෙගන යනු ලබන බවත්;

asked the Minister of Public Administration,
Provincial Councils, Local Government and Democratic
Governance and Minister of Buddha Sasana:
(a)

ෙගොවිෙපොළක්

(b)

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත සඳහන් ස්ථානෙය් සත්ත්ව ෙගොවිෙපොළක්
පවත්වාෙගන යෑම සඳහා නීත්යනුකූල අවසරයක්
ලබා දී තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම අවසරය ලබා දී ඇති ආයතනෙය්
ෙහෝ ආයතනවල නම් කවෙර්ද;

(iii)

එම සත්ත්ව ෙගොවිෙපොෙළහි හිමිකරුෙග් නම සහ
ලිපිනය කවෙර්ද;

(iv)

එකී සත්ත්ව ෙගොවිෙපොෙළේ හිමිකරු එම
ව්යාපාරයට අමතරව ෙවනත් ආයතනයක
රැකියාවක් කරනු ලබන්ෙන් නම්, එම ආයතනෙය්
නම සහ ඔහු විසින් දරනු ලබන තනතුර කවෙර්ද;

Is he aware that (i)

the garbage collected in the City of Kandy
is disposed of at a place in Gohagoda area
in Kandy close to the Mahaweli River; and

(ii)

an animal farm is run close to that place?

Will he state (i)

whether legal permission has been granted
to run an animal farm in the aforesaid place;

(ii)

if so, the names of the institutions that have
granted the aforesaid permission or the
name of the institution that has granted the
aforesaid permission;

(iii)

the name and address of the owner of the
aforesaid animal farm; and

(iv)

if the owner of the aforesaid farm is
employed in another institution in addition
to that industry, the name of that institution
and the post held by him?

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(c)

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

அரசாங்க நிர்வாக, மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி
மற் ம் சனநாயக ஆட்சி பற்றிய அைமச்ச ம்
த்தசாசன
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

(ii)

கண் நகரத்தில் ேச கின்ற குப்ைப கூளங்கள்
கண்
ெகாஹாெகாட பிரேதசத்தில் மகாவ
கங்ைகக்கு அ காைமயி ள்ள இடெமான்றில்
அகற்றப்ப கின்றெதன்பைத ம்;
அவ்விடத்தில் விலங்குப் பண்ைணெயான்
ேபணிவரப்ப கின்றெதன்பைத ம்

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (රාජ්ය පරිපාලන, පළාත් සභා,
පළාත් පාලන හා පජාතාන්තීය පාලනය පිළිබඳ අමාත්ය සහ
බුද්ධ ශාසන අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு க
ஜயசூாிய - அரசாங்க நி வாக, மாகாண
சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் சனநாயக ஆட்சி பற்றிய
அைமச்ச ம், த்தசாசன அைமச்ச ம்)

(The Hon.
Karu Jayasuriya - Minister of Public
Administration, Provincial Councils, Local Government and
Democratic Governance and Minister of Buddha Sanasa)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි:
(අ)

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

(ii)

ேமற்ப
இடத்தில்
விலங்குப்
பண்ைண
ெயான்ைற ேபணிவ வதற்கு சட்டாீதியான
அங்கீகாரம் வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
ஆெமனில், ேமற்ப
நி வனம் அல்ல
ெயன்பைத ம்;

அ

மதி வழங்கப்பட் ள்ள
நி வனங்கள் யாைவ

If not, why?

(i)

ඔව්.

(ii)

ඔව්.
එම ස්ථානය අසල සත්ත්ව ෙගොවිෙපොළවල්
කිහිපයක්ම පවත්වාෙගන යනු ලැෙබ්.

(ආ)

(i)

නැත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

ෙපෞද්ගලිකව සත්ත්ව ෙගොවිෙපොළවල් පවත්වා
ෙගන යන අයෙග් ෙතොරතුරු පහත සඳහන් ෙව් :
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සත්ත්ව ෙගොවිපළවල්
හිමිකරුවන්ෙග් නම

ලිපිනය

1

එම්.ජී. සිරිෙසේන මහතා

34/1, ෙගොහාෙගොඩ පාර, ෙත්ක්ක වත්ත,
කටුගස්ෙතොට

2

එස්.තංගෙව්ලු මහතා

34/බී1, ෙගොහාෙගොඩ පාර, ෙත්ක්ක
වත්ත, කටුගස්ෙතොට

3

එම්.ජී. සරත් මහතා

39, ෙගොහාෙගොඩ පාර, ෙත්ක්ක වත්ත,
කටුගස්ෙතොට

4

ෙක්.ජී. ජයතිලක මහතා

34, ෙගොහාෙගොඩ පාර, ෙත්ක්ක වත්ත,
කටුගස්ෙතොට

5

ෙක්.ජී. හිරන්ති මහත්මිය

34, ෙගොහාෙගොඩ පාර, ෙත්ක්ක වත්ත,
කටුගස්ෙතොට

6

ආර්.ජී.ෙක්. රාජපක්ෂ
මහතා

33/ඒ1, ෙගොහාෙගොඩ පාර, ෙත්ක්ක
වත්ත, කටුගස්ෙතොට

7

එම්.ජී. පියන්ත මහතා

33/ඒ, ෙගොහාෙගොඩ පාර, ෙත්ක්ක වත්ත,
කටුගස්ෙතොට

8

එම්.ජී. අජිත් කුමාර
මහතා

04, ෙගොහාෙගොඩ පාර, ෙත්ක්ක වත්ත,
කටුගස්ෙතොට

9

ආර්.ජී. පියන්ත කුමාර
මහතා

33/බී, ෙගොහාෙගොඩ පාර, ෙත්ක්ක වත්ත,
කටුගස්ෙතොට

10

බන්දුල වීරවර්ධන
මහතා
වසන්ත කුමාර් මහතා

34/1, ෙගොහාෙගොඩ පාර, ෙත්ක්ක වත්ත,
කටුගස්ෙතොට
35, ෙගොහාෙගොඩ පාර, ෙත්ක්ක වත්ත,
කටුගස්ෙතොට

11

(iv)

ෙවනත් රැකියාවක් කරන සත්ත්ව ෙගොවිෙපොළ
හිමිකරුවන්ෙග් රැකියාව හා ආයතන පිළිබඳ
ෙතොරතුරු පහත වගුෙව් දැක්ෙව්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු ඇමතිතුමනි, එතැන ෙවනත් රැකියා කරන අය නැද්ද?

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා
(மாண் மிகு க
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, මහනුවර, ෙගොහාෙගොඩ කුණු ෙගොඩ නිසා
බරපතළ පාරිසරික පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් නිසා
ගෙඟ් ජල ෙපොම්පාගාරයට ඉහළ සිට ගඟට අපවිත ජලය සහ
ක්ෂීරණය එකතු කරනවා. ෙම් ජලය "බැර මූලදව්යවලින්
ගහණයි" කියලා මධ්යම පරිසර අධිකාරිය දීපු වාර්තාවක් මම ෙම්
ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළා. ඒ කුණු කාලා තමයි ඒ ඇති කරන
ඌෙරෝ සහ හරක් හැෙදන්ෙන්. එතෙකොට, ඒ බැරෙලෝහ ඒ
සත්තුන්ෙග් ඇෙඟ් තැන්පත් ෙවනවා. ඒ බැරෙලෝහ තැන්පත් වුණු
හරක් සහ ඌෙරෝ ජා-ඇල පෙද්ශයට රුපියල් 30,000ට, 35,000ට
විකුණනවා. ඒ මාංශ කන මිනිසුන්ෙග් ශරීරෙය් කැඩ්මියම් සහ
මර්කරි කියන බැරෙලෝහ තැන්පත් ෙවනවා. අවසානෙය්දී ඒ
මිනිස්සු ෙලඩ්ඩු බවට පත් ෙවනවා.
බලපතයක් අරෙගන ඒ ෙගොවිෙපොළවල් පවත්වා ෙගන ගියත්,
ඒ සතුන්ට කෙඩන් ගන්න සත්ව ආහාර ෙනොෙවයි කෑමට
ෙදන්ෙන්. ෙගොහාෙගොඩ කුණු ෙගොෙඩ් කෑම පමණයි ඒ සත්තු
කන්ෙන්. මම ඒක ඇස් ෙදෙකන් දැක්කා. ෙම් සම්බන්ධෙයන්
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට ෙමොකක්ද කරන්න පුළුවන්
මැදිහත්වීම.

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා

(மாண் மிகு க

ஜயசூாிய)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

ගරු මන්තීතුමනි, අපදව්ය කළමනාකරණය පිළිබඳව ෙලොකු
පශ්නයක් තිෙබනවා. දැනට ඒ ගැන මෙග් අවධානය ෙයොමු ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධව කියා කරන ෙලස මම දැනටමත්
උපෙදස් දීලා තිෙබනවා. මම ඉදිරිෙය්දී තව පියවර ගන්නවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

ஜயசூாிய)

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මම ඒ නම් කියවන්නම්.

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.

සත්ත්ව ෙගොවිපළවල්
හිමිකරුවන්ෙග් නම්

රැකියාව හා ආයතනෙය් නම

1

එම්.ජී. සිරිෙසේන මහතා

මහනුවර මහා නගර සභාෙව් කම්කරු
(විශාමික)

2

එස්. තංගෙව්ලු මහතා

මහනුවර මහා නගර සභාෙව් කම්කරු
(විශාමික)

3

එම්.ජී. සරත් මහතා

මහනුවර මහා නගර සභාෙව් යන්ත
කියාකරු

4

ෙක්.ජී. ජයතිලක මහතා

මහනුවර මහා නගර සභාෙව් රියැදුරු

5

ආර්.ජී.ෙක්. රාජපක්ෂ
මහතා

මහනුවර මහා නගර සභාෙව් කම්කරු

ෙම් ෙගොහාෙගොඩ
කුණුෙගොඩ පතිචකීකරණෙය් දී එය
හුෙදක්ම ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට පමණක් තනිවම කරන්න
පුළුවන් වැඩක් ෙනොෙවයි. ඒ සඳහා පරිසර අමාත්යාංශෙය්ත්, තවත්
අමාත්යාංශ ගණනාවකත්, රාජ්ය ෙනොවන ආයතනවල
සහෙයෝගයත්
අවශ්යයි.
ෙම්
ෙගොහාෙගොඩ
කුණුෙගොඩ
සම්බන්ධෙයන් එවැනි සෙමෝධානික වැඩ පිළිෙවළක්, සියලු
අමාත්යාංශ සහ අදාළ බලධාරින් එකතු වුණ වැඩ පිළිෙවළක්
පිළිබඳව අමාත්යාංශෙය් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවාද?

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා

(மாண் மிகு க

ஜயசூாிய)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

6

එම්.ජී. පියන්ත මහතා

හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභාෙව්
කම්කරු

7

එම්.ජී. අජිත් කුමාර මහතා

කටුගස්ෙතොට ස්කාගාරෙය් රියැදුරු

8

ආර්.ජී. පියන්ත කුමාර
මහතා

මහනුවර මහා නගර සභාෙව් කම්කරු

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

9

බන්දුල වීරවර්ධන මහතා

එෙකෝෙටක් ආයතනෙය් කම්කරු

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.

10

වසන්ත කුමාර් මහතා

මහනුවර මහා නගර සභාෙව් කම්කරු
(දැනට විෙද්ශගත වී ඇත.)

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්.

තිෙබනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මා ෙමම පශ්නය මීට කලිනුත් මතු කළා. එවකට හිටපු උසස්
අධ්යාපන අමාත්යතුමාටත් මා ෙම් බව දැන්වූවා. ෙප්රාෙදණිය
විශ්වවිද්යාලෙය්
මහාචාර්යවරෙයක්
ෙම්
කුණුෙගොඩ
පතිචකීකරණය කරනවාය කියලා ව්යාපෘති වාර්තා ලියමින්

පාර්ලිෙම්න්තුව

1043

1044
காக அதன் நிர்மாணப் பணிகைள ேமற்ெகாண்ட
சீனக் கம்பனிக்கு ைகயளிப்பதற்கு நடவ க்ைக
எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා]

විශ්වවිද්යාල website එක එතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික වුවමනාවට
පාවිච්චි කර තිෙබනවා. ඒ මහාචාර්ය ෙබන් බස්නායක කියන
මහත්මයා. මම ඒක ෙබොෙහොම වගකීමකින් මීට කලින් ෙම් ගරු
සභාෙව්දී කියලා තිෙබනවා. ෙම් මැදිහත්වීම නතර කරන්නත්
අමාත්යාංශෙය් අවධානය ෙයොමු කරනවාද?

(II)

ஆெமனில், அத் திகதி யாெதன்பைத ம்;

(III)

ேமற்ப
மின் உற்பத்தி நிைலயத்தின் இரண்
டாவ
மற் ம்
ன்றாவ
கட்டங்களின்
பணிகைள நிைற
ெசய்வதற்கு உத்ேதசிக்கப்
பட் ள்ள திகதிகள் யாைவெயன்பைத ம்

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා

(மாண் மிகு க

ஜயசூாிய)

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(The Hon. Karu Jayasuriya)

ඔව්.

(இ)

ෙනොෙරොච්ෙචෝල බලාගාරය: ෙමෙහයුම් සහ නඩත්තු
කටයුතු
ைரச்ேசாைல அனல் மின் நிைலயம் : ெதாழிற்பா
மற் ம் பராமாிப்

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Power and Energy:
(a)

Will he state (i)

the name of the company which presently
carries out the operational activities and
maintenance work of the Phase I of
Norachcholai Coal Power Plant, which has
a capacity of 300 MW, of which the
construction work has been completed; and

(ii)

the date on which that company was
assigned with such responsibility?

NORACHCHOLAI POWER PLANT: OPERATION AND
MAINTENANCE

5183/’14

5. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)

(i)

(ii)

වැඩ අවසන්ව ඇති ෙනොෙරොච්ෙචෝල ගල් අඟුරු
තාප බලාගාරෙය් ෙමගාෙවොට් 300ක ධාරිතාව
සහිත පළමුවැනි අදියෙර් වර්තමාන ෙමෙහයුම්
කටයුතු සහ නඩත්තු කටයුතු සිදු කරන සමාගම
කවෙර්ද;

(b)

Will he inform this House (i)

whether arrangements have been made to
delegate the responsibility of carrying out
operational activities and maintenance work
of the aforesaid power plant to the Chinese
company which constructed that power
plant;

(ii)

if so, of the date from which such
responsibility will be delegated to that
company; and

(iii)

the scheduled dates of completion of the
construction work of Phase II and Phase III
of that power plant?

එම වගකීම පවරනු ලැබූ දිනය කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත බලාගාරෙය් ෙමෙහයුම් කටයුතු සහ නඩත්තු
කටයුතු ඉදිරියට පවත්වාෙගන යෑම සඳහා එහි
ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කළ චීන සමාගමට පැවරීමට
කටයුතු ෙයොදා තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;

(iii)

ෙමම බලාගාරෙය් 2 වැනි සහ 3 වැනි අදියරවල
වැඩ කටයුතු නිම කිරීමට නියමිතව ඇති දින
වකවානු කවෙර්ද;

(c)

If not, why?

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
மின்வ
(அ) (i)

(ii)

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (විදුලිබල හා බලශක්ති
අමාත්යතුමා)

, எாிசக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
பணிகள் நிைற
ெசய்யப்பட் ள்ள
ைரச்
ேசாைல அனல் மின் நிைலயத்தின் 300
ெம.ெவா. ெகாள்ளள டன் கூ ய
தலாவ
கட்டத்தின்
தற்ேபாைதய
ெதாழிற்பாட்
நடவ க்ைககைள ம்
பராமாிப் ப்
பணி
கைள ம் ேமற்ெகாள்கின்ற நி வனம் யாெதன்
பைத ம்;
ேமற்ப
ெபா ப்
யாெதன்பைத ம்

ைகயளிக்கப்பட்ட

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மின்வ
மற் ம்
எாிசக்தி அைமச்சர்)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of Power and

Energy)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

වැඩ අවසන්ව ඇති ෙනොෙරොච්ෙචෝල ගල් අඟුරු
තාප බලාගාරෙය් ෙමගාෙවොට් 300ක ධාරිතාව
සහිත පළමුෙවනි අදියර ද ඇතුළුව සියලුම
අදියරයන්හි ෙමෙහයුම් හා නඩත්තු කටයුතු කිසිදු
සමාගමකට පවරා නැති අතර, එම කටයුතු සිදු
කරනු ලබන්ෙන් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විසිනි.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(i)

නැත. ඉහත බලාගාරෙය් ෙමෙහයුම් හා නඩත්තු
කටයුතු ඉදිරියටත් කරෙගන
යනු ලබන්ෙන්
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විසිනි.

திகதி

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

(i)

ேமற்ப
மின்
உற்பத்தி
நிைலயத்தின்
ெதாழிற்பாட்
நடவ க்ைககைள ம் பராமாிப்
ப் பணிகைள ம்
ன்ென த் ச் ெசல்வதற்

(ආ)
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(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

ෙමම බලාගාරෙය් 2 වැනි සහ 3 වැනි අදියරයන්හී
වැඩ කටයුතු ද ෙම් වන විට අවසන් කර ඇත.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
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මණ්ඩලයට අවශ්ය ගල් අඟුරු සැපයීම් කරන රජයට අයිති
ආයතනයක්. නමුත් ශී ලංකාවට ගල් අඟුරු ෙගන්වීම ආරම්භ
කරපු මුල් වර්ෂෙය් -2009 වර්ෂෙය්- ඉඳලා නිසි ෙටන්ඩර්කරුට
ඒක ලබා දීමට ෙනොහැකි වන ආකාරෙය් යම් යම් බලපෑම් සිදු වී
තිෙබනවා. ෙමවර අපි ඒ ගල් අඟුරු ෙටන්ඩරය විධිමත් කරලා,
සියලු ෙදනාටම පිළිගත හැකි ආකාරයට, විනිවිද ෙපෙනනසුලු
ආකාරයකට එම ගල් අඟුරු ෙටන්ඩරය විවෘත කරලා තිෙබනවා.
ඒ මඟින් ශී ලංකාවට අවම මිලකට ගල් අඟුරු මිල දී ගැනීමට
හැකියාව ලැෙබනවා ඇති.

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල්
අඟුරු බලාගාරයට ගල් අඟුරු සැපයීෙම්දී ෙකෝටි 150ක වංචාවක්
ෙහළිදරවු වුණා. විෙශේෂෙයන් ඇමතිතුමාට පසු ගිය රජය කාලෙය්
ඒ අමාත්යාංශය දාලා යන්න වුෙණ්ත් ෙමන්න ෙම් වංචාවට අදාළ
ලිපි ෙගොනුව ෙහළිදරවු කිරීම නිසායි.
වර්තමානෙය් අෙප් රජෙය් විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමතිතුමා
විධියට නැවත පත් වුණු ඔබතුමාෙගන් මා ෙම් පශ්නය අහනවා.
පසු ගිය රජය කාලෙය් ඔබතුමාෙගන් පස්ෙසේ ඇමතිකම භාර දීලා
තිබුෙණ් අෙප් පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි හිටපු ඇමතිතුමියටයි. අපි
දන්නවා, ඊට වඩා ඔබතුමාට හැකියාව, පළපුරුද්ද සහ දැනුමක්
තිෙබන බව. අපි අහනවා, ඔබතුමා ෙම් ෙකෝටි 150ක වංචාව
සම්බන්ධව දැන් ෙමොකක්ද කරෙගන යන්ෙන්, ෙමොකක්ද එහි
තත්ත්වය කියලා.

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් හිටපු ඇමතිතුමිය පසුව පකාශ
කර තිබුණා, එවැනි වංචාවක් -ෙකෝටි 150ක වංචාවක්- ෙනොවුණු
බව. අෙප් හිටපු ෙල්කම්තුමාත් ඒ බව පකාශ කර තිබුණා. ෙකෙසේ
නමුත්, ඒ අවස්ථාෙව් ගල් අඟුරු ෙගන ඒම පිළිබඳව අෙප් නැව්
සංස්ථාව ෙවනත් සමාගමක් සමඟ ඇති කර ගත්ත ගිවිසුම නිසි
ආකාරෙයන් ඉටු ෙනොවීම නිසා -තත්ත්වෙයන්, පමිතිෙයන් බාල
ගල් අඟුරු ෙගන ඒම නිසා- ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ආසන්න
වශෙයන් මිලියන 460ක පමණ පාඩුවක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
මුදල් පියවන බවට අෙප් රාජ්ය නැව් සංස්ථාව අපට ෙපොෙරොන්දු
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඇති තත්ත්වය ෙසොයා
බැලීම සඳහා අෙප් අමාත්යාංශෙයන් විෙශේෂ විමර්ශන ෙකොමිටියක්
දැන් පත් කර තිෙබනවා. ඒ වාර්තාව අපට ලැබුණු වහාම ඊට වග
කිව යුත්තන්ට එෙරහිව නීතිය කියාත්මක කරන්න අපි කටයුතු
කරනවා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි . අපි
දන්නවා, ෙම් ගල් අඟුරු බලාගාරයට ගල් අඟුරු සැපයීම
සම්බන්ධෙයන් ලංකා ෙකෝල් සමාගම පිහිටුවලා තිෙබන බව. ෙම්
සමාගම රජයට යම්කිසි සම්බන්ධතාවක් ඇති. නමුත් ෙම් ලංකා
ෙකෝල් සමාගෙම් ෙටන්ඩර් කැඳවීම්, ගල් අඟුරුවල පමිතිය
සම්බන්ධව වාෙග්ම ෙම්වාෙය් මිල ගණන් කැඳවීම සහ පදානයන්
සම්බන්ධව බරපතළ සැකයක් සහ බරපතළ දූෂණ ඇති බවට
වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපිට ඒ පිළිබඳව ෙතොරතුරු
දැන ගන්න ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් ලංකා ෙකෝල් සමාගම
සම්බන්ධව ඉදිරිෙය්දී ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන තීරණ
ෙමොනවාද කියලා ඔබතුමා අපිව දැනුවත් කරනවාද?

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ගරු
කථානායකතුමනි,
ලංකා
ෙකෝල්
සමාගම
සම්පූර්ණෙයන්ම රජයට අයිති සමාගමක්. එය ලංකා විදුලිබල

ෙම් පිළිබඳ පැහැදිලි විස්තරයක් මා විසින් පකාශයට පත්
කරන ලද "බලය හා බලය" නමැති කෘතිෙය්ත්, ඒ වාෙග්ම
"ආලාපාළු ආර්ථිකය" නමැති කෘතිෙය්ත් පැහැදිලිව සටහන් කර
තිෙබනවා. ෙම් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් තාක්ෂණික විගණනයක
අවශ්යතාව මතු ෙවනවා වාෙග්ම, විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් ෙමවැනි
මහා පරිමාණ මිල දී ගැනීම්වල දී සිදු වන අඩු පාඩුව නිසා රටට
අතිවිශාල හානියක්ද සිදු වනවා. ඉදිරි කාලෙය්දී වංචා, දූෂණ
මැඬලීමට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව යම්කිසි නීති පතිපාදනයක් අනුමත
කරනවා නම් අනිවාර්යෙයන් ෙම් තාක්ෂණික විගණනෙය්
පහසුකම ඒ අදාළ ආයතනවලට ලැබිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම එම
ගනුෙදනු පිළිබඳවත් දැන් අපි අෙප් අමාත්යාංශෙය් විමර්ශනයට
ලක් කර තිෙබන බව පකාශ කරන්නට ඕනෑ.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් තුන් වැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය රජය සාම්පූර් විදුලි බලාගාරය
සම්බන්ධෙයන් ඉන්දියාව සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කළා. ලංකාවට
සහ ඉන්දියාවට සියයට 50:50ක අයිතියක් හිමි වන ආකාරයට
තමයි ඒ ගිවිසුම අත්සන් කර තිෙබන්ෙන්. බලාගාරය සඳහා යන
වියදෙමන් තමයි සියයට 50 බැගින් දරන්ෙන්. හැබැයි බලාගාරයට
යන වියදෙමන් අඩකට සමාන වියදමක් යනවා, සාම්පූර් සිට
ෙව්යන්ෙගොඩ දක්වා දිෙවන අධිසැර විදුලි මාර්ගය ඉදි කිරීම
සඳහා. නමුත් සියයට 100ක්ම ෙම් වියදම දරන්ෙන් ලංකා
රජෙයන්, එෙහම නැත්නම් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙයන්. ඉතින්
ෙම්ක හරියට "ෙමෝඩ මිනිහා කිරි ගවයාෙග් ඉදිරි ෙකොටස භාර අර
ෙගන කන්න ෙදන ෙකොට, කපටි මිනිහා ගවයාෙග් පිටු පස
ෙකොටස භාර අරන් වාසි ලබා ගන්නවා වාෙග්" වැඩක් ෙන්ද?

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ගරු කථානායකතුමනි, ඉන්දියාෙව් 'එන්.ටී.පී.සී.' ආයතනෙය්
සහ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ඒකාබද්ධ සමාගමක් මඟින්
ෙමගාෙවොට් 500ක විදුලි බලාගාරයක් සාම්පූර් පෙද්ශෙය් ඉදිකිරීම
සඳහා අවශ්ය කරන සියලුම ගිවිසුම් දැන් අත්සන් කරලා
තිෙබනවා. එහි සම්ෙපේෂණ පද්ධතිය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
විසින් ජපානෙය් ආධාර ඇතුව ෙගොඩ නඟනවා. ඒ සම්ෙපේෂණ
පද්ධතිය ෙගොඩ නඟන්ෙන් හුෙදක් සාම්පූර්වල තිෙබන ශී ලංකා
ඉන්දියානු සමාගම්වලට අයිති එම විදුලි බලාගාරෙය් විදුලි බලය
ෙගන ඒමට පමණක් ෙනොෙවයි. එය ඊට වඩා එහා ගිය වැඩ
පිළිෙවළක්. තිකුණාමල පෙද්ශෙය් තිෙබන විදුලි බලාගාර
සියල්ෙල්ම විදුලිබල ශක්තිය ෙකොළඹ ඇතුළු රට පුරා පෙද්ශවලට
ෙගන යාමට තමයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. අපට මුලින්
තිබුණු ගැටලු යම් පමාණයකට අපි දැන් විසඳා ෙගන තිෙබනවා.
ඉදිරිෙය්දී ඒවා තවදුරටත් විසඳනවා. ඉන්දු ලංකා සාම්පූර්
බලාගාරෙය් පරිසර ඇගයීම් වාර්තාව දැනට මහජනයාට විවෘත
කරලා තිෙබනවා. මහජන විෙරෝධතා අවසන් වූ වහාම ඒ පිළිබඳ
තාක්ෂණ ඇගයීමක් සිදු කිරීෙමන් පසු එහි වැඩ කටයුතු ආරම්භ
කිරීමට කටයුතු කරනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගල් අඟුරු බලාගාර : විස්තර

(ii)

the names of those power plants;

நிலக்காி மின் உற்பத்தி நிைலயங்கள் : விபரம்

(iii)

the number of new coal power plants that
have been proposed to be built;

(iv)

the locations in which the aforesaid power
plants will be established;

(v)

the methodology that will be adopted to
acquire land that is required for the
aforesaid construction activities;

(vi)

the number of units of electricity that is
generated by the Norachcholai coal power
plant at present; and

(vii)

the aforesaid amount as a percentage of the
total energy requirement of Sri Lanka?

COAL POWER PLANTS : DETAILS
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6. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (3):
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් දැනට කියාත්මක වන ගල් අඟුරු
බලාගාර සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම බලාගාරවල නම් කවෙර්ද;

(iii)

අලුතින් ඉදිකිරීමට ෙයෝජිත ගල් අඟුරු බලාගාර
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(iv)

එම බලාගාර ස්ථාපිත කරන පෙද්ශ කවෙර්ද;

(b)

(v)

එම ඉදිකිරීම් සඳහා අවශ්ය ඉඩම් ලබා ගැනීෙම්
කමෙව්දය කවෙර්ද;

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා

(vi)

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි බලාගාරෙයන්
දැනට ජනනය කර ඇති විදුලි ඒකක සංඛ්යාව
ෙකොපමණද;

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

එය ශී ලංකාෙව් විදුලිබල අවශ්යතාවෙයන්
ෙකොපමණ පතිශතයක්ද;

(අ)

If not, why?

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(i)

ශී ලංකාෙව් දැනට කියාත්මක වන ගල් අඟුරු
බලාගාර සංඛ්යාව එකකි.

(ii)

එය පුත්තලම, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් පිහිටි ලක් විජය
විදුලි බලාගාරයයි.

(iii)
இலங்ைகயில் தற்சமயம் இயங்கும் நிலக்காி மின்
உற்பத்தி
நிைலயங்களின்
எண்ணிக்ைக
எத்தைனெயன்பைத ம்;

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් පළ කරන ලද
2013-2032 දිගුකාලීන ජනක සැලසුමට අනුව
නුදුරු අනාගතෙය්දී අලුතින් තවත් ගල් අඟුරු විදුලි
බලාගාරයක් ඉදි කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

(iv)

(ii)

அந்த மின் உற்பத்தி நிைலயங்களின் ெபயர்கள்
யாைவ என்பைத ம்;

එම විදුලි බලාගාරය සාම්පූර් පෙද්ශෙය් ඉදි කිරීමට
තීරණය කර ඇත.

(v)

(iii)

திதாக
நிர்மாணிப்பதற்கு
உத்ேதசிக்கப்
பட் ள்ள நிலக்காி மின் உற்பத்தி நிைலயங்
களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iv)

ேமற்ப
மின் உற்பத்தி நிைலயங்கள் தாபிக்
கப்ப ம் பிரேதசங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

ෙම් සඳහා මූලික වශෙයන් රජයට අයත් ඉඩම්
ෙයොදා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත. රජෙය් ඉඩම්
පමාණවත් ෙනොවන අවස්ථාවන්හිදී 2009 අංක 20
දරන ශී ලංකා විදුලි පනෙත් 52 වැනි ෙඡ්දයට
පකාරව කටයුතු කරමින් ෙපෞද්ගලික ඉඩම් ද ඒ
සඳහා පවරා ගැනීම කරනු ලැෙබ්.

(vi)

(v)

ேமற்ப
நிர்மாணிப் க க்குத் ேதைவயான
காணிகைள
ெபற் க்ெகாள் ம்
ைறைம
யாெதன்பைத ம்;

(vi)

ைரச்ேசாைல அனல் மின் நிைலயத்தி
ந்
தற்ேபா
உற்பத்தி ெசய்யப்பட் ள்ள மின்
அலகுகளின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வள
ெவன்பைத ம்;

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි බලාගාරය
2014.12.31 දින වන විට ජනක යන්ත 1 මඟින්
5418.49 GWhක විදුලි ශක්තියක් ද, ජනක යන්ත
2 මඟින් 1222.8402 GWhක විදුලි ශක්තියක් ද,
ජනක යන්ත 3 මඟින් 434.1885 GWhක විදුලි
ශක්තියක් ද ජනනය කර ඇත.

(vii)

එය ලංකාෙව් සම්පූර්ණ විදුලිබල අවශ්යතාවෙයන්
15%ක පතිශතයකි.

(vii)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
மின்வ

, எாிசக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ) (i)

(vii)

இ
இலங்ைகயின் மின்சாரத்
எவ்வளெவன்பைத ம்

ேதைவயில்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Power and Energy:
(a)

Will he state (i)

the number of coal power plants that are in
operation in Sri Lanka at present;

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පශ්නය පැන නඟින්ෙන් කලින් ඔබතුමා ලබා
දුන් පිළිතුරත් එක්කයි. මැතිවරණ සමෙය්දී ඔබතුමාත් විවාදවලට
පැටලුණා. විෙශේෂෙයන්ම ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරෙය්
ගනුෙදනුව සම්බන්ධෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 150ක වංචාවක් ගැන
කරුණු මතු වුණා.
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ඒක ඔබතුමාටත් සෘජුව ඉලක්ක ෙවමින් ඉදිරිපත් වන
ෙවලාෙව්දී ඔබතුමාෙග් පැත්ෙතන් කියැවුෙණ් "ෙම් ගනු ෙදනුව
විතරක් ෙනොෙවයි, මීට වඩා ෙද්වල් තිෙබනවා. මා ඒ ෙද්වල්
ෙහළිදරවු කරන්න සූදානම්" කියලායි. ඒකට අවස්ථාවක් හැටියට
ඔබතුමාට දැන් නැවතත් ඒ විෂය භාර අමාත්ය ධුරයම ලැබිලා
තිෙබනවා. ඒක නිසා ඔබතුමාෙග් පැත්ෙතන් තිෙබන සූදානම
ෙමොකක්ද, ෙමය පූර්වාදර්ශයක් වීම වළක්වන්න, ෙම්
ගනුෙදනුවලදී ෙමෙතක් ඇති වුණු ෙද්වල් ඉදිරියටත් ෙනොෙවන්න
කටයුතු කිරීමට. ඔබතුමා කිව්වා, තාක්ෂණික විගණනයක්
පිළිබඳව. එවැනි ගත හැකි පියවර ෙමොනවා ද? විෙශේෂෙයන්ම
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය සම්බන්ධෙයන්.

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය සහ
බලාගාරයට ගල් අඟුරු ෙගන ඒම පිළිබඳව ඇති වුණු තත්ත්වයන්
පිළිබඳව, එහි ඇති වුණු අකමිකතාවන් සහ එහි ඇති වුණු ඇතැම්
වංචනික කියා පිළිබඳව සවිස්තර වාර්තාවක් මුලින්ම ෙම් රෙට්
ජනතාවට ඉදිරිපත් කෙළේ මමයි. ඒ මෙග් ''බලය හා බලය''
කෘතිෙයන්.
ඊළඟට, විෙශේෂෙයන්ම බලාගාරය හා බලාගාරෙය් වියදම්
පිළිබඳව විධිමත් ඉදිරිපත් කිරීමක් මවිසින් මෙග් ''ආලාපාළු
ආර්ථිකය'' නමැති කෘතිෙයන් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. එය මා දැන්
භාර දී තිෙබනවා, විද්වත් තිපුද්ගල කමිටුවකට. එම කමිටුව විසින්
එම පශ්නය හදාරනවා ඇති. ඒ වාෙග්ම ඒ සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි
අකමිකතාවක් සිදු වී තිෙබනවා නම් අදාළ පුද්ගලයින්ට එෙරහිව
නීතිය කියාත්මක කරනවා ඇති. ඒ වාෙග්ම අනාගතෙය් එවැනි දෑ
සිදු ෙනොවන්නට සිදු කළ යුතු ව්යවස්ථාමය සහ ආයතනික
කියාදාමයන් පිළිබඳව අපි අනාගතෙය් කටයුතු කළ යුතුයි.
විෙශේෂෙයන්ම තාක්ෂණික විගණනය හා ඒ පිළිබඳ දැනුම අපෙග්
මිලදී ගැනීම්වලදී, මහා පරිමාණ ඉදි කිරීම්වලදී -විදුලිබල
ක්ෙෂේතෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, මහාමාර්ග, වරාය, ගුවන්
ෙතොටුෙපොළ ආදී ෙම් සෑම ක්ෙෂේතයකම උපාය මාර්ග ඉදි
කිරීම්වලදී- සිදු කළ යුතුයි. ඒ සඳහා අවශ්ය විධිමත් තාක්ෂණික
යන්තණයක් අපි ඉදිරිෙය්දී සම්මත කරන්න යන අල්ලස් ෙහෝ
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව්ත්, විගණන පනෙතත්
තිබිය යුතුයි.
ඒ වාෙග්ම ෙමවැනි ෙතොරතුරු ජනතාව දැනගත යුතුයි.
ෙමවැනි කාරණා පිළිබඳව ෙතොරතුරු දැනගැනීම සඳහා ෙතොරතුරු
දැන ගැනීෙම් පනත ඉතාම අත්යවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව රෙට් මූල්ය ක්ෙෂේතයට වග කියන ආයතනය නිසා
පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ෙම් පිළිබඳව විධිමත්ව දැකබලා ගැනීමට
එමඟින් හැකියාව ලැෙබනවා ඇති.
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බලාගාරයක් නිසා රාෆ්ටින් කීඩාව අනතුරට ලක් ෙවලා තිෙබන
බව ජනමාධ්යවලත් පළ වුණා. ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමා දක්වන
පතිචාරය ෙමොකක්ද? විෙශේෂෙයන්ම එහිදී විකල්ප කියා මාර්ගයක්
හැටියට ඒ රාෆ්ටින් කීඩාව ආරක්ෂා කර ගන්නත්, ඔබතුමන්ලාෙග්
අවශ්යතාව අනුව විදුලි බලාගාරය කියාත්මක ෙවනවා නම් එහි
කටයුතු ෙකෙරන ආකාරය පිළිබඳවත් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න.

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ගරු කථානායකතුමනි, කැලණි ගෙඟ් අවසාන ජල විදුලි
බලාගාරය හැටියට කිතුල්ගල පෙද්ශෙය් ෙබෝඩ්ලන්ඩ්ස් බලාගාරය
ඉදි කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඉතා විශාල සටනක්
කරලා තමයි ෙම් විදුලි බලාගාරය ෙග්න්න සිද්ධ වුෙණ්. ෙම් සඳහා
කැබිනට් පතිකා 17ක් ඉදිරිපත් කරන්න මට සිද්ධ වුණා. ඒ
බලාගාරය ඉතාම ඈත කාලෙය්දී -1960 දශකෙය්දී- ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් දිගුකාලීන ජන සැලැස්ෙම් තිබුණු
බලාගාරයක්. කැලණි ගෙඟ් ලක්ෂපාන විදුලි බලාගාර
සංකීර්ණෙය් අවසාන බලාගාරය. ඒ බලාගාරෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු
දැන් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.
එම ඉදි කිරීම් කටයුතු නිසා කිෙලෝමීටර් තුනහමාරත් පහත්
අතර පමාණයක කැලණි ගෙඟ් ජල මට්ටෙම් අඩු වීමක් සිදුවන
බවත්, එමඟින් දැනට ඒ පෙද්ශෙය් ඉතාම පචලිත රාෆ්ටින්
කීඩාවට බලපෑමක් එල්ල වන බවත් අපට දැනුම් දී තිෙබනවා.
පරිසර ඇගයීෙම් වාර්තාව ෙම් පිළිබඳව යම් කිසි ඇගයීමක් කරලා
තිෙබනවා. එම පිරිස් සමඟ අපි සාකච්ඡා කළා. ඒ අනුව දිවා
කාලෙය්දී අඩුවකින් ෙතොරව එම කීඩාව සඳහා අවශ්ය කරන ජලය
කැලණි ගෙඟන් මුදා හැරීමට අපි විෙශේෂ සැලැස්මක් ඉදිරිපත්
කරලා තිෙබනවා. එම සැලැස්ම අපි ඒ අදාළ ආයතන; පිරිස්වලට
ෙපන්වලා දීලා තිෙබනවා. ඒක තවත් ස්වාධීන පිරිසක් විසින්
අනුමත කළ යුතුයි කියා ඒ අය විසින් අපට පකාශ කළා. දැන් ඒක
අපි ස්වාධීන විද්වත් මණ්ඩලයකට ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. එය
සාකච්ඡාෙවන් විසඳා ගන්නට අපි කටයුතු කරනවා. ජල විදුලිය
පරිසර හිතකාමී විදුලි බලයක් හැටියට, කැලණි ගෙඟ් අවසාන
සම්පත හැටියට අෙප් රටට තිෙබන එය අපි වැඩිදියුණු කර ගත
යුතුයි. ඒ අතෙර් අවට පරිසර පද්ධතියට යම් කිසි බලපෑමක් එල්ල
වනවා නම් අය අවම කර ගැනීම සඳහා පියවර ගනිමින් තිෙබන
බව පකාශ කරනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 8 -4088/’13- (3), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු අබ්දුල් හලීම් ෙමොෙහොමඩ් හාෂීම් මහතා ( මුස්ලිම්
ආගමික කටයුතු හා තැපැල් අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නයත් විදුලි
බලාගාර සම්බන්ධෙයන්මයි අහන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමාත් දන්නවා ෙම් ෙවන ෙකොට කිතුල්ගල පෙද්ශෙය් ඉදි
කරන්න යන බලාගාරයක් නිසා ඒ පෙද්ශෙය් මතු ෙවලා තිෙබන
පධාන ගැටලුව පිළිබඳව. ඒ තමයි ලංකාවටම විෙශේෂ වුණු, ඒ
පෙද්ශයටම විෙශේෂ වුණු රාෆ්ටින් කීඩාව සම්පූර්ණෙයන්ම
අනතුරට ලක් ෙවලා තිබීම. ඒ වාෙග්ම ඒක සංචාරක
කර්මාන්තයත් එක්කත් ගැට ගැහිලා තිෙබනවා. ලංකාෙව්
සංචාරකයින්, විෙශේෂෙයන්ම ගුණාත්මක වශෙයන් දියුණු කරන්න
පුළුවන් අය රාෆ්ටින් කීඩාවටත් එක්කයි කිතුල්ගල පෙද්ශයට
එන්ෙන්. ඒ පෙද්ශෙය් ඉදි කිරීමට කටයුතු කරමින් තිෙබන

(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம் ெமாஹமட் ஹாஷிம் சமய அ வல்கள் மற் ம் தபால் அைமச்சர்)

ஸ் ம்

(The Hon. Abdul Haleem Mohamed Hasheem - Minister of
Muslim Religious Affairs and Posts)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ஆ) (i)

ශී ලංකා මිරර් ෙවබ් අඩවිය : විස්තර

குற்றப் லனாய் த்
திைணக்களத்தின்
உத்திேயாகத்தர்கள ேமற்ப நடவ க்ைகக்கு
எதிராக உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் ெசய்யப்
பட்ட 2 அ ப்பைட மனித உாிைமகள் வழக்கு
க க்கு
ஏற் ைடயதாக
வழங்கப்பட் ள்ள
தீர்மானத்தின்ப , குற்றப் லனாய் த் திைணக்
களத்தின் ெபா ப்பின்கீழ் ெகாண் வரப்பட்ட
கணினிகள் மீண் ம் ஸ்ரீ லங்கா மிரர் நி வனத்
திற்கு ைகயளிக்கப்பட்டதா என்பைத ம்;

ஸ்ரீ லங்கா மிரர் இைணயத்தளம் : விபரம்
SRI LANKA MIRROR WEBSITE: DETAILS

5198/’14

12.ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ජනමාධ්ය හා පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (2):
(අ)

(i)

ශී ලංකා මිරර් (Sri Lanka Mirror) නමැති ෙවබ්
අඩවිය එවකට ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති
අමාත්යාංශෙය් ලියාපදිංචි කර තිබුෙණ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;

(iii)

එම ලියාපදිංචිය සඳහා අය කරන ලද ගාස්තු
කවෙර්ද;

(iv)

නියමිත පරිදි ලියාපදිංචි කර තිබූ එම ෙවබ් අඩවිය
පවත්වාෙගන ගිය ස්ථානය අපරාධ පරීක්ෂණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරීන් විසින් පරීක්ෂාවට
ලක් කර, එහි තිබූ පරිගණක ඔවුන්ෙග් භාරයට
ෙගන තිෙබ්ද;

(v)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

(ii)

(ii)

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Mass Media and Parliamentary
Affairs:
(a)

අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තු නිලධාරීන්ෙග්
ඉහත කියා කලාපයට එෙරහිව ෙශේෂඨ
් ාධිකරණෙය්
ෙගොනු කළ මූලික අයිතිවාසිකම් නඩු ෙදකට
අදාළව ලබා දී ඇති තීන්දුවකට අනුව, අපරාධ
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව භාරයට ගත්
පරිගණක ශී ලංකා මිරර් ආයතනයට ආපසු භාර දී
තිෙබ්ද;
අමාත්යාංශෙය් ලියාපදිංචි පුවත් ෙවබ් අඩවියකට
අන්තර්ජාල පහසුකම් සපයන ආයතනවල ෙසේවා
අඩාළ වීම නිරන්තරවම සිදු වන්ෙන් නම්,
අමාත්යාංශයට ගත හැකි කියාමාර්ග කවෙර්ද;

Will he state (i) whether the website named Sri Lanka
Mirror had been registered at the Ministry
of Mass Media and Information;
(ii)

if so, the date on which it was done;

(iii)

the fee charged
registration;

(iv)

whether the premises used to maintain the
aforesaid website which was duly
registered, was inspected by the officers of
the Department of Criminal Investigation
and the computers in the aforesaid premises
were taken into their custody; and

(v)

if so, the date on which it was done?

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெவகுசன ஊடக, பாரா
ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

(ii)

மன்ற அ

வல்கள் அைமச்சைரக்

(b)

ஸ்ரீ லங்கா மிரர் (Sri Lanka Mirror) எனப்ப ம்
இைணயத்தளம் அப்ேபாைதய ெவகுசன ஊடக,
தகவல் அைமச்சில் பதி ெசய்யப்பட்
ந்ததா
என்பைத ம்;

ஆெமனில், அத்ேததி யாெதன்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?

(c)

the

aforesaid

(i)

whether the computers that were taken into
custody of the Department of Criminal
Investigation have been returned to Sri
Lanka Mirror following a determination
given pertaining to the two Fundamental
Rights cases that were filed at the Supreme
Court against the aforesaid conduct of the
officers of the Department of Criminal
Investigation; and

(ii)

the action that can be taken by the Ministry
if there are constant break-downs in the
provision of internet facilities by service
providers to a news website that is
registered at the Ministry?

ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்;

(iv) உாியவா பதி ெசய்யப்பட்ட ேமற்ப இைண
யத்தளத்ைதக்
ெகாண் நடத் ம்
இடத்ைத
குற்றப் லனாய் த் திைணக்களத்தின் உத்திேயா
கத்தர்கள் பாிேசாதைனக்குள்ளாக்கி அங்கி ந்த
கணினிகைள அவர்கள
ெபா ப் பின்கீழ்
ெகாண் வந்தார்களா என்பைத ம்

for

Will he inform this House -

(iii) ேமற்ப பதி க்காக அறவிடப்பட்ட கட்டணம்
யாெதன்பைத ம்;

(v)

அைமச்சில் பதி ெசய்யப்பட் ள்ள ஒ ெசய்தி
இைணயத்தளத்திற்கு ஏற் ைடயதாக இைணய
வசதிகைள வழங்கும் நி வனங்களின் ேசைவ
ெதாடர்ச்சியாகேவ தைடப்ப ெமனில் அந்த
அைமச்சினால் ேமற்ெகாள்ளக்கூ ய நடவ க்
ைககள் யாைவெயன்பைத ம்

If not, why?
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ජනමාධ්ය හා
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)

(மாண் மிகு கயந்த
க ணாதிலக்க - ெவகுசன ஊடக,
பாரா மன்ற அ வல்கள் அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின்
தற்ேகாலாசா ம்)

1054

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ඔබතුමාට ඒ පිළිබඳව තවත් සවිස්තර වාර්තා ඕනෑ නම්,
සවිස්තර වාර්තාවක් පසුව සපයන්නම්.

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Mass
Media and Parliamentary Affairs and Chief Government
Whip)

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.

වැරැදි ආදර්ශයක්.

(අ)

(ආ)

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(i)

2012 වසෙර්දී ෙමම ෙවබ් අඩවිය ජනමාධ්ය හා
පවෘත්ති අමාත්යාංශෙය් ලියා පදිංචි කර ඇත.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(ii)

පථම ලියා පදිංචිය 2012.01.12 සිදු කර ඇත.

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(iii)

පවෘත්ති ෙවබ් අඩවි සඳහා පථම ලියා පදිංචි
ගාස්තුව වශෙයන් රුපියල් 25,000ක මුදලක් හා
වාර්ෂිකව අලුත් කිරීෙම් ගාස්තුව රුපියල් 10,000ක්
ජනමාධ්ය හා පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්යාංශය
මඟින් අය කරනු ලැෙබ්. ඒ අනුව ඉහත ශී ලංකා
මිරර් ෙවබ් අඩවිය සඳහා ලියා පදිංචි ගාස්තු
රුපියල් 25,000ක් අය කර ඇත.

(iv)

ෙනොදනී.

(v)

පැන ෙනොනඟී.

(i)

ෙනොදනී.

(ii)

ජනමාධ්ය හා පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්යාංශය
පවෘත්ති ෙවබ් අඩවිවල ලියා පදිංචිය පමණක් සිදු
කරන
අතර,
තාක්ෂණික
කටයුතුවලට
මැදිහත්වීමක් සිදු ෙනොෙකෙර්.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

සියලුම ෙද්වල් ෙසොයා බලා ඔබතුමාට ඒ පිළිබඳව තවත්
සවිස්තර වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්න අපි ලෑස්තියි.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු කථානායකතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම්
පශ්නය නැවත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයොමු කරන්න කියලා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා ඇහුවා, බාධා කිරීම් සිදු වීම පිළිබඳව. පසු
ගිය කාලෙය් දී එවැනි කටයුතු සිද්ධ වුණා අපිත් දැක්කා. අපි වග
කීෙමන් කියනවා, මින් ඉදිරියට එවැනි ෙද්වල් සිදු වන්ෙන් නැති
බව. එවැනි ෙද්වල් සිද්ධ වන බව අපි දැක්කා.
ෙම් පිළිබඳව සවිස්තරාත්මක පිළිතුරක් මා සති ෙදකකින් ලබා
දීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමාම පිළිගන්නවා ෙම් ෙවබ්
අඩවිය ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති අමාත්යාංශෙය් ලියා පදිංචි කර
තිෙබනවාය කියලා. ඇත්තටම ෙම්ක ලියා පදිංචි ෙකෙරන්ෙන්
ෙවබ් අඩවියක් හැටියට විතරක් ෙනොෙවයි, පවෘත්ති සපයන ෙවබ්
අඩවියක් හැටියටයි. ඒ නිසා ෙන්, පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්,
ජනමාධ්ය අමාත්යාංශයත් ඒක පිළිගන්ෙන්.
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කරමින් "නියමිත
පරිදි ලියා පදිංචි කර තිබූ එම ෙවබ් අඩවිය පවත්වා ෙගන ගිය
ස්ථානයට CID එක ගිහින් පරීක්ෂා කිරීම් කර තිෙබන බවත්, එම
ස්ථානෙය් තිබුණු පරිගණක ඔවුන්ෙග් භාරයට ෙගන තිෙබ්ද; සහ
ඒ පරීක්ෂා කිරීම්වලට විරුද්ධව ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙගොනු කළ
මූලික අයිතිවාසිකම් නඩු ෙදකකට අදාළව ලබා දී ඇති තීන්දුව
ගැනත් අසා තිෙබනවා. ඒවාට
"ෙනොදනී" කියලා ඔබතුමා
උත්තර ෙදන එක මට ගැටලුවක්. ෙමොකද, ඔබතුමාෙග්
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින්ෙග් වගකීම තමයි, එවැනි කටයුත්තක්
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවාද කියන එක ගැන ෙසොයා බැලීම. ෙසොයා
බලා ගන්න ෙන් මමත් ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්, ගරු ඇමතිතුමනි.
පසු ගිය කාලෙය් ජනමාධ්යවලට එල්ල වුණු මරු පහරවල් තමයි
ෙම්වා. මා හිතන හැටියට ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන්ෙන් පරණ
ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කරන උත්තරයි. කරුණාකර ෙම් ගැන නැවත
ෙසොයන්න කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබතුමා ෙම් ගැන
ෙසොයනවාද? "ෙනොදනී." කියන උත්තරය පිළිගන්න බැහැ ෙන්.

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය : පිවිසුම් ස්ථානය
ெதற்கு அதிேவகப் பாைத :

ைழவிடம்

SOUTHERN EXPRESSWAY : ENTRY POINT

4265/’13
14. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මහාමාර්ග, උසස් අධ්යාපන හා
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)

ආෙයෝජන

පවර්ධන

(i)

දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය මාතර, ෙගොඩගම සිට
හම්බන්ෙතොට, මත්තල දක්වා දීර්ඝ කිරීමට
කටයුතු කරන බවත්;

(ii)

තිහෙගොඩ, කිරින්ද සහ ෙදවිනුවර පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවලට ආසන්නම දක්ෂිණ
අධිෙව්ගී මාර්ගයට පිවිසුම් ස්ථානය ෙලස
අපරැක්ක මාර්ගය ෙයෝජනා කර මිනුම් කටයුතු
පවා සිදු කර ඇති බවත්;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(iii)

(iv)

Expressway from the Divisional Secretary's
Divisions of Thihagoda, Kirinda and
Dondra and surveying has also been
conducted already;

ෙයෝජිත අපරැක්ක පිවිසුම් මාර්ගය ෙවනස් කර එය
කිරින්ද-පුහුල්වැල්ල
පාෙද්ශිය
ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසෙය්, වලකන්ද පෙද්ශයට ෙගන යාමට
සැලසුම් කර ඇති බවත්;

(iii)

a move has been made to change the
proposed Aparekka entry point and shift the
entry point to Walakanda in the Kirinda-
Puhulwella Divisional Secretary's Division;
and

(iv)

if the entry point is subjected to a change as
mentioned in (iii) above, the opportunity to
give benefits to a wider population will be
lost?

පිවිසුම් මාර්ගය ඉහත (iii) හි සඳහන් පරිදි ෙවනස්
කිරීමකට ලක් වුවෙහොත් වැඩි ජන ෙකොටසකට
පතිලාභ ලැබීමට ඇති අවස්ථාව අහිමි වන බවත්;

එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ආ) එෙසේ නම්, දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගයට පිවිසුම් ස්ථානය
ඉහත අ(iii)හි සඳහන් පරිදි ෙවනස් ෙනොකිරීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெந ஞ்சாைலகள், உயர் கல்வி மற் ம்
ஊக்குவிப் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

திஹெகாைட, கிாிந்த மற் ம் ெதவி வர பிரேதச
ெசயலாளர் பிாி க க்கு மிக ம் அண்மித்த
தான ெதற்கு அதிேவகப் பாைதக்கு
ைழ
விடமாக அப்பெரக்க
திைய
ன்ெமாழிந்
அளைவ நடவ க்ைககள்கூட ேமற்ெகாள்ளப்
பட் ள்ளன என்பைத ம்;

(iii) உத்ேதசிக்கப்பட்ட
அப்பெரக்க
ைழ ப்
பாைதைய மாற்றி அதைன கிாிந்த
ஹுல்
ெவல்ல பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் வலகந்த
பிரேதசத்திற்கு ெகாண்
ெசல்வதற்கு திட்ட
மிடப்பட் ள்ள என்பைத ம்;
(iv)

lf so, will he inform this House whether he will
ensure that the entry point to the Southern
Expressway will not be changed as stated in (a)
(iii) above?

(c)

If not, why?

தலீட்

ெதற்கு அதிேவகப் பாைதைய மாத்தைற,
ெகாடகம ெதாடக்கம் அம்பாந்ேதாட்ைட, மத்தல
வைர நீ ப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்
ப கின்றெதன்பைத ம்;

(ii)

(b)

ைழ ப்பாைதயான
ேமற்ப
(iii) இல்
குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா
மாற்றத்திற்கு உள்
ளாக்கப்ப ெமனில் அதிகளவிலான மக்க க்கு
அ கூலங்கள்
கிைடப்பதற்குள்ள
வாய்ப்
குைறவைட ம் என்பைத ம்

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (මහාමාර්ග, උසස් අධ්යාපන
හා ආෙයෝජන පවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - ெந ஞ்சாைலகள்,
உயர்கல்வி மற் ம் தலீட் ஊக்குவிப் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Eran Wickramaratne - Deputy Minister of
Highways, Higher Education and Investment Promotion)

ගරු කථානායකතුමනි, මහාමාර්ග, උසස් අධ්යාපන හා
ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට
පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)

දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ග දිගුව ව්යාපෘතිය, මාතර
සිට හම්බන්ෙතොට දක්වා දීර්ඝ කිරීම සඳහා කටයුතු
කරමින් පවතී. ඒ සඳහා වන ඉඩම් අත්පත් කර
ගැනීම්, සැලසුම් සැකසීම හා ඊට අදාළ අධ්යයන
කටයුතු ෙම් වන විට සිදු කරමින් පවතී. මාතර ෙබලිඅත්ත ෙකොටස කර ෙගන යනවා. ඉතිරි
ෙකොටස පිළිබඳව අපි නැවත ෙසොයා බලනවා.
(ii)

අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදි කිරීමට ඉඩම් අත්කර
ගැනීෙම් කටයුතු සඳහා මැනුම් කටයුතු සිදු කර
මායිම් සලකුණු කර ඇත.

(iii)

ව්යාපෘතිය සඳහා මූලික ශක්යතා අධ්යයනය සිදු
කරන අවස්ථාෙව්දී අපරැක්ක ෙමන්ම දන්ෙදනිය
පෙද්ශයද අන්තර් හුවමාරුව ස්ථානගත කිරීම
සඳහා විකල්පයක් ෙලස පරීක්ෂා කරන ලදී.
තාක්ෂණික හා පිරිවැය සම්බන්ධ කරුණු
ෙහේතුෙවන් අවසානෙය් එම අන්තර් හුවමාරුෙව්
පිහිටීම වලකන්ද ෙවත ෙගන යාම සඳහා නිර්ෙද්ශ
විය. එබැවින් ශක්යතා වාර්තාව අනුව අපරැක්ක
ස්ථානය අන්තර් හුවමාරුවකට ෙයෝජනා
වී ෙනොමැත.

(iv)

අන්තර් හුවමාරුව වලකන්ද පෙද්ශෙය් ස්ථානගත
කිරීම සඳහා නිර්ෙද්ශ කර තිබුණද අපරැක්ක
පෙද්ශෙය් ජනතාවට අධිෙව්ගී මාර්ගයට පිවිසීෙම්
පහසුකම් ලබා දීම සඳහා හිඟුරුපත්වල සිට
දන්ෙදනිය මාර්ගය හා රදම්පල සිට මුරුතගස්පිටිය
හරහා කිරින්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කර වලකන්ද
හුවමාරුව ෙවත සම්බන්ධ කිරීමට දැනටමත්
ෙයෝජනා කර ඇත.

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(ஆ) ஆெமனில், ெதற்கு அதிேவகப் பாைதக்கான
ைழ
விடத்ைத ேமற்ப அ (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள
வா மாற்றியைமக்காதி க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Highways, Higher Education
and Investment Promotion:
(a)

Will he admit that (i)

arrangements are being made to extend the
Southern Expressway to Mattala in
Hambantota via Godagama, Matara;

(ii)

the Aparekka road had been proposed as the
closest entry point to the Southern

ඔව්.
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(ආ) (අ) (iii) සඳහන් කර ඇති අධ්යයනෙයහි පතිඵල අනුව
වලකන්ද අන්තර් හුවමාරුව ෙයෝජනා කර ඇති බැවින්, එය
අපරැක්ක පෙද්ශයට ෙගන යාෙම් අවශ්යතාවක් පැන
ෙනොනඟී.
(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් විස්තරාත්මක
පිළිතුරු දීම ගැන මම සතුටු වනවා. මුලින්ම සාකච්ඡා කරලා
අපරැක්ක පෙද්ශයට ෙයෝජනා වී තිබුණු අන්තර් හුවමාරු ස්ථානය
තමයි වලකන්දට ෙගන ගිෙය්. ෙම්වා ශක්යතා අධ්යයනෙය්
නාමෙයන් ගත්ත ෙද්ශපාලන තීන්දු. අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින්
හදලා ෙදන උත්තරය ඔබතුමාට කියවන්නට සිදු ෙවනවා. ඒකට
පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ෙම් ගැන ෙසොයා බලා කටයුතු කරන්න
කියලා, මා ඔබතුමාට කියනවා. ඇත්තටම ඔය සමහර නිලධාරින්ම
ෙන් එදත් හිටිෙය්. ටයි පටිය විතරයි ෙවනස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ෙම් ගත්ත තීන්දුෙව් ඇත්තටම ගැඹුරු විද්යාත්මක යථාර්ථයක්
තිෙබනවාද, නැද්ද කියලා ඔබතුමා ෙසොයා බලනවාද?

1058

ගරු කථානායකතුමාත් දන්නවා, ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගය යන්ෙන්
කුඹුරු යායවල් මැද්ෙදන් කියලා. නිල්වලා ගං මිටියාවෙත්
ඉන්ෙන් නිල්වලා ෙයෝජනා කමෙයන් බැට කාපු මිනිස්සු. ඒ නිසා
ෙම් සම්බන්ධෙයන් සිදු කරන විමසුම ෙමොකක්ද?

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඔබතුමා කියපු ෙම් ෙකොටස ගැන විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම්
අධිෙව්ගී මාර්ගවල වියදම ගැනත් විශාල පශ්න තිෙබනවා.
ෙමොකද, තරගකාරි පටිපාටිෙයන් පිට තමයි ෙම්වා කරලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි දැනටම කරෙගන යන සමහර අධිෙව්ගී
මාර්ගත්, ඒ වාෙග්ම මාර්ගත් අපි ඒ විධියටම කර ෙගන යනවා.
ෙමොකද දූෂණය පිළිබඳව තිෙබන පශ්නයයි, සංවර්ධනය පිළිබඳව
තිෙබන පශ්නයයි අපි ෙවන ෙවනම හඳුනා ෙගන තිෙබනවා.
[බාධා කිරීමක්]
මා කලිනුත් කිව්වා වාෙග් ෙකොටසින් ෙකොටසයි අප සලකා
බලන්න ඕනෑ. ඔබතුමා ඒ කාරණය මතු කරපු නිසා ඒ ෙකොටස
ගැන විෙශේෂෙයන් ෙසොයා බලන්නම්.

ජනාධිපති අරමුදල : විස්තර

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

சனாதிபதி நிதியம்: விபரம்

(The Hon. Eran Wickramaratne)

PRESIDENT'S FUND: DETAILS

ටයි පටියවත් ෙවනස් ෙවලා නැහැ. ගරු මන්තීතුමා කිව්වා
වාෙග්ම මාතර සිට ෙබලිඅත්ත දක්වා පධාන අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්
ෙකොටසක වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම එතැන සිට
ඉතිරි ෙකොටස ගැනත් ෙසොයා බලනවා. ඔබතුමා කියනවා නම් ෙම්
ශ්යක්යතා වාර්තාව ෙද්ශපාලන කරුණු උඩ තීරණය වුණා කියලා,
අනිවාර්යෙයන්ම ඒ ගැනත් ෙසොයලා බලනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. දක්ෂිණ අධිෙව්ගී
මාර්ගෙය් හම්බන්ෙතොට සිට මත්තල ගුවන් ෙතොටුපළ දක්වා වන
දිගුෙව් පළමුෙවනි අදියර නිමා කරන්නට කලින් සැලසුම් කරලා
තිබුණු දින වකවානු අනුව ඒ කටයුතු කරන එකද අමාත්යාංශෙය්
අෙප්ක්ෂාව?

3713/’13
1. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා (ගරු අනුර දිසානායක
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி - மாண் மிகு அ ர
திஸாநாயக்க சார்பாக)

(The Hon. Sunil Handunnetti on behalf of the Hon. Anura
Dissanayake)

අගාමාත්යතුමා සහ පතිපත්ති සම්පාදන, ආර්ථික කටයුතු,
ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (5):
(අ)

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

ඒකට මට පිළිතුරක් ෙදන්නට බැහැ. ෙමොකද, ඔබතුමා
දන්නවා ෙම්වා පිළිබඳව හුඟක් ෙචෝදනා තිෙබන බව. ෙම්වා ගැන
ෙහොයා බලන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ කටයුතු ඒ දිනවලටම සිදුෙවයි ද
නැද්ද කියලා ස්ථිර ෙලසම කියන්න අපහසුයි.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

2010, 2011 සහ 2012 වර්ෂවලදී ජනාධිපති
අරමුදලට ලැබුණු මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;

(ii)

එම මුදල් සම්පාදනය කරගත් ආකාරය කවෙර්ද;

යන්න වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන්
කරන්ෙනහිද?

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(The Hon. Eran Wickramaratne)

(i)

(ආ)

(i)

ජනාධිපති අරමුදලින් පසු ගිය වර්ෂ ෙදක තුළ දී
වැය කරනු ලැබූ සමස්ත මුදල;

(ii)

එක් එක් ක්ෙෂේතය අනුව වැය කළ මුදල;

ෙකොපමණද යන්නත් වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

ජනාධිපති අරමුදලින් ෛවද්ය පතිකාර සඳහා
ආධාර ලබා දීම සඳහා පුද්ගලයන් ෙතෝරා ගැනීම
සිදු කරන පදනම කවෙර්ද;

(ii)

පසු ගිය වර්ෂ 03ක කාලය තුළ පාෙද්ශීය සභා,
පළාත් සභා සහ පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය
කරන මන්තීවරුන් ෙවනුෙවන් ෛවද්ය පතිකාර
සඳහා ජනාධිපති අරමුදලින් ආධාර ලබා දී තිෙබ්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, ඔවුන්ෙග් නම් සහ එක් එක්
තැනැත්තාට ලබා දුන් මුදල් පමාණය කවෙර්ද;

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඔබතුමා ඒ ගත්ත තීන්දුව ගැන අපිට සතුටුයි. ෙමොකද ඒක
තමයි මට දැන ගන්නට වුවමනා වුෙණ්.
මෙග් තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගයට
පසු ගිය වකවානුෙව් ඇස්තෙම්න්තුගත වුණු මුදල් පිළිබඳව අපට
බරපතළ පශ්න තිබුණා. ඇත්තටම ජාත්යන්තර පූර්වාදර්ශත් එක්ක
බැලුවාම කිෙලෝමීටරයකට වියදම් කරන මුදල පිළිබඳව පශ්න
තිබුණා. ෙම් මුදෙලන් තුෙනන් එකකින් ෙම්ක කරන්න පුළුවන්ද
කියලා අපිට පශ්න තිබුණා. පාරිසරික පද්ධතියක් හරහා ෙම්
මාර්ගය යන්ෙන්. ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාත් දන්නවා,

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ii)

whether aids have been provided from the
President’s Fund for medical treatment to
members of Pradeshiya Sabhas, Provincial
Councils and the Members of Parliament
during the period of last 03 years; and

(iii)

if so, of their names and the amount of
money provided to each person?

பிரதம அைமச்ச ம் ெகாள்ைக உ வாக்கம், ெபா ளாதார
அ வல்கள், சி வர், இைளஞர் மற் ம் கலாசார அ வல்கள்
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

2010, 2011 மற் ம் 2012 ஆம் ஆண் களில்
சனாதிபதி நிதியத்திற்குக் கிைடத் ள்ள நிதி
எவ்வள என்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப நிதி ெபற் க் ெகாள்ளப்பட்ட
யா என்பைத ம்

வ டாந்த அ ப்பைடயில்
குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

தனித்தனியாக

ைற
அவர்

ஒவ்ெவா
ைற ாீதியாக ெசலவிடப்பட்ட
பணத் ெதாைக எவ்வள என்பைத ம்

வ டாந்த அ ப்பைடயில்
குறிப்பி வாரா?
(இ) (i)

தனித்தனியாக

அவர்

சனாதிபதி நிதியத்தினால் ம த் வ சிகிச்ைச
க க்கு உதவி வழங்குவதற்காக ஆட்கைளத்
ெதாி
ெசய்கின்ற
அ ப்பைட
யா
என்பைத ம்;

(ii)

கடந்த 03 வ ட காலப்பகுதிக்குள் பிரேதச
சைபகள், மாகாண சைபகள் மற் ம் பாரா
மன்றத்ைதப்
பிரதிநிதித் வம்
ெசய்கின்ற
உ ப்பினர்க க்காக ம த் வ சிகிச்ைசக க்கு
சனாதிபதி நிதியத்தி
ந்
உதவி வழங்கப்
பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(iii) ஆெமனில், அவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம்
ஒவ்ெவா வ க்கும் வழங்கப்பட் ள்ள பணத்
ெதாைககள் எவ்வள என்பைத ம்
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

If not, why?

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

சனாதிபதி நிதியத்தினால் கடந்த இரண் வ ட
காலப்பகுதியில் ெசலவிடப்பட் ள்ள ெமாத்தப்
பணத் ெதாைக எவ்வள என்பைத ம்;

(ii)

(d)

இன்ேறல், ஏன்?

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ පතිපත්ති
සම්පාදන, ආර්ථික කටයුතු, ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ) (i) වර්ෂය
2010

1,135,962,451.35

2011

1,646,496,088.79

2012

1,863,699,012.78

(ii)
වර්ෂය

2010

(a)

(ii)
(b)

(c)

the amount of money received by the
President’s Fund in the years 2010, 2011
and 2012; and

2012

969,473,122.00

1,376,035,051.00

1,648,471,001.00

ෙපොලී
ආදායම

129,836,475.42

112,754,910.99

155,469,134.38

පරිත්යාග
වශෙයන්

36,580,919.65

157,706,126.80

59,758,877.40

71,934.28

-

-

1,135,962,451.35

1,646,496,088.79

1,863,699,012.78

විවිධ
ලැබීම්

(ආ)

(i)

Will he state separately, in each year (i)

2011

සංවර්ධන
ෙලොතරැයි
මණ්ඩලය
මඟින්

එකතුව

asked the Prime Minister and Minister of Policy
Planning, Economic Affairs, Child, Youth and Cultural
Affairs:

සමස්ත ආදායම (රු.)

(ii)
කාණ්ඩය

වර්ෂය

සමස්ත වියදම (රු.)

2011

1,522,326,318.86

2012

1,713,863,623.15

එක් එක් ක්ෙෂේතය අනුව වැය කළ මුදල
2011

2012

මුළු එකතුව
(රු. මි.)

ෛවද්ය ආධාර

815,814,245.79

857,641,804.65

1,673,456,050.44

the funding sources of that amount?

Will he also state separately, in each year (i)

the total amount of money spent by the
President’s Fund during the last two years;
and

මහෙපොළ උසස්
අධ්යාපන
ශිෂ්යත්ව භාර
අරමුදල සඳහා
ලබා දී ඇති මුදල

600,866,585.50

734,128,030.50

1,334,994,616.00

(ii)

the breakdown of that expenditure on each
sector?

ශිෂ්යත්ව ආධාර

96,266,987.57

102,447,038.00

198,714,025.57

අධ්යාපන
සංවර්ධන
කටයුතු සඳහා
ආධාර

2,000,000.00

10,200,000.00

12,200,000.00

Will he inform this House (i)

the basis on which people are selected for
providing aid for medical treatment from
the President Fund;

2015 ෙපබරවාරි 19

1061
සංස්කෘතික
කටයුතු සඳහා
ආධාර

1,260,000.00

7,385,000.00

8,645,000.00

ආගමික කටයුතු
සඳහා ආධාර

3,150,000.00

650,000.00

3,800,000.00

විෙශේෂ ව්යාපෘති
සඳහා ආධාර

2,000,000.00

800,000.00

2,800,000.00

සුබසාධන හා
ෙවනත් කටයුතු
සඳහා ආධාර

968,500.00

611,750.00

1,580,250.00

1,522,326,318.86

1,713,863,623.15

3,236,189,942.01

වර්ෂය
2012

එකතුව
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නම

තනතුර

ගරු ආර්. ධම්මික අංගම්මන
මැතිතුමා
ගරු ෙක්.ආර්. මහින්ද
මැතිතුමා
ගරු අයි.ෙක්. මහින්ද
රත්නතිලක මැතිතුමා
ගරු ඩී.ඒ. ආරියනන්ද
මැතිතුමා
ගරු ඒ.එම්.ෙජ්.එම්. අධිකාරී
මැතිතුමා
ගරු එච්.ඩබ්ලිව්.
ගුණෙසේකර මැතිතුමා ගරු
ජයලත් ජයවර්ධන මැතිතුමා
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල
මැතිතුමා*
ගරු ඩී.එම්. ජයරත්න
මැතිතුමා

පළාත් සභා
මන්තී පළාත්
සභා මන්තී
පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තී
පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තී
පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තී
පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තී
පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තී
පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තී හා ගරු
ජනමාධ්ය හා
ෙතොරතුරු
අමාත්ය
ගරු අගාමාත්ය

එකතුව

(ඇ)

(i)

*

විෙශේෂඥ ෛවද්යවරයාෙග් ලිපිය (මුල් පිටපත)

*

වියදම් ඇස්තෙම්න්තුව (මුල් පිටපත)

*

ෙරෝගියාෙග් ෙහෝ ඉල්ලුම්කරුෙග් ලිඛිත ඉල්ලීමක්

*

ෙමම මුදල ෙකොටස් වශෙයන් ආපසු ෙගවීමට එතුමා එකඟ වී ඇත.

(ඈ)

පැන ෙනොනඟී.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 3-4769/'14-(2), ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා

*

පතිකාර සඳහා පමාණවත් මුදලක් ෙනොමැති

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

*

ආදායම් බදු ෙනොෙගවන

*

පවුෙල් මාසික ආදායම ර.70,000/= සීමාව ෙනො
ඉක්මවූ

*

සැත්කම ෙහෝ පතිකාර සඳහා වූ ඇස්තෙම්න්තුෙවන්
සියයට 50 ෙහෝ ඊට වැඩි මුදලක් රක්ෂණ කමයකින්
ෙහෝ ෙවනත් ආකාරයකින් ෙනොලැෙබන

*

ජාතික රක්ෂණ භාරකාර අරමුදලින් පතිලාභ
ෙනොලබන

*

ජනාධිපති අරමුදලින් ඉල්ලීමක් කිරීමට ෙපර
සැත්කමක් / පතිකාර කිරීමට සිදු වූෙය් නම් ෙරෝගියා
ෙරෝහෙලන් පිට වී ෙගොස් සතිෙය් වැඩ කරන දින 5ක්
ඇතුළත ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළ.

ඔව්.

(iii)

ඔව්.

500,000.00
541,443.85
1,000,000.00
250,000.00
150,000.00
500,000.00
1,000,000.00
10,908,798.40
29,298,926.09

44,149,168.34

එෙමන්ම ෙමම ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කර ඇති
ෙරෝගීන් අතුරින්, පහත සුදුසුකම් සපුරාලන
පුද්ගලෙයෝ ජනාධිපති අරමුදලින් ෛවද්ය පතිකාර
සඳහා ආධාර ලැබීමට සුදුසුකම් ලබති.

(ii)

වර්ෂය
2010

ෛවද්ය ආධාර ලබාගැනීමට පහත සඳහන් ලියකියවිලි
අවශ්ය ෙව්.

ලබා දුන් මුදල

(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මන්තීතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා

(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்)

(The Hon. Abdul Haleem)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි බලාගාරය : විස්තර
ைரச்ேசாைல அனல் மின் நிைலயம் : விபரம்

NORACHCHOLAI THERMAL POWER PLANT: DETAILS

නම
ගරු පී. ෙපොඩිඅප්පුහාමි
මැතිතුමා

තනතුර
පාෙද්ශීය සභා
මන්තී

ගරු අෙශෝක ජයවර්ධන
මැතිතුමා

පළාත්
සභා මන්තී

ගරු සරණපාල
විෙජ්සිංහ මැතිතුමා

පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තී

ලබා දුන් මුදල
250,000.00
300,000.00
358,000.00
908,000.00

එකතුව

(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ - மாண் மிகு அஜித்
மான்னப்ெப ம சார்பாக)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha on behalf of the Hon.
Ajith Mannapperuma)

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)

වර්ෂය

නම

තනතුර

2011

ගරු මෙනෝජ් සිරිෙසේන
මැතිතුමා
ගරු පී. හැරිසන් මැතිතුමා
ගරු ආර්.ඒ. ටියුඩර් දයාරත්න
මැතිතුමා

පළාත් සභා
මන්තී
පාර්ලිෙම්න්
තු මන්තී
පාර්ලිෙම්න්
තු මන්තී

එකතුව

4845/’14
4. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා - (ගරු අජිත්
මාන්නප්ෙපරුම මහතා ෙවනුවට)

ලබා දුන් මුදල
300,000.00
250,000.00

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි බලාගාරය පමිතිෙයන්
ෙතොර බලාගාරයක් බව විදුලිබල හා බලශක්ති
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා විසින් පකාශ කර ඇති බව
එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ) එම බලාගාරෙය්,
(i)

පළමුවන අදියර ෙවනුෙවන් ඇස්තෙම්න්තුගත
මුදල හා වැය කළ මුදල ෙකොපමණද;

(ii)

පමිතිය, උපකරණ හා කියාකාරි තත්ත්වය
සම්බන්ධෙයන් අදාළ ඉදි කිරීම් සමාගම සමග

300,000.00
850,000.00

පාර්ලිෙම්න්තුව
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වගකීම් කාලයක් සහිත
සිටිෙය්ද;

(இ)

ගිවිසුමකට

(i )

எதிர்காலத்தில் ெபா மக்க க்கு நன்ைமகைளப்
ெபற் க்ெகா க்கக்கூ ய
வைகயில்
மின்
சாரத்ைத உற்பத்திெசய்ய திட்டமிடப்ப ள்ளதா;

(ii )

மின்சாரக் கட்டணப்பட் யல் குைறவைடய
ஏ வாக அைமயக்கூ ய அத்திட்டம் காலவைர
யைறகள் சகிதம் யா

එළැඹ

(iii)

පමිතිෙයන් ෙතොර තත්ත්වය හා සිදු වන අකිය වීම්
සම්බන්ධෙයන් බලාගාරය ඉදි කළ සමාගමට
එෙරහිව ගත් කියා මාර්ග කවෙර්ද;

(iv)

අලුත්වැඩියාවලට සහ එම කාලය තුළ අහිමි වූ
විදුලි බලය ලබා ගැනීමට වැය වූ අතිවිශාල මුදල
ඊට වගකිව යුත්තන්ෙගන් අය කර ගැනීමට
කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(v)

පළමුවැනි අදියර නිසි පරිදි ඉදි ෙනොකළ සමාගම
විසින්ම එහි ඊළඟ අදියරයන් ද ඉදි කරනු
ලබන්ෙන් නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද;

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஈ)

(i)

ඉදිරිෙය්දී මහ ජනතාවට පතිලාභ ලබා දිය හැකි
වන පරිදි විදුලිය නිපදවීමට සැලසුම් කර තිෙබ්ද;

(ii)

විදුලි බිල අඩු වීමට ෙහේතු වන එම සැලසුම දින
වකවානු සහිතව කවෙර්ද;

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Power and Energy:
(a)

Is he aware that the Secretary to the Ministry of
Power and Energy has stated that the Norachcholai
Thermal Power Plant is not up to the expected
standards?

(b)

Will he inform this House in relation to that power
plant -

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)
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යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(i)

the estimated sum and the sum spent on the
first phase;

(ii)

whether an agreement with a warranty
period of time had been entered into with
the relevant construction company with
regard to the standard, equipment and
operational standard;

(iii)

the action taken against the company that
constructed the power plant regarding low
standards and breakdowns that occur;

(iv)

whether arrangements will be made to
recover the massive amount of money spent
on repairs and the lost power during that
period from those who responsible for that;
and

(v)

if the company which did not complete the
first phase properly engages in the
construction of the other phases too, the
reasons for it?

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
மின்வ
(அ)

, எாிசக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

ைரச்ேசாைல அனல்மின் நிைலயம் தரமற்ற மின்
நிைலயெமன
மின்வ ,
எாிசக்தி
அைமச்சின்
ெசயலாளர் கூறி ள்ளாெரன்பைத அவர் ஏற் க்
ெகாள்வாரா?

(ஆ) ேமற்ப
(i)

(ii)

மின்நிைலயத்தின்,

தலாம் கட்டத்திற்காக மதிப்பிடப்பட்ட பணத்
ெதாைக மற் ம் ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக
எவ்வள ;
தரம், உபகரணங்கள் மற் ம் ெசயற்பாட்
நிைலைம சம்பந்தமாக ஏற் ைடய நிர்மாணிப் க்
கம்பனி டன் உத்தரவாதக் காலப்பகுதி டனான
உடன்ப க்ைகெயான்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்
ந்ததா;

(iii)

தரமற்ற நிைலைம மற் ம் இடம்ெப கின்ற
ெசய ழப் க்கள் சம்பந்தமாக மின்நிைலயத்ைத
நிர்மாணித்த கம்பனிக்கு எதிராக ேமற்ெகாண்ட
நடவ க்ைககள் யாைவ;

(iv)

தி த்தேவைலக க்காக ம் அக்காலப்பகுதியில்
இழந்த மின்சாரத்ைத ெபற் க் ெகாள்வதற்
காக ம் ெசலவாகிய ெப ந்ெதாைகப் பணத்ைத
அதற்குப் ெபா ப் க்கூற ேவண் யவர்களி
டமி ந் அறவிட நடவ க்ைக எ ப்பாரா;

(v)

தலாம் கட்டத்ைத சாிவர நிர்மாணிக்காத
கம்பனிேய அதன் அ த்த கட்டங்கைள ம்
நிர்மாணிப்பதாயி ப்பின்
அதற்கான
காரணங்கள் யாைவ

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(c)

Will he state (i)

whether plans have been made to provide
electricity to the people in a beneficial
manner in future; and

(ii)

the plan that seeks to bring down the
electricity tariff with the stipulated period of
time?

(d) If not, why?
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.
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කරන තුරු ජනන වියදම අවම වන ෙසේ ෙවනත් ජනක
යන්ත මඟින් විදුලිය ලබාෙගන ඇත.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

වාර්තා වී ෙනොමැත.

(ආ)

(i)

පළමුවන අදියර ඉදි කිරීම් ෙවනුෙවන් සාකච්ඡාමය ෙකොන්තාත්
මිල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන හාරසිය පනස්පහකි. (ඇ.ෙඩො.
මිලියන 455කි.) පළමුවන අදියර ඉදි කිරීම් ෙවනුෙවන් වියදම්
කළ සම්පූර්ණ මුදල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන හාරසිය
හතළිස් අටකි. (ඇ.ෙඩො. මිලියන 448කි.)
(ii)

ඔව්.

(iii)

ඉහත පශ්න අංක (ආ)(ii) හි සඳහන් ගිවිසුමට අනුව
ෙකොන්තාත් සමාගම විසින් වගකීම් දරන කාලය විදුලි
බලාගාරය වාණිජ කටයුතු සඳහා පණ ගැන්වූ දින සිට
අවුරුදු ෙදකකි. එම කාලය තුළ විදුලි බලාගාරය අකිය වූ
අවස්ථාවන්හිදී අදාළ ෙකොන්තාත් සමාගම අවශ්ය තැන්හිදී
අමතර ෙකොටස් ද ෙයොදා සියලු අලුත්වැඩියා කටයුතු අය
කිරීමකින් ෙතොරව සිදු කර ඇත. එබැවින් අදාළ සමාගමට
එෙරහිව කිසිදු කියා මාර්ගයක් ෙගන නැත.

(iv)

අලුත්වැඩියාවන්වලට අදාළ සියලු වියදම් ඉදි කිරීම් කරනු
ලැබූ චීන සමාගම විසින් දරා ඇත. අදාළ ජනක යන්ත
අලුත්වැඩියා කර නැවත පණ ගන්වා විදුලිය ජනනය ආරම්භ

(ඇ)

(v)

ෙදවැනි අදියර සඳහා ගිවිසුම් අත්සන් කරනු ලැබ ඇත්ෙත්
පළමුෙවනි අදියර අවසන් වීමට ෙපර වන අතර, ෙමම
කාර්යය සඳහා ණය මුදල ලබා දුන් චීන රජය විසින් අදාළ
ෙකොන්තාත් සමාගම නිර්ෙද්ශ කර ඇත.

(i)

ඔව්.

(ii)

ෙම් වන විටත් සැලකිය යුතු පමාණයකින් විදුලිය බිල අඩු
කර ඇත. (2014.09.16 සිට)
තවද ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් සෑම ෙදවසරකටම
වරක් ඉදිරි වර්ෂ 20ක් සඳහා වන දීර්ඝ කාලීන අඩු වියදම්
ජනක සැලසුම් වාර්තාවක් පිළිෙයල කරනු ලබයි. ෙම් වන
විට 2013-2032 කාලය සඳහා සකස් කරන ලද වාර්තාව
(Long Term Generation Expansion Plan, 2013-2032)
මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත ඉදිරිපත්
ෙකොට මහජන අදහස් විමසීෙමන් පසු සියලු සංෙශෝධන
සමඟින් එළි දක්වා ඇත. අදාළ සැලසුම් නිසි පරිදි
කියාත්මක කිරීෙමන් අෙප්ක්ෂිත පතිලාභ ලබා දිය හැක.
ජනක සැලසුෙම් සාරාංශය සඳහන් එම වාර්තාෙව් පිටු අංක
A11-1 හි පිටපතක් ඇමුණුම* ෙලස ඉදිරිපත් කරමි.

(ඈ)

පැන ෙනොනඟී.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා]

(ii)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 7-5416/'14-(2), ගරු අජිත් කුමාර මහතා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

අජිත්

කුමාර

මන්තීතුමා

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය පරිපාලන, පළාත් සභා, පළාත්
පාලන හා පජාතාන්තීය පාලනය පිළිබඳ අමාත්යතුමා සහ බුද්ධ
ශාසන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

එෙසේ නම්, එම ගනුෙදනු සිදු වී ඇති දින වකවානු
කවෙර්ද;
(iii) එම ගනුෙදනු තුළින් ඉටු කර ෙගන ඇති කාර්යය
ෙහෝ කාර්යයන් කවෙර්ද;
(iv) එමගින් ලැබී ඇති පෙයෝජන කවෙර්ද;
(v) එම කටයුතු ෙවනුෙවන් කරන ලද ෙගවීම්වල
වටිනාකම ෙකොපමණද;
(vi) ඒ සඳහා මුදල් ෙවන් කරනු ලැබූ වැය ශීර්ෂය
කවෙර්ද;
(vii) එම සමාගම සමග ගිවිසුම්වලට එළැඹ ඇත්නම්,
එම ගිවිසුම් සභාගත කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெவளிநாட்ட

வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ) (i)

2010, 2011 மற் ம் 2012 ஆம் ஆண் களில்
ஐக்கிய அெமாிக்காவின் இலங்ைக
தரகம்
Patton Boggs எ ம் கம்பனி டன் ெகா க்கல்
வாங்கல் ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்;

එක්සත් ජනපදෙය් ශී ලංකා තානාපති කාර්යාලය
සහ PATTON BOGGS සමාගම : ගනුෙදනු

(ii)

ஆெமனில், ேமற்ப
ெகா க்கல் வாங்கல்
இடம்ெபற் ள்ள காலப்பகுதி யாெதன்பைத ம்;

SRI LANKAN EMBASSY IN US AND PATTON BOGGS
COMPANY: TRANSACTIONS

(iv)

அதன்
லம்
கிைடத் ள்ள
யாைவெயன்பைத ம்;

(v)

ேமற்ப
பணிக க்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட்
ள்ள ெகா ப்பன களின் ெப மதி யாெதன்
பைத ம்;

(vi)

அதற்காக நிதி ஒ க்கப்பட்ட ெசல த் தைலப்
யாெதன்பைத ம்;

(vii)

ேமற்ப
கம்பனிக டன் உடன்ப க்ைககள்
ைகசாத்திடப்பட்
ப்பின், அந்த உடன்ப க்ைக
கைள சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

அெமாிக்க இலங்ைக தரகம் மற் ம் PATTON BOGGS
கம்பனி : ெகா க்கல் வாங்கல்

(iii ) ேமற்ப ெகா க்கல் வாங்கல்
லமாக நிைற
ேவற்றப்பட் ள்ள பணி அல்ல
பணிகள்
யாைவெயன்பைத ம்;

4467/’13
9. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා - (ගරු අනුර දිසානායක
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி - மாண் மிகு அ ர
திஸாநாயக்க சார்பாக)

(The Hon. Sunil Handunnetti on behalf of the Hon. Anura
Dissanayake)

විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)

(i)

2010, 2011 හා 2012 යන වර්ෂවලදී එක්සත්
ජනපදෙය් ශී ලංකා තානාපති කාර්යාලය Patton
Boggs නමැති සමාගම සමග ගනුෙදනු කර
තිෙබ්ද;

அவர் இச்சைபயில்அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

நன்ைமகள்
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(iv)

asked the Minister of Foreign Affairs:
(a)

1070

Will he inform this House (i)

whether the Sri Lankan Embassy in the
United States had dealings with the
company named "Patton Boggs" in the
years 2010, 2011 and 2012;

(ii)

if so, the period during which such
transactions have taken place;

(iii)

the task or tasks accomplished through such
transactions;

(iv)

the benefits derived from them;

(v)

the value of the payments made for the said
transactions;

(vi)

the expenditure head under which funds
were allocated for this purpose; and

(vii)

if agreements have been entered into with
that company whether such agreements will
be tabled?

Patton Boggs නිලධාරින් පහත සඳහන් දෑ ඉටු කර තිෙබන
බව කියනු ලබයි.
1.

ශී ලංකාව ෙවනුෙවන් එක්සත් ජනපද ෙකොංගසය තුළ
අව්යාජ සබඳතා ඇති කිරීෙම් අරමුණින් ශී ලංකාෙව්
සංචාරය කිරීම සඳහා එක්සත් ජනපද ෙකොංගස්
නිෙයෝජිතයන්ෙගන් සහ ඔවුන්ෙග් කාර්ය මණ්ඩලවලින්
සමන්විත නිල නිෙයෝජිත කණ්ඩායම් සංවිධානය කිරීම.

2.

ශී ලංකාව සම්බන්ධෙයන් ජාත්යන්තර විමර්ශනයක්
කැඳවීෙම් පනත් ෙකටුම්පත් එක්සත් ජනපදෙය් ෙකොංගස්
සභාෙව් සභාගත වීම වැළැක්වීම.

3.

ශී ලංකාවට එෙරහිව එක්සත් ජනපදය 2010 වසෙර්දී
පනවා ඇති ශී ලංකාෙව් සංචාරය කිරීම පිළිබඳ අනතුරු
ඇඟවීම රාජ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුව ලවා ඉවත් කිරීමට දූත
මණ්ඩලය ෙවනුෙවන් සාකච්ඡා පැවැත්වීම.

4.

එක්සත් ජනපද රාජ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පළ කරන
ලද "පුද්ගලයන් නීති විෙරෝධි ෙලස පවාහනය කරන
රටවල ලැයිස්තුෙවන්" ශී ලංකාව ඉවත් කිරීමට උපකාර
කිරීම.

5.

2011 වසෙර්දී එක්සත් ජනපද ෙවළඳ සමාගම්වල
ව්යාපාරික නිෙයෝජිත කණ්ඩායමකෙග් ශී ලංකා සංචාරය
සංවිධානය කිරීම.
ෙමම සියලු කටයුතු ෙවොෂිංටන්හි තානාපති කාර්යාලෙය්
රාජ්ය තාන්තික නිලධාරින්ෙග් වගකීම්වලට අයත් වන
නිසාත්, ඒ මඟින් සැලකිය යුතු තරම් වියදම් පමාණයක්
ඉතිරි කර ගත හැකි වන නිසාත්, එම නිලධාරින් ෙමම
කටයුතු ඉටු කළ යුතුව තිබූ බව මෙග් හැඟීම බව
තවදුරටත් පකාශ කිරීමට ද කැමැත්ෙතමි.

(b) If not, why?
(v)

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

ෙමම අමාත්යාංශය විසින් සිදු කරන ලද ෙගවීම් ෙමෙසේය.

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

2010 - ශී ලංකා රුපියල් 35,685,907.63

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

2011 - ශී ලංකා රුපියල් 46,913,476.71

ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.

2012 - ශී ලංකා රුපියල් 12,992,860.05
(vi)

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

112 - 2 -3 - 0 - 1405 (04)

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය

(vii)
(ආ)

ඔව්.

(ii)

ඔව්. ගිවිසුෙම් පිටපතක් අමුණා* තිෙබ්.

පැන ෙනොනඟී.

ෙඩංගු ෙරෝගය මර්දනය : BTI කීට නාශක ෙයදවීම
වර්ෂය

ෙගවීම් කළ දිනය

2010

2010.04.30
2010.10.22
2010.12.31
2011.03.10
2011.05.20
2011.07.28
2011.11.30
2012.03.20

2011

2012
(iii)

Patton Boggs LLP සමාගමට අනුව, ඔවුන් ගිවිසෙගන
ඇත්ෙත්,
1.

ශී ලංකාව ෙවනුෙවන් ෙකොංගසෙය් මිත සබඳතා ඇති කර
ගැනීමට,

2.

ෙකොංගසයට, ශී ලංකාවට එෙරහිව යම් පනත්
ෙකටුම්පතක් ෙහෝ ෙයෝජනා සම්මුතියක් ෙහෝ ෙගන ඒම
වැළැක්වීමට උත්සාහ කිරීමට,

3.

සංචාරකයන් සඳහා වන මාර්ෙගෝපෙද්ශ මාලාෙව් ශී
ලංකාෙව් සංචාරය කිරීම සම්බන්ධෙයන් දක්වා ඇති
කරුණු ඉවත් කරවා ගැනීමට උපකාර කිරීමට,

4.

පුද්ගලයන් නීති විෙරෝධි ෙලස පවාහනය කරන රටවල
ලැයිස්තුෙවන් ශී ලංකාව ඉවත් කිරීමට උපකාර කිරීමට,

5.

ශී ලංකාවට පැමිණීමට එක්සත් ජනපද ව්යාපාරික
නිෙයෝජිත කණ්ඩායමක් සංවිධානය කිරීමට.

ெடங்கு ேநாையக் கட் ப்ப த்தல் : BTI குடம்பி
நாசினிப் பிரேயாகம்
ELIMINATION OF DENGUE: USE OF BTI LARVICIDE

4777/’14
10. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා - (ගරු අෙශෝක්
අෙබ්සිංහ මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ - (மாண் மிகு அேசாக்
அேபசிங்க சார்பாக)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha on behalf of the Hon.
Ashok Abeysinghe)

ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය (1):
(අ)

(i)

ශී ලංකාව තුළ මැෙල්රියා ෙරෝගය සම්පූර්ණෙයන්
තුරන් කර තිෙබ්ද;

(ii)

ශී ලංකාව තුළ මෑතකදී මැෙල්රියා ෙරෝගීන් නැවත
හඳුනා ගත් බව දන්ෙන්ද;

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

[ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා]

(iii)

(iv)

1072

ෙඩංගු ෙරෝගය මර්දනය කිරීම සඳහා ෙද්ශීයව
නිපදවූ BTI කීට නාශක ෙයදවීම ආරම්භ කර
තිෙබ්ද;

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

ෙඩංගු මර්දනය කිරීම සඳහා ෙගන්වන ලද
විෙද්ශීය BTI කීට නාශක සම්පූර්ණෙයන් ෙබදා
හැර තිෙබ්ද;

(i)

ඔව්.

(ii)

2012 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙයන් පසු හඳුනා ගනු ලැබුෙව්
විෙද්ශයන්හිදී මැෙල්රියාව වැළඳී ෙමරටට පැමිණි
පුද්ගලයන් පමණි. මැෙල්රියා ෙරෝගය බහුලව පවතින
රටවල සංචාරය කිරීෙමන් පසු ශී ලංකාවට පැමිෙණන
ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය සංචාරකයන්ෙගන් මැෙල්රියා ෙරෝගය
තවදුරටත් වාර්තා ෙව්. ඒ අනුව සංචාරකයන් හරහා රට
තුළට ඇතුළු වන මැෙල්රියා පරෙපෝෂිතයන් මඟින්
නැවතත් රට තුළ මැෙල්රියාව ව්යාප්ත වීමට ඉඩ ඇති
බැවින් ෙමම අමාත්යාංශය මැෙල්රියා මර්දන ව්යාපාරය
හරහා අෙනකුත් පාර්ශ්වකරුවන්ෙග් සහෙයෝගය ද ඇතිව
තවදුරටත් ෙරෝග නිවාරණ කටයුතු කියාත්මක කරනු
ලැෙබ්.

(iii)

ඔව්.

(iv)

ඔව්.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
சுகாதார மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட
வினா:
(அ) (i)

இலங்ைகயில்
மேலாியா
ேநாய்
ஒழிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

ற்றாக

இலங்ைகயில் அண்ைமக் காலத்தில் மேலாியா
ேநாயாளர்கள்
மீண் ம்
இனங்காணப்
பட் ள்ளனர் என்பைத அறிவாரா என்பைத ம்;

(iii)

ெடங்கு
உள்நாட்
நாசினிப்
என்பைத

ேநாையக்
கட் ப்ப த் வதற்காக
ல் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட BTI குடம்பி
பிரேயாகம் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதா
ம்;

( i v ) ெடங்கு
ேநாையக்
கட் ப்ப த் வதற்காக
இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ெவளிநாட்
BTI
குடம்பி நாசினி
ரணமாக விநிேயாகிக்கப்
பட் ள்ளதா என்பைத ம்
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(ආ)

පැන ෙනොනඟී.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 11-5023/'14-(1), ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම
මහතා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

asked the Minister of Health and Indigenous
Medicine:
(a)

Will he inform this House (i)
(ii)

(iii)

(iv)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, අභ්යන්තර පවාහන අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

whether Malaria has been completely
eliminated from Sri Lanka;

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

whether he is aware that malarial patients
have been identified again in Sri Lanka
recently;

Question ordered to stand down.

whether the use of the BTI larvicide which
was locally produced to eliminate dengue,
has been started;
whether the BTI larvicide imported to
control dengue has been completely
distributed?

(b) If not, why?
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය හා
ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - சுகாதார
மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health and
Indigenous Medicine)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.

வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

කුරුණෑගල මහ ෙරෝහල : සී.ටී. ස්කෑන් යන්තය
கு நாகல் ெபா

ைவத்தியசாைல : சீ.ாீ. ஸ்ேகனர்

KURUNEGALA GENERAL HOSPITAL: CT SCANNER

5422/'14

13. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා (ගරු අජිත් කුමාර මහතා
ෙවනුවට)
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி - மாண் மிகு அஜித்
குமார சார்பாக)

(The Hon. Sunil Handunnetti on behalf of the Hon. Ajith
Kumara)

ෙසෞඛ්ය හා
පශ්නය - (1) :
(අ)

ෙද්ශීය

ෛවද්ය

අමාත්යතුමාෙගන්

ඇසූ

(i)

කුරුණෑගල මහ ෙරෝහෙල් සී.ටී. ස්කෑන් යන්තය
සැලකිය යුතු කාලයක සිට අබලන් වී ඇති බවත්;

(ii)

එම ස්කෑන් යන්තය අබලන් වීම ෙහේතුෙවන්
ෙරෝහලට පැමිෙණන ෙරෝගීන්ට එම ෙසේවාව ලබා
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(ii)

how long it will take; and

(iii)

what amount of expenditure will be borne
by the Ministry for the purpose?

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

එම සී.ටී. ස්කෑන් යන්තය අලුත්වැඩියා කිරීමට
ෙහෝ නව සී.ටී. ස්කෑන් යන්තයක් සවි කිරීමට ෙම්
වන විට කිසියම් කියා මාර්ගයක් ෙගන තිෙබ්ද;

(ii)

ඒ සඳහා ෙකොපමණ කාලයක් ගතෙව්ද;

(iii)

ඒ සඳහා අමාත්යාංශය දරන වියදම ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(c)

If not, why?

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

* Answer tabled:

சுகாதார மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட
வினா:
(அ) (i)

(අ)

கு நாகல் ெபா
ைவத்தியசாைலயின் சீ.ாீ.
ஸ்ேகனர்
இயந்திரம்
குறிப்பிடத்தக்கள
காலமாக சீர்ெகட் ள்ளெதன்பைத ம்;

(ii)

ஸ்ேகனர்
இயந்திரம்
சீர்ெகட் ள்ளதனால்
ைவத்தியசாைலக்கு வ ைக த கின்ற ேநாயா
ளர்கள் அச்ேசைவையப் ெபற் க் ெகாள்வதற்
காக தனியார் நி வனங்க க்குச் ெசல்ல
ேவண்
ேநாிட் ள்ளதால் ெப ந்ெதாைகப்
பணத்ைத ெசலவிட ேவண்
ேநாி கின்ற
ெதன்பைத ம்

(ආ)

(ඇ)

(i)

ඔව්. එම යන්තය කලක සිට විටින් විට කියා විරහිත ෙවමින්
තිබුණි.

(ii)

නැත. එම යන්තය කියා විරහිත වූ විට අදාළ ෙරෝගීන් සී.ටී.
පරීක්ෂණය සඳහා ෙකොළඹ මහ ෙරෝහල ෙවත ෙයොමු
කරන ලදී.

(i)

නව සී.ටී. ස්කෑන් යන්තයක් සවි කිරීමට කියා මාර්ග ෙගන
තිෙබ්.

(ii)

2014.03.12 දින සිට නව සී.ටී. ස්කෑන් යන්තයක් සවි කර
තිෙබ්.

(iii)

නව යන්තය ජපන් රජෙයන් ශී ලංකා රජයට පරිත්යාග
වශෙයන් ලැබී තිෙබ්.

පැන ෙනොනඟී.

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

ேமற்ப ஸ்ேகனர் இயந்திரத்ைத தி த்தியைமப்
பதற்கு அல்ல
தியெதா
ஸ்ேகனர் இயந்
திரத்ைதப்
ெபா த் வதற்கு
ஏற்ெகனேவ
ஏேத ம்
நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்ளப்பட்
ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

இதற்கு எவ்வள

காலம் எ க்கும் என்பைத ம்;

(iii) இதற்காக
அைமச்சு
எவ்வள என்பைத ம்

ஏற்கும்

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Health and Indigenous
Medicine:
(a)

(b)

Is he aware that (i)

the CT Scanner of the Kurunegala General
Hospital has been defunct for a considerable
length of time; and

(ii)

as a result of it being defunct, the patients
who come to that hospital have to bear a
huge expense as they have to go to private
institutions to obtain the service of a CT
Scanner?

Will he inform this House (i)

அெமாிக்க இலங்ைக

தரகம் மற் ம் QORVIS

COMMUNICATIONS கம்பனி : ெகா க்கல் வாங்கல்
SRI LANKAN EMBASSY IN US AND QORVIS
COMMUNICATIONS COMPANY: TRANSACTIONS
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ெசலவினம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

එක්සත් ජනපදෙය් ශී ලංකා තානාපති කාර්යාලය
සහ QORVIS COMMUNICATIONS සමාගම : ගනුෙදනු

whether any measure has been taken to
repair the defunct CT Scanner or to install a
new one;

15. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා (ගරු අනුර දිසානායක
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி - மாண் மிகு அ ர
திஸாநாயக்க சார்பாக )

(The Hon. Sunil Handunnetti on behalf of the Hon. Anura
Dissanayake)

විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) :
(අ)

(i)

2010, 2011 හා 2012 යන වර්ෂවලදී එක්සත්
ජනපදෙය් ශී ලංකා තානාපති කාර්යාලය Qorvis
Communications නමැති සමාගම සමඟ ගනුෙදනු
කර තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම ගනුෙදනු සිදු වී ඇති දින වකවානු
කවෙර්ද;

(iii)

එම ගනුෙදනු තුළින් ඉටු කර ෙගන ඇති කාර්යය
ෙහෝ කාර්යයන් කවෙර්ද;

(iv)

එමඟින් ලැබී ඇති පෙයෝජන කවෙර්ද;

(v)

එම කටයුතු ෙවනුෙවන් කරන ලද ෙගවීම්වල
වටිනාකම ෙකොපමණද;

(vi)

ඒ සඳහා මුදල් ෙවන් කරනු ලැබූ වැය ශීර්ෂය
කවෙර්ද;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා]

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(vii)

එම සමාගම සමඟ ගිවිසුම්වලට එළැඹ ඇත්නම්,
එම ගිවිසුම් සභාගත කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

ெவளிநாட்ட
(அ) (i)

வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

2010, 2011 மற் ம் 2012ஆம் ஆண் களில்
ஐக்கிய அெமாிக்காவின் இலங்ைக
தரகம்
Qorvis Communications எ ம் கம்பனி டன்
ெகா க்கல்
வாங்கல்
ேமற்ெகாண் ள்ளதா
என்பைத ம்;

(ii)

(අ)

ஆெமனில், ேமற்ப
ெகா க்கல் வாங்கல்
இடம்ெபற் ள்ள காலப்பகுதி யாெதன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
ெகா க்கல்
வாங்கல்
நிைறேவற்றப்பட் ள்ள பணி அல்ல
யாைவெயன்பைத ம்;

(iv)

அதன்
லம்
கிைடத் ள்ள
யாைவெயன்பைத ம்;

(v)

* Answer tabled:

லமாக
பணிகள்
நன்ைமகள்

ேமற்ப பணிக க்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள
ெகா ப்பன களின் ெப மதி யாெதன்பைத ம்;

(vi)

அதற்காக நிதி ஒ க்கப்பட்ட ெசல த் தைலப்
யாெதன்பைத ம்;

(vii)

ேமற்ப
கம்பனிக டன் உடன்ப க்ைககள்
ைகசாத்திடப்பட்
ப்பின்,
அந்த
உடன்ப க்ைககைள சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா
என்பைத ம்

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(ආ)

(i)

නැත.

(ii)

දාළ ෙනොෙව්.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iv)

අදාළ ෙනොෙව්.

(v)

අදාළ ෙනොෙව්.

(vi)

අදාළ ෙනොෙව්.

(vii)

අදාළ ෙනොෙව්.

පැන ෙනොනඟී.

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය
தனி அறிவித்தல்

ல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම්
වාර්තාව කල් දැමීම

ஐக்கிய நா கள் மனித உாிைமகள் ேபரைவயின்
அறிக்ைக ஒத்திைவப்
POSTPONEMENT OF REPORT OF UNITED NATIONS HUMAN
RIGHTS COUNCIL

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා)
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - எதிர்க்கட்சி

asked the Minister of Foreign Affairs:
(a)

(b)

Will he inform this House (i)

whether the Sri Lankan Embassy in the
United States had dealings with the
company named Qorvis Communications
in the years 2010, 2011 and 2012;

(ii)

if so, the period during which such
transactions have taken place;

(iii)

the task or tasks accomplished through such
transactions;

(iv)

the benefits derived from them;

(v)

the value of the payments made for the said
transactions;

(vi)

the expenditure head under which funds
were allocated for this purpose; and

(vii)

if agreements have been entered into with
that company, whether such agreements
will be tabled?

If not, why?

தல்வர்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Leader of the
Opposition)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නය ඇසීමට අවසර ලබා දීම
පිළිබඳව මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කමිටුව ඉදිරිෙය්
ශී ලංකාවට එෙරහිව ඇති මානව හිමිකම් කඩ කිරීම් පිළිබඳව වූ
පරීක්ෂණෙය්දී අදාළ වාර්තාව හා ඒ පිළිබඳව ගත යුතු කියා
මාර්ගයන් 2015 මාර්තු මාසෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත සැසිවාරයට
ඉදිරිපත් ෙනොෙකොට, එය මීළඟ සැප්තැම්බර් මාසෙය් පැවැත්ෙවන
සැසිවාරය සඳහා කල් දැමිය යුතු යැයි එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව
හිමිකම් පිළිබඳ ෙකොමසාරිස් ෙසයිඩ් රාඩ් අල් හුෙසේන් මහතා
පකාශයට පත් කළ බවට විවිධ ජනමාධ්ය මඟින් පසිද්ධියට පත්
ෙකොට ඇති ෙහයින් ද,
ෙමෙසේ ෙමම පරීක්ෂණ වාර්තාව හා ඊට අදාළව ගත යුතු කියා
මාර්ගයන් පිළිබඳව වාර්තාවන් ඉදිරිපත් කිරීම කල් දමන ලද්ෙද්
එෙසේ කරන ෙලස ශී ලංකා රජය මඟින් කරන ලද ඉල්ලීමක් නිසා
බවද,
විෙශේෂෙයන් විෙද්ශ කටයුතු භාර අමාත්ය මංගල සමරවීර
මහතා විසින් එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව අයිතිවාසිකම් කමිටුෙව්දී
එහි පධානියා ෙවත යවන ලද ලිපියක් මඟින් ශී ලංකා රජය දින
සියයක් ඇතුළතදී මානව හිමිකම් ක්ෙෂේතෙය් විවිධ පතිසංස්කරණ
රාශියක් ඉටු කිරීමට එකඟ වී ඇති බවත්, එෙසේ එකඟ වූ කරුණු
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අතර යුද අපරාධ පිළිබඳව යුක්තිය ඉටු කිරීමක් සහතික කර ඇති
බවක් පකාශ කර ඇති බව වාර්තා වී ඇති ෙහයින් ද,
විෙශේෂෙයන් උතුරු පළාත් සභාව මඟින් ශී ලංකාෙව් සිදු වූෙය්
යැයි ඔවුන් විසින් කියනු ලබන යුද අපරාධ පිළිබඳව ජාත්යන්තර
පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම අත්යවශ්ය බවත්, එක්සත් ජාතීන්ෙග්
මානව හිමිකම් සංවිධානයට ඉදිරිපත් කළ යුතු වාර්තාව කල් දැමීම
ෙයෝග්ය ෙනොවන බව දමිළ ඩයස් ෙපෝරාව නිෙයෝජනය කරන
සංවිධාන රාශියකෙග් අත්සනින් යුතුව කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමක් සිදු
කර ඇති බවත් ෙදස් විෙදස් මාධ්යයන්හි වාර්තා වී ඇති ෙහයින්ද,
ෙම් පිළිබඳව රජෙය් ස්ථාවරය පූර්ණ වශෙයන් ෙමෙතක් පැහැදිලි
ෙකොට නැති ෙහයින් පහත සඳහන් කරුණු සඳහා සවිස්තරාත්මක
පකාශයක් රජය මගින් පකාශ කිරීම අත්යවශ්ය වන ෙහයින්,
1.

2.

3.

4.

5

එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් මාර්තු
මාසෙය් සැසි වාරය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබු
වාර්තාව හා ෙරකමදාරුවන් ෙමම වර්ෂෙය් සැප්තැම්බර්
සැසි වාරය සඳහා කල් දැමීමට ශී ලංකා රජය මඟින්
ඉල්ලීමක් කෙළේ ද යන්නත්;
ෙම් පිළිබඳව ගරු විෙද්ශ අමාත්යවරයා විසින් එක්සත්
ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කමිටුෙව් සභාපතිවරයා ෙවත
යවන ලද ලිපිෙය් දී ෙහෝ ෙවනත් සාකච්ඡාවන්වලදී යුධ
අපරාධ සම්බන්ධෙයන් සාධාරණත්වය ඉටු කිරීමට
කමෙව්දයක් ශී ලංකා රජය සකස් කරන බවට
ෙපොෙරොන්දුවක් දී තිෙබ්ද යන්නත්;
ෙම් පිළිබඳව ශී ලංකා රජය එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව
හිමිකම් කමිටුව ෙවත යවන ලද හා විෙද්ශ අමාත්යතුමා
විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපි ෙමම සභාවට ඉදිරිපත්
කරන්ෙන් ද යන්නත්;
උතුරු පළාත් සභාව මඟින් ශී ලංකාෙව් සිදුවූවා යයි ඔවුන්
පකාශ කරන යුධ අපරාධ පිළිබඳව ජාත්යන්තර
පරීක්ෂණයක් කළ යුතු යැයි ඉදිරිපත් කර ඇති කරුණු
පිළිබඳව හා එෙසේ ජාත්යන්තර පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට
කර ඇති ඉල්ලීම ව්යර්ථ කිරීම සඳහා ජාතික හා
ජාත්යන්තර වශෙයන් රජය ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන
පියවර ෙමොනවා ද යන්නත්;
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් සංවිධානය ඉදිරිෙය් ශී
ලංකාෙව් පතිරූපය රැක ගැනීම සඳහා ගැනීමට
බලාෙපොෙරොත්තු වන නව පියවර ෙමොනවාද යන්නත් ෙමම
සභාවට දන්වන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා.
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ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා (ස්වෙද්ශ
කටයුතු හා ධීවර අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா
வல்கள் மற் ம் கடற்ெறாழில் அைமச்சர்)

- உள்நாட்ட

(The Hon. M. Joseph Michael Perera - Minister of Home
Affairs and Fisheries)

ගරු කථානායකතුමනි, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා විසින්
2015.2.18 වන දින ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් අසන ලද
පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
1.

ඔව්.

2.

ලබා ෙදන්න මුදල් ෙවන් කර නැත. මුදල් ෙගවලා
ෙනොෙවයි ෙම් වැඩ කර තිෙබන්ෙන්.

3.

මුදල් ෙවන් කර ලබා දී තිෙබන ඒවා කරනවා. නැත්නම්
අලුත් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් තමයි බලන්න ෙවන්ෙන්.

4.

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය යටෙත් විශාල වැඩ
ෙකොටසක් මැතිවරණය ෙවලාෙව් කර ෙගන ගියා. මුදල්
දුන්ෙන් නැහැ. සමහර ඒවා කළා. ඒ කරපු ඒවාට ගිවිසුම්
අත්සන් කර තිෙබනවා නම් ෙගවනවා. ගිවිසුම් අත්සන් කර
නැතිව කළ ඒවාට ෙගවන්න බැහැ. සල්ලි ෙවන් ෙවලා
නැහැ ; ගිවිසුම් අත්සන් කර, ෙකොටසක් මඟ නතර කර
තිෙබනවා නම් ඒ ටික කරනවා. එෙහම ෙහොඳයි ෙන්.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසරය ඇතිව මම ඉල්ලා
සිටිනවා, ස්වයං රැකියා සඳහා -

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

ගරු කථානායකතුමනි,-

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා විසින්
ෙහට දින ෙම් සඳහා පිළිතුරු සපයනවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි, point of Order එකක් තිෙබනවා.
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, සංවර්ධන වැඩ කටයුතු නවතා තැබීම
පිළිබඳව ඊෙය් මා ඉදිරිපත් කළ පශ්නයටත් අද පිළිතුරු සපයනවා
කිව්වා. ඒ පිළිතුර දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමාට අවස්ථාව තිෙබනවා.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු කථානායකතුමනි, ස්වයංරැකියා කරන කාන්තාවන් සහ
ව්යවසායකයන් සඳහා භාණ්ඩ විශාල පමාණයක් ෙගනැවිත් ඒවා
මැතිවරණ කාලෙය්දී ෙබදන්න එපාය කිව්ව නිසා ෙම් වනෙකොට
ඒවායින් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල වතු පුරවා තිෙබනවා.
ෙබදන්න එපාය කියා දැනුවත් කර තිෙබන නිසා ෙම් වනෙකොට ඒ
භාණ්ඩ වර්ෂාවට ෙතෙමනවා; අව්වට ෙව්ෙළනවා. ඒ භාණ්ඩ
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

ලැෙබන ෙතක් ඒ කාන්තාවන් බලා ෙගන ඉන්නවා. පක්ෂ
ෙබ්දයකින් ෙතොරවයි ඒ අය ෙතෝරාෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා
කරුණාකරලා ඒවා ෙබදන්න අවසර ලබා ෙදන්නය කියා ගරු
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

එතුමා විසින් කරන ලද පකාශය පිළිබඳව අපි පක්ෂ නායක
රැස්වීෙම්දී දිනයක විවාදයක් ඉල්ලීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

ඒ බඩු ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන් මැතිවරණ කාල පරිච්ෙඡ්දය
තුළදීයි. ඒවාට සල්ලි ෙවන් කරලා නැහැ.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திஸாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

ඒවාට වවුචර් අත්සන් කරලායි තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

පශ්නයක් අහලා තිෙබනවා. කරුණාකර ඒකට උත්තර
ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න. ෙම් ෙගනැත් තිෙබන ඒවායින් ෙකොටසක්
මැතිවරණ සමෙය් සමහර නිලධාරින් ෙයොදාෙගන මිනිසුන්ට ෙබදා
දී තිෙබනවා. මුදල් දුන්නා, මැෂින් දුන්නා. එවැනි ෙනොෙයක්
කාරණා සිදු වුණා.
නමුත් ෙම් සඳහා ෙගවිය යුතු මුදල්
දිසාපතිවරුන්ට ලැබී තිබුෙණ් නැහැ. ඒ ෙගනාපු බඩු අපි තියා
ෙගන ඉන්ෙන් නැහැ. කාට හරි දිය යුතු නම් ඒවා දිය යුතුයි. ඒ
සඳහා මුදල් ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා වැරදි
කළත් අපි වැරදි කරන්ෙන් නැහැ. සුදුස්සන් ෙතෝරා ඒ බඩු -[බාධා
කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, point of Order එකක් ඉදිරිපත්
කළාම ෙදන උත්තරය අහෙගන ඉන්න ඕනෑ.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

කියන ඒවා ඔක්ෙකොම අහෙගන ඉන්න බැහැ.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

අහෙගන ඉන්න බැරි නම් මම වාඩි ෙවන්නම්. එච්චරයි
තිෙබන්ෙන්. පශ්න අහන්න එපා. [බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ඇමතිතුමා, ඒකට විස්තර ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]
පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනකම් ඉන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

අපි පශ්නවලින් මඟ හරින්ෙන් නැහැ. මම කිව්වා, ඒ ෙගනැවිත්
තිෙබන බඩුවලට සල්ලි ෙගවා තිෙබනවා නම්, ඒවා ලැබිය යුතු
අයට, සුදුසු අයට ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවාය කියා. සල්ලි
ෙගවා නැත්නම් අදාළ නිලධාරින්ෙගන් ඒවා අය කර ෙගන සුදුසු
අයට ෙදනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, ගරු විපක්ෂ නායකතුමා.

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. දැන් තිෙබන්ෙන්, පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී
ෙයෝජනා. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා පනත් ෙකටුම්පතක්
ඉදිරිපත් කිරීම.

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්
தனி உ ப்பினர் சட்ட

லங்கள்

PRIVATE MEMBERS' BILLS

සුජීව ෙසේනසිංහ පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත
சுஜீவ ேசனசிங்க மன்றம் (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம்

SUJEEWA SENASINGHE FOUNDATION (INCORPORATION)
BILL

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
"සුජීව ෙසේනසිංහ පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත්ෙකටුම්පත
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය."

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත්
ෙකටුම්පත සමාජ ෙසේවා, සුබසාධන හා පශු සම්පත් සංවර්ධන
අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப ச க ேசைவகள்,
நலன் ாி மற் ம் கால்நைட வளர்ப் அபிவி த்தி அைமச்ச க்கு
அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட .

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Social Services, Welfare and Livestock Development for
report.
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ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(The Hon. Shantha Bandara)

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

ගරු කථානායකතුමනි, අර ඉල්ලන විවාදය ඉක්මන් කරලා
අපට ලබා ෙදන්න.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

ගරු කථානායකතුමනි, සාමාන්යෙයන් පනත් ෙකටුම්පතක්
ඉදිරිපත් කරද්දී උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් අනුමැතියට ගිහින්
තිෙබන්න ඕනෑ. උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් අනුමැතියක් ඇතුවද
ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සභාවට ෙගෙනන්ෙන් කියලා අපි දැන
ගන්න කැමැතියි.

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, අද Parliamentary Business Committee එෙක්
රැස්වීම තිෙබනවා ෙන්. ඒෙකදි තීරණය කරමු.
පධාන කටයුතු. අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1,
අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම් සහ
ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙදවැනි වර කියැවීම. ගරු
(ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා.

අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන්
හට සහාය දීෙම් සහ ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත්
ෙකටුම්පත
குற்றச்ெசயல்க க்குப்
ப யாக்கப்பட்ேடா க்கும்
சாட்சிக க்குமான உதவி மற் ம்
பா காப் ச் சட்ட லம்

ASSISTANCE TO AND PROTECTION OF VICTIMS
OF CRIME AND WITNESSES BILL

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා (නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகர அபிவி த்தி, நீர் வழங்கல்
மற் ம் வ காலைமப் அைமச்சர்)

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of
Development, Water Supply and Drainage)

Urban

Sir, this Bill had been on the drawing board since the
year 2000. Several times - this is, in fact, the tenth
incarnation of the same Bill - it was debated and
adjourned after two days of full debate. Since it got
entangled in the whole issue relating to the former
commissions of inquiry on those ten incidents, again it
got politicized, unnecessarily. In fact, all agreed that
under the Criminal Justice system, this Bill is an
important one. Unfortunately, this got muddled with all
other international issues. Now, it is time that all of us,
with bipartisan support, pass this Bill. I do not think we
need to vet it through the Consultative Committee
process. This is my humble opinion, Mr. Speaker.
කථානායකතුමා

ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .
Order for Second Reading read.

[අ.භා. 1.47]

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා
කම්කරු සබඳතා අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி மற் ம்
ெதாழில் உற கள் அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice
and Labour Relations)

ගරු කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර
කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, අපරාධයක වින්දිතයන් සහ
සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම් සහ ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත්
ෙකටුම්පත මා ඉදිරිපත් කරමින් එහි අරමුණු පිළිබඳව ෙකටි
හැඳින්වීමක් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

Sir, I rise to a point of Order.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අපි පරීක්ෂා කර බලනවා, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත උපෙද්ශක
කාරක සභාෙව් අනුමැතියට ෙයොමු කර තිෙබනවාද කියලා. එෙහම
නැතුව ඉස්ෙසල්ලා අරෙගන තිෙබනවා නම් -

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත
අමාත්ය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා)
(மாண் மிகு
ல
மன்
கிாிஎல்ல
ெப ந்ேதாட்டக்
ைகத்ெதாழில் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Plantation
Industries and Leader of the House of Parliament)

ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙපොඩ්ඩක් අවසර ෙදන්න.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඇත්තවශෙයන්ම 2008 වර්ෂෙය්දී එවකට පැවති ආණ්ඩුව
විසින් ෙමම පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා.

කථානායකතුමා

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(Mr. Speaker)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ඔබතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද?

2012 දීයි ඉදිරිපත් කෙළේ.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නැහැ. 2008 වර්ෂෙය්දී ඉදිරිපත් කෙළේ.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

2008 වර්ෂෙය්දීත් ඉදිරිපත් කළා. 2012 වර්ෂෙය්දීත් ඉදිරිපත්
කළා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මම ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බලා ඉක්මනින් දැනුම් ෙදන්නම්.
ෙමම පනත් ෙකටුම්පත මීට කලින් අරෙගන තිෙබනවා නම්
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් අනුමැතියට ගිහින් තිෙබන්න ඕනෑ.
ෙකෙසේ නමුත් අප ඒ පශ්නය පිළිබඳව ෙසොයා බලා පිළිතුරක් ලබා
ෙදන්නම්.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පනත්
ෙකටුම්පතට අෙප් විරුද්ධත්වයක් නැහැ. නමුත් සම්පදායානුකූලව
අෙප් පතිපත්තියක් තිෙබනවා, හැම පනත් ෙකටුම්පතක්ම විවාදයට
ගන්න ඉස්සර ෙවලා එය උපෙද්ශක කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කර
අනුමත කර ගැනීමට. නමුත් ඒ කටයුත්ත ෙම් ෙකටුම්පෙත්දී ෙවලා
නැහැ කියන එකයි අදහස.
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 2008 දී ඉදිරිපත් වුණාය කියන එක මම
පිළිගන්ෙන් නැහැ. 2012 දී ඉදිරිපත් වුණු බව ඇත්ත. අවුරුදු
කීපයක් තිස්ෙසේ සාකච්ඡා කළා. ෙම්ක උපෙද්ශක කාරක සභාවට
ඉදිරිපත් ෙවලා නැහැ.
(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

2012 දී ඉදිරිපත් වුණා නම් උපෙද්ශක කාරක සභාවට
ගිහිල්ලා ෙන් එන්ෙන්. එෙහම නම් අපි ඒක ෙපොඩ්ඩක් බලමු.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් පිළිබඳව 2008 දී කථා කළා.
මා ළඟ ඒ හැන්සාඩ් වාර්තාව තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එෙහම නම් උපෙද්ශක කාරක සභාවට ගිහින් තිෙබනවා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

ෙම්ක ඉදිරියට අරෙගන යන්න. ෙකොෙහොම නමුත් පනත්
ෙකටුම්පත අත් හිෙටව්වා. 2007න් පස්ෙසේ 9වැනි අවුරුද්ද - ninth
year - ෙම් යන්ෙන්. අපි අවුරුදු 9ක් තිස්ෙසේ බලා ෙගන හිටියා ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත එනකම්. විෙශේෂෙයන්ම අපට -[බාධා කිරීමක්]

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් වුවමනාවක් තිබුෙණ් නැහැ කියන
එෙක් සත්යතාවක් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙම් පිළිබඳව මා ෙසොයා බැලුවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 2014
සැප්තැම්බර් මස 9වැනි දා උපෙද්ශක කාරක සභාවට ඉදිරිපත්
ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාව කරන්න.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු කථානායකතුමනි, මම කථාව ආරම්භ කරන ගමන්ම
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙම් ගරු
සභාෙව් රීති තර්ක ඉදිරිපත් කරන ෙකොට වග කීමකින් යුතුව
ඉදිරිපත් කළ යුතු බවට දැනුම් ෙදන්න කියලා. ෙමොකද, සමහර
ගරු මන්තීතුමන්ලා වග කීමකින් ෙතොරව නගන රීති පශ්න නිසා
ෙම් ගරු සභාෙව් වටිනා කාලය අනවශ්ය විධියට නාස්ති ෙවනවා.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு ல
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மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ෙම්ක 2008 දී -[බාධා කිරීමක්] නැහැ.
ඇත්ත වශෙයන්ම පසු ගිය රජෙය්දී ගරු මහින්ද සමරසිංහ
මැතිතුමා එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට 2007 දී
ගිහින් කිව්වා, "ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කරනවාය" කියලා. ඒ අනුව තමයි 2008 දී ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ අතර
කාලය තුළ යම් යම් පශ්න ඇති වුණා. මම හිතන හැටියට
ආණ්ඩුවට ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් වුවමනාවක් තිබුෙණ් නැහැ

(Mr. Speaker)

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද point of Order
එක. හැබැයි, හරියට අහන්න. නැත්නම්-

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් දවෙසේ ඉදිරිපත් කළ ධීවර
ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ පනත් ෙකටුම්පතත් අපි දන්නා තරමින්
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. අලුත්
ආණ්ඩුවක් නිසා තවම එක උපෙද්ශක කාරක සභාවක්වත්
පවත්වන්න කටයුතු කරලා නැහැ. ඒ නිසා දැනුවත් වීම සඳහායි ඒ
පශ්නය විමසුෙව්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙම්ක ආණ්ඩුවක එක ෙකොටසක් පමණයි. ඒ නිසා මම
හිතන්ෙන් නැහැ අලුෙතන් අවශ්ය ෙවයි කියලා. ගරු ඇමතිතුමා,
කථා කරන්න.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි කවුරුත් දන්නා විධියට බිතාන්ය
අධිරාජ්යවාදී පාලන සමෙය් පටන් -1833 සිට- අෙප් රෙට් නීතිය
හා සාමය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අපරාධ වගකීම් ඇති කරන නීති,

1085

2015 ෙපබරවාරි 19

අණපනත් රාශියක් සම්මත කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම දණ්ඩ
නීති සංගහය. අපරාධ නඩු සම්බන්ධව, අපරාධ නඩු විධාන
සංගහය. සිවිල් නඩු සම්බන්ධව, සිවිල් නඩු විධාන සංගහය.
විෙශේෂෙයන්ම, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත අදාළ වන්ෙන් අපරාධ
නඩු සම්බන්ධවයි. අෙප් රෙට් අපරාධ නිර්වචනය කරන්න, අපරාධ
හඳුන්වා ෙදන්න, අපරාධ සම්බන්ධ නඩු කටයුතු ෙමෙහයවන්න,
ඒ වැරැදිකරුවන්ට දඩුවම් කරන්න යනාදී ෙම් කියන සියලු
කාරණා සම්බන්ධව අවුරුදු 180ක් තිස්ෙසේ නීති සකස් ෙවලා
තිෙබනවා. අවුරුදු 200කට ආසන්න නීති ඉතිහාසයක් තිෙබන
අපට පශ්නයක් විධියට තිබුෙණ්, ෙම් අපරාධවලින් අසරණභාවයට
පත් වන වින්දිතයන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා
පැහැදිලි නීතියක් සම්මත කර ගන්නට ෙනොහැකි වීමයි.
අෙනක් අතට, පසු ගිය කාල වකවානුව පුරාම අපරාධ නඩුවක්
ඔප්පු කර ගැනීම පිළිබඳව බරපතළ පශ්නයක් තිබුණා. අෙප් රෙට්
අධිකරණ කමය ෙවනුෙවන්, විනිශ්චයකාරවරුන් ෙවනුෙවන්
විශාල මුදල් පමාණයක් මහජන මුදල්වලින් ෙවන් කරනවා. එහි
අවසාන පතිඵලය විධියට රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවන්ෙන් නිවැරැදි වූ නඩු තීන්දුවක් පකාශයට පත් කර ගැනීම සහ
වැරැදිකරුවන්ට නීතියට අනුකූල ෙලස දඬුවමක් නියම කරලා
කියාත්මක කර ගැනීමයි. එම කාර්යය සාර්ථකව කර ගැනීමට
තිෙබන මූලිකම යාන්තණය තමයි, අපක්ෂපාතී, ස්වාධීන
සාක්ෂිකරුවන්ෙග් සාක්ෂි ලබා ගැනීම. පසු ගිය වකවානුෙව් අපට
විශාල ගැටලුවක් ෙවලා තිබුණා, යම් සාක්ෂිකරුෙවක් යම්
සිද්ධියක් දැක්කත්, ඇහුණත් අධිකරණයට ඇවිල්ලා එම කාරණා
ඔහුෙග් හෘදය සාක්ෂියට එකඟව ඉදිරිපත් කිරීමට ෙනොහැකි
අපහසුතාවක් තිබුණ එක. ඒකට ෙහේතු තමයි, ෙනොෙයකුත්
අපරාධකරුවන් නැත්නම් ෙචෝදනා එල්ලවන පාර්ශ්ව විසින්
සාක්ෂිකරුවන්ට තර්ජනය කිරීම, බිය ගැන්වීම, හිංසා කිරීම,
ෙනොෙයකුත් ආකාරයට සාක්ෂි විකෘති කරලා ඉදිරිපත් කරන්න
ෙපලඹවීම. ෙම් ආදී කාරණා ගණනාවක් ෙහේතුෙවන් පසු ගිය
වකවානුෙව් යම් යම් ආයතන සංඛ්යාෙල්ඛන මඟින් ඉදිරිපත්
කරලා ෙපන්නුවා, අෙප් රෙට් සමහර වසරකදී අධිකරණයට
ඉදිරිපත් ෙවන ෙචෝදනාවලින් සියයට 4ක වාෙග් සුළු පමාණයක්
පමණයි වැරැදිකරුවන් බවට පත් ෙවන්ෙන්, සියයට 96ක වාෙග්
පමාණයක් නිදහස් ෙවලා යනවා කියලා. ඊට බලපෑ පධාන
කාරණයක් විධියට අපි දකිනවා, සාක්ෂිකරුෙවකුට නිවැරැදි ෙලස
සාක්ෂියක් ඉදිරිපත් කිරීමට උචිත පරිසරයක්, රැකවරණයක්
රාජ්යයක් විසින් සකසා දිය යුතුව තිබුණත්, ඒ කාර්ය දීර්ඝ
කාලයක් තිස්ෙසේ අතපසු ෙවලා තිබීම.
ෙමම කාරණා පිළිබඳව දීර්ඝ කාලීනව පවත්වන ලද සාකච්ඡා,
වාද විවාද අතෙර් මීට අවුරුදු දහයකට, ෙදොළහකට, පහෙළොවකට
විතර කලින් ෙමවැනි පනතක අවශ්යතාව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
පවා ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා. එහි පතිඵලයක් විධියට, දීර්ඝ කාලීන
ව්යායාමයක පතිඵලයක් විධියට අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙදවැනි
වර කියැවීෙම් විවාදයට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.
මම මුලින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සකස්
කිරීෙමහිලා අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් මාෙග් පූර්වගාමී ගරු අමාත්ය
රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා විෙශේෂ උනන්දුවක් දක්වලා කටයුතු කර
තිබීම ගැන. ෙමොකද, අෙනකුත් සාම්පදායික නීතියක් ෙමන්
ෙනොව, ඊට වඩා සුවිෙශේෂ නීති තත්ත්වයක් පකාශයට පත් කරන
නීතියක් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත හරහා ඇති වන නිසා. තරමක්
අසීරු තත්ත්වයක පැවතුණත්, එතුමා ඉතා උනන්දුෙවන් කටයුතු
කරලා ෙම් කටයුත්ත සාර්ථකව ඉටු කර තිෙබනවා.
ඒ එක්කම, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරිනුත්, නීති
ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරිනුත් විෙශේෂ
උනන්දුවකින් ෙම් නීතිය සකස් කිරීෙමහිලා කටයුතු කර
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තිෙබනවා. මම ඒ සියලු ෙදනාටමත් මාෙග් ස්තුතිය පකාශ කරන්න
ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.
ෙමය කිසිදු පක්ෂයකට ෙහෝ ෙද්ශපාලනඥෙයකුට ෙහෝ
ෙපෞද්ගලිකව බලපාන ෙහෝ, නැත්නම් ෙද්ශපාලන අරමුණක්
ඇතිව කිසිම පක්ෂයක් ෙහෝ කිසිම නිලධාරිෙයක් ෙහෝ
අමාත්යවරෙයක් ෙහෝ සකස් කරපු පනත් ෙකටුම්පතක් ෙනොෙවයි.
ෙමය රෙට් ෙපොදු අවශ්යතාවක් ඉටු කරලීම සඳහා, දීර්ඝ කාලයක්
තිස්ෙසේ තිබුණු අඩු පාඩුවක් මඟ හරවා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කර
ඇති පනත් ෙකටුම්පතක්. ඒ නිසා පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ෙම් ගරු සභාෙව් සියලුම ගරු
ඇමතිතුමන්ලා, මන්තීතුමන්ලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර
ගැනීමට අපට සහෙයෝගය ලබා ෙදයි කියලා.

Hon. Speaker, as you are aware, victims of crime face
numerous problems as a consequence of being subjected
to criminality. While some of these problems are of a
general nature, some are directly associated with their
participation in the Criminal Justice system, which is an
adversarial system in our country. Having to face these
problems add to their trauma, and is sometimes more
traumatizing than the original crime itself. Furthermore,
these problems prolong the suffering of the victims and,
at times, cause permanent harm.
Lack of knowledge on how to deal with the incident:
whether to complain to the police or remain silent;
whether to institute civil legal proceedings et cetera; lack
of support and advice; absence or lack of proper treatment
and care by the State health service; absence of financial
and other resources to obtain treatment from the private
sector; absence of immediate financial relief to redress
material harm or loss suffered by them; absence of
psychological support; social stigma, isolation,
marginalization; and occupational and financial losses are
the problems that the victims of crime generally face as a
consequence of being subjected to criminality.
Absence of an opportunity to submit to court the
nature of the penal sanctions such person may wish court
to impose on the convict; in a case of acquittal, the
accused not receiving information regarding the reasons
for the acquittal; in a case of conviction, the convict not
receiving information regarding judicial review of the
conviction about appeal or revision; absence of an
opportunity to make legal representation at such hearing;
not receiving information regarding the release of the
convict from the prison; not having an opportunity to
make representations before a decision is taken to grant a
pardon, are the main concerns of the victims in
criminality.
The other problems faced by the victims of crime are
threats, harassments, intimidations, retaliations or
reprisals, and other criminal offences. These are
perpetrated to dissuade victims from coming forward,
complaining to the police and testifying in court, or as a
punishment for complaining, and testifying.

1087

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා]

Problems associated with the receiving of
compensation have also been adequately addressed in this
Bill. The civil legal proceedings to obtain compensation
are time-consuming and expensive. Hardly any
compensation is received at the end of criminal
proceedings, and the State does not have a mechanism for
awarding compensation. These issues have been seriously
addressed when drafting this Bill.
Then, the plight of witnesses has also been taken into
consideration. They face certain problems such as
harassment, disbelief, absence of assistance to attend
court; threats, harassment and pressure not to attend court;
intimidation, retaliatory attacks et cetera.
Child victims of crime and witnesses have also been
addressed in this Bill. Due to tender age, inherent
weaknesses and vulnerabilities, the situation of child
victims of crime and witnesses has become a serious issue
in our country. Family members and guardians of child
victims of crime and witnesses also face numerous
problems during the criminal justice process.
It is also necessary to consider the present position of
the existing law. Victims are reluctant to report crimes in
certain circumstances and witnesses seldom volunteer to
make statements to the police. Sometimes, victims and
witnesses are reluctant to come to court to testify. The
overall efficacy of the criminal justice system has been
adversely affected as a result of those weaknesses and
lacunas.
Then, the objects of the new law are also an important
factor which has to be considered during this Debate.
They are: set out and recognize the rights and entitlements
of victims of crime and witnesses; establish mechanisms
to promote, protect, enforce and exercise such rights and
entitlements; provide for rendering of assistance and
protection to victims and witnesses; provide for payment
of compensation to victims; provide for obtaining of
redress by victims including restitution, reparation and
rehabilitation; set out duties and responsibilities of
judicial officers, police officers and other public officers
with regard to the victims and witnesses; stipulate
offences that may be committed in respect of victims and
witnesses and
provide for implementation of
internationally accepted norms and best practices relating
to the protection of victims and witnesses.
According to the general scheme of the proposed law,
there are two categories of beneficiaries: the first is the
victims of crime and the second is the witnesses. Two
forms of relief have also been provided in the Bill: the
first is assistance and the second is the protection of the
law and the legal authorities.
A "Victim of Crime" means a person who has suffered
any injury, harm, impairment or disability, whether

1088

physical or mental, emotional; economic or other loss as
a result of an act or omission, which constitutes an
offence under any law, or an infringement of
Fundamental Rights enshrined in Articles 11, 13(1) and
13(2) of the Constitution, and includes a person who
suffers harm as a result of intervening to assist such a
person or to prevent the commission of an offence, and
any member of the family and next of kin of such person,
dependents and any other person of significant
importance to that person. That is the definition given in
the Bill with regard to a “Victim of Crime”.
A “Witness” has also been defined. “Witness” means
any person who has provided information, lodged a
complaint, made a statement with a law enforcement
agency; or, has been summoned by a court or a
commission; or, has investigated into an offence or
infringement of Fundamental Rights enshrined and
guaranteed by Articles 11, 13 (1) and 13 (2) of the
Constitution. Such category includes a victim of crime, a
family member or dependent of such witness, or any
other person of significant importance, and also includes
an Expert Witness and a Defence Witness.
This Bill also provides to establish a Commission to
protect the rights and entitlements of victims and
witnesses. “Commission” means, a commission
appointed under the Commissions of Inquiry Act and the
Special Presidential Commissions of Inquiry Act; a
Commission appointed under the Special Presidential
Commissions of Inquiry Act; the Commission to
Investigate Allegations of Bribery and Corruption; or the
Human Rights Commission of Sri Lanka.
This Bill also makes specific provisions with regard
to the Rights of Victims of Crime. A victim has to be
treated with equality, fairness and with respect for his
dignity and privacy. He is also entitled to receive
adequate, prompt, appropriate and fair redress including
reparation and restitution. He has to be protected from
harm, intimidation, reprisals or retaliation; medically
treated; and, be informed of legal remedies, the progress
of the investigation, dates fixed for hearing of judicial
proceedings, release on bail, discharge, institution of
criminal proceedings, conviction, sentence, acquittal of
the accused, assistance available et cetera. Such a person
should have the complaint recorded by any police officer,
and to have the complaint investigated into impartially
and comprehensively. He is also entitled to make
representations to the investigator and receive a feedback
regarding the progress of the investigation. Such a person
has to be represented by a legal counsel during
investigations, and he is entitled to present written
communications to the Attorney-General. Further, the
victim is entitled to be present and represented during
legal proceedings; to receive assistance required to attend
legal proceedings; to obtain certain legal documentation
from court; to submit to court - during trial or after
conviction, or prior to the sentence or in appeal or
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revision - the impact of crime. If a pardon or remission of
sentence is being considered by the relevant authorities,
such a party is entitled to submit the impact of the crime
and make representations. The victim of crime is entitled
to receive actual financial loss or expenses incurred due to
participation in legal proceedings; and to receive medical
treatment.
Then, this Bill categorically provides certain
entitlements to the witnesses such as to receive from
investigational, quasi-judicial and judicial authorities, fair
and respectful treatment; not to be harassed for providing
information regarding an offence or an infringement of
Fundamental Rights or Human Rights, volunteering to
make statements with a law-enforcement agency, and,
providing testimony. Witnesses are also to receive
protection against any real or possible harm, threat,
intimidation, reprisal or retaliation.
This law also provides protection to whistle-blowers,
which has not been provided in the previous statutes.
Accordingly, no person who has provided information
regarding the commission of an offence, infringement of
Fundamental Rights or Human Rights in such person’s
employment environment, shall be harassed, subjected to
suffering, loss or damage or any adverse change in
conditions of employment.
The Offences against Victims of Crime and Witnesses
have also been defined in this Bill. They include:
threatening; causing hurt; causing grievous hurt; wrongful
restraint; causing forceful or deceitful movement; damage
or destruction to property; harassment or loss or damage
to whistle-blowers; unlawful or unauthorized divulging of
information regarding informants or witnesses; providing
a gratification to another to desist from providing
information or instituting legal proceedings; providing
false information to obtain protection; unlawful or
unauthorized release of information relating to the
providing of protection, and thereby placing the life of the
protected person in danger.
This Bill also makes provisions to establish a National
Authority for the Protection of Victims of Crime and
Witnesses. This would be a statutory body tasked with the
primary responsibility of promoting and protecting the
rights and entitlements of victims and witnesses. It would
recommend to Government institutions, the measures to
be adopted to protect the rights and entitlements of
victims and witnesses. Further, it will maintain a
Compensation Fund to provide interim relief to victims,
pending a court of law formally awarding compensation.
Together with the Victims of Crime and Witnesses
Protection Division of the Sri Lanka Police, it will
provide protection to witnesses and victims. Further, it
will provide necessary assistance to victims and
witnesses, such as facilitating treatment, reparation,
restitution and rehabilitation. It will also recommend the
adoption of new measures relating to victims; and
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investigate and inquire into infringements of rights and
entitlements of victims of crime and witnesses.
This Bill also provides for a Board of Management
tasked with the formulation of policy, supervision of
administration and management, and control of the affairs
of the Authority. There will be four persons chosen from
the fields of criminal justice, appointed by the
Constitutional Council. When the Constitutional Council
does not appoint, within one month of the vacancy
arising, the Minister of Justice, in consultation with the
President, Chief Justice, Minister of Human Rights and
the Attorney-General, shall make the appointment. That
includes four persons chosen from the field of Human
Rights, Secretary to the Ministry of Justice, Secretary to
the Ministry in charge of the Police Department,
Secretary to the Ministry of Human Rights, Secretary to
the Ministry of Women’s Affairs, Secretary to the
Ministry in charge of the subject of Children, a member
of the Human Rights Commission, a nominee of the
Attorney-General and a Senior DIG nominated by the
Inspector-General of Police.
There shall be a "Victims of Crime and Witnesses
Assistance and Compensation Fund". The Authority will
maintain a Fund to provide compensations to victims. The
purpose of maintaining this Fund is to provide interim
compensations to victims and assistance to victims and
witnesses. The High Court and the Magistrate's Court can,
when sentencing a convict, order him to pay an amount
extending up to 10 per cent of the fine payable to the
Compensation Fund. Additionally, the Parliament can
vote funds to the Compensation Fund.
Protection to Victims and Witnesses, and the Victims
of Crime and Witnesses Assistance and Protection
Division will also be established under this law. This
Division of the Police will be responsible for providing
protection to victims and witnesses. They will undertake
providing protection to them on a request by a victim or a
witness; a recommendation by the Authority; a report
from a law enforcement agency or a notification from a
court of commission. This Division will conduct a threat
assessment and thereafter enter into a MoU with the
victim or the witness.
The nature of the protection given by this Bill could
be summarized as follows: security to the person and his
property; temporary housing or accommodation;
permanent relocation; temporary or permanent
employment; necessary finances; re-identification; and
any other measure which may be necessary to protect the
victim or the witness.
There will be a number of protective measures
adopted by a Court or a Commission. The Courts and
Commission would be empowered to adopt and enforce
necessary protective measures including the following:
conducting proceedings in-camera; adoption of measures
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necessary to prevent the victim or witness from being
subjected to unnecessary harassment; intimidation or
influenced by seeing the accused present at the venue of
the trial; preventing the identity and the background of the
victim or the witness or relevant parts of their testimony
from being disclosed to those other than the accused and
his lawyers.
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සහාය ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීමට
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මම
නිහඬ ෙවනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Protection could be withdrawn when it becomes not
necessary any further and such occasions have been
identified in the Bill and could be summarized as follows:
when the need for protection no longer exists; when the
victim or witness requests that protection be terminated;
when the victim or witness refuses to receive protection;
when protection is abused; when the victim or witness
acts contrary to the terms of the MoU; and when the
victim or witness is found to have given a false statement
or testimony; or false information to obtain protection.
Sir, one of the most important features in this Bill is
that the victim is entitled to receive compensation in the
same proceedings unlike in the previous procedure where
you had to file a separate civil action, which takes years
and years, and by the time a decision is taken, the purpose
of the claimant is virtually lost. But, this provides
immediate relief. In the Bill it is provided that every
High Court and Magistrate’s Court convicting a person of
any offence, can direct the convict to pay compensation to
the victim of a crime, an amount extending up to Rs. 1
million. When compensation or damages are being
considered by a civil court, this amount should be taken
into consideration.
It further provides for testimony through the
contemporaneous audio-visual links. The victim or the
witness will be permitted to testify from a remote location
via a cotemporaneous or near-contemporaneous audiovisual link. A court-appointed officer will remain at the
remote location from where the victim or the witness is
testifying, to provide authenticity to the process.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පනෙත් ඉතා උසස් අරමුණු
ගණනාවක් අපි ඉහතින් සඳහන් කරන්න ෙයදුණා. විෙශේෂෙයන්ම
අපරාධ නඩුවක් ඔප්පු කර ගැනීෙම්දී සාක්ෂිකරුෙවකුට නිර්භයව
තමන් දුටු ෙද්, ඇසූ ෙද්, තමන්ට දැනුණු ෙද් පිළිබඳව සාක්ෂියක්
ඉදිරිපත් කිරීමට ඇති අයිතිය තහවුරු කරනවා වාෙග්ම, අෙප් රෙට්
නීතිෙය් දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ අවධානයට ලක් ෙනොවුණ
වින්දිතයින්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීෙම්දීත්, ඔවුන්ට
ක්ෂණික සහන ලබා ගැනීෙම් කමෙව්දයක්, වැඩ පිළිෙවළක් ෙම්
තුළ පවතිනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් නීතිය සකස් කිරීෙම්දී මීට
අදාළ නීති තත්ත්වයන් ජාත්යන්තර මට්ටෙමන් පිළිගත්ත පමිතීන්
පවතිනවා. ෙම්ක ඒ පමිතීන්වලට අනුකූලව සකස් කරලා ඉදිරිපත්
කරපු පනත් ෙකටුම්පතක්. එම නිසා අෙප් රෙට් නීතිය හා සාමය
ආරක්ෂා කර ගැනීම, යුක්තිය හා සාධාරණත්වය ඉටු කර ගැනීම
යනාදී කරුණු තුළින් අෙප් රෙට් පජාතන්තවාදය තහවුරු කර
ගැනීමට ෙම් පනත මඟින් විශාල දායකත්වයක් ලැෙබනවා කියන
කරුණ සිහිපත් කරමින් ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් සියලු ෙදනාෙග්ම

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු ඇමතිතුමනි, සමහර අය
පැමිණිලිවලට රිමාන්ඩ් කරනවා. ඊට මාස ෙදක තුනකට පස්ෙසේ
නඩුවක් නැහැ කියලා නිදහස් කරනවා. ඒ වාෙග් අයට පුද්ගලිකව
සිදු වන හානිය පිළිබඳවත් ෙමතැනදී අවධානය ෙයොමු ෙවනවාද?
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා, ඒ පිළිබඳවත් ෙසොයා
බලන්න කියලා.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පිළිබඳව මූලික අයිතිවාසිකම් නඩු
කටයුතු ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 12, 13, 14 ව්යවස්ථා යටෙත්
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. ඔබතුමා
මතු කළ කාරණය සම්බන්ධව පීඩාවට පත් වූ පාර්ශ්වයක් විධියට
සලකලා එක පැත්තකින් දැනට රෙට් පවතින නීතිය අනුව,
ද්ෙව්ශසහගත ෙලස නඩු පැවරීමක් - malicious prosecution තුළින් ෙකෙනකුට ෙවච්ච අපහසුතාව සම්බන්ධව සිවිල් නඩුවක්
ඉදිරිපත් කිරීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. ඊට අමතරව මූලික
අයිතිවාසිකම් නඩුවක් හරහා ඒ කාරණය අභිෙයෝගයට ලක්
කරන්න පුළුවන්, ගරු කථානායකතුමනි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා. ඊට ෙපර ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.

අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා ]
මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
சபாநாயகர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சந்திம
ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] took the
Chair.

[අ.භා. 2.23]

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින ගරු අධිකරණ
ඇමතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන්නට ෙයදුණු, අපරාධයක
වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම් සහ ආරක්ෂා
කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉතාමත්ම කාෙලෝචිත පනත්
ෙකටුම්පතක් වශෙයන් හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඇත්ත වශෙයන්ම
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර සම්මත කර
ගන්නට අදහස් කෙළේ මීට අවුරුදු කීපයකට ඉස්ෙසල්ලායි. මා
දන්නා පරිදි 2012 දී ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කර ඒ ගැන
සාකච්ඡා කළා. නමුත් අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා
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කිව්වා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 2007 දී ඉදිරිපත් වුණාය කියලා.
සමහර විට ඒක සිදු වන්නට ඇති. 2012 දී අෙප් අනුකමිටුවක්
තිබුණා, නීතිමය කරුණු ගැන විමර්ශනය කරන. නීතිමය කරුණු
ගැන විමර්ශනය කරන ඒ කමිටුව මඟින් ෙදවතාවක් ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා, යම් යම් සංෙශෝධනයන්
සමඟ පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න තීන්දු තීරණ ගත්තා. ඒ
ෙවලාෙව්ත් අධිකරණ ඇමති ෙවලා හිටිෙය් අද ෙම් ආණ්ඩුෙව්
ඇමතිවරයකු වශෙයන් කටයුතු කරන රවුෆ් හකීම් මහත්මයායි.
එතුමා ෙබොෙහොම මහන්සි ෙවලා ෙම් කටයුත්ත කළා කියන
කාරණයත් මම ෙම් අවස්ථාෙව් දී කියන්නට ඕනෑ.
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අපිට ඕනෑ නැතිව තිබුණු ෙදයක් ෙහෝ
අපි සැලකිල්ලක් ෙනොදක්වපු ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත හැකි තරම් ඉක්මනට පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර
සම්මත කර ගන්නට අපිට ඒ ෙවලාෙව් අවශ්ය වුණා. අද සිටින
අධිකරණ ඇමතිතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට
ෙගන ඒමට ඉදිරිපත් වීම ගැන අපි සන්ෙතෝෂ වනවා. ඇත්ත
වශෙයන්ම අෙප් රෙට් සමාජ සංවර්ධනය සඳහා, සමාජෙය්
පැවැත්ම සඳහා කියාත්මක කළ යුතු අපරාධ නීති සමූදායක්
තිෙබනවා. අපරාධ නීති තිබුණත්, ෙබොෙහෝ විට ඒ අපරාධ නීති
කියාත්මක කිරීෙම් දී අඩු පාඩුකම් සිදු වන බව අපි දකිනවා.
සාමාන්ය ව්යවහාරයක් වාෙග්ම සම්මතයක් තිෙබනවා, අෙප් රෙට්
අපරාධ නඩු සියයක් ෙගොනු කළාම එයින් ඔප්පු වන්ෙන් හතරයි
කියලා. එතෙකොට විශාල නඩු පමාණයක චූදිතයන් නිදහස්
ෙවනවා. ඒ අය නිදහස් ෙවන්ෙන් ෙබොෙහෝ විට සාක්ෂි මදිකම
නිසා, සාක්ෂි ෙනොමැති වීම නිසා, එෙහම නැත්නම් සාක්ෂිකාරයන්
පසුව තමුන්ෙග් මුල් කට උත්තරයට පටහැනිව සාක්ෂි දීම නිසායි.
චූදිතයන් නිදහස් වීමට ෙමවැනි කරුණු හුඟක් දුරට බලපානවා.
ෙමහිදී විශාල නඩු පමාණයක් නිෂ්පභ ෙවනවා. ඒ තත්ත්වය
ෙම්ෙකන් මඟ හැෙරනවා කියලා මම හිතනවා. මම එෙහම
කියන්ෙන්
ෙමොකද,
ඇත්ත
වශෙයන්ම
වින්දිතයන්ට,
විෙශේෂෙයන්ම
සාක්ෂිකරුවන්ට
ඔවුන්ෙග්
ආරක්ෂාව
සලස්වන්නටත්, ඔවුන්ට සහාය දීමටත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින්
විධිවිධාන සැලැස්ෙවන නිසයි.
අප
දන්නවා,
සාක්ෂිකාරයින්
ෙබොෙහෝ
විට
අපරාධකරුවන්ෙග්ම තර්ජනවලට, ගර්ජනවලට ලක් වන බව. ඒ
අයෙග් ෙගවල් ෙදොරවල්වලට පවා හානි සිද්ධ වනවා. ෙම් නිසා
සාක්ෂිකාරෙයෝ ඉදිරිපත් ෙවන්න අකැමැතියි. හුඟක් තැන්වල
අපරාධයක් සිද්ධ වුණාම ෙපොලීසියට තිෙබන ෙලොකුම
දුෂ්කරතාවක් තමයි, ඒ අපරාධය දැකපු අය සිටියත් සාක්ෂි දීම
සඳහා ෙකෙනකු ඉදිරිපත් ෙනොවීම.
උසාවියට ගිහිල්ලා ඒ අපරාධකරුට විරුද්ධව ෙචෝදනා නඟලා,
ඒ ෙචෝදනා සම්බන්ධව කරුණු ඉදිරිපත් කරලා, සාක්ෂිවලින් ඒ බව
තහවුරු කරන්න බැරි වුණාම අපරාධකරු නිදහස් ෙවනවා. ඒ
අපරාධයට ලක් වුණු වින්දිතයාට සහනයක් නැති තත්ත්වයකට
පත් ෙවනවා. මම හිතන විධියට ෙමවැනි තත්ත්වයට පත් වන
අවස්ථා ෙබොෙහොමයක් අද අෙප් සමාජෙය් තිෙබනවා.
ෙබොෙහොමයක් අපරාධකරුවන් නිදැල්ෙල්, අයාෙල් සිටිනවා.
එෙහම සිටින්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඒ අය කරන අපරාධ
සම්බන්ධව අධිකරණයට ගිහිල්ලා පකාශ ඉදිරිපත් කරලා, ඒ බව
තහවුරු කරන්න සාක්ෂිකරුවන් ඉදිරිපත් ෙනොෙවන නිසායි. ෙම්
පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන විධි විධානවලින් ෙම් තත්ත්වය හුඟක්
දුරට මඟහැර ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මා හිතනවා. යම් යම්
සාක්ෂිකරුවන්ට තර්ජනය කරනවාය, හිරිහැර කරනවාය කියලා
යම් යම් විධිෙය් ෙචෝදනා ආවාම ඒ ෙචෝදනා සම්බන්ධව පරීක්ෂා
කරලා අවශ්ය පියවර ගන්නට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත යටෙත්
අධිකාරියක් පිහිටුවලා, ඒ අධිකාරිෙයන් කටයුතු ෙයොදලා
තිෙබනවා.
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වින්දිතයන් යම් යම් සිද්ධීන්වලට මුහුණ පාන අවස්ථා
තිෙබනවා. යම් යම් සිද්ධීන්වලට භාජන ෙවලා ෙනොෙයක් විධිෙය්
අපහසුතාවලට, පීඩනවලට ලක් ෙවලා දුක් ෙදොම්නසින් ජීවත්
වන්නට සිදු වන තත්ත්වයට ඒ ෙගොල්ලන් පත් ෙවනවා. සමහර
විට ෙනොෙයක් විධිෙය් දරුණු අපරාධවලට ලක් වුණු වින්දිතයන්
ආෙරෝග්යශාලාවල ඉඳලා සුවයට පත් වුණත්, ඒ අයට ඊට පසුව
රැකියාවක් කර ගන්න බැරි තත්ත්වයට පත් වන අවස්ථා
තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන් අබලන් තත්ත්වයට, ආබාධිත තත්ත්වයට
පත් වන අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ අය පිළිසරණක් නැති
තත්ත්වයට පත් ෙවනවා. මෙහස්තාත් උසාවිෙයන්, නැත්නම්
මහාධිකරණෙයන් චූදිතයාට දඬුවම් කළත්, ඒ වින්දිතයන්ට සිවිල්
උසාවියට ගිහිල්ලා වන්දි ලබා ගැනීමට ෙදවැනි වරටත් නඩුවකට
යන්න ඔවුන්ට මූල්යමය ශක්තියක් නැහැ. ෙම් නිසා හුඟක් අය
මෙහස්තාත් උසාවිෙයන් ලබා ෙදන තීන්දුෙවන් විතරක් සෑහීමකට
පත් ෙවලා ෙගදරට ෙවලා ඉන්නවා. නමුත් ඔවුන්ට ෙපෞද්ගලිකව
ලැෙබන සහනයක්, පෙයෝජනයක්, එෙහම නැත්නම් මූල්යමය
ආධාරයක් නැහැ. එෙහම ලබා ගන්න කමයකුත් නැහැ.
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් විධි විධාන ගැන
ෙබොෙහොම සතුටුයි. ෙමොකද, ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් විධි විධාන
අනුව මහාධිකරණයට ෙහෝ මෙහස්තාත් අධිකරණයට පුළුවන්කම
තිෙබනවා, පළමු වැනි නඩුෙවන්ම ඒ වින්දිතයාට වන්දි ෙගවන්න.
රුපියල් මිලියනයකට ෙනොවැඩි මුදලක් වන්දි වශෙයන් ඔහුට ලබා
ෙදන්න ඒ අධිකරණයට අයිතිය තිෙබනවා. ඒක ඉතාම ෙහොඳ
ෙදයක්.
ඒ වාෙග්ම තව දුරටත් ෙමහි සලසා තිෙබන විධි විධාන අතර
අපරාධයක වින්දිතයන්ට හා සාක්ෂිකරුවන්ට සහය හා ආරක්ෂාව
සැපයීෙම් අරමුදලක් තිෙබනවා. අධිකරණය විසින් යම් කිසි
දඩයක් නියම කළාම ඒ දඩෙයන් සියයට 20ක් ඒ අරමුදලට දායක
වන්නට ඕනෑ. ඒ මුදල එෙහම නැත්නම් ඒ අරමුදල උපෙයෝගී කර
ගැනීෙමන් ඒ අයට තවදුරටත් පහසුකම් ලබා ෙදන්නට පුළුවන්කම
ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමහි සලසා ඇති විධි විධාන තුළින්
සාක්ෂිකරුවන්ෙග් අනන්යතාව ආරක්ෂා වන විධියට, ඒ අයෙග්
අනන්යතාව ෙහළි ෙනොවන විධියට විනිශ්චයකාරතුමාෙග් නිල
කාමරෙය් දී සාක්ෂි ෙදන්නට ඒ අයට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. එය
ඉතා ෙහොඳ ෙදයක්. ෙමොකද, පසිද්ධිෙය් සාක්ෂි දීලා තමන්ෙග්
අනන්යතාව ෙහළි කර ගන්න සමහර අය කැමැති නැහැ. එෙහම
ෙහළි කළාම නඩුවල පාර්ශ්වකාරයන් වශෙයන් සිටින ඉතාමත්
පචණ්ඩකාරි උදවිය ඊට පසුව ඒ අයට හිරිහැර කරන අවස්ථා
තිෙබනවා. සාක්ෂි දීලා අධිකරණෙයන් යන ෙකොට යම් යම් අයට
පහර දීපු අවස්ථා ගැන අපි අහලා තිෙබනවා. සමහර අයට ෙවඩි
තියලා මරා දමන, පිහිෙයන් අනින අවස්ථා තිෙබනවා. ෙමවැනි
සිද්ධීන් ලංකාෙව් ඕනෑ තරම් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමවැනි සිදුවීම්
නිසා මිනිසුන්ට ෙලොකු භයක් තිෙබනවා, අධිකරණයට ඇවිල්ලා
සාක්ෂි ෙදන්න. ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල සාක්ෂි දීලා, ආරක්ෂාවක්
නැතිව තනියම යනෙකොට ඒ සාක්ෂිකරුවන්ට හානි සිදු කරන්න,
තර්ජනය කරන්න යම් යම් පචණ්ඩකාරී පුද්ගලයින්ට පුළුවන්කම
ලැෙබනවා. විනිශ්චයකාරවරයාෙග් නිල කාමරෙය් දී ඒ පරීක්ෂණ
සිදු කිරීම තුළින් ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය වළක්වා ගන්නට සමහර
විට පුළුවන්කම ලැෙබ්වි. ෙම් අනුව එම පරීක්ෂණෙය් දී ඕනෑම
ෙකනකුට සාක්ෂි ෙදන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා වාෙග්ම, ඊට
පසුව ඔවුන්ෙග් අනන්යතාව ආරක්ෂා කරෙගන, එෙහම නැත්නම්
ෙහළි කර ගන්ෙන් නැතිව යන්නටත් පුළුවන්කම ලැෙබනවා.
ෙම් ආකාරයට ඉතාමත් වැදගත් විධි විධාන රාශියක් ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත තුළ අඩංගු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමහි සඳහන්
අධිකාරිය ගැන බැලුවාම එය ඉතාම විශාල බලයක් සහිත
අධිකාරියක්. ෙම් විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් සහිත පනත්
ෙකටුම්පතක් අද ඉදිරිපත් කරලා, ෙම් රෙට් අධිකරණෙය් ෙමෙතක්
පැවැති අඩුවක් සම්පූර්ණ කරන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම අපරාධ නීතිය කියාත්මක කිරීමට ෙනොහැකි අපහසු

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා]

තත්ත්වයක් තිබුණු අවස්ථාවක ඒ ක්ෙෂේතෙය් අපහසුකම් නැති
කරන්නට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන
කිහිපය අවසන් කරනවා.

[අ.භා. 2.33]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත
අමාත්ය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා)

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Please do not waste my time. ෙකොෙහොම හරි තුෙනන්
ෙදෙක් බලයක් තියාෙගන පසු ගිය රජයට අවුරුදු 7ක් යන ෙතක්
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙග්න්න වුවමනාවක්
තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අද අපට ෙම් කටයුතු කරන්න සිද්ධ ෙවලා
තිෙබනවා. පසු ගිය රජය ලබා දුන් ෙපොෙරොන්දු කියාත්මක කිරීමට
අපි බැඳී ඉන්නවා.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு
ல
மன்
கிாிஎல்ல
ெப ந்ேதாட்டக்
ைகத்ெதாழில் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Plantation
Industries and Leader of the House of Parliament)

Hon. Minister, we are supporting this Bill.

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2007 දී ගරු මහින්ද
සමරසිංහ මැතිතුමා ශී ලංකා රජය නිෙයෝජනය කරමින් එක්සත්
ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් දී පැහැදිලිව
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, අද ෙම් සාකච්ඡා කරන පනත් ෙකටුම්පත
නීතිගත කරනවා කියලා.
එපමණක් ෙනොෙවයි, එතුමා 2007 දී ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා
දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සකිය කරනවා
කියලා. ෙමොකද, සාමාජිකයන් පත් කරන්ෙන් නැතුව 2007 දී
දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අකිය ෙවලා
තිබුෙණ්. ඒ වාෙග්ම ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය තහවුරු කිරීම
සඳහාත් පනතක් ෙග්නවා කියලා 2007 දී ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා.
නමුත් 2009 දී යුද්ධෙය් අවසානයත් සමඟ ඒ ෙපොෙරොන්දු සියල්ල
පසු ගිය රජය විසින් අමතක කර දැම්මා. එෙසේ අමතක කිරීම නිසා
තමයි අපට GSP සහනය නැති වුෙණ්. [බාධා කිරීමක්] ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත 2008 දී ෙගනැල්ලා දැනට අවුරුදු 7ක් ෙවනවා. මම
එදාත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් ගැන කථා කළා. ඒ හැන්සාඩ්
වාර්තාව මට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

2007 දී ෙපොෙරොන්දු වුණා. නමුත් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාෙව්
2012 දීයි.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Hon. John Senewiratne, I have that Hansard here with
me. What are you talking? මම ෙම්ක ගැන කථා කළා. ඒකයි
මම දන්ෙන්. 2007 දී එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම්
කවුන්සිලයට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. එදා මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
පැයක් කථා කළා. ඒකයි මම දන්ෙන්. ඒ හැන්සාඩ් වාර්තාව මෙග්
ළඟ තිෙබනවා. ෙම් කටයුත්ත අතරමඟ නැවැත්තුවා. Your
government stopped this. ෙමොකද, ෙම්ක කරන්න ආණ්ඩුවට
ෙද්ශපාලන වුවමනාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒකයි
වුෙණ්. 2008 දී කිව්වා "අපි තව පනතක් ෙග්නවා" කියලා. නමුත්
ෙගනාෙව් නැහැ.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ ෙචෝදනාව වැරැදියි. 2007
දී එතුමා ඒක පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශ කරලා තිෙබනවා. ඒක අපි
නැහැ කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම්ක පනත් ෙකටුම්පතක්
වශෙයන් සකස් කරලා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කෙළේ 2012 දීයි.
[බාධා කිරීමක්]

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I want to put the record straight.
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

There was no delay as such. This was tabled in 2012
and the Hon. Minister spoke about it.
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මම දන්නවා, තමුන්නාන්ෙසේලා අද ෙම්කට සහෙයෝගය ෙදන
බව. නමුත් මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. 2007 දී ෙපොෙරොන්දුවක් දීලා,
2008 දී ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා, අද
2015 දී නව රජයක් යටෙත් තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත
ෙවන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට තුෙනන් ෙදකක බලයක් තිබුණා.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

2007 දී ඒ ගැන පකාශ කළ බව ඇත්ත. පනත් ෙකටුම්පත
ෙගනාෙව් ඊට පස්ෙසේ.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I want to set the record straight as to what happened. I
am happy that you are supporting it. අපි සතුටු ෙවනවා. ෙම්වා
ඇත්ත සිද්ධි. 2009 වසෙර් යුද්ධය අවසානයත් සමඟ ෙම් පනත,
දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගන එනවාය කියා
ෙපොෙරොන්දු වුණා. ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය ලබා ෙදනවාය
කිව්වා. ඒ සියල්ලම ජාත්යන්තරයට දුන්නු ෙපොෙරොන්දුයි. ඒක
නැහැයි කියන්න බැහැ. නමුත් ඒවා ඔක්ෙකොම අමතක කළා. ඒ
අමතක කරපු නිසා තමයි පසු ගිය කාලෙය් ජාත්යන්තරයත් එක්ක
අෙප් රෙට් යම් යම් පශ්න ඇති වුෙණ්. ෙම්වා කියාත්මක කරන්න
නව රජය බැඳී සිටිනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා සහෙයෝගය ෙදන එක
ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද, පසු ගිය රජය කාලෙය් අෙප් ගරු
ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා වාෙග් අයට ෙමය කරන්න
වුවමනාවක් තිබුණත් කරන්න බැරි තත්ත්වයක් තිබුණා. ඒක අපි
පිළිගන්නවා. විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කරන්න වුවමනාව
තිබුණාට, ඒක අෙහෝසි කරන්න කියලා නැඟිටලා කියන්න
තමුන්නාන්ෙසේලාට ශක්තියක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙතොරතුරු දැන
ගැනීෙම් අයිතිය ෙගෙනන්න කියන්නට තමුන්නාන්ෙසේලාට
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ශක්තියක් තිබුෙණ් නැහැ. අපි දැන් ඒ ශක්තිය ලබලා දීලා
තිෙබනවා. අපි දැන් ෙම්වා කරනවා. අපි ෙම්වා කරන ෙකොට
තමුන්නාන්ෙසේලා සහෙයෝගය ෙදනවා නම් ඒක රටට ෙහොඳයි. It
is good for the country. ඒකයි මම කියන්ෙන්. ෙම්වා රටට
අවශ්යයි. අද ෙගෙනන ෙම් පනත රටට අවශ්යයි. දහහත්වන
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අවශ්යයි. ස්වාධීන ෙකොමිෂන්
සභා අවශ්යයි. ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය අවශ්යයි. ෙම්වා
තමුන්නාන්ෙසේලා ලබා දුන්නු ෙපොෙරොන්දු. තමුන්නාන්ෙසේලා ඉෂ්ට
කෙළේ නැති නිසා තමයි අපට ෙම්වා කරන්න සිදු ෙවලා
තිෙබන්ෙන්.
අද ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා කථා කරන
ෙවලාෙව් යුද අපරාධ ගැන කිව්වා. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට
කියන්න කැමැතියි, 2009 වර්ෂෙය් මැයි මාසෙය් එක්සත්
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මහ ෙල්කම් ලංකාවට ආවාම, යුද්ධය
අවසාන කාලෙය් සිදු වුණ ෙද්වල් ගැන අභ්යන්තර පරීක්ෂණයක්
කරනවා කියලා ෙපොෙරොන්දු වුෙණ් හිටපු ජනාධිපතිතුමා බව. අපි
ෙනොෙවයි. අපි ආණ්ඩුෙව් හිටිෙය් නැහැ. එක්සත් ජාතීන්ෙග්
සංවිධානෙය් මහ ෙල්කම් එක්ක ලිඛිත ගිවිසුමක් අත්සන් කළා.
මම හිතන හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මම ඒක සිය වතාවක් විතර
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. අපි ෙනොෙවයි, හිටපු ජනාධිපතිතුමා
තමයි අභ්යන්තර පරීක්ෂණයක් කරනවාය කියලා ෙපොෙරොන්දු
වුෙණ්. ඒ ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට ෙනොකළ නිසා තමයි ඒක වර්ධනය
ෙවලා, වර්ධනය ෙවලා අවසාන වශෙයන් ජාත්යන්තර
පරීක්ෂණයක් දක්වා ගිෙය්. වැඩිය කියන්න ඕනෑ නැහැ, උගත්
පාඩම් හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ ජනාධිපති ෙකොමිසෙම් වාර්තාව
- LLRC වාර්තාව - සිද්ධීන් හතක් සම්බන්ධෙයන් කියලා, ඒ
සිද්ධීන් හත පරීක්ෂා කරන්න කිව්වා. ඒකවත් කෙළේ නැහැ. අපි
ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි ෙම්කට ජාත්යන්තරය
සම්බන්ධ කර ගත්ෙත්. තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි ඒ ෙපොෙරොන්දුව
දුන්ෙන්, "අපි අභ්යන්තර පරීක්ෂණයක් කරනවා" කියලා. ඒක
තමුන්නාන්ෙසේලා කෙළේ නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක කළා නම්
ෙමය ජාත්යන්තරය දක්වා යන්ෙන් නැහැ. එක්සත් ජාතීන්ෙග්
සංවිධානය හැම දාම කිව්ෙව් "අපි ෙම්වා කරන්න කැමැති නැහැ"
කියලායි.
රෙට් නීතියක් තිෙබනවා නම්, අධිකරණයක් තිෙබනවා නම්,
ෙපොලීසියක් තිෙබනවා නම් "තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්ක කරන්න"
කියලා තමයි ඔවුන් හැම දාම කිව්ෙව්. ජාත්යන්තරය ෙම්
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕනෑය කියලා කිසිම
දවසක කියලා නැහැ. ඒ අය හැම දාම කිව්ෙව් ශී ලංකාවට
පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලායි. අන්තිමට ෙමොකක්ද වුෙණ්?
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක කෙළේ නැහැ. කෙළේ නැති නිසා ෙම්
කාරණය ජාත්යන්තරයට ගිහින් අද මුළු රටටම පශ්නයක් ෙවලා
තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පනත් අවශ්ය වන්ෙන්
ඇයි? රටක ආර්ථිකයක් දියුණු කරන්න ජාත්යන්තර සම්මුතීන්
අනුව වැඩ කිරීම අවශ්යයි. ජාත්යන්තරයට අප දීලා තිෙබන
ෙපොෙරොන්දු, සම්මුතීන් අනුව වැඩ කෙළේ නැත්නම් අපට ආර්ථික
වශෙයන් සම්බාධක එනවා. GSP සහනයට අපට සම්බාධක ආවා.
GSP සම්බාධකය ආෙව් ලංකාෙව් තිබුණු තත්ත්වය නිසායි.
තමුන්නාන්ෙසේලාට නැහැ කියන්න බැහැ. යුෙරෝපා හවුල කිව්වා,
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ටික ඇති කරන්න, යහ පාලනයක් ඇති
කරන්න, ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය කියාත්මක කරන්න
කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒවා කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා මුල ඉඳලාම
ෙම් ෙද්වල් ආරම්භ කරන්න දැන් අපට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
ඊෙය් ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත
සම්මත වුණු නිසා අෙප් ධීවරයන්ට එන සම්බාධක නවතිනවා.
අෙප් රෙට් ආර්ථිකය දියුණු කරන්න ඕනෑ. අෙප් පක්ෂය
ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා මැතිවරණෙයන් පසුව රැකීරක්ෂා
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ලක්ෂ 10ක් ෙදනවා කියලා. එය කියාත්මක කරන්න නම් අපට
ජාත්යන්තර සහෙයෝගය අවශ්යයි. අෙප් අපනයනවලින් සියයට
60ක් යන්ෙන් යුෙරෝපයට, ඇෙමරිකාවට හා බිතාන්යයටයි. ඒ නිසා
ෙම් නීතිරීති රටට අවශ්යයි. විපක්ෂය ෙම්වාට සහෙයෝගය ලබා
දීමට කැප වීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන
පනත් ෙකටුම්පත අනුව ෙපොලීසියට විශාල රාජකාරියක් පැවරිලා
තිෙබනවා. ෙපොලීසිය ස්වාධීන නැත්නම් ෙම් රාජකාරිය කරන්න
පුළුවන්ද? අද ෙම් ෙගනාපු පනත් ෙකටුම්පතත් දහහහත්වන
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය් Police Commission එකත්
එක්ක ෙවළී, ගැටී තිෙබන කියාදාමයක්. අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන
ෙම් අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම්
සහ ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත මඟිනුත් ෙපොලීසියට තමයි
කියන්ෙන්, ෙම් අය ආරක්ෂා කරන්න කියලා. එතෙකොට ෙපොලීසිය
ස්වාධීන නැත්නම් ආරක්ෂාව ෙදන්න පුළුවන්ද? ෙපොලීසිය ස්වාධීන
ෙවන්න ඕනෑ. ඊළඟ මාසෙය් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් සියල්ලම අප
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ අවස්ථාවලදී ඒවාට
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කියා ඉල්ලා
සිටිමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
[பி.ப. 2.42]

ගරු කන්දයියා ෙපේමචන්දන් මහතා

(மாண் மிகு கந்ைதயா பிேரமச்சந்திரன்)

(The Hon. Kandiah Premachandran)

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இன்
இந்தச்
சைபயிேல குற்றச் ெசயல்க க்குப் ப யாக்கப்பட்ேடா க்கும்
சாட்சிக க்குமான உதவி மற் ம் பா காப் ச் சட்ட லம்
விவாதத் க்காகச்
சமர்ப்பிக்கப்பட்
க்கின்ற .
இந்தச்
சட்ட லம் பல ஆண் க க்கு ன்ேப சமர்ப்பித்தி க்கப்பட
ேவண் ய ஒன் . ஏற்ெகனேவ ெகளரவ ேஜான் ெசெனவிரத்ன
அவர்கள் கூறிய ேபான் , இச்சட்ட லத்ைத 2012ஆம்
ஆண் ல் ெகாண் வ வதற்கு யற்சிக்கப்பட்டா ம் பின்னர்
அ
ம் ைகவிடப்பட ேவண் ய ஒ
சூழ்நிைல இ ந்த .
இந்த நாட் ல் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் பல்ேவ பட்ட
சந்தர்ப்பங்களில் ெகான் குவிக்கப்பட்
க்கின்றார்கள். அ
ெதாடர்பான விசாரைணகள் வ கின்றேபா
சாட்சிகைளக்
ெகாண் வர
யாத நிைலைமகள் இ ந்தி க்கின்றன.
சாட்சிக க்கு எந்தவிதமான பா காப் ம் இல்லாமல் இ ந்
தி க்கின்ற .
இந்தச்
சாட்சிக க்கான
பா காப்
இ ந்தி க்குமாக இ ந்தால், பல்ேவ பட்ட சந்தர்ப்பங்களில்
பல்ேவ
குற்றச்சாட் க்கைள நி பிக்கக்கூ யதாக இ ந்
தி க்கும். எனேவ, சாட்சிக க்கான பா காப் ச் சட்ட
ெமன்ப மிகமிக அவசியம் என்ப டன், நான் இன்
ெமா
விடயத்ைத ம்
இந்தச்
சைபயி ைடய
கவனத் க்குக்
ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்.
த்தம்
வைடந்
ஐந்தைர வ டங்கள் கடந் விட்ட
பின் ம் பயங்கரவாதத் த ப் ச் சட்டம் என்ப
இன்ன ம்
நைட ைறயில் இ க்கின்ற . இப்ெபா
கூட ெபா மக்கள்
பயங்கரவாதத் த ப் ச் சட்டத்தின்கீழ் ைக ெசய்யப்ப வ ம்
18 மாத காலம் விசாரைணயின்றித் த த் ைவக்கப்ப வ ம்
ெதாடர்ச்சியாகேவ நடந் ெகாண்
க்கின்ற . மிக அண்ைம
யில், ஏறத்தாழ 7-8 மாதங்க க்கு ன்பாக, கிளிெநாச்சியில்
ஒ
வயதான அம்மா ம் ஒ
சி பிள்ைள ம்கூட இந்தப்
பயங்கரவாதத் த ப் ச் சட்டத்தின்கீழ் ைக ெசய்யப்பட் ,
இன் வைர அவர்கள் விசாரைணயில்லாமல் விளக்கமறிய ல்
ைவக்கப்பட்
ப்பைத நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். ஆகேவ,
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இந்தப் பயங்கரவாதத் த ப் ச் சட்டம் அ
ல் இ க்கும்
வைரயில் நாங்கள் இந்தச் சாட்சிகைளப் பா காப் பதற்கான
சட்டத்ைதக் ெகாண் வந்தா ம், பயங்கரவாதத் த ப் ச்
சட்டத்தின் லம்
பா காப் ப்
பைடயின க்கும்
ெபா ஸா க்கும் free hand - அவர்கள் வி ம்பியவர்கைளக்
ைக
ெசய்ய அதிகார ள்ள . அவ்வா
ைக ெசய்வ
மாத்திரமல்ல, ைக ெசய்யப்பட்டவர்கைளத் ெதாடர்ந்
18
மாதங்கள் எந்தவிதமான விசாரைணக க்கும் உட்ப த்தாமல்
ைவத்தி ப்பதற்கும் இச்சட்டம் வழிவகுக்கின்ற . ஆகேவ,
தலாவதாக நாங்கள் ெசய்ய ேவண் ய என்னெவன்றால்,
அந்தப் பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டத்ைத நீக்குவ தான்.
அதன் லம்தான் அனாவசியமான ைக கைளத் தவிர்க்க
ம். சந்ேதகத்தின்ேபாில் ைக ெசய்வ கூட பயங்கர
வாதத் த ப் ச் சட்டத் க்குள் வ வதால், அந்த வைகயில்
ைக ெசய்யப்ப பவர் 18 மாதங்க க்கு ேமலாக விசாரைண
களில்லாமல் ெதாடர்ந்
த ப் க் காவ ல் இ ப்பதற்கான
சூழ்நிைலகைள இ ஏற்ப த்திக்ெகா க்கின்ற .
எனக்கு
ன்
இங்கு ேபசிய மாண் மிகு ல
மன்
கிாிஎல்ல அவர்கள், இங்கு இந்த விடயங்கள் எவ்வா
ைகயாளப்ப கின்றன என் கூறினார். இதற்கு ன் இந்த
நாட் ல் இடம்ெபற்ற சில சம்பவங்கள் ெதாடர்பாக ஒ சில
விசாரைண ஆைணக்கு க்கள் நியமிக்கப்பட்டன. தி ேகாண
மைலயில் 5 மாணவர்கள் ெகால்லப்பட்ட விடயத்ைத ஓர்
ஆைணக்கு
விசாாித்த .
ாில், பிரான்ஸ் ெதாண்டர்
நி வனத்ைதச் ேசர்ந்த 18 ேபர் ெகால்லப்பட்டார்கள்.
அ பற்றிய விசாரைணைய ஓர் ஆைணக்கு
நடத்திய .
ஆனால், இந்த விசாரைணகள் யா ம் சாியான
ைறயில்
ைகயாளப்படாமல் இைடந வில் விடப்பட்ட மாத்திரமல்ல,
சில அைமச்சர்களால் அவற்றின் சாட்சிக ம் பய
த்தப்
பட்டனர்.
சாட்சிகளில்
ஒ வரான
இறந்த
ஒ வாின்
தகப்பனா க்கு "உங்க க்கு நாங்கள் ெகா ம்பில்
வாங்கித் த கின்ேறாம்; ேதைவயான அள க்கு பணம்
த கின்ேறாம்;
நீங்கள்
இந்த
ஆைணக்கு வின் ன்
சாட்சியமளிக்கக்கூடா " என்
மிரட்டல் வி க்கப்பட்ட .
அதனால் அவர் இந்த நாட்
ந் ெவளிேயறித் தன்ைன ம்
தன
கு ம்பத்ைத ம்
பா காக்கின்ற
நிைலைமக்குத்
தள்ளப்பட்ட ஒ
சூழ்நிைலதான் இங்கு இ ந்த . ஆகேவ,
இந்த நிைலைமகள் மாற்றப்பட ேவண் மாக இ ந்தால்,
நிச்சயமாக சாட்சிக க்கான பா காப் ச் சட்டெமன்ப
மிகமிக க்கியமான விடயெமன நான் க
கின்ேறன்.
இ மாத்திரமல்ல, இந்த நாட் ல் ஒ
பாாிய
த்தம்
நைடெபற்ற . அந்த
த்தத்தில் பல்லாயிரக்கணக்காேனார்
ெகால்லப்பட்டனர். கிட்டத்தட்ட 70,000 மக்கள் ெகால்லப்
பட்
க்கிறார்கள் என்
ஐ.நா. சைப கூறிய . அ மாத்திர
மல்ல, ஐ.நா.வி ைடய மனித உாிைமகள் ேபரைவயில் 3
தீர்மானங்கள் நிைறேவற்றப்பட்டன. அதில்
ன்றாவ
தீர்மானம், ஐ.நா. சைப ஒ
சர்வேதச விசாரைணைய
நடத்தேவண் ெமன்ப . அந்த விசாரைணைய ஐ.நா. சைப
நடத்திய . ஆனால், அந்த விசாரைணைய இலங்ைகக்குள்
நடத்த
யா ; நாங்கள் அவர்கைள இங்கு வரவிட
மாட்ேடாம்
என்
ன்ைனய
அரசாங்கம்
கூறிக்
ெகாண்
ந்த . இங்கி க்கின்ற சாட்சிகள் சாட்சியமளிப்
பதற்கான
சந்தர்ப்பங்கள்
ம க்கப்பட்டன.
இங்கி ந்
எ த்
லமாகச் சாட்சியம் ெகா ப்பதற்கு யற்சி ெசய்தவர்
ைக ெசய்யப்பட் சிைறயில் தள்ளப்பட்டார். அதற்கு உதவி
ெசய்தவர் இன் நா கடந் ேபாய் இன்ன ம் மைற கமாக
வாழ்கின்ற நிைலைமயில் இ க்கின்றார்.
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அ மாத்திரமல்ல,
ன்னர்
இ ந்த
ஆ ம்கட்சி
Spokesperson ஆக இ ந்தவர்,
அவ்வாறாகச் சாட்சியம்
அளிப்ப பிைழயான ; சட்டத் க்கு ரணான என் பல
விடயங்கைளக் கூறினார். அதனால், சாட்சிகைளச் சாட்சிய
மளிக்கவிடா
அைமச்சர்கேள அவர்கைள அச்சு த்திய
நிைலைமகைள
நாங்கள்
இங்கு
ெதாடர்ச்சியாகப்
பார்க்கக்கூ யதாக இ ந்த . எனி ம், அந்த விசாரைண
யாளர்கள் இந்த நாட் க்குள் வர
யாமல் இ ந்தா ம்கூட,
பாதிக்கப்பட்ட
ஒ வரால்
ெவளியி
ந்
அந்தச்
சாட்சியங்கள்
ெகா க்கப்பட் ,
விசாரைண
அறிக்ைக
ெயான்ைற ஐ.நா. சைப தயாாித்தி க்கின்ற . ஆனால்,
இப்ேபா
இலங்ைகயில் ஆட்சியி
க்கின்ற
திய
அரசாங்கம் அந்த அறிக்ைகைய இப்ேபா
ெவளியிட
ேவண்டாெமன ஐ.நா. சைபயிடம் ேகட்
க்கின்ற . United
Nations High Commissioner for Human Rights அண்ைமயில்
ஒ statement ஐ வி த்தி க்கின்றார். அதில் அவர், "2015
ெசப்ெரம்பர்
வைரயில்
நாங்கள்
இந்த
அறிக்ைகைய
ெவளியி வதில்ைலெயன் தீர்மானித்தி க்கின்ேறாம்" என்
குறிப்பிட் ள்ளார்.

The High Commissioner has stated, “I have received
clear commitments from the new Government of Sri
Lanka indicating it is prepared to cooperate with my
office on a whole range of important human rights issues
which the previous Government had absolutely refused to
do, and I need to engage with them to ensure those
commitments translate into reality”. He further stated, “I
have therefore decided, on balance, to request more time
to allow for a stronger and more comprehensive report”.
ஆகேவ, நீதி அைமச்சர், ெவளிவிவகார அைமச்சர்,
சைப

தல்வர் ஆகிேயாாிடம்

நான் ேகட்க வி ம் வ

என்னெவன்றால், will the new Government acknowledge

the UN international investigation via the office of the
High Commissioner for Human Rights and agree to
cooperate with its mandate? Will the new Government
give immediate access to the OISL team to Sri Lanka?
Will the Government accept and arrange the visits of
Special Rapporteurs to Sri Lanka which are pending?
Sir, the visits of the Special Rapporteur on
extrajudicial, summary or arbitrary executions, Special
Rapporteur on freedom of expression and Working
Group on enforced or involuntary disappearances,
Special Rapporteur on summary executions, Special
Rapporteur on torture and others are still pending for a
long time since the Government of Sri Lanka has not
accepted their requests or cooperated with their office.
The present Government has made a commitment to
the United Nations High Commissioner for Human
Rights to cooperate with him. So, I would like to know
whether the Government will allow them to come to Sri
Lanka for the investigations, so that a clear and a proper
report can be given in the coming month of April. The
Government wants to postpone the United Nations
Human Rights Investigation Report. If they actually
want it in September, they must tell it very clearly to the
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people because the UN High Commissioner for Human
Rights has said that the Government has made a range of
commitments to him. Therefore, I would like to clearly
know from the Government Benchers whether you will be
doing that.
இேதசமயம் இன் ெமா விடயத்ைத ம் நான் குறிப்பிட
வி ம் கின்ேறன். இதற்கு
ன்ைனய அரசாங்கம் காணாமற்
ேபாேனாைரக் கண் பி ப்பதற்ெகன ஓர் ஆைணக்கு ைவ
நியமித்த . ஏறத்தாழ இரண் வ டங்களாக அந்தக் கு பல
இடங்களில் அைதப்பற்றி விசாரைண ெசய்த . தற்ேபா
இந்த அரசாங்கம் அந்தக் கு வின் நடவ க்ைககைளத்
ெதாடர்வதற்கு அ மதித்தி க்கிற . அந்த ஆைணக்கு
ெதாடர்ந் ம் விசாரைண ெசய்யட் ம்! ஆனால், கடந்த
இரண்
வ ட காலத்தில் அவர்கள் ெசய்த விசாரைணகள்
சம்பந்தமாக குைறந்தபட்சம் ஓர் இைடக்கால அறிக்ைக
ையயாவ - Interim Report - இந்தச் சைபக்குச் சமர்ப்பிக்க
ேவண் ம். ஏறத்தாழ 20,000 ேபர் காணாமற்ேபானதாகச்
ெசால்லப்ப கின்ற . அவர்கள் காணாமற்ேபானைம பற்றிய
ம க்கள் ெகா க்கப்பட்
க்கின்றன. இவற்றின் அ ப்
பைடயில் இந்த இரண்
வ ட காலத் க்குள் என்ெனன்ன
விடயங்கைளச் ெசய்தி க்கிறார்கள்? எவ்வள
ரம் அவர்கள்
investigations ெசய்தி க்கிறார்கள்? காணாமற்ேபான எத்தைன
ேபைர
அவர்கள்
கண் பி த்தி க்கிறார்கள்?
ேபான்ற
இன்ேனாரன்ன விடயங்கைள நான் அறிய ேவண்
ள்ள .
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இந்த நாட் ல்
மர்மமான
ைறயில் யா க்கும் ெதாியாதவா
கடத்தப்
பட்ேடார் பல இடங்களில் இன்ன ம் மைறத்
ைவக்கப்
பட்
ப்பதாகச்
ெசால்லப்ப கின்ற .
அைத
நாங்கள்
ரணமாக நம் கின்ேறாம். தி ேகாணமைலயில் இ க்கின்ற
கடற்பைட
காமில் ஏறத்தாழ 35 கு ம்பங்கள் த த்
ைவக்கப்பட்
ந்தன. ெவளி லகத் டன் எந்தவிதத் ெதாடர்
மில்லாமல் அவர்கள் த த் ைவக்கப்பட்
ந்தார்கள். அவர்
களில்
சிலர்
வி விக்கப்பட்
க்கின்றார்கள்.
ஆனால்,
எத்தைன ேபர் வி விக்கப்படாமல் காணாமற்ேபானார்கள்
என்ற விடயம் ஒ வ க்கும் ெதாியா . வி விக்கப்பட்ட
வர்கைள ைவத்தி ந்ததற்கான ஆவணங்க ம் கிைடயா ;
அவர்கள்
ைக ெசய்யப்பட்டதற்கான
ஆவணங்
க ம்
கிைடயா . ஆனால், வி விக்கப்பட்ட சில டன் உண்ைம
யாகேவ நான் ேபசியி க்கிேறன். தி ேகாணமைல கடற்பைட
காமில் 'ேகாட்டாபய' என்ற ெபயாி ம் ஒ
காம்
இ ப்பதாக ம் ைக ெசய்யப்பட்ட மற் ம் surrender ஆகிய
700 இற்கும் ேமற்பட்டவர்கள் அந்த
காமில்
ைவக்கப்
பட்
ந்ததாக ம் அவர்கள் ெசால்கிறார்கள். அவர்க க்கு
என்ன
நடந்தெதன்ப
இன் வைர
ெதாியாத
நிைல
காணப்ப கின்ற .
ஆகேவ,
இவ்வாறான
இடங்கள்
எங்ெகங்கு இ க்கின்றன? என்ப
பற்றி சட்டம் மற் ம்
ஒ ங்குக்குப்
ெபா ப்பான
அைமச்சராக
இ க்கின்ற
மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க அவர்கள் இந்தச் சைபக்கு
அறிவிக்க ேவண் ம். அந்தக் கடற்பைட கா க்குச் ெசன் ,
இவ்வாறான ெபயாில் அங்கு காம் இயங்கியதா? ன்னாள்
பா காப் ச் ெசயலாளர் இவற்ைற நடத்தினாரா? என்பைவ
பற்றி
விசாாித்
எங்க க்குத்
ெதாிவிக்க
ேவண் ம்.
அங்கி ந்தவர்க க்கு என்ன நடந்த ? எவ்வா
அவர்கள்
காணாமற்ேபானார்கள்?
ெவளி லகத் டனான
அவர்
க ைடய ெதாடர் கள் ஏன்
ண் க்கப்பட்டன? ஒன்றி
ரண்டல்ல, சட்டத் க்கு அப்பாற்பட்ட
ைறயில் பல
ற் க்கணக்கானவர்கைள அவ்வா
ைவத்தி ந்தார்கள்;
சித்திரவைத
ெசய்தி க்கிறார்கள்.
அவர்க க்கு
என்ன
நடந்தெதன்ப ெதாியா .

1102
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නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, you have only one more minute.
ගරු කන්දයියා ෙපේමචන්දන් මහතා

(மாண் மிகு கந்ைதயா பிேரமச்சந்திரன்)

(The Hon. Kandiah Premachandran)

I will conclude, Sir.
நல்லாட்சிையப் பற்றி, சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிப்
ேபசுகின்றீர்கள்!
தியேதார் அரசாங்கம்!
திய பாைத!
எல்லாேம
திய
என்
கூ கின்றீர்கள். நிச்சயமாக
உங்க ைடய
இந்த
அரசாங்கத்ைதப்
பதவிக்குக்
ெகாண் வ வதற்குத் தமிழ் மக்க ம் பாாிய பங்களிப் ச்
ெசய்தி க்கிறார்கள் என்ற வைகயில், அந்த
காம்களில்
இ ந்தவர்கள் எங்ேக? அவர்க க்கு என்ன நடந்தெதன்பைதத்
தய ெசய்
நீங்கள் தமிழ் மக்க க்குத் ெதளிவாக ம்
பட்டவர்த்தனமாக ம் ெசால்ல ேவண் ம். இப்ெபா
தமிழ்
மக்க டன் நல் ணக்கத் டன் ெசயற்ப வதாகச் சர்வேதச
ச கத் க்கு
நீங்கள்
ெசால்கிறீர்கள்.
அைவெயல்லாம்
உண்ைமயாக இ ந்தால், நான் இந்தச் சைபயில் ேகட்ட
ேகள்விக க்கு
தய ெசய்
நீங்கள்
பதில்
ெசால்ல
ேவண் ெமன் ேகட் , விைடெப கின்ேறன்; நன்றி.

[අ.භා. 2.55]

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

නෙමෝ බුද්ධාය! ෙමම විවාදයට එක් වන්නට ලැබීම ගැන මම
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. මීට ෙපර අධිකරණ අමාත්යතුමා විධියට ගරු
විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
සම්බන්ධෙයන් පකාශයක් කළා. අපරාධ වින්දිතයන් සහ
සාක්ෂිකරුවන් සම්බන්ධෙයන් වූ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අවුරුදු
ගණනාවක් තිස්ෙසේ හුඟක් මහන්සි ෙවලා ඉදිරිපත් කිරීම ගැන අපි
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල අමාත්යතුමා
කිව්වා වාෙග් ෙම් සම්මත කර ගැනීමට යන පනත් ෙකටුම්පත දිහා
අපි බැලිය යුත්ෙත්, ෙද්ශපාලනය පැත්ෙතන් ෙනොෙවයි, ජනතාවට
ෙමයින් ඇති වන පෙයෝජනය ගැනයි.
ෙමහිදී මම වැදගත් කාරණයක් විධියට දකින කාරණයක්
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම දරුවන් සහ කාන්තාවන් යම් කිසි
ආකාරයක පීඩනයකට ෙහෝ අසාධාරණයකට ලක් ෙවලා සාක්ෂි
ඉදිරිපත් කරන්න ෙවන අවස්ථාෙව්දී, ඒ අයට පසිද්ධිෙය් සාක්ෂි
ෙදන්න වුණාම සහ නැවතත් උසාවිෙය් සාක්ෂි කූඩුවට නැඟලා
සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන්න වුණාම ඒ අය එයින් ඈත් ෙවන්න
බලනවා. එවැනි අවස්ථාවල ඒ අය සාක්ෂි ඉදිරිපත් ෙනොකිරීම නිසා
අපරාධකරුවන් නිදහස් ෙවනවා. ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත
කර ගැනීෙමන් පසු එවැනි අවස්ථාවන් මඟ හැරලා අසාධාරණයට
සහ කරදරයට ලක් වුණු අයට සාක්ෂි දීෙම් විෙශේෂ වරපසාද
ලැෙබනවා.
ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් ගැන සඳහන්
කළා. සාමාන්යෙයන් නීතියක් සම්පාදනය කරන විට එයට
අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් ඇතුළත් කෙළොත්, ඒ සම්බන්ධෙයන්
සම්පූර්ණ බලතල තිෙබන්ෙන් කාටද කියලා ගැසට් නිෙව්දනයක්
මඟින් ෙහෝ කියන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් කාලෙයන් කාලයට
අවෙබෝධතා ගිවිසුම මඟින් ෙපොලීසිෙය් නිලධාරිෙයකුට ෙහෝ
ෙපොලීසිෙය් යම් කිසි ආයතනයකට බලය දුන්ෙනොත් ගැටලුකාරී
තත්ත්වයන් ඇති වන්නට පුළුවන්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් ඒ
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[ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා]

සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කරලා නැහැ. ගරු ඇමතිතුමා ඒ
සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කරයි කියලා මම බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් හැටියට සාක්ෂිකරුෙවකුට ෙහෝ
යම් කිසි ෙකෙනකුට ෙපොලීසියට ඇවිල්ලා, "මම ෙම් ගැන සාක්ෂි
ෙදනවා" කියලා ලිඛිත අවෙබෝධයක් ඇති කර ගන්නට පුළුවන්.
අවෙබෝධතාව උඩයි ඒ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ඒ සාක්ෂිෙය්
තිෙබන සත්යතාව - authenticity එක- පිළිබඳව තහවුරු කිරීම
ගැන පැහැදිලි නැහැ.
Channel 4 එෙකන් ෙමොකක්ද කෙළේ කියලා අපි දන්නවා.
අවුරුදු ගණනක් පරණ ෙතොරතුරු අරෙගන ෙලෝකය ඉදිරිෙය් අෙප්
රට අපකීර්තියට පත් කළා. ඉන් පස්ෙසේ අෙප් රටට විරුද්ධව
ජාත්යන්තර වශෙයන් මතවාදයක් හදලා ඉවරයි. ඒ නිසා අපි අද
අවංක ෙච්තනාෙවන් ෙම්වා කළත් ෙම්වායින් අයුතු පෙයෝජන
ගන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒක නිසා අපි ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ෙගන ඒෙමන් අනාගතෙය්දී යම් යම් පිරිස්, ඒ අයෙග්
අවශ්යතාව සඳහා පමණක් ෙම්ක පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියලා අපි බලන්න ඕනෑ. ෙමහි අවෙබෝධතා ගිවිසුම ගැන
අපැහැදිලියි. ඒ වාෙග්ම සාක්ෂිකරුවන් ඉදිරිපත් කරන්න,
සාක්ෂිකරුවන් ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ ඒ අය ෙවනුෙවන්
කියාත්මක ෙවන්න ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙතන් යම්කිසි බලතලයක්
ෙදනවා නම් ඒකත් අපැහැදිලියි.
අෙප් TNA එෙක් මන්තීතුමා කිව්වා, ජාත්යන්තර පරීක්ෂණ
ගැන, ජාත්යන්තර පරීක්ෂණය පිළිබඳව කියාත්මක වීම, UN
එෙකන් ඇවිල්ලා ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම ආදී කරුණු ගැන. ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් වර්තමාන රජයත්, හිටපු රජයත්
කිව්ව ෙද් අවෙබෝධ කර ගන්න වුවමනායි. දැන් ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්ත් රට තුළ පරීක්ෂණයක්
කළාම ඒ පරීක්ෂණෙය් අවසාන තීන්දුවක් ගන්නයි. අපි UN එෙක්
Resolution එකට අත්සන් කළ කණ්ඩායමක් ෙනොෙවයි. හැබැයි,
ආපසු ෙම් තුළින් වකව යන්න හදන්ෙන් එදා හිටපු තැනටමයි. අපි
ෙම් රෙට් ඒකීයභාවය ගැන කථා කරනවා; අෙප් රෙට් ෙභෞමික
අඛණ්ඩතාව ගැන කථා කරනවා. නමුත් අෙප්ම රෙට් ඉන්න එක
මහ ඇමැති ෙකෙනක් ජාත්යන්තර පරීක්ෂණයක් තියන්න කියලා
කථා කරනවා. එෙහම නම් අපි යන්ෙන් ෙකොතැනටද? ෙම් සැකය
දුරුකර ගන්න අපි අවංකව කථා කරනෙකොට අෙප්ම රෙට් ඉන්න
යම්කිසි පිරිසක් අපිව සැකයටම තල්ලු කරනවා. ෙම් පිළිබඳ හිටපු
රජයට යම්කිසි සැකයක් තිබුණා; අවදානමක් තිබුණා. ඒ නිසා
තමයි ෙබොෙහොම පරිස්සෙමන් ෙම් වාෙග් පනත් ෙකටුම්පතක්
ෙග්න්න හිතුෙව්. හැබැයි, වර්තමාන රජය එක්කත් TNA එෙක්
මන්තීවරු සම්පූර්ණෙයන්ම ඒ සැකය අභිෙයෝගයට ලක් කරනවා.
ඒක නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒෙමන් එහි සම්පූර්ණ
බලතල, එහි සම්පූර්ණ සුරක්ෂිතභාවය, එහි රහස්යභාවය ගැන
අවෙබෝධයක් ඇති කර ගන්න ඕනෑ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.
ඒ වාෙග්ම ෙබොරු ෙතොරතුරු ලබා දුන්ෙනොත්, වැරැදි ෙතොරතුරු
ලබා දුන්ෙනොත්, පරීක්ෂණ ෙනොමඟ යැව්ෙවොත් ඒ අයට කරන
දඬුවම, ඒ අය පිළිබඳ ගන්නා වූ කමෙව්දය පිළිබඳ පැහැදිලි
අවෙබෝධයක් අපි ඇති කර ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද ෙම් පනත්
ෙකටුම්පෙතන් පැහැදිලිවම දරුවා, ඒ වාෙග්ම කාන්තාව යම්කිසි
පරීක්ෂණයකට ලක් කළාට පස්ෙසේ, ඒ අයව උසාවියට ඉදිරිපත්
කළාට පස්ෙසේ, ඒ අයට උසාවිෙයන් තීන්දුවක් ලබා ගැනීෙම්
හැකියාව තිෙබනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 44 (1) වගන්තිෙය්
ෙමෙසේ සඳහන් වී තිෙබනවා:
“The Minister on the recommendation of the Authority, may make
regulations under this Act in respect of all such matters as are
necessary to be provided for in order to give effect to the provisions
of this Act.”

So, there is no limitation here; there is unlimited
power. The Gazette can go beyond the expected scope,
which would be very difficult to turn back. So, by the
time it comes before the House, it might be too late.
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ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දී යුද
අධිකරණය ගැන කථා කරනවා. රට ඇතුෙළේ හමුදා පරීක්ෂණ
පවත්වා යම් යම් විධිෙය් තීන්දු ගැනීෙම් හැකියාව හමුදාවට
තිෙබනවා. අෙප් රෙට් යුද්ධය පැවති කාලෙය් ෙහෝ යුද්ධෙයන්
පස්ෙසේ ෙහෝ වර්තමානෙය් ෙහෝ අතීතෙය් ෙහෝ යම්කිසි
කටයුත්තක් පිළිබඳව පැමිණිල්ලක් කළා නම්, ඒ පැමිණිල්ලට
අදාළව පරීක්ෂණයක් කළා නම් ඒ පරීක්ෂණෙය් තීන්දුව අනුව
දඬුවම් කිරීෙම්දී ෙහෝ ඒ සාක්ෂි පිළිබඳව කියාත්මක කිරීෙම්දී අද
දින අප සම්මත කරන ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඒ කටයුතු සඳහා
අදාළ වන්ෙන් නැහැ. අෙප් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත බලපාන්ෙන්
නැහැ, හමුදාෙව් පරීක්ෂණයක් කිරීෙම්දී. එවැනි තත්ත්වයකදී
එකම වරදක් පිළිබඳව ෙහෝ එකම සැකයක් පිළිබඳව පරීක්ෂණ
ෙදකක් පවත්වන්න පුළුවන්ද? එම පරීක්ෂණයට උපුටා ගන්නා
සාක්ෂි තවත් කරුණක් සඳහා ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියා ගැටලුවක් ඇති විය හැකියි. ෙම් ගැන යම්කිසි පැහැදිලි
කිරීමක් කළ යුතුයි කියා මා කියා සිටිනවා.
අෙප් රෙට් තිබුණු යුද අධිකරණෙය්දී, එෙහම නැත්නම් අෙප්
හමුදාව තුළ තිබුණු පරීක්ෂණවලදී ඒ ෙවනුෙවන් දඬුවම් කිරීෙම්
හැකියාව සහ කියාත්මක කිරීෙම් බලතල හමුදාවට තිෙබනවා. එම
කියාදාමයට අද දින සාකච්ඡාවට භාජන කරනු ලබන අපරාධයක
වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම් සහ ආරක්ෂා
කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත කිසිෙසේත් අදාළ වන්ෙන් නැහැ. එය
සම්පූර්ණෙයන්ම ස්වාධීනයි. ෙම් රජයට ඒ ගැනත් යම්කිසි
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන් නම් අපි එය අගය කරනවා.
සම්පූර්ණ පනත් ෙකටුම්පත දිහා බැලුෙවොත් එය ඉතාම
කාෙලෝචිතයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ෙමය සිදු
විය යුතුයි. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන සාධාරණ සමාජයක යම්කිසි
ෙකනකුට සාක්ෂියක් දීමට භයක්, සැකක්, චකිතයක් තිෙබනවා
නම් ඒ අයව සුරක්ෂිත කළ යුතුයි; ඒ අයව බලා ගන්න ඕනෑ. ඒ
වාෙග්ම වැරැදි වැඩක් කරපු ෙකනකු ඉන්නවා නම් ඔහුට දිගටම
වැරැදි කර ෙගන යන්න ඉඩ දීලා, සාක්ෂිකරුවන්ව මර්දනය
කිරීෙමන් සමාජයට සිදු වන හානිය වළක්වන්න ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ෙහොඳ රුකුලක් වනවා. ෙම් පිළිබඳව ෙපොලීසියට,
එෙහම නැත්නම් ඒ අධිකාරයට යම්කිසි බලයක් ෙදනවා නම් ඒ
අයටත් යම්කිසි පැහැදිලි කියා පටිපාටියක් තිෙබන්න ඕනෑ. එක
එක යුගවලදී නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිතුමන්ලා -ඩීඅයිජී මහත්වරුන්වැනි අය සම්පූර්ණ බලය අතට ෙගන, ඒ බලතල තුළින් යම් යම්
ඒකක හදා ෙගන, ඒ ඒකක තුළින් යම්කිසි විධියක ජනතාව
මර්දනය කිරීමක් අපි දැක්කා. එම නිසා ඒ ගැනත් ෙබොෙහොම
පැහැදිලිව කියාත්මක වන්න ඕනෑය කියා කියමින්, ෙම් රෙට්
ඒකීයභාවයට, ෙභෞමික අඛණ්ඩතාවට, ඉතිහාසෙය් අපට අත්
දැකීම් තිෙබන රට තුළ ඇවිළුණු පශ්නවලට ෙමම කාෙලෝචිත
පනත අයුතු ෙලස පාවිච්චි කරන්න ඉඩ ෙදන්න එපාය කියා මා
ඉල්ලා සිටිනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

The next speaker is the Hon. (Prof.) G.L. Peiris.
Before he starts, the Deputy Chairman of Committees
will take the Chair.
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර්
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார் ] தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR.
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON.
MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair.
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(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Peiris, you may start your speech.
[3.05 p.m.]
ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස් මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

Hon. Deputy Chairman of Committees, I am very
happy to participate in this Debate on an important piece
of legislation, following my Friend the Hon. Thilanga
Sumathipala. This is undoubtedly a piece of legislation
which goes a long way to fill a gap that has existed in the
legal system of Sri Lanka. It is, therefore, an exceedingly
timely and welcome piece of legislation. However, I
would like to point out that there are several deficiencies
in the Bill which we can still correct at the Committee
Stage before this legislation is enacted in a final form. I
say this particularly because this is a very far-reaching
piece of legislation. That is indicated in Clause 38 of this
Bill which declares that the provisions of this Bill shall
have legal force overriding the provisions of any other
law to the extent of inconsistency. So, if there is a
conflict between the provisions of the law, which we are
debating in this House today, and the provisions of any
other statute law except, of course, the Constitution, then
this particular piece legislation is entitled to prevail. So, it
has a special status in that sense in the legal system of Sri
Lanka.
A novel feature of this law which is also particularly
significant in the current context, is the provision
contained in the Clause 31 which enables testimony to be
given through audio-visual linkage without the person
giving that evidence, being physically present in court.
That is an important change. So, using modern
technology, a person can give evidence which is acted
upon by a court of law, even though that person is not
present in court at the time of giving his evidence.
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and to the Secretary of the Ministry of Justice to make a
recommendation that in particular circumstances,
evidence should not be received in this manner. In this
connection, there is a suggestion that I would like to make
to the Hon. Minister of Justice and this has to do with the
provision contained in Clause 3(h) of this Bill which uses
the word “legal counsel”. That is, a victim is entitled to be
represented by legal counsel. That is the phraseology that
is used in Clause 3(h). Now, the Supreme Court in its
Determination - a copy of which I have here - has
suggested that the word “legal counsel” should be deleted
and that it should be replaced by the phrase “attorney-atlaw”. That is to make it very clear that the person
representing the victim should be an attorney-at-law of
the Supreme Court of Sri Lanka. “Legal counsel” is a
term which is used to refer to practising lawyers in other
countries. It is a word that is commonly used in that
context, but here we want to make it very clear that the
lawyer representing the victim should be an attorney-atlaw of the Supreme Court of this country and not a
foreign lawyer. So, I think that should be the subject of an
appropriate Committee Stage amendment.
Then, the other deficiencies in the Bill, which I would
like to point out. The whole purpose of this legislation is
to inspire confidence. The object of the Bill is to give
protection to victims and witnesses, to encourage to come
forward and give evidence without fear in their minds.
That will, therefore, improve the quality of the
administration of justice because the court of law will
have at its disposal the full range of evidence that is
necessary to arrive at the truth in regard to the matter
which is the subject of the judicial inquiry. So, the whole
idea is to give people confidence to come forward without
fear, without anxiety, without apprehension.

It is important that this is confined to evidence given
within Sri Lanka. The words “within Sri Lanka” are
contained in Clause 31. I would like to refer briefly to the
history of this legislation. In the year 2008, when the
Assistance and Protection to Victims of Crime and
Witnesses Bill was presented, it contained a provision
enabling evidence to be given outside Sri Lanka through
audio-visual linkage. Now, happily, that provision has
been deleted from this legislation. When the 2008 law
was challenged in the Supreme Court, Justice Shiranee
Tilakawardane had some comments to make with regard
to that matter. But, we do not need to pursue that further
at this time because there is no provision in the existing
law for evidence to be given in this manner outside Sri
Lanka.

There are some provisions in the Bill which militate
against that objective. For example, there is a very
powerful body that is established within the police force. I
am happy that my Friend, the Hon. John Amaratunga is in
the Chamber at this time. So, a very powerful mechanism
for the implementation of this legislation is located within
the police force and this is the "Victims of Crime and
Witnesses Assistance and Protection Division" of the
police force. It is established by Clause 19(1) and this is a
body that is created by the Inspector-General of Police, in
accordance with guidelines by the National Authority.
Clause 19(2) provides that a Senior Superintendent of
Police shall be in charge of this Division. One of the
deficiencies in the Bill is that there is no reference,
whatsoever, about who will actually comprise this
Division. This is a very powerful division and it performs
crucial functions. For example, according to Clause 20
(3), this Division within the police force has the power to
decide whom to admit and whom to reject as beneficiaries
of this programme. So, they have a discretion to decide
who should actually be admitted into this programme.

There is a further safeguard that is contained in Clause
32 (1)(a) which gives discretion to the Attorney-General

Unfortunately, there is no indication, whatsoever, as to
who would constitute this Division and what are the
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[ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස් මහතා]

criteria that are applicable in that regard. I think that is a
clear deficiency in the law. Everything is left vague. Who
is going to constitute this body; in accordance with what
criteria is the body going to be constituted, is all left
vague, nebulous and open-ended. That is not going to
inspire confidence in the victim or the witness and to that
extent the purpose of the law is frustrated.
Then, there is a further deficiency that is contained in
Clause 21(2) of the Bill, which says that a request for
protection should be made to an officer-in-charge of a
police station. So, if I want protection, I have to go to the
officer-in-charge of the police station. He is one of the
people to whom I can make this request. But, in a
situation where the person concerned is wanting
protection from the police force itself, then there is an
anomaly here and an obvious conflict. So, that again is
something that stands in the way of accomplishment of
the objectives underpinning the very beneficial legislation
which is before the House this afternoon.
I would also like to bring to the notice of the Hon.
Minister of Justice that there is a deficiency with regard to
Clause 22(1) of the Bill. Clause 22(1) sets out different
kinds of protection which are available, what sort of
protection can be given. There are six different kinds of
protection that are made available. But, there is no
indication of the criteria in accordance with which this
decision is made. If a person comes forward asking for
this protection, asking to be admitted to the programme,
how does one decide whether that person qualifies or does
not qualify for admission? The criteria are not stipulated
and that again represents a lacuna in the Bill.
There is a very useful article which has been written
on this subject by an author called Rosalind Sipos and in
that article, there is a citation of the Model Witness
Protection Bill published in the year 2000 by the United
Nations Office on Drugs and Crime. In this draft
legislation there is an exhaustive enumeration of the
criteria which can be called in aid in this regard and, in
fact, those criteria are applicable in the law of several
jurisdictions, including Hong Kong.
I would respectfully submit that the Sri Lankan
legislation be significantly improved by the inclusion of
criteria, which would determine whether a request for
assistance is accepted or not. There are also some
problems connected with the allocation of responsibility.
Who actually decides whether a request is to be accepted
or not? Clause 13(d) of this Bill states that the National
Authority for Protection can perform this function. They
will appoint an officer to carry out any inquiry and if that
officer finds prima-facie evidence, then three members of
the Board will meet to consider the matter.
So, one of the bodies having the power to make this
decision is the National Authority. But, the National
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Authority is not the only organ which has that power. It
is also available in terms of Clause 19(3) to the Division
that is set up by the Inspector-General of Police. So,
there is a certain duplication of functions. This function
can be performed by the National Authority; it can
equally well be performed by the Division set up by the
Inspector- General of Police.
That per se is not an objection, but there are other
problems which are reflected in the text of the law.
Clause 20(3) states that the Police Division may act on
the recommendation of the Authority. So, the Authority
recommends and the Police Division can give effect to
that. But, Clause 20(4) states that the Division can
provide this relief only after the conduct of a threat
assessment by the Division. So, the Division is required
to make a threat assessment. It is only after that, the
relief requested can be provided.
Now, to my mind, there is a clear contradiction
between Clause 20(4) and Clause 22(3). Clause 20(4)
states that the Police Division can give this relief only
after carrying out a threat assessment. On the other hand,
Clause 22(3) states, I quote:
“When providing protection or assistance to any
victim of crime or a witness, the Division shall act in
accordance with the advice and recommendations
made by the Authority”.
So, there seems to be a conflict between those two
provisions.When the Authority makes a recommendation,
is the Police Division bound to carry that out or would
the Police Division act only after making an independent
threat assessment and being satisfied that the relief sought
is required?
There is also a gap in the Bill with regard to another
matter. That is the removal or variation of protection,
which is provided for in Clause 22(5). Naturally, the Bill
has to provide for certain circumstances in which
protection once given, can be withdrawn. For example, if
the beneficiary of that protection abuses that protection or
commits a breach of the peace or violates the
memorandum of understanding in accordance with which
the protection has been provided, of course, in those
circumstances the protection has to be withdrawn. There
are several persons who have the authority to withdraw
that protection. There is a National Authority, a Senior
Superintendent of Police in charge of the Division, or a
Commission. All these people can order the removal of
protection once given. That is frank. There is no problem
about that. But, sometimes, protection withdrawn needs
to be restored on certain conditions being satisfied. The
giving of protection is not permanent. The withdrawal of
protection is also not permanent. So, there are
circumstances in which protection withdrawn may have
to be made available once more, resumed. The South
African law for example sets out very clearly
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circumstances in which there can be resumption of the
protection which has been withdrawn. The Sri Lankan
law has a hiatus in that regard, because there is no
comparable provision governing the resumption of
protection once it has been withdrawn.
There is also a defect, in my view, and I would like
the Hon. Minister of Justice to give his mind to that.
There seems to be a defect with regard to Clause 36 (1).
That is, it creates an offence if any person were to
disclose that "X" is a beneficiary of this programme.
Then, that is an offence. If I were to say that "so and so"
is benefiting from this programme, that of course would
endanger that person. It would put him in jeopardy and,
quite rightly, it has been characterized as an offence by
the provision contained in Clause 36(1). It is proper but it
is incomplete. What should be criminalized is not simply
the disclosure that a particular person is a beneficiary of
the programme. If you look at the Canadian legislation,
for example, any disclosure with regard to the location of
that person - you know, in some circumstances you may
have to provide a person with a temporary abode, some
address, a means of livelihood. Those are effective means
of providing protection for victims and witnesses. So, if
there is any divulging of the location of that person or any
temporary employment, which may have been provided
for him as a means of livelihood, those can also not be
disclosed, because if those are disclosed, that would also
entail substantial jeopardy to a person who happens to be
a beneficiary of this programme. Those situations are
catered for by the law applicable in other jurisdictions,
notably Canada, but that is entirely lacking in the
provisions of the Sri Lankan Bill, which is the subject of
Debate in this august Assembly today.
The Hon. Minister of Justice may also like to consider
whether he is entirely satisfied with the definition of the
word, “witness,” that is contained in Clause 46.
Particularly, in our culture, it often happens that threats
are directed not only to the person concerned, but to the
spouse or to a child, for example. In some countries, the
ambit of the protection is not rigidly confined to the
particular person whose evidence is required in a court of
law, but legitimately that protection is extended to
members of his family. But, the definition of the word,
“witness” in the draft Bill, contained in Clause 46, is
perhaps incomplete and inadequate in that regard.
There is also, to my mind, a problem with regard to
the financial provisions under Clause 39. Clause 39 is a
crucial provision, because it governs finance. Clause 39
(1) states, I quote:
“The provisions of Article 154 of the Constitution relating to the
audit of the accounts of public corporations shall apply to and in
relation to the audit of the accounts of the Fund of the Authority and
the Protection Fund.”

Clause 39(2) states, I quote:
“The provisions of Part II of the Finance Act, No. 38 of 1971 shall
mutatis mutandis apply to the financial control and accounts of the
Funds referred to in subsection (1).”
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But surely, in this area of the law, you need to strike a
perceptive balance between transparency, and
accountability. Of course, these are public funds and the
manner in which these funds are disbursed and expended
needs to be known by the public. But, at the same time,
there is a real need for secrecy, because you are protecting
somebody who is very vulnerable and unless that person
is satisfied in his or her own mind that they are safe, their
family is safe, they will not come forward to give
evidence. The entire object of this law is to remove
inhibition in the minds of potential witnesses and to
encourage them to come to a court of law and offer
testimony without any vestige of fear or apprehension in
their minds. Consequently, the provisions dealing with
finance fail to accomplish that objective and do not, in my
opinion, establish the equilibrium that is required in this
area of the law.
So, these are some of the suggestions which I would
like to make for consideration by the Hon. Minister of
Justice and if he feels that some of these ideas should be
incorporated into the law by way of Committee Stage
Amendments, then, I would commend these matters for
his attention.
The Supreme Court, in their Determination, has
already pointed out some areas whether there is a lack of
clarity. For example, three judges of the Supreme Court
presided over by the present Chief Justice, have pointed
out that the provisions of Clause 3(c), relating to
procedures for redress, need to be improved. So, I am
sure, that will be done by the Government at the
Committee Stage. The Supreme Court has a ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

We are going to incorporate all the amendments
suggested by the Supreme Court.
ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස් මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

The point I am making, Hon. Minister, is that apart
from Clauses 3(c) and 3(f), those are deficiencies which
have been specifically pointed out by the Supreme Court.
I am happy that the Government is accepting those
suggestions and moving the Committee Stage
amendments accordingly.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, you have one more minute.
ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස් මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

Okay, Sir. But, those are not the only areas where
there is a lack of clarity. I have pointed out at least six or
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස් මහතා]

seven areas where there is that a lack of clarity and that
impinges upon matters of substance and can well stultify,
at least in part, the very opportune and beneficial
objectives that you are striving to achieve, quite
admirably, by the presentation of this legislation to
Parliament.
So, I would suggest that in addition to the suggestions
made by the Supreme Court in respect of particular
provisions of the Bill, that you give your mind more
broadly to some of the other gaps in the Bill, because
there are many gaps and if you compare this legislation
with what is operative in other parts of the world, then we
can see that the protection that is offered is incomplete in
several crucial respects, and it may therefore be worth
focusing on those areas in order to make the law more
effective and to accomplish with greater efficiency, the
laudable policy objectives which underpin the provisions
of this legislation.
I thank you, Sir.
[අ.භා. 3.26]

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (මහජන සාමය, ආපදා
කළමනාකරණය හා කිස්තියානි ආගමික කටයුතු
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மக்கள் ஒ ங்கு, அனர்த்த
காைம மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள்
அைமச்சர்)

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Public Order,
Disaster Management and Christian Affairs)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු සුෙර්ෂ් ෙපේමචන්දන්
මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ පශ්නය ගැන මම මුලින්ම කියන්න ඕනෑ.
උතුෙර් පවුල් කිහිපයක් ෙගෝඨාභය කඳවුෙර් සඟවා ෙගන සිටියාය
කියා එතුමා කිව්වා. ඒ ගැන ෙසොයා බලා ඒ පවුල්වලට වුෙණ්
ෙමොකක්ද, ඒ උදවියට වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා ෙම් ගරු සභාව
දැනුවත් කරන්න කියලා එතුමා මෙගන් ඉල්ලීමක් කළා. මම
එතුමාට කියන්න ඕනෑ, ඒ කාරණය සම්පූර්ණෙයන්ම තිෙබන්ෙන්
ආරක්ෂක ඇමතිවරයා හැටියට ජනාධිපතිතුමා යටෙත් බව.
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පසු ගිය කාලෙය් ඇති වුණු භයානක කාල පරිච්ෙඡ්දය ඇති
වන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය කාලය බලනවිට ෙමොන තරම් පශ්න
ගණනාවකට ෙම් රෙට් ජනතාව මුහුණ දුන්නාද? එක පැත්තකින්
පාතාලය. අෙනක් පැත්ෙතන් කුඩු ජාවාරම්කාරෙයෝ. අෙනක්
පැත්ෙතන් රාජ්ය තස්තවාදය. ඒ වාෙග්ම සුදු වෑන් සංකල්පය. ෙම්
වාෙග් පශ්න ගණනාවකට ෙම් රෙට් ජනතාවට මුහුණ ෙදන්න
සිද්ධ වුණා. සාක්ෂි ෙදන්න ෙකෙනක් ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ.
සාක්ෂි ෙදන්න ඉදිරිපත් වුණා නම් ඒ මිනිහාට ෙවඩි තියලා මරා
දමනවා. ඒක තමයි ෙම් රෙට් පසු ගිය කාලෙය් තිබුණ තත්ත්වය.
ඒ ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා. ඒක නිසාම තමයි ගරු ෛමතීපාල
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනැල්ලා
ෙම් සමාජය සුරක්ෂිත කළ යුතුයි, ආරක්ෂා කළ යුතුයි කියලා, දින
සියෙය් වැඩසටහනට ෙමය ඇතුළත් කරලා ජනතාවට ඉදිරිපත්
කෙළේ. ඒ නිසා තමයි ජනතාව ඡන්දය දීලා එතුමා ජනාධිපති
හැටියට පත් කෙළේ. ඒක තමයි කාරණය.
ඉතින් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළ අෙප් ගරු
ඇමතිතුමාට අෙප් පසාදය, පශංසාව මම පිරිනමනවා. අපි විතරක්
ෙනොෙවයි, මුළු රටම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම
අෙප් ගරු අගමැතිතුමාට විෙශේෂ වුවමනාවක් තිබුණා ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත හැකි ඉක්මනින් ෙගනැල්ලා ෙම් ගරු සභාෙව් සම්මත
කර ගන්න. ෙමොකද, එතුමා දැක්කා පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් සිදු
වූ ෙද්වල් පිළිබඳව. මම හිතනවා, ෙම් පනත තුළින් ෙම් රෙට්
ජනතාව පසු ගිය කාල සීමාව තුළ විඳපු දුක්ගැහැට නිමා ෙවලා
තර්ජන ගර්ජනවලින්, බිය ගැන්වීම්වලින් ෙබ්රිලා සමාජෙය්
ෙබොෙහොම යහතින් ජීවත් ෙවන්න ඔවුන්ට අවස්ථාව ලැෙබ්වි
කියලා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් පරමාර්ථය පමණක් මම
ෙබොෙහොම ෙකටිෙයන් සඳහන් කරන්නම්. Sir, do I have 20
minutes?

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

No, you have been allotted only 10 minutes.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)
(The Hon. John Amaratunga)

I am taking the 10 minutes allotted to the Hon.
Mangala Samaraweera also. So, I should have 20
minutes.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

All right.
He is the Minister of Defence and this matter will
have to be taken up with him. I will certainly bring to the
notice of the Hon. Minister of Defence, who is the
President, about this issue that was raised by the Hon.
Premachandran.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු ජී.එල්. පීරිස්
හිටපු ඇමතිතුමා ෙම් පිළිබඳව විශාරදෙයක්. එතුමා උගත්
මන්තීවරෙයක්; හිටපු ඇමතිවරෙයක්. පසු ගිය ආණ්ඩුෙව්ත් ඊට
කලිනුත් එතුමා ඇමතිවරෙයක් හැටියට කටයුතු කළා. මම හිතන
හැටියට එතුමා අධිකරණ ඇමතිවරයා හැටියටත් කාලයක් හිටියා.
ඉතින් ඒ කාලෙය් ෙම්වා ෙග්න්න තිබුණා ෙන්. ඔය කිව්ව ෙද්වල්
ඔක්ෙකොම හදා ෙගන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න
තිබුණා ෙන්. ෙම්වා ෙනොකළ නිසා තමයි පශ්න ගණනාවකට අද
අෙප් රෙට් ජනතාවට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
2007 ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනැල්ලා සම්මත කර ගත්තා නම්

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, යුක්තිය ඉටු කිරීම
පිළිබඳ කාරණෙය්දී සාධාරණය හා යුක්තිය යන කරුණු ෙදකම
ෙසෝදා පාළුවට ලක් වූ ෙමවන් කාල පරිච්ෙඡ්දයක හා පසු බිමක
එහි පතිඵල භුක්ති විඳින අප රෙට් ජනතාවට අපරාධයක
වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරුවන් පිළිබඳ විශ්වාසය හා ආත්ම ශක්තිය
නංවා ලීමට අද හඳුන්වා ෙදනු ලබන ෙමම පනත් ෙකටුම්පත
සම්මත කර ගැනීම තුළින් ෙහේතු වනවා ඇති. සාරාංශ හැටියට
කියනවා නම් එය තමයි ෙමහි මූලික පරමාර්ථය. ෙමම පනත්
ෙකටුම්පෙත් පරමාර්ථ රාශියක් සඳහන් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
සාක්ෂිකරුවන්ෙග් සහ අපරාධයක වින්දිතයන්ෙග් අයිතිවාසිකම්
පිළිබඳව කරුණු රාශියක් ෙමහි සඳහන් කර තිෙබනවා. මම ඒවා
ගැන අලුතින් කියන්න යන්ෙන් නැහැ. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ
මැතිතුමා ඒ පිළිබඳව සවිස්තරව සඳහන් කළා.
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාල සීමාව
ෙදස බැලුවාම, ෙම් රෙට් ඇති වූ පශ්න ගැන ෙමතැනදී කථා
කරන්න අපට සිදු ෙවනවා. පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ අපරාධ
ගණනාවක් සිද්ධ වුණා. එවකට ෙපොලීසියට බැරිව ගියා ඒ
අපරාධවලට සම්බන්ධ වූ, ඒ අපරාධවල නියුක්ත වූ, ඒවා කරපු
උදවිය අත් අඩංගුවට අරෙගන ඔවුන් නීතිෙය් රැහැණට හසු කර
ගන්න. ඒක තමයි පැවැති තත්ත්වය. ඒ තත්ත්වයට එක ෙහේතුවක්
තමයි ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් ඒ කාලෙය් සම්මත ෙනොවීම.
ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් ඒ කාලෙය් සම්මත වුණා නම් ඒ
අපරාධ ෙබොෙහෝ දුරට වළක්වාගන්න අපට පුළුවන් ෙවනවා. ඒ
කාලෙය් සිදුවූ අපරාධවලින් කීපයක් මම තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ අතරින් එකක් තමයි "The
Sunday Leader" පුවත් පෙත් පධාන කර්තෘ ලසන්ත විකමතුංග
මහතා ඒ මහතාෙග් නිවෙසේ සිට පුවත් පත් ආයතනයට එන අතර
මඟදී ෙවඩි තබා ඝාතනය කිරීම. ෙවඩි තැබුෙව් කවුද කියලා අල්ලා
ගන්න පුළුවන් වුණාද? ෙම්ක රාජ්ය තස්තවාදෙය් ෙකොටසක්ද
කියලාත් අපට කියන්න බැහැ. ෙම් වාෙග් පනත් ෙකටුම්පතක් එදා
සම්මත ෙවලා තිබුණා නම්, ඒවා ෙකරුෙව් කවුද කියලා කියන්න
මිනිස්සු ඉදිරිපත් වනවා. ඒ සිද්ධිය ඇහින් දුටු අය පමණක්
ෙනොෙවයි, රාජ්ය නිලධාරින් පවා ඒ ගැන සාක්ෂි ෙදන්න සූදානමින්
සිටියා. නමුත් ඔවුන් සාක්ෂි ෙදන්න එන්න භය වුණා, ඔවුන්ෙග්
ජීවිත ආරක්ෂාවට තර්ජන, ගර්ජන ඇති ෙවයි කියලා.
ඒ එක්කම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකුව සිටි මෙහේස්වරන්
මහත්මයාව ෙවඩි තබා මරා දැමුවා. ඒකත් කවුද කෙළේ කියලා
ෙසොයා ගන්න බැරිවුණා. ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ්? කවුද ඒක
ෙකරුෙව්?
ඊළඟට, රවිරාජ් මන්තීතුමා. ඒ තවත් මන්තීවරෙයක්.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

In the case of the Hon. T. Maheswaran, I think the
Court has given a verdict.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

We are unable to resolve these murder cases that have
taken place. Why? Because nobody is coming forward to
give evidence through fear of life and death. That is the
reason. If this law had been enacted and if this was in
existence, this would not have happened. Even in the case
of the assassination of the former Minister, Hon. Jeyaraj
Fernandopulle, there is a lot of controversy. There are
different arguments that come up as to who did it; how it
was done; how people were kept hidden in a house; they
ran away and half way through they were murdered.
There are a lot of stories. But, we could not arrive at a
final decision. I will come to that.
ඊළඟට, පසිද්ධ රගර් කීඩකයකු වන වසීන් තාජුදීන් නැමැති
කීඩකයා අභිරහස් ෙලස ඝාතනයට ලක් වීම. ඒ ඝාතනය සිදු කෙළේ
කවුද කියලා ෙසොයා ගන්න පුළුවන් වුණාද? ෙම් ෙකොළඹ සිදුවුණු
ෙද්වල්. පශ්නය ෙවලා තිබුෙණ්, ඒ සිද්ධීන් සම්බන්ධෙයන් සාක්ෂි
ෙදන්නට කවුරුවත් ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. ෙමොකද,
සාක්ෂිකරුවන්ට ආරක්ෂාවක්, රැකවරණයක් තිබුෙණ් නැති නිසා.
ෙම් එකක්. ෙමවැනි සිද්ධීන් තව තිෙබනවා.
ඊළඟට, ධීවරයන්ට හිමි ඉන්ධන සහනය ලබා ෙදන ෙලස
ඉල්ලා හලාවත දී කරන ලද සාමකාමී උද්ෙඝෝෂණෙය් දී ඇන්ටනි

1114

නැමැති අයට ෙවඩි තබා ඝාතනය කළා. ඒ ඝාතනය කෙළේ කවුද;
ෙවඩි තැබුෙව් කවුද කියලා කියන්න ෙකෙනකු ඉදිරිපත් වුෙණ්
නැහැ. ඒ ඇයි? එෙහම ඉදිරිපත් වුණා නම්, ඒ මිනිහාෙග් ජීවිතය
අනතුෙර්. එෙහම නැත්නම් ඔහු ආ ගිය අතක් නැතිව යනවා.
ෙමවැනි සිද්ධීන් තවත් තිෙබනවා.
තම කම්කරු අයිතිවාසිකම් ඉල්ලා කටුනායක නිදහස් ෙවෙළඳ
කලාපෙය් කරන ලද උද්ෙඝෝෂණෙය් දී ෙරොෙෂන් චානක නැමැති
අයට ෙවඩි තබා ඝාතනය කිරීම හා තවත් පිරිසකට තුවාල සිදු
කිරීම පිළිබඳව ෙපොලීසියට පැමිණිලි ලැබුණත්, ෙපොලීසිය විමර්ශන
කටයුතු කළත්, ෙපොලීසියට එම විමර්ශන ඉදිරියට ෙගන යන්න
හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ.
උසාවියට ෙගන යන්න
සාක්ෂිකාරෙයෝ නැහැ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත එදා සම්මත ෙවලා
තිබුණා නම්, සාක්ෂිකරුවන් භයක්, සැකයක් නැතිව ඒ සඳහා
සාක්ෂි ෙදන්නට ඉදිරිපත් වනවා. එෙහම නම් ඒ වැරදිකාරෙයෝ
කවුද කියලා ෙසොයා ෙගන ඔවුන්ට දඬුවම් කරන්න අවස්ථාවක්
ලැෙබනවා. නමුත් ඒවා ඔක්ෙකෝම යටපත් ෙවලා ගියා.
ඊළඟට ගම්පහ, වැලිෙව්රිය රතුපස්වල ජනතාව බීමට ගන්නා
ජලය ඉල්ලා සාමකාමීව කරන ලද උද්ෙඝෝෂණෙය්දී එම පිරිසට
ෙවඩි තබා තිෙදෙනකු ඝාතනය වුණා. තවත් විශාල පිරිසකට
තුවාල සිදු වුණා. මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහනවා, අද වන තුරු ඒ
පිළිබඳව උසාවියට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා ද කියලා.
ඒක එහාට යනවා, ෙමහාට යනවා. අද ඒක ගිහින් නීතිපති
කාර්යාලෙය් හිර ෙවලා තිෙබනවා. ඒකයි අපට තිෙබන
කනගාටුදායක තත්ත්වය. ෙවඩි තියනවා, මිනිස්සු මරනවා, නමුත්
නීතිෙය් රැහැනට ඔවුන් හසුවන්ෙන් නැහැ. අද ඒවා ඔක්ෙකොම
යටපත් ෙවලා තිෙබනවා.
ඊළඟට, භාරත ලක්ෂ්මන් ෙපේමචන්ද මැතිතුමාෙග් ඝාතනයට
අදාළ සිද්ධිය ගැනත් කථා කරන්නට ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, අද ෙම් නඩුව සම්බන්ධෙයන් ඇති ෙවලා තිෙබන
තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා මම අහනවා. ෙම් ඝාතනය කෙළේ
කවුද? ඒ ඝාතනෙය් සාක්ෂිකාරයන් ෙකෝ? ඒ ඝාතනය දැකපු
සාක්ෂිකාරෙයෝ ෙකෝ? ඒ චුදිතයන් ෙකෝ? ඒ නඩුවටත් ෙවච්ච
ෙදයක් නැහැ. පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් හිටපු තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි
ෙම්වාට වගකියන්නට ඕනෑ. අද කනගාටුෙවන් වුණත් ෙම්වා
කියන්නට සිදු ෙවනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත ෙවලා
තිබුණා නම් ෙම් වාෙග් අපරාධ රාශියක් වළක්වා ගන්නට අපට
පුළුවන්කම තිබුණා.
කැලණිය පාෙද්ශීය සභා මන්තී හසිත මඩවල මහතාෙග්
ඝාතනය සිදු වුණා. ඔහුව මහ පාෙර් ෙවඩි තබා මරා දැමුවා. එම
ඝාතනය සම්බන්ධෙයන් අද වන තුරු කිසිම ෙදයක් සිදු ෙවලා
නැහැ. ඒ නඩුවත් තවම එෙහම්ම නතර ෙවලා තිෙබනවා. ඊළඟට
මාධ්යෙව්දී එක්නැලිෙගොඩ අතුරුදහන් වීම. මම හිතන හැටියට
ෙම්ක ජාත්යන්තරයටත් ගිය පශ්නයක්. සමහරු කියනවා, ඔහු
ඉන්නවාය කියලා. තවත් සමහරු කියනවා, ඔහුව ෙකොෙහේද
හංගාෙගන ඉන්නවාය කියලා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක්
තමයි එදා රෙට් තිබුෙණ්. ඒ තත්ත්වය තිබුෙණ් ෙම් පශ්නවලට
විරුද්ධව කවුරුවත් ඉදිරිපත් වුෙණ් නැති නිසායි. එදා ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත සම්මත ෙවලා තිබුණා නම් ෙම් පශ්න ඇති වන්ෙන්ත්
නැහැ. ෙමොකද, සාක්ෂිකාරෙයෝ බය සැක නැතිව එළියට ඇවිල්ලා
ෙම්වාට සම්බන්ධ අය කවුද කියා ෙහළිදරවු කරන නිසා.
ඊළඟට, රාගම පසිද්ධ ෙද්වාලයක ෙලොකු සීයා නමින් පකට
ෙමොෙහොමඩ් නියාස් නැමැති අය පැහැර ෙගන යාම. ෙම්
පුද්ගලයාව පැහැර ෙගන ගිහින් තිෙබනවා. ඊට පසුව ඔහු ආ ගිය
අතක් නැහැ. ෙම්වා තමයි ඒ කාලෙය් සිද්ධ වුණ ෙද්වල්. ෙම්
වාෙග් තවත් සිද්ධීන් රාශියක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙපොලීසියට
ෙම්වා ගැන පැමිණිලි ලැබුණත්, ඒ සම්බන්ධෙයන් උසාවියක නඩු
පවරා, සාක්ෂි සටහන් කර ගැනීම වැනි ඒ කිසිවක් කර ගන්නට
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[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා]

බැරි තත්ත්වයක් තුළ අද ඒවා නතර ෙවලා තිෙබනවා. මා ෙම්
කිව්ෙව් සමහරක් පමණයි.
ෙම් කාලෙය් සිද්ධ වුණ එක ෙදයක් තමයි රාජ්ය තස්තවාදය.
ඒක නැහැ කියන්නට බැහැ. ඒක කවුරුත් පිළිගන්නවා. ෙමතැන
සිටින තමුන්නාන්ෙසේලා බහුතරයක් ඒවා අනුමත කරාවිය කියා මා
හිතන්ෙන් නැහැ. රාජ්ය තස්තවාදය කියන්ෙන්, රාජ්ය අනුගහය
ඇතිව ගිහිල්ලා මිනිසුන් මරා දැමීම, එෙසේ නැත්නම් මිනිසුන්
අතුරුදහන් කිරීමයි. සුදු වෑන් සංස්කෘතිය, ඒ කාලෙය් ෙබොෙහොම
ජයට සිද්ධ වුණු ෙදයක්. ඒක අපි කවුරුත් දන්නා ෙදයක්. උන්න
ගමන් ඇවිත් මිනිසුන්ව වෑන්වල දමා ෙගන යනවා. ඒ පුද්ගලයන්ට
ෙමොකද වුෙණ්? දැන් ෙම්කත් විශාල පශ්නයක්. අද වන තුරු ඒ
විධියට අතුරුදහන් වුණු අයට සිදු වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා අපට
ෙසොයා ගන්නට බැරි ෙවලා තිෙබනවා.
ඊළඟට මුදල් වංචාවන්. රාජ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුවල, සංස්ථාවල,
ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් ආයතනවල මුදල් වංචාවන් රාශියක් සිදු වී
තිෙබනවා. නමුත් ඒවා පිළිබඳව සාක්ෂි ෙදන්න කවුරුවත් ඉදිරිපත්
වන්ෙන් නැහැ. අද ඒ වංචනිකෙයෝ
ෙබොෙහොම නිදැල්ෙල්
හැසිෙරනවා.
ඔවුන් ෙකෝටි ගණන් සල්ලි රැස් කර ෙගන ෙම්
රෙට් ජීවත් ෙවනවා.
පසු ගිය දවස්වල බන්ධනාගාරෙය් රැඳවියන් කිහිප ෙදෙනකු
මිය ගියා. ඒ පිළිබඳව වාර්තාවක් ඉල්ලුවා. වාර්තාව ෙදන්න
අවුරුද්දක් විතර ගත වුණා. ඒ වාර්තාෙව් සඳහන් වන ආකාරයට
නඩුවක් දැම්මත් සිද්ධ ෙවච්ච ෙදයක් නැහැ. ෙම් වාෙග්
තත්ත්වයක් තමයි රෙට් ඇති ෙවලා තිබුෙණ්. පමාද ෙවලා වුණත්,
දැන් හරි ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගන ඒම පිළිබඳව
විෙශේෂෙයන්ම ගරු ඇමතිතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ.
ෙම්වා ගැන කථා කරනවා නම් දවසක් පුරා වුණත් කියන්න
ෙද්වල් තිෙබනවා. තවමත්, උසාවිෙය් නඩු ගණනාවක් තිෙබනවා.
ෙපොලීසිෙය් පැමිණිලි තිෙබනවා. වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර
තිෙබනවා. වාර්තාව ඉදිරිපත් කළායින් පසුව එතැනින් එහාට
කටයුතු කරෙගන යන්න සාක්ෂිකරුෙවෝ නැති නිසා පැමිණිල්ල
ෙගොනු කර ගන්න හැකියාවක් නැහැ. අද පැමිණිලි රාශියක් එකතු
ෙවලා තිෙබනවා. අහිංසක පවුල්වල භාර්යාවන්, දූ දරුවන් අද හඬා
වැළෙපනවා, අෙප් ස්වාමි පුරුෂයාට එෙහම නැත්නම් අෙප් පියාට
ෙවච්ච ෙදයක් නැහැ, කරුණාකරලා ඒ අයට ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ්
කියා ෙසොයා දැනුම් ෙදන්න කියලා. ෙමවැනි විසඳුමක් නැති
අපරාධ රාශියක් තිෙබනවා. සමහරක් ඒවා නීතිපති කාර්යාලෙය්
හිර ෙවලා තිෙබනවා. තව සමහරක් ඒවා ෙපොලීසිෙය් ෙපොත්වලට
පමණක් සීමා ෙවලා තිෙබනවා. ෙමවැනි තත්ත්වයක් තමයි ෙම්
රෙට් පැවැතුෙණ්. දැන්වත් ෙමවැනි පනතක් ෙගනල්ලා ෙම් රෙට්
ජීවත් වන ජනතාවට ජීවිත ආරක්ෂාව ලබා දීම පිළිබඳව අපි
සෑහීමකට පත් වන්නට ඕනෑ. ෙම්ක තමයි අපට අවශ්ය වන්ෙන්.
ශී ලංකා රජය මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම පිළිබඳව ෙගන
තිෙබන පියවර ෙමොනවාද කියන එක ගැන අද ජාත්යන්තරය
බලාෙගන ඉන්නවා.
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් යුතු ෙම්
නව රජය අද ජාත්යන්තර සම්ෙම්ලනවලට ගිහිල්ලා, අෙප් මානව
හිමිකම් ආරක්ෂා කරෙගන, අද රෙට් ජනතාවට සුරක්ෂිතභාවයක්
ලබා දී තිෙබනවාය කියන එක බයක් සැකක් නැතිව අපට
ෙබෙහොම පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. අද ඒ තත්ත්වය අෙප් ගරුත්වය ආරක්ෂා වන තරමට
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් විවිධාකාර ෙචෝදනාවලට
සම්බන්ධ වුණු, දූෂණවලට සම්බන්ධ වුණු, කුඩු ජාවාරම්වලට
සම්බන්ධ වුණු, මිනීමැරුම්වලට සම්බන්ධ වුණු, මුදල් වංචාවලට
සම්බන්ධ වුණු අය අල්ලා හිර කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියන එක
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ගැන දැන් අපට ෙචෝදනා තිෙබනවා. එෙහම කරන්න බැහැ.
පහුගිය කාලෙය් තිබුණු පාලන තන්තය යටෙත් එෙහම කළාට
අෙප් රජය එෙහම කරන්න බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැහැ. අපි
හරියට සාක්ෂි ෙහොයලා, සාක්ෂි
ෙගොනු කරලා, එවැනි
ෙචෝදනාවක් ඔප්පු කරන්න පුළුවන් නම් තමයි ඒ අය නීතිෙය්
රැහැනට ඇතුළත් කරෙගන බන්ධනාගාරගත කරලා උසාවිෙය්
නඩුවලට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. එෙහම තමයි ෙම් රජය කටයුතු
කරන්ෙන්. යහ පාලනය කියන්ෙන් ඒකයි. ආවාට ගියාට
අල්ලලා, සුදු වෑන්වලින් උස්සාෙගන ගිහිල්ලා, ඔවුන්ව මරා දමන
එක ෙනොෙවයි අෙප් රාජ්ය
පතිපත්තිය. රාජ්ය තස්තවාදය
ෙනොෙවයි අෙප් පතිපත්තිය. අෙප් පතිපත්තිය නීත්යනුකූලව
කටයුතු කිරීමයි. අපට දණ්ඩ නීති සංගහයක් තිෙබනවා. අෙප්
රජය ඒ අනුව කටයුතු කරන රජයක්ය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්
දී මතක් කරන්න ඕනෑ.
පසුගිය කාලෙය් සිදු වූ දූෂණ, වංචා විමර්ශනය කිරීම සඳහා
අෙප් නායකතුමා දැන් දූෂණ විෙරෝධී කමිටුවක් පත් කර
තිෙබනවා. පසුගිය කාලෙය් දී සිදු වුණු වැරදි, අපරාධ, දූෂණ,
මුදල් වංචා හැම ෙදයක්ම ඒ කමිටුෙව් පරීක්ෂාවට ලක්කරනවා.
ඒ සඳහා නිලධාරින් පත්කර ෙගන දැන් ඒ කටයුතු කර ෙගන
යනවා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திஸாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! There is a point of Order being raised
by the Hon. Lalith Dissanayake. Yes, Hon. Member,
what is your point of Order?
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திஸாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අර පත් කළ කමිටුවට
පළමුෙවන්ම වත්තල සිද්ධිය ෙගෙනන්නය කියා අපි ෙයෝජනා
කරනවා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. Hon. John Amaratunga,
you carry on.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ෙම් වාෙග් වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක් ගැන කථා කරන
ෙවලාෙව් බහු බූත කථා කරන්න එපා, මන්තීතුමනි. වාඩිෙවන්න.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2007දී ෙම් පනත සම්මත
කර ගත්තා නම් ෙමවැනි පශ්න ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න බහුතරයක් පහුගිය කාලෙය් දී සිදු වුණු
අපරාධ අනුමත කරන්ෙන් නැහැ කියන එක මා දන්නවා. ඒ අය
ඒවාට විරුද්ධයි. නමුත් කරන්න ෙදයක් නැති නිසා ඒ අය කට
වහෙගන හිටියා. අද ඒ අයට සතුටට පත් ෙවන්න පුළුවන්,
දැන්වත් ෙම් වැරදි කරපු මිනිස්සුන් අල්ලා ගන්න පුළුවන් කියලා.
ෙමොකද, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් වින්දිතයන් සහ
සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම් සහ ආරක්ෂා කිරීෙම් විධි විධාන
සලසා දී තිෙබනවා.
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මම මීට වඩා කථා කරන්ෙන් නැහැ. මම ෙපොලිස්
නිලධාරින්ෙගන් ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා, මම ෙම් සඳහන් කරපු
ඝාතන ගැන නැවත වරක් විභාග කර, ෙම්වාට සම්බන්ධ කවුද
කියා ෙසොයා බලා, ඒ සඳහා අලුෙතන් සාක්ෂි ලබා ගන්න කියලා.
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වුණායින් පසුව ඒ අපරාධ
සම්බන්ධෙයන් වුවමනා කරන සාක්ෂිකරුවන් ඉදිරිපත් ෙව්විය
කියා මට විශ්වාසයක් තිෙබනවා.
දැනටමත් අපට විවිධාකාර ෙපත්සම් ලැෙබනවා; විස්තර
ලැෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම කුඩු ජාවාරම්කරුවන් ගැන විස්තර
ලැෙබනවා. දැන් ඔවුන් අල්ලා ෙගන, අල්ලා ෙගන යනවා. පසු ගිය
කාලෙය් සිදු වුණු මිනී මැරුම් පිළිබඳවත් ෙසොයා බලමින්
පවතිනවා. "The Sunday Leader" පුවත් පෙත් කර්තෘ, ලසන්ත
විකමතුංග මැතිතුමා ෙශේෂ්ඨ පුද්ගලෙයක්. ෙම් රෙට් ජනමාධ්යෙය්
නායකෙයක් හැටියට හිටපු ඒ පුද්ගලයා අමු අමුෙව් මරා දැම්මා.
අපි දැන්වත් ෙසොයන්න උත්සාහ ගන්නවා, කවුද ෙම්ක කෙළේ සහ
කවුද ෙම්කට වගකිව යුත්ෙත් කියන එක. එක්නැලිෙගොඩ මැතිතුමා
ගැනත් ෙසොයනවා. එතුමාෙග් බිරිඳ ඇවිත් හඬා වැළෙපනවා,
එතුමා ඉන්නවා නම් ෙසොයා ෙදන්න කියලා. ඔහුට ෙමොකක්ද
වුෙණ් කියලා අහනවා. අද ෙවනකම් ඔහු ආ ගිය අතක් ෙසොයා
ගන්න නැහැ. ඔය මම කිව්ෙව් ෙකොටසක් පමණයි. උතුරු
නැෙඟනහිර හිටපු ජනමාධ්යෙව්දීන් ගණනාවකට සිදු වුණු ෙදයක්
නැතුව ගියා. ෙම්වා තමයි ෙම් රෙට් තිබුණු පශ්න. ඒ නිසාම තමයි,
ජනතාව ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට විශිෂ්ට ජයක් ලබා
දුන්ෙන්. අද විපක්ෂෙය් සිටින බහුතරයක් හිටපු මැති ඇමතිවරු
ෙම්වා අනුමත කෙළේ නැහැ. නමුත් කර ගන්න ෙදයක් නැතුව
එතුමන්ලා කට පියා ෙගන සිටියා. අද ගරු ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා
ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සංෙශෝධනය විය යුතු ආකාරය පිළිබඳව
ෙහොඳ ෙයෝජනා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කළා. ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්.
ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා කිව්වා, "ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාපු
එක ෙහොඳයි. ෙමය ෙහොඳ ෙදයක්. එය ෙගන ඒමට පමාද වීම ගැන
කනගාටු ෙවනවා" කියලා. ඒ වාෙග් අදහස්, උදහස් ඉදිරිපත් කරලා
සම්මුතියකින් ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීමට
එතුමන්ලා ලබා ෙදන සහෙයෝගය අප අගය කරනවා කියමින් මම
නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා
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නැහැ. අපි ඒ පිළිබඳව සම්පූර්ණ එකඟතාව පළ කරනවා. නමුත්,
අපි දන්නවා පසු ගිය කාලය පුරාවටම සාක්ෂිකරුවන්ට විතරක්
ෙනොෙවයි, විනිශ්චයකාරවරුන්ටත් තමන්ෙග් නඩු තීන්දු නිසා
ජීවිතය පූජා කරන්න සිදු වුණාය කියන එක. මට ෙම් ෙව්ලාෙව්දී
මතක් ෙවනවා, විනිසුරු අෙඹ්පිටිය මැතිතුමාට සිදු වුණු ෙද්.
විනිසුරු අෙඹ්පිටිය මැතිතුමා ඝාතනය කිරීමට අවශ්ය ඒ ෙමෙහයුම
කෙළේ කවුද? එම ෙමෙහයුම කළ අය සිටිෙය් ෙකොෙහේද? ඔවුන්
සිරගත ෙවලා සිටියත් ඔවුන්ට බලයක් තිෙබනවා. එවැනි බලයන්
තමයි කියාවට නැඟුෙණ්. ඒ නිසා ෙම් ආයතන පද්ධතිය සහ ඒ
ආයතන පද්ධතිය තුළ තිෙබන ධුරයන් අකිය ෙවන මට්ටමට පත්
ෙවලා තිෙබනවා. අන්න ඒ තත්ත්වය වළක්වන්නයි කටයුතු
කරන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්. මට ෙම් සම්බන්ධව ෙමම ගරු
සභාෙව්දී කරන්න තිෙබන්ෙන් දීර්ඝ කථාවක් ෙනොෙවයි, ෙකටි
ෙදයක්. ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම සාක්ෂිකරුවන්
විතරක් ෙනොෙවයි, අද විනිශ්චයකාරතුමන්ලාත් ආරක්ෂා ෙවන්න
ඕනෑ. ෙමොකද, විනිශ්චයකාරවරුන්ටත් ෙකළින් තීන්දු තීරණ
ගන්න බැරි වටපිටාවන් තමයි නිර්මාණය ෙවලා තිබුෙණ්.
නීතිපතිතුමාටත් එෙහමයි. ඒ සම්බන්ධව අද උදාහරණයක්
තිෙබනවා. කුමරන් පද්මනාදන් -ෙක්පී- සම්බන්ධෙයන්
අභියාචනාධිකරණෙයන් වාර තුනක් වාර්තාවක් ඉල්ලුවා. අදත්
නීතිපතිතුමා ඇවිල්ලා ෙබොෙහොම කම්මැළි විධියට කිව්වා, තවම
වාර්තාවක් හදා ගන්න බැරි වුණා කියලා. ෙම් සිදුවීම වුෙණ් පහළ
අධිකරණයක ෙනොෙවයි. අභියාචනාධිකරණයට වාර්තාවක්
ෙදන්න නීතිපතිතුමාට තවම බැරි ෙවලා තිෙබනවා, ෙක්පී
ෙනොෙහොත් කුමරන් පද්මනාදන් ගැන. මම හිතන්ෙන් දින සියය
ෙනොෙවයි, දින පන්සියයත් පනීවි, සමහර විට වාර්තාව ෙදන
ෙකොට. ඒක තමයි තත්ත්වය.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් සාක්ෂිකරුවන්
විතරක් ෙනොෙවයි, ආරක්ෂා කළ යුත්ෙත්. මම හිතන හැටියට
ෙමෙහම ගිෙයොත් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නීතිපතිතුමාත්
ආරක්ෂා කරන්න ෙවනවා. විනිශ්චයකාරවරුන්වත් ආරක්ෂා
කරන්න ෙවනවා. ෙමොකද, ඔවුන්ටත් ස්වාධීනව තීන්දු තීරණ
ගැනීෙම් වටපිටාවක් අහිමි වුණු යුගයක් ෙම්. මම නැවතත්
විවාදයකට පැටෙලන්ෙන් නැහැ. වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන්
හට සහාය දීමට සහ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ෙම් ගත්ත පියවර යහ
පාලනය පැත්ෙතන් ගත්තත්, පජාතන්තවාදී ලක්ෂණ පැත්ෙතන්
ගත්තත් ෙහොඳ ෙදයක්. ඒක හරි.

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, you have taken the 10 minutes that was
allotted to the Hon. Mangala Samaraweera. The next
speaker is the Hon. Sunil Handunnetti.
[අ.භා. 3.44]

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම
අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම් සහ
ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒම අපි ඉතා අගය
කරනවා. ෙම් පිළිබඳව විවාදයක් නැහැ. ෙමොකද, අප දන්නවා
ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට ෙම් කාරණය නිසාම වැරදිකරුවන්
නිවැරදිකරුවන් ෙවලා තිෙබනවා; නිවැරදිකරුවන් වැරදිකරුවන්
ෙවලා තිෙබනවා කියන එක. ඒ වාෙග්ම හෘදය සාක්ෂියට එකඟව
සාක්ෂි ෙදන්න පුළුවන් වටපිටාවක්, පරිසරයක් අෙප් රෙට් තිබුෙණ්
නැහැ. ඒක එක පක්ෂයක, එක කාලයක, එක පාලනයක
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙපොදුෙව්ම තිෙබන ගැටලුවක්. හැබැයි, දැන්
අද අපි ෙම් උත්සාහ කරන්ෙන් අපරාධයක සැබෑ තත්ත්වය රටට
ෙහළිදරවු කිරීම සඳහා සාක්ෂිකරුවන්ට ආරක්ෂාවක් ලබා දීමටයි.
සාක්ෂිකරුවන්ට ආරක්ෂාව දීම ගැන අපට ෙකොෙහත්ම විවාදයක්

ඒ එක්කම මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා දැන්
ඇප නැතුව සිරගත ෙවලා ඉන්න සිරකරුවන් පිළිබඳව
වර්ගීකරණයක් කරන්නය කියා. ඇත්තටම ඒ අය තවදුරටත්
සිරගත කර තබන එෙක් යුක්ති සහගතභාවය ෙමොකක්ද කියලා
බලන්න. ෙමොකද, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, සමහර අයට
තිෙබන්ෙන් තමන්ෙග් වැරැද්දක් ෙනොෙවයි, තමන්ෙග්
නිවැරදිභාවය ඔප්පු කර ගන්න බැරි වීමයි. වැරැද්ද ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ඒකයි. ඔවුන් වැරදිකරුවන් විධියට සිරගත ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ඔවුන්ෙග් නිවැරදිභාවය ඔප්පු කර ගන්න බැරි වීම
නිසායි. සමහර ෙවලාවට තීන්දු ෙදන ෙමොෙහොෙත් ඇති වන
තත්ත්වයන් විසින් ඔවුන්ව සිරගත කර තිෙබනවා. ඇප ෙදන්න
විධියක් නැති නිසා සිරගත වුණු අය විශාල පමාණයක් ඉන්නවා.
වැරදි සාක්ෂි දීපු නිසා, සාක්ෂි වරද්දපු නිසා, වැරදි සාක්ෂිකරුවන්
ෙයොදවපු නිසා අද සාමාන්ය ෙලෝකයත් එක්ක ජීවත් ෙවන්න වට
පිටාව අහිමි වුණු මිනිස්සු ඉන්නවා. ඇත්තටම අෙප් රෙට් සිරගත
ෙවලා සිටින අයෙග් ඇත්ත තත්ත්වය ෙහව්ෙවොත් සිර
ෙගවල්වලින් භාගයක් හිස් කරන්න පුළුවන්; ඔවුන්ව සමාජගත
කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඇත්තටම සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම
වාෙග්ම, අපි ෙපොඩ්ඩක් ආපස්සට ගිහින් ෙමන්න ෙම් සමාජගත
කරන්න පුළුවන්, මුදා හරින්න පුළුවන් අය පිළිබඳව ෙහොයන්න
ඕනෑ. ඒ අයට ෙදන්න පුළුවන් සහනය ෙමොකක්ද කියලා
ෙහොයන්න ඕනෑ.
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[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා]

මම නීතිය පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා තරම් කරුණු කාරණා
ෙගොඩක් දන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් Licence Board එක රැස්
වුණා. සිරගතවූවන්ට
නැවත සමාජගත ෙවන්න අවස්ථා
ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාවන් වැඩි කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද,
රජෙය් මුදල් ෙයොදවලා ඒ අයට කන්න ෙබොන්න දීලා, නඩත්තු කර
කර තියා ගන්න එෙක් ෙත්රුමක් ඒ අයටත් නැහැ. මරණ
දණ්ඩනයට නියම වුණු අය ඉන්නවා. මම මැගසින්
බන්ධනාගාරයට ගිය අවස්ථාවක මට මතකයි ඒ අය කිව්වා,
"එක්ෙකෝ අපිව මරන්න. නැත්නම් අපිව එළියට දාන්න" කියලා.
"ඒ ෙදකම ෙනොකර තියා ෙගන ඉන්ෙන් ඇයි?" කියලා ඇහුවා.
ඇත්තටම එෙහම අහන එක සාධාරණයි. ෙමොකද, ඒ අය -

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ කාරණය අපි
පිළිගන්නවා. පසු ගිය දවස්වල අපි ඒ පිළිබඳව තක්ෙසේරුවක්
කරලා ඇප ලබා දීමට මුදල් ෙනොමැතිකෙමන් සිරගතව සිටි
උදවියයි, වයස අවුරුදු 75ට වැඩි සුළු අපරාධවලට වරදකරුවන් වූ
උදවියයි අවස්ථා ෙදකකදී 612ක් සහ 557ක් නිදහස් කළා.
ෙචෝදනා තිෙබනවාද නැද්ද කියලා අවිනිශ්චිත තත්ත්වෙය් 182ක්
ඉන්නවා. ඒ සම්බන්ධව කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා.
වාර්තාවක් ගත්ත ගමන් අපි ඒක කියාත්මක කරන බව ඔබතුමාට
දැනුම් ෙදනවා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒ ගැන ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි. ෙම් දවස්වල නැවත මාතෘකාවට
ඇවිත් තිෙබනවා වැලිකඩ බන්ධනාගාරෙය් ඇති වුණු සිද්ධිය. මම
දැක්කා අෙප් ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් ඒ පිළිබඳව මැදිහත්
වීමක් කර තිබුණා. ඒවා පිළිබඳව ගත වන කාලය, කමෙව්ද-

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (අධිකරණ හා කම්කරු සබඳතා
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - நீதி மற் ம் ெதாழில் உற கள்
பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - Deputy Minister of Justice
and Labour Relations)

ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ පැවැත්ෙවනවා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒවා ඉක්මන් වීම තුළින් සමාජයට විශ්වාසයක් ඇති කරවනවා.
මට කියන්න ඕනෑ වුෙණ් ඒකයි. දැන් අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ඒකයි. රෙට් නීතියක් කියාත්මක වනවා කියන එක මිනිසුන්ට
දැෙනන්නයි ඕනෑ. අද තිෙබන තත්ත්වය ගත්ෙතොත් හුඟ
ෙදෙනකුට තිෙබන ගැටලුව තමයි රෙට් නීතිය ෙම් රජයටත්
කියාත්මක කරන්න පුළුවන් ෙවයිද කියන පශ්නය. ගරු
ඇමතිතුමනි, ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් ඒෙක් සාධාරණත්වයක්
තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙහේතුව? නීතියක් නැතුව කියාත්මක වුණු
රටක මිනිසුන් එෙහම පශ්න අහන එක වැරැද්දක් නැහැ. පසු ගිය
ජනාධිපතිවරණය කාලෙය් මිනිසුන් බඩු මිල ගැන ෙනොෙවයි
හිතුෙව්. ආර්ථික පශ්න ෙගොඩක් තිබුණාට, පඩි වැඩි කීරීම ගැන
පශ්න ෙගොඩක් තිබුණාට, ඒවාට වඩා මිනිසුන් සලකපු සාධක
තමයි රෙට් යහ පාලනය; රෙට් නීතිය කියාත්මක වීම. ඒක අද
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සමාජයක් හැටියට මිනිසුන් පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්
හදන ෙයෝජනා, ඒවා කියාත්මක වීම, ඒවාෙය් භාවිතය ගැන
ජනතාව ෙබොෙහොම සංෙව්දීව ඉන්නවා ඒවා යථාර්ථවාදීව
පාෙයෝගිකව කියාත්මක වනවාද, දැෙනනවාද කියලා. එෙහම
දැෙනන උදාහරණ කීපයක්, අඩු තරෙම් දැෙනන ආදර්ශ කීපයක්
රටට ඕනෑ. එෙහම නැතුව රටක් හැටියට ඉස්සරහට යන්න බැහැ.
අපට ෙද්ශපාලන වශෙයන් විවිධ මතිමතාන්තර, ෙවනස් අදහස්
තිෙබන්න පුළුවන්. ආණ්ඩු පක්ෂයට සහ විපක්ෂයට විවිධ මත
තිෙබන්න පුළුවන්. සමහර විට විපක්ෂෙය් ඉඳලා ආණ්ඩු පක්ෂයට
ගියාම මත ෙවනස් ෙවන්න පුළුවන්. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉඳලා
විපක්ෂය පැත්තට ආවට පස්ෙසේත් ෙබොෙහෝ ෙවලාවට මත ෙවනස්
ෙවන්න පුළුවන්.
නමුත් ඒ ෙමොනවා වුණත් රටක් ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ.
ඉස්සරහට යෑෙම් වග කීම අපි කාටත් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ගැන ආණ්ඩු පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයකින්
ෙතොරව අදහස් දැක්වීම්වලින් ෙපෙනන්ෙන්, හැෙමෝෙග්ම
එකඟතාවක් තිෙබනවා කියා. අපි කියන්ෙන්, එකඟ ෙනොවීමට
කාරණා තිබියදී පවා -එකඟ ෙනොවිය හැකි කාරණා තිබියදී පවාඑවැනි එකඟතාවන්ෙගන් ඉදිරියට යා යුතුයි; ඉදිරියට යන්න ඕනෑ
කියායි.
විෙශේෂෙයන්ම මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා,
අද අධිකරණ පද්ධතිෙය් කියාත්මක වන ඈලිමෑලි ස්වභාවයන්
පමාණය සම්බන්ධව. ඒ ඈලිමෑලි ස්වභාවයන් පමාණය ෙවනස්
කරන්න නම් චූදිතයන්, වින්දිතයන් ආරක්ෂා කරනවා වාෙග්ම මම
අර කලින් කිව්ව ආකාරයට අධිකරණ පද්ධතිෙය් ඉහළම ඉන්න
අයෙග්ත් ස්වාධීනත්වය, නිදහස සහ ඔවුන්ට තීන්දු තීරණ ගැනීෙම්
හැකියාව මීට වඩා බලාත්මක කරන්න ඕනෑ; ඒ සඳහා මීට වඩා
කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. ඒ සඳහාත් කටයුතු කරන්න කියා
ඉල්ලා සිටිමින් ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට අෙප් සහෙයෝගය පළ
කරමින් මෙග් අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 3.54]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (අධිකරණ හා කම්කරු
සබඳතා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க
உற கள் பிரதி அைமச்சர்)

- நீதி மற் ம் ெதாழில்

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - Deputy Minister of Justice
and Labour Relations)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපරාධයක වින්දිතයන්
සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම් සහ ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියැවීෙම් විවාදෙය්දී අදහස් පළ කරන්නට
අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
ජනාධිපති මැතිවරණය ඉවර වුණාට පස්ෙසේ වැදගත් කාර්ය
භාරයක් අධිකරණ ඇමතිතුමා -විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා- සහ
අප අමාත්යාංශය ෙම් ෙවන ෙකොට ඉටු කරමින් තිෙබනවා. ඒ දින
සියෙය් ෙපොෙරොන්දුව තුළ වැඩි ෙකොටසක් ඉටු කරන්න තිබුෙණ්
අෙප් අමාත්යාංශයටයි. ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා අපි අගයන නීති
විශාරදෙයක්. එතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් අදහස් පකාශ කළා.
ඔබතුමාෙග් අදහස් අපි ඉතාමත් ආදරෙයන් භාර ගන්නවා. හිටපු
ඇමතිතුමනි, ෙමච්චර නීතියට ආදරය කරන, නීතියට ගරු කරන
ඇමති ෙකෙනකු වශෙයන් ඒ දවස්වල වල් වැදිලා තිබුණු රෙට්
නීතිය සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා අදහස් ෙමොනවත් පකාශ කෙළේ
නැති එක අපට පශ්නයක්. විෙශේෂෙයන්ම ඒ කාරණය අපි
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. ඒ කාලෙය් ෙම් රෙට්
අධිකරණයක් පැවතුෙණ් නැහැ; ෙම් රෙට් ෙපොලීසියක් පැවතුෙණ්
නැහැ. හිටපු ඇමතිතුමනි, ෙම් රෙට් අධිකරණය හා ෙපොලීසිය
කියාත්මක වුෙණ්, දුප්පත් ජනතාවට නැත්නම් කිසිම ෙදයක් කර
ගන්න බැරි, කිසිම බලයක් නැති ජනතාවට විතරයි.
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විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා,
තංගල්ල පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිතුමා කරපු ඝාතනය ගැන. ඒ
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලා ගත්තු පියවර ෙමොකක්ද? අවුරුදු
එකහමාරක් යන කල් ඒ ඝාතකයාව අත් අඩංගුවට ගන්න බැරි
වුණා; සාක්ෂිකාරෙයක් ෙහොයා ගන්න බැරි වුණා හිටපු ජී.එල්.
පීරිස් ඇමතිතුමනි. ෙම් අවස්ථාෙව් කථා කරනවා වාෙග් එදා
ඔබතුමන්ලා කථා කර ඒ ඝාතන ගැන අවධානය ෙයොමු කළා නම්,
ෙම් රෙට් නීතිය අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ආකාරයට යම් තැනකට
ෙගෙනන්න ඔබතුමන්ලාෙග් ඒ මැදිහත් වීම ෙගොඩක් උදවු ෙවන්න
තිබුණා. ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමනි, නීතිය හදාරන විට ඔබතුමාෙග්
නම නිතරම කියැෙවනවා. ෙමොකද, නීතිය සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා
විශාල ෙපොත් සංඛ්යාවක් ලියලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා, වාසුෙද්ව
නානායක්කාර මැතිතුමන්ලා සාධාරණය ගැන ෙගොඩක් කථා
කරන උදවිය. හැබැයි, ඒ අවස්ථාෙව්දී නිහඬව හිටියා. මම දන්ෙන්
නැහැ, ඒක ෙද්ශපාලනෙය් ෙකොටසක්ද කියා. ෙම් රෙට් නීතිය වල්
වැදිලා තිබුණු අවස්ථාවක තමයි තංගල්ෙල්දී ඒ සුදු ජාතික
කාන්තාව ඝාතනය වුෙණ්. මම ඒ ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය
ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි.
සුදු ජාතික කාන්තාව සමඟ ආපු තරුණයාව මැරුවාට පස්ෙසේ
තමයි සුදු ජාතික කාන්තාව දූෂණය ෙවන්ෙන්. ඒ තරුණයා මරලා,
විනාඩි 15ක් යනෙකොට ඒ ෙල් උඩ ඒ කාන්තාව දූෂණයට පත්
ෙවනවා. හැබැයි, එකම සාක්ෂිකාරෙයක්වත් ෙහොයා ගන්න බැරි
වුණා. අවුරුදු එකහමාරක් ගියා, අත් අඩංගුවට ගන්න. අවුරුදු
එකහමාරක් ගිහිල්ලත් අත් අඩංගුවට ගත්ෙත්, අර ෙඩ්විඩ් කැමරන්
ඇවිල්ලා නටපු නාඩගෙමන් පස්ෙසේයි. ෙඩ්විඩ් කැමරන් රෙට් හැම
තැනම යන්න පටන් ගත්තා. ඒකට බය ෙවලා තමයි ඒ අත්
අඩංගුවට ගැනීමත් සිදු කෙළේ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග්
ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙම් රෙට් නීතියක් තිබුෙණ් නැහැ. නීතිය
කියාත්මක වුෙණ් එතුමාට ඕනෑ විධියටයි; එතුමාෙග් පවුෙල්
උදවියට ඕනෑ විධියටයි. හැබැයි දින කිහිපයක් ඇතුළත අපි
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය රකින්න, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා
විමර්ශන ෙකොමිසෙම් ස්වාධීනත්වය රකින්න, ෙපොලීසිෙය්
ස්වාධීනත්වය රකින්න කටයුතු කළා.
අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් කරපු ෙපොඩි ෙගෝරියකට
ඇප ලැබුෙණ් සුමාන හතරකට පස්ෙසේ. ඔහු ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක්. ඒකට ජනාධිපතිතුමා අත ගැහුෙව්
නැහැ. අගමැතිතුමා අත ගැහුෙව් නැහැ. අධිකරණ ඇමතිතුමා අත
ගැහුෙව් නැහැ. ෙම්ක තමයි ෙම් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවන නීතිය. අපි දින කිහිපයක ඉතා සුළු කාලයක් තුළ
ඔබතුමන්ලා ඇතුළු සියලු ෙදනාටම ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්
අත්තිවාරම වන නීතිය, යහ පාලනය, පජාතන්තවාදය
සම්බන්ධෙයන් කරන්න ඕනෑ විශාල කාර්ය භාරයක් අපි ඉටු කර
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් අධිකරණ ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා, එතුමා ඇමතිවරයා විධියට පත් වූ ගමන්ම පනත්
ෙකටුම්පත් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු කිරීම ගැන.
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ෙකොන්දක් තිබුෙණ් නැහැ. හැබැයි, දින කීපයක් යන ෙකොට
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා දුන්නු ෙපොෙරොන්දු අනුව, ෙලෝබ
වන්ෙන් නැතිව, ලජ්ජා වන්ෙන් නැතිව තමන්ෙග් බලය අඩු කර
ගත්තා. ෙම් රෙට් කිසිම නායකෙයක් ෙම් විධියට කටයුතු කර
නැහැ. ඒ දුන්නු ෙපොෙරොන්දු අනුව එතුමා කටයුතු කරනවා. එතුමා
අද ෙගෙනන්ෙන් එතුමාෙග් ෙනෝනා ඔතලා ෙදන බත් එක. ඉතාම
අල්ෙප්ච්ඡ ජීවිතයක් එතුමා ගත කරන්ෙන්. ඉතාම අඩු මුදලක්
තමයි එතුමා ෙවනුෙවන් වැය ෙවන්ෙන්. එතුමා ඊෙය් - ෙපෙර්දා
ශීලන්කන් එයාර් ලයින්ස් සමාගමට අයත් plane එකකින් තුන්
හතර ෙදෙනකු සමඟ ලස්සනට රට ගියා. ෙමන්න ෙම්වා තමයි
ආදර්ශ. හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙකොෙහොමද පිට රට ගිෙය්? Plane
එක ඇතුෙළේ ෙඩොලැක්ක ගහන්න හතර ෙදෙනක් විතර හිටියා.
වයලීන් ගහන්න තව පස් ෙදෙනකු විතර හිටියා. ඒ අස්ෙසේ
ඔබතුමන්ලාත් හිටියා. 120 ෙදෙනක්, 110 ෙදෙනක් බිම තියලා
තමයි එතුමන්ලා plane එෙකන් පිට රට ගිෙය්. ශීලන්කන් එයාර්
ලයින්ස් සමාගෙම් පාඩුව රුපියල් බිලියන 35යි. ඔබතුමන්ලා රෙට්
නීතිය ගැන කථා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් රෙට් නීතිය විතරක්
ෙනොෙවයි,
ඔබතුමන්ලා ෙම් රටත් විනාශ කළා. අපි රට
ෙවනුෙවනුයි කටයුතු කරන්ෙන්. නමුත් ෙද්ශපාලන වශෙයන්
අපිට අවාසියි. ෙජෝන් අමරතුංග මහත්තයාට ඇඟිල්ල දිගු කරන්න
පුළුවන්ද? එතුමා ගිහින් ගැහුෙව් නැහැ. එතුමාෙග් ආසනෙය්
යම්කිසි පශ්නයක් ඇති වුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙපොලීසිය
කියාත්මක වුණා. ඊට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් අත් අඩංගුවට අරෙගන
තිෙබනවා; නීතිය කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. මෙග් ආසනෙය්,
විජයදාස රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් ආසනෙය් ඇති ෙවන පශ්නයක්
අපිට නවත්වන්න පුළුවන්ද? නවත්වන්න පුළුවන් නම් අපි
නවත්වනවා. හැබැයි, අපි නැති ෙවලාවක යම්කිසි පශ්නයක් ඇති
වුෙණොත් ඒක නීතිෙය් ආධිපත්ය බිඳ වැටීමක්ද? නැහැ. අපි නීතිය
හැම තැනම කියාත්මක කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම සුනාමි
කාලෙය් ෙම් රෙට් සිදු වුණු සිද්ධියක් සම්බන්ධෙයන් මම
ඔබතුමන්ලාෙග්
අවධානය
ෙයොමු
කරවනවා.
හිටපු
ජනාධිපතිතුමාෙග් ගිණුමකට සුනාමි මුදලක් -රුපියල් ලක්ෂ
5,300ක්- බැර වුණා. ෙම් රෙට් අහිංසක ජනතාවට ෙමොකක්ද
වුෙණ්? අපි සාක්ෂිකරුවන් ගැන කථා කරනවා. අගතියට පත්
වුණ පාර්ශ්ව ගැන අපි කථා කරනවා. නඩු දමන්න ආපු මනුස්සයා
තව ටිෙකන් හිෙර් දමනවා. කබීර් හාෂීම් මහත්තයා
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා, "ෙම් මුදල් ටික
ෙපෞද්ගලික ගිණුම්වලට වැටුෙණ් ෙකොෙහොමද?" කියා.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් හිටපු ෙමොහාන් පීරිස් මහත්තයාලා, ඊට කලින්
හිටපු සරත් නන්ද සිල්වා මහත්තයාලා දුන්නු තීන්දු ෙමොනවාද?
පැමිණිල්ල කරපු මනුස්සයා හිෙර් දමන්න ඕනෑ කිව්වා. ෙමන්න
ෙම්කයි ෙම් රෙට් තිබුණු නීතිය.

ඉදිරිෙය්දී දහනවවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය
එනවා. ෙම් රෙට් ස්වාධීන ආයතන ඇති කරන්න අපි කටයුතු
කරනවා. දවස් කිහිපයයි ගිෙය්. ෙමතුමා ඇතුළු අපි එකතු ෙවලා ඒ
කාර්ය භාරය ඉටු කරනවා. ඔබතුමන්ලා -ජී.එල් පීරිස් මහත්තයාලා
- අවුරුදු 20ක් ෙම්ෙක් ඉඳෙගන හිටියා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාෙව් නැහැ.

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි
පුරාවස්තු ෙකොල්ලකෑම. පුරාවස්තු ෙකොල්ලකෑම සම්බන්ධෙයන්
ෙතොරතුරු අපිට දැන් තමයි දැන ගන්න ලැෙබන්ෙන්. කිල්ල
නිසාලු පුරාවස්තු ෙකොල්ලකෑෙව්. කිල්ල ඇති වුෙණොත් කැරෙකන
ෙබෝෙල් කිරිවලින් නාවන්න ඕනෑලු. ඒ වාෙග්ම අශ්වයාෙග්
ෙබල්ල දුටුගැමුණු රජ්ජුරුවන්ෙග් කඩුෙවන් කපන්න ඕනෑලු.
ෙමච්චර CCTV camera තිෙබනවා. ෙකෝ, සාක්ෂිකාරෙයෝ?
සාක්ෂිකාරයින් ඇල්ලුවාද? ෙකොළඹ මැද සිදු වුණු ඒ ෙහොරකම්
සම්බන්ධෙයන් ෙහොයා බලන්න කවුරුවත් කටයුතු කෙළේ නැහැ.

ඔබතුමන්ලා දැන් අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා වාෙග්ම ආණ්ඩු
පක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොටත් ඔබතුමන්ලාට ෙම් වාෙග් අදහස් ඉදිරිපත්
කරන්න තිබුණා ෙන්. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා අන්ධෙයෝ වාෙග්,
ෙගොළුෙවෝ වාෙග් හිටියා. විෙශේෂෙයන් ඔබතුමන්ලා ෙම් රටට වග
කියන, නීතිය සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳ අධ්යාපනයක්, දැනුමක් තිබුණු
උදවිය. "ජනාධිපතිතුමනි, ඇයි ෙම්වා ෙගෙනන්ෙන් නැත්ෙත්,
ෙම්වා වැරැදියි" කියා ෙකළින් කථා කර කියන්න ඔබතුමන්ලාට

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රට ලජ්ජාවට පත්
වුණා. BBC ආයතනය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාත් එක්ක
සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. ලංකාෙව් සුදු වෑන් සංස්කෘතිය
ගැන එතුමාෙගන් ඇහුවා. සුදු වෑන්වලින් අතුරුදහන් වන උදවිය
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් උත්තරය ෙමොකක්ද කියා ඉංගීසි
භාෂාෙවන් ඇහුවා. එතෙකොට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා උත්තර
දුන්නා, "ෙම් රෙට් සුදු වෑන් විතරක් ෙනොෙවයි, රතු වෑන්
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තිෙබනවා. කළු වෑන් තිෙබනවා. කහ වෑන් තිෙබනවා. පාට පාට
වෑන් තිෙබනවා" කියා. අන්න ඒ ආකාරයටයි අෙප් රෙට්
ජනාධිපතිතුමා ජාත්යන්තර ආයතනයකට උත්තර දුන්ෙන්.
විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ නගරෙය් නිවාස කැඩීම සම්බන්ධ
කාරණයට මම මැදිහත් වුණා. ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න ඉදිරිපත්
වුණු පුද්ගලයාට ෙමොකක්ද වුෙණ්? සුදු වෑන් එකක් ඇවිල්ලා
අරෙගන ගිහිල්ලා, දවස් තුනකට පස්ෙසේ මිනිහා ෙගනැල්ලා
බස්සලා තමන්ට ඕනෑ ෙද් කර ගත්තා. ඒ වාෙග්ම ෙකොම්පඤ්ඤ
වීදිෙය් ජනතාව ඔප්පු සහිතව හිටපු නිෙවස්වලින් බෙලන් ඉවත්
කළා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තමයි ෙම් නඩු අතට ගත්ෙත්. ඒ ගැන
සාකච්ඡා කෙළේ ඇමතිවරුන් සමඟ වාෙග්ම ආරක්ෂක ෙල්කම්ලා
සමඟයි. අපිට විරුද්ධව ෙම් රෙට් නීතිය කියාත්මක වුෙණ්
ෙමෙහමයි. අපිට නඩු කථා කරන්නවත් ෙම් රෙට් නිසි
වාතාවරණයක් තිබුෙණ් නැහැ, විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි.
අපි මරණ තර්ජන එල්ල කරනවා, පගා ඉල්ලනවා, ෙම් නඩුෙවන්
සල්ලි ඉල්ලලා තිෙබනවා කියා අපිව නඩුෙවන් ඉවත් කරන්න
තැත් කළා. අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් "වහාම ෙහට පරීක්ෂණයක්
පවත්වන්න" කියා ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට කරුණු ඉදිරිපත් කළා. අග
විනිසුරුතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? "නැහැ, නැහැ. අපි සුජීව
ෙසේනසිංහලා ගැන දන්නවා. කිසිම පරීක්ෂණයක් අවශ්ය නැහැ,
ෙම්ක අහක් කරලා දමන්න" කියා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඒ
අවස්ථාෙව්දී අණක් දුන්නා. හැබැයි, file එක යවලා අවුරුදු ෙදකක්
වනවා. මම මාස හයකට කලින් කිව්වා, "මට විරුද්ධව ෙචෝදනා
තිෙබනවා නම් ඒ ගැන විභාග කර ෙම් කටයුත්ත අවසන් කරන්න"
කියා. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් අවධානයට මම ෙම්
කාරණය ෙයොමු කරනවා. Files විශාල සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. මම
හිතන්ෙන් ඒ සඳහා අපි මුදල් ෙවන් කරන්න ඕනෑ; නීතිඥවරු
බඳවා ගන්න ඕනෑ. දැන් ෙහොඳ නීතිපතිතුෙමක් ඉන්නවා. පැහැදිලිව
කියා කරන්න පුළුවන්, ස්වාධීනව කියා කරන්න පුළුවන්,
ෙද්ශපාලන හස්තයට බය ෙනොවන, ගරු කරන්න පුළුවන්
නීතිපතිතුෙමක් අද අෙප් රටට පත් ෙවලා ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම
තමයි, අග විනිසුරුතුමා. එතුමා තමන්ෙග් ජීවිත කාලය තුළ
වාෙග්ම අධිකරණ පද්ධතිය තුළත් හරියාකාරව ඉස්සරහට ආපු අග
විනිසුරුතුෙමක්. ඒ නිසා අපට බය නැතුව අද අධිකරණෙය්
ස්වාධීනත්වය ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. ෙම් රෙට් කලින්
හිටිෙය් අග විනිසුරුතුමන්ලා ෙනොෙවයි, ව්යාපාරිකෙයෝ හිටිෙය්.
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් ගිහිල්ලා කෑම කෑෙව් අග
විනිසුරුතුමාෙග් කාමරය ඇතුෙළේ. ෙමෙහම අධිකරණයක් තමයි
කියාත්මක වුෙණ්. අපි ඇත්තටම ලජ්ජා ෙවනවා. ජී.එල්. පීරිස්
මැතිතුමා ෙම් රෙට් නීතියට විශාල කාර්ය භාරයක් කළ
ඇමතිවරෙයක්. හැබැයි එදා එතුමා නිහඬව හිටියා. හැබැයි එතුමා
අද යම් අදහස් කිහිපයක් පකාශ කළා. හැබැයි ගරු මන්තීතුමනි,
ඔබතුමා අද දක්වපු අදහස් ටික මුහුදට දමන ෙපොඩි
අල්ෙපෙනත්තක් වාෙගයි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Please wind up now.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම අවසාන වශෙයන්
තව විනාඩියක් ඉල්ලා සිටිනවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ
සම්ෙම්ලනය පැවැත්වූවා, මම දැක්කා. දැන් ෙම් සභාෙව් සිටින,
හිටපු ඇමතිවරුන් ඒ දවස්වල විශාල වශෙයන් පකාශ කළා,
රාජපක්ෂ පවුෙල් දක්ෂයන් විශාල පමාණයක් ඉන්නවා කියලා.
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බැසිල් රාජපක්ෂ, ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ, නාමල් රාජපක්ෂ
කියන්ෙන් අති දක්ෂෙයෝ; ඒ නිසා ඒ අමාත්යාංශවලට සියයට
70ක්, සියයට 80ක් මුදල් ෙවන් කළාම ෙමොකද ෙවන්ෙන් කියලා
ඇහුවා. හැබැයි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් තනතුරු ෙදනෙකොට
එක රාජපක්ෂ ෙකෙනකුෙග්වත් නමක් මට ඇහුෙණ් නැහැ.
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන්
රාජපක්ෂවරුන් ගෑවිලාවත් නැහැ. ඔබතුමන්ලා කිව්ව ආකාරයට,
ඒ කාලෙය් ඇමතිවරුන් පකාශ කළ ආකාරයට ඔබතුමන්ලා
ෙමතරම් දක්ෂ පිරිසක් ඉවත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් මම කනගාටුව
පකාශ කරනවා. මම හිතන විධියට ඉදිරි අනාගතෙය්දී විශාල
විපර්යාසයක් සිදු ෙවනවා. ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ආණ්ඩුව පත්
ෙවලා දවස් තිස් ගණනයි තවම ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දැනටමත්
අපි නීතිය කියාත්මක කරන්නට ඕනෑ කරන සියලු කටයුතු සිදු
කරනවා. අධිකරණය ෙකළින් කර ගන්න අපට අවශ්යතාව
තිබුණා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසම අපි
ෙකළින් කර ෙගන යනවා. ෙපොලීසිය, ඒ වාෙග්ම අෙනකුත්
ආයතන අපි ෙකළින් කර ෙගන යනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපට ආරංචි වුණා,
ෙඩොලර් බිලියන ෙදකහමාරක, තුනක වාෙග් මුදල් පමාණයක්
විෙද්ශ ගිණුම්වල තැන්පත් කරලා තිෙබනවා කියලා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sujeewa Senasinghe, your time is over.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

අපි INTERPOL එක හරහා, අෙනකුත් විෙද්ශ තානාපති
කාර්යාල හරහා ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරනවා. ඒ ෙහොර
මැරයින් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා නීතිය කියාත්මක
කරන්නට අප කටයුතු කරනවා. දවස් 40ක් වාෙග් ෙපොඩි කාලයක්
තමයි තවම අපට ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දවස් සියය ඇතුළත ෙම්
රෙට් ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන අත්තිවාරම වන නීතිය,
යහ පාලනය, පජාතන්තවාදය ඇති කරනවා. ජී.එල්. පීරිස්
මැතිතුමාට කරන්නවත්, හිතන්නවත් ෙවලාවක් තිබුෙණ් නැති
ෙදයක් අපි දින සියයක් ඇතුළත ෙම් රට ෙවනුෙවන්, ඉදිරි
අනාගතය ෙවනුෙවන් කරනවා කියලා ෙපොෙරොන්දු ෙවන බව ෙම්
අවස්ථාෙව්දී
පකාශ
කරන්නට
ඕනෑ.
ඒ
වාෙග්ම
ජනාධිපතිතුමාටත්, අගමැතිතුමාටත්, අෙප් අධිකරණ හා කම්කරු
සබඳතා ඇමතිතුමාටත් මාෙග් ස්තුතිය, පණාමය ෙම් අවස්ථාෙව්දී
පුද කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[අ.භා. 4.06]

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් අධිකරණ
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා දැන් ෙම් සභාෙව් ෙගොඩාක් ෙද්වල් කිව්වා.
ෙම් දින සියයක් ඇතුළත කියාවට නඟන ක්ෂණික වැඩසටහන්
අනුව නම් ෙපබරවාරි 19වැනි බහස්පතින්දා - අද - ජාතික විගණන
පනත ඉදිරිපත් කිරීම තමයි සිදු ෙවන්න ඕනෑ. ඒක ෙම් දින සියය
ඇතුළත ඉදිරිපත් කරනවාද කියලා නම් මම දන්ෙන් නැහැ.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

මඟ එනවා.
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ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ඒක තමයි. ඔක්ෙකෝම "මඟ එනවා" තමයි. ඊළඟට ජාතික
ඖෂධ පතිපත්තිය කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් අනුමත ෙකොට පනත්
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට තිබුෙණ් ෙපබරවාරි
06වැනි දා. ෙම්වා බාලගිරි ෙදෝෂය වාෙග්යි. අද ෙනොෙවයි, ෙහට. ඒ
වැඩසටහෙන් ෙහටට නියමිතව තිෙබන්ෙන් ෙතොරතුරු දැන
ගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sujeewa Senasinghe, what is your point of
Order?
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඔය දින වකවානු දමලා තිෙබන්ෙන්
අෙප් පහසුවටයි. එෙහම නැතුව අපි ඒ දිනයටම හැම ෙදයක්ම
කරනවා කියලා ෙනොෙවයි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඉදිරි අනාගතෙය්දී අනිවාර්යෙයන්ම කරනවා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

You carry on, Hon. Member.
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. ඒකද ඔබතුමා කියන්ෙන්? ජනතාවට කිව්ෙව්
දින සියෙයන් කරනවා කියලා ෙන්. ෙම් දින සියයට බාලගිරි
ෙදෝෂය. අද ෙනොෙවයි, ෙහට. ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය කැබිනට්
මණ්ඩලෙයන් අනුමත ෙකොට පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කිරීමට තිබුෙණ් ෙපබරවාරි 06වැනි දා. අද ෙනොෙවයි
ෙහට කියලා කියනවා.
ඊළඟට, ජාතික විගණන පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට
තිබුෙණ් ෙපබරවාරි 19වැනි දා. ඒ කියන්ෙන් අද. අද ෙනොෙවයි
ෙහට කියනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟට,
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් පනත. අද ෙනොෙවයි ෙහට. ඒකයි අපි
කියන්ෙන්, ෙම් දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ එන්න එන්න පස්සට
යනවා කියලා.
අෙප් ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමා ෙපොලීසිය ගැන කිව්වා.
ෙමොනවාද කිව්ෙව්? ෙගොඩාක් ෙද්වල් කිව්වා. අත් අඩංගුවට ගැනීම්
ගැන, "The Sunday Leader" කර්තෘතුමා ඝාතනය කිරීම ගැන,
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තජුඩීන් රගර් කීඩකයා ඝාතනය කිරීම ගැන, හලාවත
උද්ෙඝෝෂණෙය්දී ඇන්තනි කියලා ෙකෙනක් මැරුණු එක ගැන,
කටුනායක උද්ෙඝෝෂණෙය්දී ෙරොෙෂේන් චානක මැරුණු එක ගැන,
රතුපස්වල සිද්ධිය ගැන ආදී වශෙයන් ෙගොඩක් ෙද්වල් කිව්වා.
ඉතින් ෙම්වා ගැන ෙසොයන්න. ඒකට තමයි ජනතාව
තමුන්නාන්ෙසේලාට
බලය
දුන්ෙන්.
එෙහම
නැතුව
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කියවන්න ෙනොෙවයි; වත්තල
පාෙද්ශීය සභාව ඇතුළට පැනලා අහිංසක සභාපතිවරයාට ගහන්න
ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග් වැඩ කරන්න ෙනොෙවයි ජනතාව
තමුන්නාන්ෙසේලාට බලය දුන්ෙන්. ජනතාව තමුන්නාන්ෙසේලාට
බලය දුන්ෙන් ඒ කාරණා සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා කටයුතු
කරන්නයි. ඒවා කරන්ෙන් නැතුව ෙමතැන ඇවිල්ලා අඬන්න
ෙනොෙවයි. වැරදි කරලා තිෙබනවා නම් ඒ අය අත් අඩංගුවට
ගන්න. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාට බලය දීලා තිෙබනවා ෙන්.
වැරදිකරුවන් අල්ලලා දඬුවම් ෙදන්න. දැන් දින 41ක් ගත ෙවලා
තිෙබනවා. ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන්? රතුපස්වල සිද්ධිය
සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන්? ඊළඟට "The
Sunday Leader" කර්තෘතුමා ගැන ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන්?
තමුන්නාන්ෙසේලා මාධ්ය ගැන කථා කළා. දැන් ෙමතැන ඇවිල්ලා
අඬනවා. අඬලා වැඩක් නැහැ. දින 41න් කරපු ෙද්වල් කියන්න.
ෙමන්න ෙම් මාධ්යෙව්දියාෙග් ඝාතනය සම්බන්ධෙයන්
ෙපොලීසිෙයන් පරීක්ෂණයක් කරලා තිෙබනවා; ෙකොමිසමක් පත්
කරලා තිෙබනවා කියලා කියන්න. එෙහම ෙදයක් කිව්ෙව් නැහැ.
අපට ෙචෝදනා කරනවා. අපට ෙචෝදනා කරන්න ෙනොෙවයි
තමුන්නාන්ෙසේලාට බලය දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා සම්බන්ධෙයන්
කටයතු කරන්නයි තමුන්නාන්ෙසේලාට බලය දී තිෙබන්ෙන්.
ඔබතුමන්ලා ඒවා කරන්ෙන් නැහැ. කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? අර
පාෙද්ශීය සභාෙව් අහිංසක සභාපතිතුමාට ගිහිල්ලා ගහනවා. ඒක
තමයි ඒ ඇමතිතුමාට කරන්න පුළුවන් ෙලොකුම ෙදය. ඊළඟට
ෙමොකක්ද? අපිත් කියනවා, රිචර්ඩ් ද ෙසොයිසා ගැන ඒ කාලෙය්
පශ්න තිබුණා කියලා. ෙපේමකීර්ති ද අල්විස් ඝාතනය වුණා. එෙහම
අතීතයක් තිබුණා.
ඊළඟට ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එක්සත් ජනතා
නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුවක් තිබුණු නිසා තමයි අද රට පුරා එක
නීතියක් කියාත්මක කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා
අපි කියනවා. 2005 වර්ෂය වන තුරු එෙහම නීතියක් කියාත්මක
ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. රට පුරා එකම නීතියක් තිබුෙණ් නැහැ.
ෙවනම නීතියක් තමයි තිබුෙණ්. ඒ තමයි තස්තවාදී ෙකොටි නීතිය.
පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් නීතියක් තිබුෙණ් නැහැ, අරවා තිබුෙණ්
නැහැ, ෙමොනවා තිබුෙණ් නැහැ කියා තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වත්
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුව නිසා තමයි ෙම් රෙට්
සෑම පුරවැසිෙයකුටම එක නීතියක් කියාත්මක කරන්න පුළුවන්
වුෙණ්. එදා උතුරට ෙවනම විනිශ්චයකාරවරුන් හිටියා. උතුරට
යන්න බැහැ. අධිකරණ පද්ධතියක් තිබුණාට වැඩක් නැහැ.
පභාකරන් තමයි -

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Will an Hon. Member propose the
Hon. R. Yogarajan to take the Chair?
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

I propose that the Hon. R. Yogarajan do now take the
Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத்
தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்
அவர்கள்
தைலைம வகித்தார்கள்.

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

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you may continue with your speech.
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද "යහ පාලනය" කියලා
කියනවා. යහ පාලනයක් ෙනොෙවයි අද තිෙබන්ෙන් වහ
පාලනයක්. යහ පාලනයක් නම් ඒෙක් ෙහොඳ ෙද්වල් තිෙබන්න
ඕනෑ ෙන්. අෙප් ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා ෙම් රෙට් නීතියට විශාල
කාර්ය භාරයක් කළා. නමුත් අපි ෙමොනවාවත් ෙනොකළා වාෙග්
තමයි අද ෙම් අය කථා කරන්ෙන්. 1994 අංක 19 දරන අල්ලස්
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභා පනත, ඒ වාෙග්ම
2007 සිවිල් හා ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්යන්තර
සම්මුතිය, ඊළඟට වාණිජ ආරාවුල් සමථයකට පත් කිරීෙම් පනත,
ඒ වාෙග්ම කාලාවෙරෝධ සංෙශෝධන පනත, ළමා අයිතිවාසිකම්
ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජෙයන්
ෙගනාෙව්. ගෘහස්ත පචණ්ඩත්වය එනම් ස්වාමිපුරුෂයා හා භාර්යාව
අතෙර් යම්කිසි පශ්නයක් ඇති ෙවනවා නම්, පචණ්ඩත්වයක් ඇති
ෙවනවා නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් උසාවියට යන්න පුළුවන්
තත්ත්වයක් අපි ඇති කළා. එවැනි නීති-රීති පද්ධතියක් පසු ගිය
රජය කාලෙය් අපි ෙගන ආවා. ඔබතුමන්ලාෙග් ගරු අධිකරණ
ඇමතිතුමා ෙගෙනන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අෙප් ආණ්ඩුව
කාලෙය්දී අපි පටන් ගත්ෙත්. අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරලා, ෙම්ක committees කිහිපයකට
ගිහිල්ලා, සංෙශෝධනයන් ෙවලා, ඒ ෙයෝජනා ඔක්ෙකෝම එකතු
ෙවලා තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත්
තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතිව ෙමය ඔබතුමන්ලාෙග් අධිකරණ
ඇමතිතුමා එක පාරටම ෙගනාව පනත් ෙකටුම්පතක් ෙනොෙවයි.
අපි ෙකටුම්පත් සකස් කරලා, පාර්ලිෙම්න්තු උපෙද්ශක කාරක
සභාවට දාලා, විවාද කරලා, සංෙශෝධනය කරලා තමයි ෙගනාෙව්.
ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගන ඒම ගැන අපි
අද සතුටු ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොකද, මමත්
නීතිඥවරෙයක්. ෙබොෙහෝ විට නීතිය ඉදිරියට ගියාම වැඩි
වශෙයන්ම ආරක්ෂා වුෙණ් විත්තිකරුයි. විත්තිකරුෙග් පැත්ෙතන්
තමයි ෙගොඩාක් ෙද්වල් කථා වුෙණ්. එම නිසා ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ඉතාමත් වැදගත්. ෙමහි
4.(1) උප වගන්තිෙය්
වින්දිතෙයකුෙග් හිමිකම් යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:
"....යම් අධිකරණයක් ෙහෝ ෙකොමිෂන් සභාවක් ඉදිරිපිට දී පවත්වනු ලබන
යම් අධිකරණ ෙහෝ අර්ධ අධිකරණ කටයුත්තට සහභාගී වීම හා
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වන්දියක් ලබා ගන්න 29.(1) උප වගන්තිය යටෙත් ආරක්ෂණ
අරමුදලක් ඇති කිරීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. 29.(1) උප
වගන්තිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:
"(ෙමහි මින්මතු "ආරක්ෂණ අරමුදල" යනුෙවන් හඳුන්වනු ලබන)
වින්දිතයන්ෙග් සහ සාක්ෂිකරුවන්ෙග් සහායක සහ ආරක්ෂණ අරමුදල
යනුෙවන් හඳුන්වනු ලබන අරමුදලක් තිබිය යුතුය."

ෙම්ක ඉතා වැදගත්. ෙමොකද ෙහේතුව, අධිකරණයට සාක්ෂි
ෙදන්න ඇවිල්ලා ඒ අපරාධකරුෙගන් යම්කිසි ජීවිත හානියක්,
ෙවනත් හානියක් වුෙණොත්, ඔහුෙග් නිවසට ගිනි තියලා වාෙග්
ෙදයක් වුෙණොත්, අධිකරණෙයන් තීන්දුවක් ලැබුෙණොත් මිස ඔහුට
වන්දියක් ලබා ගන්නට ඉතිහාසෙය් කවදාකවත් සහනයක්
තිබුෙණ් නැහැ. දැන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වුණාම ෙම්
ආරක්ෂණ අරමුදල යටෙත් අන්න ඒ සාක්ෂිකරුවාට, වින්දිතයාට
ඒ අරමුදෙලන් යම්කිසි වන්දියක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම
ලැෙබනවා. ඒක ඉතා වැදගත්. මම ගරු ඇමතිතුමාෙගනුත්,
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගනුත් ඉල්ලා සිටිනවා -ගරු නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමා වතුර ෙබොනවා. වතුර ටිකක් වැඩිෙයන් ෙබොන්න.
ෙමොකද, ෙම් කාලෙය් වැඩ වැඩියි. - ෙම් අරමුදලට වැඩි
පතිපාදනයක් ෙවන් කරන්න කියලා. ෙමොකද, ෙම්ක ඉතා
වැදගත්. ඔබතුමාත් නීතිඥවරෙයක්.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු මන්තීතුමනි, ඉදිරි අනාගතෙය්දී වැඩි පතිපාදනයක් ෙවන්
කරන්න පුළුවන්.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

අෙනක් කරුණ තමයි යම්කිසි වරදකරුවකුට අධිකරණයකින්
පනවනු ලැබිය හැකි දණ්ඩනයට අමතරව වන්දියක් නියම කිරීමට
පුළුවන් කියා ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් වනවා කියන එක.
28. (1) (අ) (i) උප වගන්තිය යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:
"වන්දියක් ෙලස අපරාධයක වින්දිතයකු ෙහෝ සාක්ෂිකරුවකු ෙවත ෙගවිය
යුතු රුපියල් මිලියනයකට ෙනොවැඩි මුදලක්; ෙහෝ"

ඒ කියන්ෙන් විශාල මුදලක් පදානය කරනවා. අධිකරණය
සලකා බලා ඒ සාක්ෂිකරුට, එෙහම නැත්නම් ඒ වින්දිතයාට
රුපියල් ලක්ෂ 10 දක්වා වන්දි මුදලක් ෙගවන්න නියම කරන්න
පුළුවන්. ඒක ඉතා වැදගත්. ඒ වාෙග්ම වරදක් සඳහා ෙගවිය යුතු
දඩ මුදලින් සියයට 20කට ෙනොවැඩි මුදල් පමාණයක් ෙම් අපරාධ
වින්දිතයින් සඳහා ලබා ෙදන්නට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත යටෙත්
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒක ඉතාම වැදගත් ෙවනවා.
ඒ වාෙග්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන තවත් වැදගත්
කාරණයක් මා ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා. ඒ තමයි
3.(1) (ඇ) උප වගන්තිය. එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:

සිදු වූ වරෙද් පතිඵලයක් වශෙයන් අපරාධයක වින්දිතයකුට දරන්නට සිදු
වූ වියදම් සලකා බැලීෙම් දී, අධිකාරිෙයන් මුදලක් ලබා ගැනීමට,
අපරාධයක වින්දිතයාට හිමිකමක් තිබිය යුතුය."

"අපරාධයක වින්දිතයකු වීම ෙහේතුෙවන් විඳින යම් හානියක්, අලාභයක්
ෙහෝ පාඩුවක් සඳහා සහ ඒ ෙවනුෙවන් හානිපූරණය සහ පතිෂ්ඨාපනය
ඇතුළුව නියම කරන ලද කියාපටිපාටියකට අනුකූලව අපමාදව සුදුසු සහ
සාධාරණ සහනයක් ලබා ගැනීමට;"

ඒ කාරණය වැදගත්. ෙමොකද, යම්කිසි අපරාධයකින් ෙකනකු
පීඩාවට පත් ෙවනවා. මමත් නීතිඥෙයක් හැටියට දකිනවා
විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාවක් දූෂණයට ලක් වුණාම ඒ කාන්තාවන්ට
යම්කිසි සහනයක් තිෙබන්න ඕනෑ කියා. ඒ නිසා ෙම් කාරණය
ඉතා වැදගත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අපරාධ වින්දිතෙයකුට යම්කිසි

ෙමය ඉතාම වැදගත්. උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත්,
ෙකනකු උසාවියට ගිහිල්ලා අපරාධයක් සම්බන්ධ නඩුවකදී
සාක්ෂි දීෙම් අවස්ථාවක් ෙහෝ අපරාධයක වින්දිතයකු බවට,
හානිකරුවකු බවට පත් වන අවස්ථාවක් ගත්ෙතොත්, විත්තිකරුට
කරන දඬුවම විතරයි ඔහුට සහනයක් හැටියට තිෙබන්ෙන්. නමුත්
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ෙම් වින්දිතයාට ෙහෝ මිනී මැරුමකදී නම් මරණයට පත් වුණු
තැනැත්තාෙග් භාර්යාවට එෙහම නැත්නම් යැෙපන දරුවන්ට
සහනයක් නැහැ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත යටෙත්, ඒ වින්දිතයාට
එෙහම නැත්නම් ඒ ඝාතනයට ලක් වුණු පුද්ගලයාෙග් පවුලට,
දරුවන්ට යම් කිසි වන්දියක් විත්තිකරුෙගන් ලබා ගැනීෙම්
හැකියාව තිෙබනවා.
කලින් සඳහන් කළ අරමුදල මඟින් අපරාධයක වින්දිතයකුට,
සාක්ෂිකරුවකුට යම් සහනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම
තිෙබනවා. ඒකත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙතහි තුන්වැනි වගන්තිය
යටෙත් සඳහන් වනවා. ඒ විධිෙය් තව ෙගොඩක් කරුණු කාරණා ෙම්
පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබනවා.
සාක්ෂි දීම ෙකනකුෙග් අයිතිවාසිකමක් හැටියට ෙම් රෙට් නීති
ෙපොතට ඇතුළත් ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. එම නිසා යම් අවස්ථාවක
සාක්ෂිකරුවකුට සාක්ෂි දීම නවත්වන්න කියලා තර්ජනය කරන්න
පුළුවන්; බිය ගැන්වීම් කරන්න පුළුවන්. අපරාධ නඩුවිධාන
සංගහෙයන් එෙහම නැත්නම් සාක්ෂි ආඥාපනත වාෙග්
ෙද්වල්වලින් තමයි එවැනි සාක්ෂිකරුවකු ආරක්ෂා කෙළේ. නමුත්
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළ
අපරාධයක වින්දිතයා සහ සාක්ෂිකරු ලිඛිතව ආරක්ෂා කිරීමට
අවශ්ය නීතිමය පටිපාටි ඇතුළත් වීම ඉතාම වැදගත් කියන එක මා
කියනවා. ඒ ගැන අපි ෙබොෙහොම සතුටු ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 4.(1)
උප වගන්තිය යටෙත් තවත් වැදගත් කාරණයක් සඳහන් වනවා. ඒ
තමයි වින්දිතයකුෙග් හිමිකම් සම්බන්ධෙයන් සඳහන් වන
කාරණාව. එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"....අධිකරණයක් ෙහෝ ෙකොමිෂන් සභාවක් ඉදිරිපිට දී පවත්වනු ලබන යම්
අධිකරණ ෙහෝ අර්ධ අධිකරණ කටයුත්තකට සහභාගී වීම හා සිදු වූ වරෙද්
පතිඵලයක් වශෙයන් අපරාධයක වින්දිතයකුට දරන්නට සිදු වූ වියදම්
සලකා බැලීෙම් දී, අධිකාරිෙයන් මුදලක් ලබා ගැනීමට, අපරාධයක
වින්දිතයාට හිමිකමක් තිබිය යුතු ය."

ඒ කියන්ෙන්, අපරාධයක වින්දිතයකුට එෙහම නැත්නම්
සාක්ෂිකරුවකුට ෙම් පනත යටෙත් පිහිටුවන අධිකාරිෙයන්
පනෙත් 4.(1) උප වගන්තිය අනුව මුදලක් ගන්නට හිමිකමක්
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ වින්දිතයාට ඒ අපරාධය නිසා
හිංසාවක්, හානියක් ඌනතාවක් ෙහෝ ආබාධයක් ඇති වුෙණොත්
ෙබෙහත්, ෛවද්ය පහසුකම් ඇතුළු යම් අවශ්ය පුනරුත්ථාපන ලබා
ගැනීමට හිමිකමක් තිෙබනවා. ෙම්ක ඉතාම වැදගත්. සමහර
ෙවලාවට යම් ෙකෙනක් අපරාධයකට ලක් ෙවනවා; අත පය
කැෙඩනවා; උසාවි යනවා; සාක්ෂි ෙදනවා. නමුත් මීට ෙපර ෙම්
රෙට් නීතියක් තිබුෙණ් නැහැ, ඒ වින්දිතයාට, ඒ සාක්ෂිකරුට
සහනයක් ලබා ගන්නා කමෙව්දයක්. ඒ අවශ්ය පහසුකම් ටික ෙම්
පනත් ෙකටුම්පතින් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාම වැදගත්.
තවත් වැදගත්ම ෙදයක් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 8.(1) උප
වගන්තිය යටෙත් සඳහන් වනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
වින්දිතයකු එෙහම නැත්නම් සාක්ෂිකරුවකු තැති ගැන්වීමකට
ලක් කෙළොත්, එෙහම නැත්නම් ඔහුට අපරාධයක්, යම් කිසි
බලහත්කාරකමක් කෙළොත්, ඒ බලපෑම කරන ෙකනාට
මහාධිකරණය විසින් අවුරුදු 10කට ෙනොවැඩි බන්ධනාගාරගත
කිරීෙම් දඬුවමක් ෙහෝ රුපියල් 20,000ක දඩයක් නියම කිරීෙම්
හැකියාව තිෙබනවා. ෙම්ක ඉතාම වැදගත්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have one more minute.
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ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ෙහොඳයි.
ඒ අදාළ වරද කළ ෙකනාට අභියාචනාධිකරණෙයන් තමයි
ඇප ෙදන්න පුළුවන්. ෙම්ක ඉතාම වැදගත්. යම් කිසි
සාක්ෂිකරුවකුට ෙහෝ වින්දිතයකුට යම් කිසි බලපෑමක් කෙළොත්,
ඒ බලපෑම කළ පුද්ගලයා වරදකරුවකු බවට පත් වනෙකොට,
අභියාචනාධිකරණෙයන් තමයි ඔහුට ඇප නියම කරන්න පුළුවන්.
ඒක ඉතාම ෙහොඳ ෙදයක්. එතෙකොට සාක්ෂිකරුවන්ෙග්
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා වනවා.
නීතිඥයන් හැටියට අපි දන්නා කාරණයක් තමයි, ෙබොෙහෝ
අවස්ථාවල ෙම් කටයුතුවලදී ෛවද්ය සහතික ගන්න පුළුවන්කම
තිබුෙණ් ඒ අදාළ විත්තිකරුෙග් නීතිඥයාට විතරයි. නමුත් ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත යටෙත්, අෙනක් අයටත් ඒ සඳහා අවශ්ය බලතල
දී තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 14.(1) (ii) උප වගන්තිය යටෙත්
ෙමෙසේ සඳහන් වනවා :
"අධිකරණයක් ෙහෝ ෙකොමිෂන් සභාවක් ෙනොවන යම් තැනැත්තකුට,
පරීක්ෂා කිරීම සහ පිටපත් කිරීම සඳහා ෙපොලිස් පරීක්ෂණ සටහන්,
ෙතොරතුරු සටහන් ෙපොත්වල උද්ධෘත, නිලධාරීන්ෙග් හමුවීෙම් ෙපොත්වල
උද්ධෘත ඇතුළුව ඔහුෙග් ෙහෝ එහි සන්තකෙය් ෙහෝ භාරෙය් තිෙබන යම්
ෙල්ඛනයක්, එහි සහතික කළ පිටපතක් ෙහෝ ෙවනත් ෙදයක් අධිකාරිය
ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමට නියම කිරීම;"

ඒ ආකාරයට ඒවා ලබා ගන්න පුළුවන්.
ෙපොලීසියට කරන පැමිණිලි පරීක්ෂා කරන්න, වාර්තා කර
ගන්න අයිතිවාසිකම් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත යටෙත් ලබා දීලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමය ඉතාම වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක්.
අපි කියනවා, දැනට බලෙය් ඉන්න ආණ්ඩු පක්ෂයට විතරක්
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළ වාසිය යන්ෙන් නැහැ කියලා.
අෙප් හිටපු අධිකරණ ඇමතිතුමා ඇතුළු අෙප් රජයත් ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ෙම් තත්ත්වයට ෙගෙනන්න කටයුතු කර තිෙබනවාය
කියන එකත් මතක් කරනවා.
අවසාන වශෙයන්, තව කරුණක් කියන්න කැමැතියි. අපි
අධිකරණය ගැන කථා කරනවා. නමුත් ඒ නීතිය කියාත්මක වීම
තව තවත් ශක්තිමත් ෙවන්න ඕනෑ. උද්ෙඝෝෂණවලින්
විනිසුරුවරුන් ඉවත් කිරීම, ඒ අය බලපෑම්වලට යටත් කිරීම, ඒ
අය ආෙයෝජන මණ්ඩලය වාෙග් ස්ථානවල සභාපති තනතුරුවලට
පත් කිරීම වැනි කටයුතු තුළින් ඒ කටයුතුවල විනිවිදභාවයට
කැළලක් ඇති කර ගන්නවාය කියා මා හිතනවා. ඒවා කරන්න
එපා. එෙහම කෙළොත් යූඑන්පීයත් එකයි, ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂයත් එකයි කියලා කියයි. යහ පාලනයක් ඇතිව එකමුතු
ෙවලා ආණ්ඩු කරමු කියනවා. හැබැයි, හැම තැනම තනතුරුවලට
පත් කරන්ෙන් කවුද? හැම තනතුරකටම තම තමන්ෙග්
ෙහංචයියලා, නැත්නම් ෙගොට්ෙටෝ තමයි පත් කරන්ෙන්. බලන්න
පසු ගිය කාලෙය් දීපු පත්වීම් දිහා. යහ පාලනයක් ගැන කියලා,
එකට යමු කියලා ඒ අනුව ස්වාධීනව කටයුතු කරලා තිෙබනවාද?
නැහැ, ඒ තැන්වල හිටපු සියලු ෙදනාම ඉවත් කරලා තිෙබනවා.
මම ඒ ගැන එක ෙදයක් කියලා මෙග් කථාව නවත්වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වන විට මාවනැල්ල
නගරෙය් නීත්යනුකූල ඔප්පු සහිත ව්යාපාර ස්ථාන තිෙබන අයට බී
වාර්තා 48ක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. මෙග් ළඟ ඒ ඔප්පු
තිෙබනවා. ඒ ඔප්පුවලට අනුව නීත්යනුකූලව ව්යාපාරික කටයුතු
කළ මාවනැල්ල නගරෙය් 48ෙදෙනක් බලහත්කාරෙයන් එළවලා
ඔවුන්ෙග් ජීවන වෘත්තිය නැති කරලා තිෙබනවා. අධිකරණෙයන්
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[ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා]

තීන්දුවක් දීලා තිබුණත්, ඒ තීන්දුව පිළිගන්ෙන් නැතිව කටයුතු
කරලා තිෙබනවා. ෙම් නිසා අද 48 ෙදෙනකුට බඩ වියත රැක
ගැනීෙම් රස්සාව නැති ෙවලා තිෙබනවා. යහ පාලනය ෙමන්න
ෙමෙහමද කියලා මම අහනවා. තමන්ෙග් දරුවන්ට කන්න හම්බ
කර ගත්ත කෙඩන් එළවා තිෙබනවා. ඒ අය බලහත්කාරෙයන් ඒ
ස්ථානවල හිටියා නම් පශ්නයක් නැහැ. නමුත් මාවනැල්ල
නගරෙය් ඔප්පු සහිත කඩ කාමරවල ව්යාපාර කළ 48 ෙදෙනක් යහ
පාලනය යටෙත් ම්ෙල්ච්ඡ ආකාරෙයන් බලහත්කාරෙයන් අයින්
කර දමලා තිෙබනවා. ඒ නිසා යහ පාලනය "වහ පාලන"
තත්ත්වයට පත් කරන්න එපා කියමින් මම නිහඬ ෙවනවා.
ස්තුතියි.

[4.20 p.m.]
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා (නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகர அபிவி த்தி, நீர் வழங்கல்
மற் ம் வ காலைமப் அைமச்சர்)

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of
Development, Water Supply and Drainage)

Urban

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Hon. Presiding Member, this Bill that is before the
House today, is perhaps one of those pieces of legislation
which has undergone a long gestation period though the
Bill itself has been a long-felt need in the Criminal Justice
system of Sri Lanka.
I must thank the Hon. Lalith Dissanayake for having
made some critical comments on this Bill. I, perhaps, am
one of those in the Chamber today, who can be much
relieved that this Bill is being finally taken up for debate
and adoption. Being somewhat exhausted attempting to
get this through the Cabinet, - it has been going back and
forth from the Attorney-General’s Department, then to the
Police Department - it is indeed a matter of relief that
finally we see the Bill being presented by my successor,
the Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe and debated. In a
sense, it is a matter of conscience and a matter of
credibility for all of us since this has been an assurance
that we have even given to the international community at
different forums including in Geneva. This Bill was
originally formulated as a result of the National Centre for
Victims of Crime promoting this, and then, way back in
the year 2000, it was proposed that the Law Commission
examines the need for this legislation. Unfortunately,
though they started work in the year 2000, they shelved it
for a while. Then, in 2004, it was revived once again and
we were able to have deliberations with different forums,
both governmental and the civil society. The Bill has had
the benefit of input from diverse segments of society and
has even been vetted through the Consultative Committee
process several times.
Here, I must, particularly thank two officials of the
Attorney-General's Department, Mr. Yasantha Kodagoda,
who is present in the Officials' Box, and Mr. Sarath
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Jayamanne, both of whom are now Additional SolicitorsGeneral. They had assisted me when I was given this
responsibility. I believe one has already taken silk and
the other is due to take silk in a few days' time. Let me
congratulate them and recognize them for having
contributed immensely in the deliberations in trying to
see this Bill through multifarious forums through which it
had been vetted.
I must say that mid-way, in 2006, unfortunately with
the institution of the so-called International Independent
Group of Eminent Persons, who were appointed to
supervise the Commission of Inquiry that was set up to
go into 10 incidents of grave crime or some tragic
incidents that took place during that period, the Bill itself
became a very controversial subject getting entangled in
political debate and that was particularly because of the
incidents relating to the massacre of five students in
Trincomalee and thereafter the so-called massacre of 17
aid workers in Muttur which became a matter of
discussion in many international forums. Particularly, in
the Universal Periodic Review Sessions in Geneva, our
delegation had to face many hardships in trying to assure
the international community that we, indeed, are
concerned with the safety of victims and witnesses and
that we are quite ready to make this idea of Assistance to
and Protection of Victims of Crime and Witnesses Bill, a
reality. Ultimately, we have had some success in vetting
it through different processes.
Let me tell you very briefly, Hon. Presiding Member,
that some of us who have been in practice of the criminal
law in the law courts of this country do know that victims
of crime are quite often very reluctant to report the
crime. Then, we also see witnesses seldom volunteer to
make statements to the police. This is something that we
see in everyday life. Victims of crime and witnesses are
reluctant to come to court to testify. Then, we have
victims of crime and witnesses who are not only reluctant
to testify, they very often change their version of the
story. Then, we also have the overall efficacy of the
criminal justice system that gets adversely affected
because of these issues connected with victims and
witnesses. And, therefore a mechanism of this nature
which gives protection to victims of crime and witnesses
is a long-felt need in our criminal justice system.
I am sure my Friend, the Hon. (Mrs.) Rosy
Senanayake who looks after children’s affairs as far as
her portfolio is concerned and others perhaps will deal
with child victims and witnesses and women particularly,
who very often are so reluctant to come before courts of
law or to even report a crime to the police. Due to tender
age, inherent weaknesses and vulnerabilities, the situation
of child victims of crime and witnesses is much worse
than adult victims. Family members and guardians of
child victims of crime and witnesses also face numerous
problems during the criminal justice process purely
because of matters of stigma when it relates to social
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issues and outrageous incidents that can happen to women
in particular, and children. Therefore, this particular Bill,
I am sure, is a long-felt need in our criminal justice
system and we are all relieved that we have been able to
finally bring this to some fruition.
I must say that there are two categories of
beneficiaries here which all of us know. One is, victims of
crime and the other is witnesses. Then there are two forms
of relief that are sought to be given. One is, assistance and
the other is the protection.
The objectives of this law are also very clear: set out
and recognize rights and entitlements of victims of crime
and witnesses; establishe mechanisms to promote, protect,
enforce and exercise such rights and entitlements; provide
for rendering of assistance and protection to victims of
crime and witnesses; provide for payment of
compensation to victims of crime; provide for obtaining
redress by victims of crime including restitution,
reparation and rehabilitation; set out duties and
responsibilities of judicial officers, police officers and
other public officers with regard to victims of crime and
witnesses; stipulate offences that may be committed in
respect of victims and crime and witnesses; provide for
implementation of internationally accepted norms and
best practices relating to the protection of victims of
crime and witnesses. This, I believe, have all been
embodied in an elaborate way in the several sections that
deal with the different aspects of this Bill.
Then, we also have the issue relating to the
protection of whistle-blowers. A whistle-blower is a
person who is not connected with the victim or the
witness; he could be a public-spirited person who could
come forward to throw some light on a possible crime
having taken place. No person who has provided
information regarding the commission of an offence,
infringement of fundamental rights or human rights in
such person’s employment environment,
shall be
harassed, subjected to suffering, loss or damage, or any
adverse change in conditions of employment. This is
something praiseworthy for having been included.
We also have the establishment of the National
Authority for the Protection of Victims of Crime and
Witnesses and the Board of Management. I am sure the
Hon. Minister will select the right type of people with the
correct credentials to man these institutions that will be
created. That will be done without delay once the Hon.
Speaker places his signature and the Bill becomes law.
This is going to bring lot of relief to many people.
Unfortunately, as I told you, this had got entangled in
political controversy because of some of the unfortunate
tragic incidents that happened in the past and had got the
country also into some disrepute for having procrastinated
in passing this Bill.
Having been the former Minister of Justice, I have
been at the receiving end of criticism by many Members
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on both sides of the House perhaps and particularly from
the Opposition. Now, I find myself among those very
people who criticized me for having delayed bringing
this Bill to fruition. But, as I told you, Sir, I am a muchrelieved person today because we see the light of day at
the end the tunnel.
Then, Sir, we have this important aspect leading to the
protective measures to be adopted by a court or a
commission of inquiry. Courts and Commissions would
be empowered to adopt and enforce necessary protective
measures, including the following: conducting
proceedings in-camera which is quite often done in courts
of law in this country; adoption of measures necessary to
prevent victims of crime or witnesses from being
subjected to unnecessary harassment, intimidation, or
influenced by seeing the accused present at the venue of
the trial. This particularly relates to child victims most
of the time; preventing the identity and the background of
the victim of crime or witnesses, or relevant parts of their
testimony from being disclosed to those other than the
accused and his lawyers. That, sometimes becomes
absolutely necessary in a trial particularly when it comes
to protecting victims of crime.
The Bill also goes to the extent when the protection
will be withdrawn, which is also quite important, because
otherwise, it brings in unnecessary expenses to the State
to keep on providing protection to victims and to
witnesses. Protection will be withdrawn when the need
for protection no longer exists; when the victim of crime
or witness requests that protection be terminated; when
the victim of crime or witness refuses to receive
protection - that also can happen. It has been observed in
the past that sometimes giving protection can also attract
unnecessary attention onto yourselves. Protection may
also be withdrawn when protection is abused - that is
another possibility. People can abuse the protection they
get for a variety of other purposes. Protection may also be
withdrawn when the victim of crime or witness acts
contrary to the terms of the memorandum of
understanding entered into; when the victim of crime or
witness is found to have given a false statement or
testimony or false information to obtain protection - this
too can happen to people who have been associated with
such situations in the past in a court of law.
Then, the most important other aspect which perhaps
attracted some attention from some Members who
participated in the Debate today, is this testimony through
contemporaneous audio-visual link and this was
particularly an issue which resulted in the International
Independent Group of Eminent Persons, which oversaw
the conduct of the inquiry by that Commission of Inquiry,
that was appointed.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Minister, you have exceeded your time.
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ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Sir, I am winding up.
That particular Commission, which was led by a very
eminent jurist from our region, Justice Bhagawati, got
into a very awkward situation where our own AttorneyGeneral virtually challenged the right of the International
Independent Group of Eminent Persons to stipulate
conditions for the testimony through contemporaneous
audio-visual link, resulting from a particular testimony
and while it was being recorded, it ran into a controversy.
So, all these dragged this whole issue into a muddle
and finally brought us some disrepute, purely because
some felt that we are deliberately procrastinating in
bringing this Bill, based on some assumptions that we had
something to hide. Certainly, we have nothing to hide and
our judicial system is something that has been tested over
a period of time. It may have gone through its own
convolutions in the past and the efficacy of the system
remains very much to the core. I am sure the introduction
of a Bill of this nature will certainly enhance the value
that our system enjoys and our criminal justice system
will be very much richer in content with the introduction
of this law.
Thank you very much, Sir.
[අ.භා. 4.35]

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත
වන අද දිනය අපි කාටත් සතුට උපදවන, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් නීති
ඉතිහාසෙය් ඉතාමත් වැදගත් පියවරක් සලකුණු කරන දිනයක්
ෙවනවා. මම ෙම් නීතිය ගැන කරුණු සාකච්ඡා කිරීමට ෙපර,
නීතිය වල් වැදී තිබුණු කාලයක් ගැන ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ
ඇමතිතුමා කථා කළා. ඒ නීතිය නැවත එළිමහනට ෙගන එමින්
තිෙබන බවත් එතුමා කිව්වා. වල් වැදුණු කාලෙය් ඉඳලා ෙම්
ආණ්ඩුව ආවාට පස්ෙසේ ඒ වල් වැදුණු නීතිය එළිමහනට ෙගන
එමින් තිෙබන බව එතුමා කිව්වා. ඒ එළිමහනට ෙගන ආ නීතියද
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය අෙහෝසි කරන්නට ෙම් රෙට් කියාත්මක
වුෙණ් කියලා මම අහන්නට කැමැතියි. තමන්ෙග් හිතවෙතක්
රිමාන්ඩ් භාරයට පත් ෙනොකිරීම, ෙපොලීසිෙය් යම් හිතවෙතකුට
විරුද්ධව පරීක්ෂණ ෙනොකිරීම, තවත් තැෙනක ෙපොදු සමාවක් දීම,
ෙම් වාෙග් යම් යම් අවස්ථා ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් අපි ඕනෑ තරම්
දැකලා තිෙබනවා. ඒවා යම් ෙද්ශපාලන බලපෑම් හා ෙද්ශපාලන
උනන්දුව මත යම් යම් පුද්ගලයින්ට විය යුතු නීති පකාරව
කියාකාරිත්වයන් ෙනොවීමක්; නීති කර්තව්යයන් ෙනොවීමක්. නමුත්
ඒ සියල්ලටම වඩා බරපතළයි, ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය
අෙහෝසි කරන කියාවක නියැලීම. ඒ වාෙග්ම තමයි, ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බහුතරයක් නැති නායකෙයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
අගමැතිවරයා ෙවලා කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් කිරීම. ෙම්වා
නීතිය වල් වැදීමට වඩා බරපතළයි. මෙග් කල්පනාෙව් හැටියට
ෙමය නීතිය පිටුවහල් කිරීමක්; නීතිය වල් වැදීමට වඩා නීතිය
පිටුවහල් කිරීමක් -ෙම් රෙටන් හා ෙම් රෙට් පධාන රාජ්ය පාලන
ආයතනවලින්-හැටියටයි මම දකින්ෙන්.
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නීතිය ෙමපණ කාලයක් පමාද ෙවලා තිෙබනවා කියලා
කිව්වා. ඒක මම පිළිගන්නා බව කියන්නට කැමැතියි. එය
අනවශ්ය තරම් කාලයක් පමාද ෙවලා තිෙබනවා. මම පසු ගිය
ආණ්ඩුෙව් අවුරුදු පහක පමණ කාලයක් හිටපු ඇමතිවරෙයක්
හැටියට ඒ ගැන මෙග් කනගාටුව පකාශ කරමින්, ඒ ගැන මම
සමාව ඉල්ලා සිටිනවා.
අෙප් රෙට් සිටි ශී ෙම්ඝ විජයරත්න මැතිතුමා - අද ජීවතුන්
අතර නැති - ෙනොෙයක් තනතුරු දැරූ, ඉතා වටිනා
අධිනීතිඥවරෙයක්. එතුමා Centre for Victims of Crime කියන
සංවිධානය ෙවනුෙවන් “Victims of Crime” කියන ෙපොත් පිංච
සම්පාදනය කර එහි ෙදවැනි මුදණය 2005 වර්ෂෙය් පිට වුණා. මම
හිතන විධියට ෙම් ෙපොත් පිංච තමයි නීති ෙකොමිසම ෙම් අදහස්
ඉදිරිපත් කිරීමට ෙබොෙහෝ දුරට පාදක කර ගනු ලැබුෙව්. එතුමාට
යම් කෘතෙව්දිත්වයක් පළ කිරීෙම් අදහසින් තමයි මම ෙම්
ෙවලාෙව් ඒ ෙපොෙත් නම මතක් කෙළේ.
සාක්ෂිකරුවන්ට සහ වින්දිතයන්ට ෙකළින්ම බලපාන ෙම්
අයුතු හිංසන, තර්ජන වැළැක්වීමට තිෙබන ෙහොඳම මාර්ගය
ඇත්තටම අධිකරණයයි. අධිකරණය ඉදිරියට එන වින්දිතයා හා
සාක්ෂිකරුවා ආරක්ෂාව ඇතිව ෙහෝ අධිකරණය ෙවත කැඳවා
ෙගන ඒමට ෙහෝ අධිකරණෙයන් නැවත යන විට ඔහුට ආරක්ෂාව
දීමට අධිකරණය හා ෙපොලීසිය කියාත්මක ෙවනවා නම් එය තමයි
බලවත්ම යාන්තණය වන්ෙන්. ඒ බලවත්ම යාන්තණය නිසි
තත්ත්වෙයන් කියාත්මක ෙනොෙවනවා නම් ෙකොයි තරම් නීති
හැදුවත් පෙයෝජනයක් වන්ෙන් නැහැ. පාෙයෝගිකව අන්තිමට
වින්දිතයා හා සාක්ෂිකරුවා පිළිබඳ පශ්නය යුක්ති සහගත ෙලස
තීරණය වන්ෙන් අධිකරණය ඔවුන්ට ෙදන ආවරණය හා
ආරක්ෂාව අනුවයි. මා හිතන හැටියට ඒක එෙසේ ෙනොෙවයි කියලා
කවුරුවත් කියන එකක් නැහැ. ෙම් පනත මඟින් වුණත් නීතිෙය්
කටයුතු ෙමෙහය වන අධිකරණෙය් නිලධාරින් ෙම් පිළිබඳව වඩා
ෙයොමු කිරීමක් තමයි සිද්ධ වන්ෙන්. අෙප් සාක්ෂි ආඥාපනත හා
නීති විධිවිධාන සංගහවලින් මීට ෙපර ෙපන්වා තිබුණු තත්ත්වය
වූෙය් සාක්ෂිකරුෙවකුට අයුතු බලපෑමක් කිරීම අධිකරණයට
විරුද්ධව කරන කියාවක් හැටියට සලකා අධිකරණය කියා කර
තිෙබන ආකාරයයි. ෙම් සඳහා වුවමනා කරන අවධානය, ෙම්
පිළිබඳව සැලකීම හා ෙම් ගැන සමාජෙය්ත්, රජෙය්ත් වඩාත් පබල
ෙයොමුවීමක් ෙම් පනත නිසා ලැෙබනවා. ඒ නිසා මා හිතන විධියට
ඉදිරිෙය්දී අධිකරණයත්, ෙපොලීසියත් ෙම් පිළිබඳව වඩාත්
පෙව්ශෙමන්, වඩාත් උනන්දුෙවන් හා වඩාත් ඕනෑකමින් කියා
කිරීමට ෙපළෙඹනවාය, එය සිද්ධ වනවාය කියා ෙප්නවා.
වින්දිතයන්ට අවශ්ය වන්දි ෙගවීම, සාක්ෂිකරුවන්ට අවශ්ය
වියදම් ෙගවීම කියන කාරණා තමයි ෙනොතිබුෙණ්. අපට අවශ්ය
වන්ෙන් ඒ කාරණායි. අප කවුරුත් දන්නවා ෙමය පන්ති පශ්නයක්
බව. අන්තිමට බැලුවාම හැම ෙදයක්ම පන්ති පශ්නයක්. දුප්පත්
මිනිසුන්ට තමයි ෙම් සියලුම අමාරුකම් බලපාන්ෙන්. ඇත්තටම
වත් ෙපොෙහොසත්කම් තිෙබන අයට ෙම් ආරක්ෂාව පිළිබඳ පශ්නය
එන්ෙනත් නැහැ; එම සාක්ෂිකරුවන්ට බලහත්කාරකම් කිරීමට
යම් ෙකෙනකු ඉදිරිපත් වීමක් පිළිබඳ ගැටලුවක් එන්ෙන්ත් නැහැ.
ෙම් පශ්නය බලපාන්ෙන් ෙම් සමාජෙය් අසරණ, දුප්පත්, බලයක්
නැති මිනිසුන්ටයි. ඒ නිසා ෙම් ගැන කියා කිරීෙම්දී අධිකරණයත්,
ෙපොලීසියත් කටයුතු කළ යුතුව තිෙබනවා.
ෙම් පනෙත් ෙපන්වා තිෙබන විධිෙය් කාර්ය කමයක් දිහා
බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා, ඒ කාර්ය කමෙය් යම්කිසි පියවර
ගණනාවක් ගැෙනන්න තිෙබන බව. ෙම් threat assessment
එකක් කරන්න කියනවා. ෙම් තර්ජනය ෙකොයි තරම් දුරට යථාර්ථ
වශෙයන් පවතීද? ඇත්තටම තර්ජනයක් තිෙබ්ද, නැද්ද? ඇත්තටම
ෙම්වා ලිවිය යුතු තරම් ෙද්වල්වත් ෙනොෙවයි. තර්ජනයක්
තිෙබනවාද, නැද්ද; අවදානමක් තිෙබනවාද, නැද්ද; ෙකෙනකුට
හිංසාවකට ඉඩක් තිෙබනවාද, නැද්ද කියන එක ඒ පුද්ගලයා
කරන පැමිණිල්ල අනුවයි තීරණය වන්ෙන්. "මට සාමාන්ය විධියට
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අධිකරණයට එන්න ඉඩක් නැහැ, මට අධිකරණයට එන්න බැහැ,
මට තර්ජන තිෙබනවා" කියලා කිව්වාම ඒකම පමාණවත් ෙවන්න
ඕනෑ.
වින්දිතයන්ට තිෙබන්නා වූ අසීරුතාවත්, ඔවුන්ට විඳින්න වූ
අලාභයත්, ඔවුන්ට ලබා දිය යුතු වන්දියත් පිළිබඳව තීරණය
කිරීමට අධිකරණෙයන් නිර්ෙද්ශයක් ලැබීම පමාණවත් ෙලස
සලකන්න ඕනෑය කියලායි මම හිතන්ෙන්. ෙම් පනෙත් කියා
තිෙබන විධියට ඉල්ලීම් කරන්න ඕනෑ. ඉල්ලීම් කළාට පසුව ඒවා
ගැන තක්ෙසේරු කිරීම් කරනවා. මා හිතන විධියට ෙම් කියාදාමය
ටිකක් දිග වැඩියි. ඒ කියාදාමය තිබුණාට කමක් නැහැ. අතිෙර්ක
වශෙයන් අධිකරණය නිර්ෙද්ශ කරනවා නම්, ඒ නිර්ෙද්ශය පධාන
ෙලස සැලකීමට ගන්නට ෙම් අධිකාරියට වග කීමක් හා බැඳීමක්
තිෙබන බවත් අපි සඳහන් කරනවා නම් ෙහොඳයි.
ඊළඟට, මා කල්පනා කෙළේ ෙම් කාරණය ගැන කියන්නයි.
සාක්ෂිකරුවන්, වින්දිතයන් වාෙග්ම නිරපරාෙද් සැකකරුවන්
ෙවලා දීර්ඝ කාලයක් බන්ධනාගාරගතව සිටින මිනිසුන් ගැනත්
අපට කල්පනා කරන්න සිදු වනවා. ෙමයට ෙකළින්ම අදාළ
ෙනොවුණත්, තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් ආරක්ෂක
ෙල්කම්ට බලයක් තිෙබනවා, මිනිසුන්ව දිගටම හිර භාරෙය්
තබන්න. ෙමන්න ෙම් බලය නැති කිරීම අවශ්යයි. ෙම් බලය
අධිකරණෙය් විමර්ශනයකටත් යටත් කිරීමට පුළුවන් වන
ආකාරයට ෙම් නීති ෙවනස් විය යුතුයි. එෙසේ නීති ෙවනස් වනවා
නම් නිලධාරියකුට හිතුමතෙය් මිනිසකුව හිර භාරෙය් තබන්න
වුවමනා කරන්ෙන් නැහැ. සාක්ෂිකරුවාෙග්ත්, වින්දිතයාෙග්ත්
පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙම් දික් ගැස්ෙසන නඩු විභාග කමය තුළයි. ඒ
වාෙග්ම රිමාන්ඩ් භාරෙය් ඉන්නවාය කියන එක ඇත්තටම
විත්තිකරුවකු, චුදිතයකු හැටියට බන්ධනාගාරයක දඬුවම් විඳිනවා
හා සමානයි. ෙම් තත්ත්වයන් ෙවනස් කිරීම අත්යවශ්යයි. රිමාන්ඩ්
භාරෙය් ඉන්නවාය කියන්ෙන් ඔහු රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව
ඉන්නවාය කියන එකයි. ඔහු යම්කිසි දඬුවමක් විඳින්න වුවමනා
නැහැ. නමුත් ඇත්ත කථාව තමයි, රිමාන්ඩ් කිරීම ඉතාමත්
භයානකයි කියන කාරණය. ෙමොකද, එක පැත්තකින් රිමාන්ඩ්
භාරෙය් සිටියදී ඔහුට මුහුණ ෙදන්නට සිදු වන සැබෑ වටපිටාව
දණ්ඩනයක් හා සමානයි. අෙනක් පැත්ෙතන් බල අපරාධ සම්බන්ධ
නඩු විභාග යම්කිසි කාල සීමාවකට නියම කරලා, ඒ සැකකරුවන්
චුදිතයන් බවට පත් කරන ෙකොට අධිකරණය ඒ පිළිබඳව වග
කීමක් භාර ගන්න ඕනෑ. අධිකරණය නිකම් මධ්යස්ථවම ඉඳ ෙගන
ෙම් කටයුතු කරන්නට බැහැ.
අෙප් රෙට් තිෙබන සම්පදාය අනුව වරදක් කළාය කියා කියන
ෙකොටම එය රජයට විරුද්ධව කරපු, සමාජයට විරුද්ධව කරපු
වරදක්, එම නිසා ඒ පිළිබඳව රජයත්, අෙනක් පැත්ෙතන් චුදිතයාත්
අතර මධ්යස්ථ තත්ත්වයක අධිකරණෙය් නිලධාරියා ඉන්න ඕනෑය
කියන අදහසයි තිෙබන්ෙන්. මා හිතනවා, ඊට වඩා වැඩි ෙදයක්
අවශ්යයි කියලා. සැකකරුවකු චුදිතයකු කරන ෙවලාවට, ඔහුට
විරුද්ධව ෙචෝදනා පතයක් ඉදිරිපත් කරන ෙවලාවට
විනිශ්චයකාරතුමා මූලික ෙලස ඒ කාරණයට මැදිහත් විය යුතුයි.
ඔහු රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කරනු ලබන තත්ත්වය තුළ ඔහු
සැකකරුවකු වීමත් සමඟම ඔහු රිමාන්ඩ් භාරෙය් සිටින කාලය
නියම වනවා නම් ඒ පිළිබඳව අධිකරණය ඉතා පෙව්ශෙමන් කියා
කළ යුතුයි. ෙකෙසේ නමුත් ෙම් දික් ගැෙහන නඩු ෙකටි කාලයකට
හකුළුවා ෙගන, බල අපරාධයක් නම් බැලූ බැල්මටම සැකකරුවා
සැබැවින්ම එක්තරා පමාණයකට ෙම් අපරාධය කිරීමට සම්බන්ධ
බව අධිකරණයට ෙපනී යනවා නම්, ඔහු පිළිබඳව අවසන්
තීරණයක් දීමට ෙපර ඒ කාලය තුළ ඔහු රිමාන්ඩ් භාරෙය් තැබීමට
තීන්දුවක් ගත හැකි වන පරිදි නැවත නීති සකස් වීමක් අවශ්යයි
කියා මා හිතනවා. එෙසේ කිරීම තුළින් සාක්ෂිකරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව
ඉෙබ්ම සැලෙසනවා. අපි කවුරුත් දන්නවා, සමහර සැකකරුවන්
හිරෙගදර ඉඳෙගන සාක්ෂිකරුවන්ට විරුද්ධව ෙමෙහයවීම් කරවන
බව.
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have to wind up now.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Okay, Sir. නමුත් සැකකරුවකු රිමාන්ඩ් භාරෙය් සිටීම
සාක්ෂිකරුවාට ෙහෝ වින්දිතයාට අයුතු බලපෑම් කිරීම වැළැක්වීම
සඳහා එක්තරා මාර්ගයක් වනවා. එම නිසා මා කල්පනා කරන්ෙන්
අෙප් අධිකරණ කියාදාමයට ඉතාම අවශ්යව තිබුණු ෙදයක් වැදගත්
නීති ෙල්ඛනයක් බවට අද පත් ෙවලා තිෙබන බවයි. ඒ තුළින් ෙම්
රෙට් වින්දිතයන්ට වන්දි ලබා ගත හැකි වීම ඔවුන්ට ලැෙබන
අලුත් අයිතිවාසිකමක් වනවා. ෙම්වා කියාවට නැංවීෙම්දී දික්
ගැස්ෙසන කියාදාමයන් වළක්වන කමයකුත් හිතා ගත යුතුයි. ඒ
අනුව යම් යම් රීති පැනවිය යුතුයි කියා පකාශ කරමින්, ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම ගැන අධිකරණ ඇමතිතුමාට ස්තුති
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය හමාර කරනවා.
[අ.භා. 4.49]

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙමම අවස්ථාව ලබාදීම
ගැන විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. නීතිය හා
අධිකරණය ගැන කථා කිරීෙම් දී පසු ගිය වකවානුව තුළ - දින
40කට ආසන්න කාල සීමාව තුළ - අධිකරණ පද්ධතිෙය් විශාල
ෙවනසක් ඇති කරන්නට එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් කියා කර
තිෙබන බව කියන්නට ඕනෑ. එය ෙහොඳ පැත්තට සිදු වුණා කියලා
අපට
කියන්නට
බැහැ.
අග
විනිශ්චයකාරවරයාව
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් එළවා දැමීම, අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය
ආරක්ෂා කරන්නට කටයුතු කරන කණ්ඩායමක් විධියට අප ෙහළා
දකින බව මහජන එක්සත් ෙපරමුණ ෙවනුෙවන් මා පකාශ කර
සිටිනවා.
ෙම්
පනත්
ෙකටුම්පත
ගැන
කථා
කිරීෙම්දී,
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩු තීන්දු කිහිපයක් තුළින් ෙමම පනත්
ෙකටුම්පතට නිර්ෙද්ශයන් කිහිපයක් එකතු කරන්නට කටයුතු
කරලා තිෙබනවා. නීතිෙය් සංවර්ධනය සඳහා උදවු වුණු එස්.ඩී.
1/2014 සිට එස්.ඩී. 6/2014 දක්වා වූ නඩු තීන්දුවලින් ෙම් පනත්
ෙකටුම්පතට ඉතාමත්ම වැදගත් වූ නිර්ෙද්ශයන් කිහිපයක් ලබා
දීලා තිෙබනවා. එස්.ඩී. 1/2014 නඩුව ෙගෝමින් දයාසිරි ඇතුළු
නීතිඥවරුන් විසින් ඉදිරිපත් කළ නඩුවක්. ඒ වාෙග්ම 2/2014
නඩුවත් ඒ නීතිඥවරයා විසින්ම ඉදිරිපත් කළ නඩුවක්. එස්.ඩී.
3/2014 කියන නඩුව කණිෂ්ක විෙජ්රත්න ඇතුළු නීතිඥ මහතුන්
විසින් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එස්.ඩී. 4/2014,
එස්.ඩී. 5/2014 සහ එස්.ඩී. 6/2014 කියන නඩු මෙනෝහර ද සිල්වා
ඇතුළු නීතිඥ කණ්ඩායමක් විසින් පවරා තිෙබනවා. ඒ තුළින් ෙම්
පනතට නව අර්ථ කථන රැසක් එකතු කරන්නට කටයුතු කරලා
තිෙබනවා. අපි ඒ ෙවනුෙවන් ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ. ඒ
වාෙග්ම ෙම් නඩු තීන්දු තුළින් ෙමම පනත් ෙකටුම්පත යම් පුළුල්
කිරීමක් කර තිෙබනවා. The Bill provides for the setting out
of the rights and entitlements of victims of crime and
witnesses and the protection and promotion of such rights
and entitlements; gives effect to appropriate international
norms, standards and best practices relating to the protection
of victims of crimes and witnesses. ෙම් අනුව විෙශේෂෙයන්ම
ෙම් ෙශේෂ්ඨාධිකරණ නඩු තීන්දු තුළින් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට
කරුණු ගණනාවක් එකතු කරන්නට කටයුතු කරලා තිෙබනවා.
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ඒ වාෙග්ම අධිකරණයට සහාය ෙදන අය විධියට
නීතිඥවරුන්ට "legal counsel" කියන වචනය ෙවනුවට attorneyat-law, "නීතිඥවරයා" යනුෙවන් එකතු කරන්නට කටයුතු කරන
ෙලස අපි ෙයෝජනා කරනවා. අෙප් රෙට් නීතිඥවරුන් නම්
කරන්ෙන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නීතිඥවරුන් හැටියට වන බැවින්
නීතිඥවරුන් සඳහා "ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නීතිඥ" යනුෙවන් එකතු
කරන්නට අවශ්යයි කියන කාරණයත් ෙමහිදී විෙශේෂෙයන්ම
සඳහන් කරනවා.
ඒ වාෙග්ම අපරාධ වින්දිතයන්ට සහන සැලසීෙම්දී ඔවුන්ට
වන්දි ලබා ගැනීමට තිෙබන ඉඩ පස්තා පුළුල් කිරීම ඉතාමත් ෙහොඳ
තත්ත්වයක් විධියට, අධිකරණෙය් කටයුතු කරන නීතිඥවරියක්
හැටියට මම දකිනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව
සාකච්ඡා වන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා කියන්නට කැමැතියි, ෙම් සෑම
නිදහසක්ම ජාතියට ලබා දිය යුතු නමුත් අෙප් රෙට් ජාතික
ආරක්ෂාව කියන කාරණෙය්දී ඒ සීමාවන් ඉතාමත් ෙහොඳින්
අවෙබෝධ කරෙගන ෙම් නීතිය කියාත්මක කිරීම අවශ්යයි කියන
කාරණය.
ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් වනවා, ඇප සම්බන්ධෙයන්
සාක්ෂිකරුවන්ට වන බලපෑම්වලදී අදාළ නීතිමය තත්ත්වය. ඇප
සම්බන්ධ නීතිය රෙට් විශාල සාකච්ඡාවකට ලක් වුණා. පසු ගිය
කාල සීමාෙව් ඇප පනතක් නීතියට එකතු කරලා ඇප සම්බන්ධ
නීතිය සංෙශෝධනයන්ට ලක් කරනු ලැබුවා. නමුත් ෙම් පනත
මඟින් අෙප් රෙට් ඇප සම්බන්ධව තිබුණු නීතිය පරණ නීතිය
පැත්තට ආපසු යෑමක් අපට ෙප්න්න තිෙබනවා. ෙම් පනත්
ෙකටුම්පෙත් 10 වන වගන්තිෙය් තිෙබනවා, 9 වන වගන්තිය
යටෙත් සිදු කරන වරදකට අභියාචනාධිකරණය මඟින් ෙදන ලද
ව්යතිෙර්කීය අවස්ථානුගත කරුණු සලකා බලා ඇප ෙදන්න ඕනෑය
කියන කාරණය. විෙශේෂෙයන්ම අභියාචනාධිකරණය මඟින් ඇප
දිය යුතු වැරැදි රාශියක් පිළිබඳ බලය ඇප පනත මඟින්
මහාධිකරණයට පවරනු ලැබුවා. ඒ විධියට ඒ කටයුත්ත කෙළේ ෙම්
නීතිය සම්බන්ධෙයන් මහා විශ්ෙල්ෂණයක් කරලා, ෙම්ක ෙහොඳට
කිරලා බලලා තමයි. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 10 වන වගන්තිය
සංෙශෝධනය කළ යුතුයි කියා මම ෙයෝජනා කරනවා. 10(2) උප
වගන්තිය යටෙත්, "8 වන වගන්තිය ෙහෝ 9 වන වගන්තිය යටෙත්
යම් වරදක් සිදු කර ඇතැයි ෙචෝදනා ලැබූ තැනැත්ෙතකුට එෙරහිව
පවත්වන නඩු විභාගයක්, ඒ අධිකරණෙය් ෙවනත් නඩු
කටයුත්තක් ඇසීමට ෙපරාතුව විභාගයට ගත යුතු අතර, වාර්තා
ගත කළ හැකි ෙනොවැළැක්විය හැකි ෙහේතු මත මිස, දිනපතා
පැවැත්ෙවන නඩු විභාගයක් ෙලස පවත්වාෙගන යා යුතු අතර, එම
නඩු විභාගය අතරතුරදී කල් දැමීම ද ෙනො කළ යුතු ය" කියා
සඳහන් වනවා. නඩු කටයුත්තක් ඉක්මන් කළ යුතුය කියන
නිර්ෙද්ශය ලබා දීම සුදුසු වුණත් ෙම් වාෙග් විධානාත්මක
වගන්තියක් අධිකරණය ෙවත ෙයොමු කිරීම සුදුසු වන්ෙන් නැහැ.
ෙමොකද අධිකරණයක නඩු විභාගයක් පවත්වද්දී ෙම් විධියට
අතරමඟ දී එම නඩු කටයුත්ත නතර කරන්න බැහැ කියන
නිර්ෙද්ශයක් ලබා දීම තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වන යුක්තිය ඉටු
කරන්නට පුළුවන්ද කියන පශ්නය ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම්
වගන්තිය සංෙශෝධනය කරන්න කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have only one more minute.
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව කරුණු කීපයක්
කියන්නට තිෙබනවා. ඒ නිසා මට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
ලබා ෙදන්න.
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අපරාධයක වින්දිතයන්ට විරුද්ධව කරන ලද පැමිණිල්ලක්
සම්බන්ධෙයන් අලාභ නඩුවක් පවරන්නට පුළුවන්. ඒ අලාභ
ඉල්ලන අවස්ථාවකදී මෙහස්තාත් අධිකරණයට, මහාධිකරණයට
දුන්නු බලය තුළ අපට යම්කිසි සහනයක් ලබා ගන්නට පුළුවන්.
අෙප් රෙට් අපිත් ෙපනී හිටපු නඩු රාශියක් තිෙබනවා. අපරාධ
වින්දිතෙයක් කරන ලද පැමිණිල්ලක් මත ෙබොෙහෝ චූදිතයන්
වැරැදිකරු කරන්නට හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග් අවස්ථාවලදී
ඒ චූදිතයා වන්දි ඉල්ලා, අලාභ ඉල්ලා වින්දිතයන්ට විරුද්ධවත්
නඩු පවරන අවස්ථා තිෙබනවා; සාක්ෂිකරුවන්ට විරුද්ධව නඩු
පවරන අවස්ථාත් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපොලිස් නිලධාරින් වැනි
රජෙය් නිලධාරින් සිය රාජකාරිය ඉටු කරද්දී එකී රාජකාරිවලට
අදාළව සාක්ෂිකරුවන් වූ විට ඒ අයට විරුද්ධව නඩු පවරන
අවස්ථාත් තිෙබනවා. ෙම් නීතිය ඒ කියපු තැන්වලටත් සහන
ෙදන්න පුළුවන් විධියට පුළුල් වන්නට ඕනෑ.
ෙම්
පනත් ෙකටුම්පෙත්
පළාත් සභා
විෂයයන්
සම්බන්ධෙයනුත් කථා ෙවලා තිෙබන බව විෙශේෂෙයන් සඳහන්
කරන්න ඕනෑ. අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන්
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ජාතික අධිකාරියක් පිහිටුවීම ආදි කරුණු
තුනක් ෙමහි විෙශේෂෙයන් මුල් ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා ෙබොෙහොම
ෙහොඳ කාරණා විධියට දකිනවා. ඒ වාෙග්ම, මම ෙම් ගරු සභාවට
ෙයෝජනාවක් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තවත් කරුණු ෙදකක් පමණයි
කියන්ෙන්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිට රටවල තිෙබන කරුණු
රාශියක් ඇතුළත් කර ගත් පනත් ෙකටුම්පතක්. ඒ නිසා
විෙශේෂෙයන් අෙප් රෙට් සංස්කෘතියට, අෙප් රෙට් මිනිසුන්ෙග්
හැදියාවන්ට, ජීවත් වන රටාවට ෙමය ෙකොතරම් දුරට ගැළෙප්ද
කියන කාරණය ගැන මට පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පනත
වසර කීපයකින් පස්ෙසේ නැවත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම සලකා
බැලිය යුතුමයි. ෙබොරු පැමිණිල්ලක් කිරීම මත ඇප ගන්න බැරි
වන තත්ත්වයන් ෙම් පනත යටෙත් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් මිනිසුන්
ෙම් පනතත් එක්ක ෙමොන විධියට අනුගත ෙව්ද යන කාරණය
පිළිබඳව බරපතළ තත්ත්වයක් වුණත් ඇති වන්නට පුළුවන්. ඒ
නිසා ෙම් පනත නැවත වරක් විවාදයකට භාජනය කරන්න, විභාග
කරන්න, ඒ ගැන කථා කරන්න, එයට අවශ්ය සංෙශෝධන කරන්න
වසර කීපයකින් නැවත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ඒමට කටයුතු
කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් මම නිහඬ ෙවනවා.
[අ.භා. 5.01]

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය (ළමා කටයුතු රාජ්ය
අමාත්යතුමිය)

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க
அ வல்கள் இராஜாங்க அைமச்சர்)

-

சி வர்

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake - State Minister of
Children's Affairs)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපරාධයක වින්දිතයන් සහ
සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම් සහ ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියවා සම්මත කිරීමට අවශ්ය කටයුතු
කිරීම සම්බන්ධෙයන් වත්මන් අධිකරණ අමාත්ය ගරු විජයදාස
රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මෙග් කෘතෙව්දිත්වය පළ කරනවා. ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත ගැන කථා කරන්න ඉස්සර ෙවලා මට කිව යුතු
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ෙදයක් තිෙබනවා. වත්මන් රජය සම්බන්ධෙයන්, රජෙය් දින
සියෙය් වැඩසටහන කියාත්මක වීම සම්බන්ධෙයන් විෙව්චන
කීපයක් කර තිබුණා. මම කනගාටු ෙවනවා, ඒ පිළිබඳව. වත්මන්
රජය පත් ෙවලා තවම දින 38යි. ඒ දින 38නුත් අද වන ෙකොට දින
9ක් අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ දින 9 ඇතුළත
ජනතාවට සහන ලබා ෙදන්න විශාල වැඩ ෙකොටසක් කර
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, මුළු රටම වසර ගණනාවක් පුරාවට
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටි, අපරාධයක වින්දිතයන් සහ
සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය ලබා දීෙම් සහ ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියවා සම්මත කිරීම සඳහා වන කටයුතු
කරන්නත් අද හැකි වී තිෙබනවා. වත්මන් ජනාධිපති අතිගරු
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා දින සියෙය් වැඩසටහන මඟින්
කියාත්මක කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන සියල්ල ෙම් දින සියය
ඇතුළත නුදුරු අනාගතෙය්දී -අෙපේල් 23වන දා වන විටඅනිවාර්යෙයන් කියාත්මක කිරීමටත්, අදාළ පනත් ෙකටුම්පත්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා විෙශේෂෙයන් විපක්ෂෙය් සහාය ද
සහිතව ඒවා සම්මත කරගැනීමටත් අෙප් රජය බලාෙපොෙරොත්තු
වන බව මම පැහැදිලිවම කියන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීළඟට අද දවෙසේ විවාදයට
ගැෙනන ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් වටිනාකම මම පහදා ෙදන්නම්.
The objectives of the Bill are to uphold and enforce the
rights and entitlements of victims of crimes and witnesses
and to establish mechanisms to promote, protect, enforce
and exercise such rights and entitlements. එය, ෙමහි පධාන
අරමුණක් බවට පත් වනවා. මෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් එන විෂය
පද්ධතීන් ගත්තාම ජාතික ළමා රක්ෂණ අධිකාරිය පධාන වූවක්.
අද රෙට් දැෙවන පශ්න ගණනාවකට මුහුණ ෙදන, ෙහට දවෙසේ
රෙට් අනාගතය බාර ගන්න සිටින මල් වැනි දරුවන් සිය ආරක්ෂාව
සම්බන්ධෙයන් බරපතළ පශ්න රාශියකට මුහුණ ෙදනවා.
විෙශේෂෙයන් ජාතික ළමා රක්ෂණ අධිකාරිෙය් පධාන කාර්ය භාරය
ගැන කථා කරන ෙකොට, ළමා අපෙයෝජන වළක්වා ගැනීම, ළමා
අපෙයෝජනයකදී ඊට අදාළව වඩා ඵලදායි ෙලස නීතිය කියාත්මක
කිරීම ෙමන්ම අපෙයෝජනෙය්දී වින්දිතයන් බවට පත් වන
දරුවන්ෙග් රැකවරණය තහවුරු කිරීම සම්බන්ධෙයන් සුවිෙශේෂ වූ
කාර්ය භාරයක් කරන්න ජාතික ළමා රක්ෂණ අධිකාරියට සිදු
ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම අපෙයෝජනයට ෙගොදුරු වූ ළමයි ආරක්ෂා කිරීම
සම්බන්ධෙයන් පතිපත්තිමය මැදිහත්වීමක් ද ජාතික ළමා
ආරක්ෂක අධිකාරියට කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ළමා
අපෙයෝජනෙය්දී වින්දිතයන් බවට පත් වූ ළමයින් සඳහා අවශ්ය
මෙනෝ සමාජ සහාය ලබා දීමත්, ඔවුන් නැවත සමාජගත කිරීමත්
ෙම් අධිකාරිෙය් පධාන කාර්ය භාරයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ෙම් කාර්ය භාරය ඉටු කිරීෙම්දී පසු ගිය වසර පුරාවටම බාධක
ගණනාවක් මතු වුණු බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කර ෙදන්න
ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම නීතිය වල් වැදිලා අවනීතිය රජ කරපු
අවස්ථාවකදී රටට අවශ්ය ෙමවැනි කාෙලෝචිත පනත් ෙකටුම්පතක්
ෙගන ඒෙම්දී ඒකත් විෙව්චනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් මම කනගාටු
වනවා.
ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පඥප්තිෙය් 19(2) වන ව්යවස්ථාෙව්
පැහැදිලිව කියනවා, "ළමා අපෙයෝජන සහ ෙනොසලකා හැරීම්
අවස්ථාවලදී ඒවා හඳුනා ගැනීම, වාර්තා කිරීම, ෙයොමු කිරීම,
විමර්ශනය කිරීම, පතිකර්ම කිරීම සහ පසු විපරම් කිරීම සඳහා
සාර්ථක කියා පටිපාටියක් ස්ථාපිත කිරීම අෙප් පරම යුතුකමයි."
කියා.
නමුත් සාර්ථක කියා පටිපාටියක් ස්ථාපිත වුණාද, ෙම්වා
කියාත්මක වුණාද කියන එක අද පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතු කාරක දත්ත එක්ක මම සටහන්
කරන්නම්. ෙමොකද, අද අප සියලු ෙදනාම දන්නා කරුණක් 2009-
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2014 දක්වා වූ ෙකටි කාලය ඇතුළතදී ළමයින්ට එෙරහිව සිදු වූ
වාර්තාගත බල හා සුළු අපරාධ සංඛ්යාව 32,259ක්; කාන්තාවන්ට
එෙරහිව සිදු වූ බල හා සුළු අපරාධ සංඛ්යාව 39,604ක් බව. නමුත්,
ෙම් අපරාධ වර්ග ෙදකම අරෙගන බැලුවාම අද ෙම්
සම්බන්ධෙයන් චූදිතයන් ෙහෝ වරදකරුවන් බවට පත් ෙවලා
දඬුවම් විඳින පුද්ගලයින් සංඛ්යාව 713ක් වනවා. ෙම්ක
විහිළුසහගත කරුණක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්
සංඛ්යාව 713ක් වන්න ෙහේතු ගණනාවක් පාදක වනවා. එනම්,
දරුවන්ට ෙහෝ ෙදමව්පියන්ට ෙහෝ විෙශේෂෙයන්ම වින්දිතයන්ට
තමන්ෙග් කරුණු -සාක්ෂි- හරියාකාරව ඉදිරිපත් කිරීමට ෙනොහැකි
වීම ෙහේතුෙවන්ද, සාක්ෂිකරුවන් ඉදිරිපත් ෙනොවීම ෙහේතුෙවන්ද,
ෙද්ශපාලනීකරණය සහ ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැහීම් ෙහේතුෙවන්ද,
එෙහමත් නැත්නම් සමහර අපෙයෝජන ෙහෝ අපරාධ කරපු
පුද්ගලයන් ෙද්ශපාලනයට සෘජුවම සම්බන්ධ පුද්ගලයන් වීම
ෙහේතුෙවන්ද කියන ඒවායි. කහවත්ෙත් සිද්ධිය, අකුරැස්ෙසේ
සිද්ධිය, තංගල්ෙල් සිද්ධිය බලන්න. කලින් පැවැති ආණ්ඩුව
නිෙයෝජනය
කරමින්
දකුණු
පළාෙත්
සිටි
සමහර
ෙද්ශපාලනඥයන් කාන්තාෙවෝ සියයක් දූෂණය කරලා ඒ
සම්බන්ධෙයන් පුරාෙජ්රු ෙදෙඩව්වා. ඒ සම්බන්ධෙයන් සාජ්ජත්
දැම්මා. පසු ගිය අවුරුදු 10 පුරාවටම නීතිය වල් වැදිලා, අවනීතිය
රජ කළාය කියා මම කිව්ෙව් ෙමන්න ෙම් ෙහේතු නිසායි.
ෙමෙතක් පැවැති අවනීතිය පරාජය කරමින් රෙට් ජනතාව
අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙකෙරහි
සුවිෙශේෂ වූ විශ්වාසයක් තබමින් තමයි එතුමාව බලයට පත් කෙළේ.
එතුමා බලයට පත් වූ විගසම දුන් ෙපොෙරොන්දු ඇතුළත් පතිපත්ති
පකාශනය අනුව දින සියයක් තුළදී ඊළඟ මැතිවරණයට යන්න
ෙපර ඉෂ්ට කරන්න යන කරුණු කාරණාවලින් එකක් විධියට
තමයි අද දවෙසේදී ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
සම්මත කිරීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයොමු කරන්ෙන්.
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී තවත් කරුණක් කියන්න ඕනෑ.
ෙදමව්පියන් ෙහෝ ළමයින් වින්දිතයන් බවට පත් වුණාම ෙබොෙහෝ
අවස්ථාවලදී ඔවුන් අපහසු තත්ත්වයට හා අසරණ තත්ත්වයට පත්
වන ෙහේතු ගණනාවක් තිෙබනවා. එහිදී වින්දිතයන් ෙවනුෙවන්
විශාල පිරිවැයක් දැරීමට එම පවුල්වලට සිදු වනවා. ඒ වාෙග්ම
අදාළ දරුවන්ෙග් ෙදමව්පියන්ෙග් ආර්ථික තත්ත්වය මත එය දරා
ගැනීමට අපහසු තත්ත්වයකටත් පත් වනවා. ඒ වාෙග්ම මානසික
ආතතිය තුළ ෙම් ෙද්වල් දරා ගැනීමටත් අපහසු වනවා. ෙම් ෙහේතු
නිසා ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ෙම් නඩු එළියට යන අවස්ථා අපි
දකිනවා. අපරාධ නඩුවක් අවසාන වන ෙතක්ම මූල්ය පිරිවැයක්
දැරීමට ෙම් අයට සිදු වනවා. ඔවුන්ට ෙම්ක දරා ගන්න බැරි
කරුණක්. නීතිඥවරු අනවශ්ය අවස්ථාවලදී පවා නඩුවලට
මැදිහත් වනවා. නඩුව අවසන් වී වන්දිය ලැබීම ෙහෝ ෙනොලැබීම
තීරණය වන ෙතක් රාජ්ය පාර්ශ්වෙයන් ෙම් සඳහා යම් පිරිවැයක්
දැරීම වැදගත් කාරණයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒකත් මම
කිව යුතුයි.
විෙශේෂෙයන්ම ළමයින්ට එෙරහිව සිදුවන අපරාධ පසු ගිය
වසර ගණනාව පුරාවටම අපි දැක්කා. ෙම් නඩු අහලා අවසන්
කරන්න විශාල කාල පරිච්ෙඡ්දයක් ගතවනවා. අවුරුදු 6ක
දරුෙවකු ලිංගික අතවරයකට ෙහෝ අපචාරයකට ලක් වුණාම එම
නඩුව අහලා අවසන් වන ෙකොට සමහර විට ඒ දරුවාෙග් වයස
අවුරුදු 15යි, 16යි. ෙම්ක ඉතාමත්ම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්.
මම අධිකරණ ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම
කාන්තාවක්, මවක් හැටියට මෙග් එකම ඉල්ලීම තමයි දරුවන්ට
සිදු වන අපරාධවලදී මාස හයක්, එක්ෙකෝ අවුරුද්දක් ඇතුළතදී
ෙමම නඩු අහලා අවසන් කරන්න පුළුවන් නම්, එය ඉතාම වැදගත්
කාරණයක් වනවා කියන එකයි.
විෙශේෂෙයන් දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් audiovisual පටිගත කිරීම හරහා දරුවන්ට සාක්ෂි දීමට පුළුවන්
පරිසරයක් ඇති කරන්නට ඕනෑ. ඒ පරිසරය ජාතික ළමා
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ආරක්ෂක අධිකාරිෙය් පමණයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් කටයුත්ත පළාත්
මට්ටමින් දීප ව්යාප්ත කරන්නට පුළුවන් නම් වැදගත් ෙවනවා.
දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව, ෙපෞද්ගලිකත්වය සම්බන්ධෙයන් පුළුවන්
තරම් සලකා බැලීම අවශ්ය ෙවනවා. ෙමොකද, ෙබොෙහෝ
අවස්ථාවලදී දරුවා අධිකරණයක් ඉදිරියට ගිහින් තමන්ෙග්
චූදිතයා දැක්ක ගමන් භය ෙවනවා; දරුවා මානසිකව වැෙටනවා;
දරුවාට හරියට සාක්ෂි දී ගන්නට බැරි ෙවනවා. ෙම් ෙහේතු නිසාමයි
ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී නඩු එච්චර පමාණයක් වාර්තා ගත
ෙවලාත්, අද වරදකරුවන් බවට පත් ෙවලා සිටින්ෙන් චූදිතයන්
713ක පමාණයක්ය කියන
එක ඇත්තටම ලජ්ජාසහගත
තත්ත්වයක්. හරියට සාක්ෂි දීමට ෙනොහැකි වීම ෙහෝ සාක්ෂි ෙදන
පුද්ගලයාට ෙහෝ වින්දිතයාට තමාෙග් පකාශය හරියට කර ගන්නට
අවශ්ය කරන පහසුකම් ෙනොමැති වීම නිසා ෙහෝ ෙබොෙහෝ
අවස්ථාවලදී ෙම් දරුවන් අසරණ තත්ත්වයට පත් ෙවනවා. අසරණ
තත්ත්වයට පත් ෙවච්ච ෙහේතුව නිසාමයි ෙම් නඩු අධිකරණෙයන්
එළියට යන්ෙන්.
ඊෙය් දවෙසේ අධිකරණ ඇමතිතුමා, ජාතික ළමා ආරක්ෂක
අධිකාරිෙය් සභාපතිනි නටාෂා බාෙල්න්ද මහත්මිය සහ එම
අධිකාරිෙය් උප සභාපති සජීව සමරනායක මහතා මුණ ගැසුණු
අවස්ථාෙව්දී අපි තව ඉල්ලීමක් කළා. මා හිතනවා, ගරු ඇමතිතුමා
ඒ ඉල්ලීමට ඇහුම් කන් ෙදයි කියා. ඒ, පුළුවන් නම් හැම
අධිකරණ පද්ධතියකම ළමා නඩු ඇසීමට ළමයින් ෙවනුෙවන් එක
දවසක් ෙයොදා ගන්නය කියන එක. ෙමොකද, ළමයින්ෙග් නඩුත්
අෙනක් නඩුත් එක්ක එකට අහන ෙකොට ඒ පරිසරය දරුවාෙග්
මානසිකත්වයට හුඟක් බලපානවා. එම නිසා සතිෙය් එක දිනක්
ෙහෝ ළමා නඩු අහන්න කටයුතු ෙයදීම වැදගත් ෙවනවා. ෙබොෙහෝ
ෙදෙනක් දන්නා කාරණයක් තමයි අද අධිකරණෙය් තිෙබන
නඩුවලින් තුෙනන් එකක් දරුවන්ට එෙරහිව සිදුවුණු අපරාධ
පිළිබඳව නඩු වීම. ෙම්ක කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. අද ලංකාව
ගැන කථා කරනෙකොට ෙලෝකෙය් උතුම් ම රට කියා කථා කළත්,
අද රෙට් දරුවන්ට මුහුණ පාන්නට සිදු වන ෙම් අවාසනාවන්ත සිදු
වීම් නිසා අපට සතුටු වන්නට බැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා විෙශේෂෙයන් කිව යුතු
කාරණයක් තිෙබනවා. පසු ගිය සති තුන ඇතුළතදී පුත්තලම්
දිස්තික්කෙයන් වාර්තා වුණා, අවුරුදු හයක දරුෙවක් පියා විසින්
දූෂණය කර; පියාෙග් යහළුවාටත් දූෂණය කරන්නට දීලා කියා. ඒ
වෙග්ම පසු ගිය මාසෙය් 27 ෙවනිදා අවුරුදු එකහමාරක දරුෙවක්
දූෂණය වුණා.
ෙම්වා සිදු වන්නට ෙහේතුව තමයි
නීතිය
හරියාකාරව කියාත්මක ෙනොවීම. 2012 වර්ෂෙය් සිට 2014 වර්ෂය
දක්වා කාන්තාවන්ට හා ළමයින්ට එෙරහිව සිදුවන අපරාධ
සියයට විස්සකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙමයට ෙහේතුව ෙලස ඒ
කරන ලද සමීක්ෂණෙයන් ෙපන්නුම් කරන්ෙන්, the State failed
to criminalize the criminals. එම නිසා තමයි මම පුන පුනා
කියන්ෙන්, නීතිය වල් වැදිච්ච නිසා අවනීතිය රජ කළාය කියන
එකයි. ෙම් තත්ත්වයට තිත තියන්න ෙම් ෙවනෙකොට අධිකරණ
ඇමතිතුමා සහ අධිකරණ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ගන්නා කියා
මාර්ගයන් ගැන මෙග් කෘතෙව්දීත්වය පළ කරනවා. සාමය සහ
නීතිය හරියාකාරව කියාත්මක කරන මීට වඩා යහපත් ශී
ලංකාවක් තුළ අෙප් දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් කටයුතු
කිරීමට අවශ්ය කරන පසු බිම සකස් ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරමින්
මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 5.12]

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් ඔබතුමා
මූලාසනෙය් සිටින ෙවලාවක ෙමම වැදගත් පනත් ෙකටුම්පත
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ෙදවන වර කියවීෙම් විවාදය අවසානෙය්දී ෙහෝ අදහස් දක්වන්නට
ලැබීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙමොකද, ඔබතුමා ෙමම
පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව ෙපෞද්ගලිකවත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
තුළත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටතදීත් විෙශේෂ උනන්දුවක් දැක්වූ
ෙකෙනක්. මා අධිකරණ නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා වශෙයන් හිටපු
කාලෙය් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව ඔබතුමා ෙපෞද්ගලිකව
මෙගන් අසා තිෙබනවා. මා අධිකරණ නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා
වශෙයන් හිටපු කාලෙය් සිටම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව
අධිකරණ අමාත්යාංශෙයන් විවිධ වතාවල කැබිනට් මණ්ඩලයට
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ගැන නිලධාරින්ෙග් මැදිරිෙය්
සිටින අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමිය දන්නවා. එවකට
එතුමිය අතිෙර්ක ෙල්කම්වරියක්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව
අධිකරණ අමාත්යාංශෙයන් විවිධ වතාවල කැබිනට් මණ්ඩලයට
ඉදිරිපත් ෙවලා අවසානෙය් අෙප් ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා
අධිකරණ අමාත්ය ධූරය දැරූ කාලෙය්ත් ඒ කැබිනට් මණ්ඩලය
විසින් කැබිනට් අනුකමිටුවට දමා -මා එම අනුකමිටුෙව්
සාමාජිකෙයක්. - අද අපට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර
ගන්නට අවස්ථාව ලැෙබනවා.
ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, මා මුලින්ම කියන්නට ඕනෑ, අපි
ෙම් ෙගනැවිත් තිෙබන සංෙශෝධනෙය් “counsel” යන වචනය
ෙවනුවට ඉංගීසි භාෂාෙවන් “attorney-at-law” යන වචනය
තිෙබන බව. නමුත් එහි සිංහල පරිවර්තනෙය් තිෙබන්ෙන්
"නීතිඥයකු" කියායි. “Attorney-at-law” යන වචනෙය් සිංහල
පරිවර්තනය හැටියට "ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නීතිඥ" යනුෙවන්
සඳහන් වුෙණොත් ෙහොඳ නැද්ද? ෙමොකද, ෙමහි පරමාර්ථය වුෙණ්
පිට රට counsel ෙකෙනක් ෙපනී සිටිම වළක්වනවාය කියන
කාරණයයි.
මට වඩා ෙහොඳට ඔබතුමා නීතියත් දන්නවා. මට වඩා ෙහොඳට
ඔබතුමාට භාෂාව හසුරුවන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ගරු අධිකරණ
ඇමතිතුමනි, -අජිත් පී. ෙපෙර්රා විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමාත් ඔබතුමා ළඟට කිට්ටු ෙවනවා- ඒ කාරණය පිළිබඳව
අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද,
පරමාර්ථය වුෙණ් “counsel” කියන වචනය ෙවනුවට ලංකාෙව්
නීතිඥෙයක් ෙපනී සිටිනවාය කියන වචනය ෙගන එන්නයි. එම
නිසා ෙම් අවස්ථාෙව් වඩාත්ම ෙයෝග්ය වචනය "ෙශේෂ්ඨාධිකරණ
නීතිඥ" කියන වචනයයි.
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉතාම ෙහොඳ පනත් ෙකටුම්පතක්.
ෙත්රිලා, ෙබ්රිලා, සාකච්ඡා කරලා ආපු පනත් ෙකටුම්පතක්. මීට
කාලයකට ෙපර ෙගෙනන්නට ඕනෑකම තිබුණු පනත්
ෙකටුම්පතක්. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා කිව්වා
වාෙග්ම මමත් කැබිනට් ඇමතිවරෙයක් ෙවලා සිටියා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය්
ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒමට පමාද වීම පිළිබඳව මම
සමස්ත සමාජෙයන්ම සමාව ඉල්ලනවා. ෙමොකද, සාමුහික
වගකීමක් තිෙබන්නට ඕනෑ නිසා. ෙම්ක මීට කාලයකට ෙපර
ෙගන ආ යුතු පනත් ෙකටුම්පතක් කියා මා කියනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම කියන්න ඕනෑ,
සමහර මන්තීතුමන්ලා ෙම් වැදගත් විවාදයත් ෙද්ශපාලනයට
හරවා ගත්තාය කියන එක. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමා නම්
ඒක ෙද්ශපාලනයට හරවා ගත්ත එක පිළිබඳව මට අරුමයක්,
පුදුමයක් නැහැ. ෙමොකද, එතුමා විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්න කාලෙය්
වාෙග් ෙනොෙවයි ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඇමතිවරෙයක් වුණාම. විරුද්ධ
පක්ෂෙය් ඉන්න කාලෙය් එතුමාට මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා නැතිවම බැහැ. අෙප් ජනාධිපතිතුමා ඇෙමරිකාෙව්
ගිෙයොත් එතුමාත් ඇෙමරිකාවට යනවාමයි. එතුමා
විරුද්ධ
පක්ෂෙය් ඉඳලා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඇමතිවරෙයක් වුණාම අද
හැසිෙරන්ෙන් හරියට ඕපපාතික ෙවලා වාෙගයි. සෑම
කාරණයක්ම ෙද්ශපාලනයට ඔබ්බවා ගන්නවා. ඒ ගැන අපට
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පුදුමයි. එතුමා විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්න කාලෙය් අෙප් ෙහොඳ
මිතෙයක්. අද එතුමා ලැයිස්තු ගණනාවක් කියවමින් ෙම් වැදගත්
විවාදයත් ෙද්ශපාලනීකරණය කළා. එෙහම නම් අපටත් කියන්න
පුළුවන්. ෙපේමදාස මහත්තයාෙග් කාලෙය් සිදු වුණු ඝාතන ටික,
නඩුකාරයන්ට ගල් ගහපු ඒවා ෙසොයා ගන්න බැරි වුෙණ් ෙම් පනත
ෙනොතිබුණු නිසා, රිචර්ඩ් ද ෙසොයිසා මරපු ෙකනා ෙසොයා ගන්න
බැරි වුෙණ් ෙම් පනත ෙනොතිබුණු නිසා කියලා ෙහට එළි ෙවන
ෙතක්ම කියා ෙගන කියා ෙගන යන්න පුළුවන්. හන්දියක්
හන්දියක් ගාෙන් මරලා දමලා හිටපු ෙකොල්ලන් මැරුෙව් කවුද
කියලා ෙසොයා ගන්න බැරි වුෙණ් ඒ නිසාය කියලා කියන්න
පුළුවන්. නමුත් අද විය යුත්ෙත් එෙහමද? ෙමවැනි වැදගත් පනත්
ෙකටුම්පතක් විවාද කරන ෙවලාෙව් විය යුත්ෙත් ෙමම පනත්
ෙකටුම්පෙත් වැදගත්කම පිළිබඳව කථා කරලා, ෙම් රෙට් සමහර
අපරාධවල සාක්ෂිකරුවන්ට, වින්දිතයන්ට ඒ අපරාධයට සම්බන්ධ
චූදිතයා ෙසොයා ගන්න බැරිව තිබුණු පශ්න නිරාකරණය කර ගන්න
බැරි වුෙණ් ෙමවැනි පනතක් ෙනොමැති වීම නිසාය කියන කාරණය
පිළිබඳව කථා කිරීම ෙන්ද? නමුත් එෙහම ෙනොෙවයි කෙළේ. සමහර
කට්ටිය කියන්න පටන් ගත්තා, "නීතිය වල් වැදිලා තිබුණා, දැන්
නීතිය එළියට ආවා" කියලා. දැන් ෙම් නීතිය එළියට ඇවිල්ලාද?
ෙම් කියන වල් වැදිලා නැති, එළියට ආපු නීතිය යටෙත් අදත් ෙම්
රෙට් සෑම ලංගම ඩිෙපෝවකම බලහත්කාරෙයන් DS මහත්වරු
පන්නලා ෙකොන්ෙදොස්තර මහත්වරු ඒ පුටුෙව් ඉඳ ගන්නවා. ඌව
පළාත මමත් විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මන්තීතුමාත් නිෙයෝජනය
කරන පළාත. ෙමන්න යහ පාලනය. ෙමන්න නීතිය.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

බිබිල ඩිෙපෝ එෙක් DS එෙළව්වා.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

බිබිල ඩිෙපෝ එෙක් DS එෙළව්වා විතරක් ෙනොෙවයි, ඌව
පළාත් සභාවට ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් පත් වුණු මහ ඇමතිතුමා
දිවුරුම් පකාශ අත්සන් කරලා මහ ඇමතිකෙමන් බෙලන්
පන්නනවා. ෙම් යහ පාලනය; සහජීවනය. අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
එෙහම ෙදයක් කළාද? විරුද්ධ පක්ෂෙය් අපට එකසිය විසි
ගණනක් ඉන්නවා. යූඑන්පී එකට ඉන්ෙන් 48යි. අපි දිවුරුම් පකාශ
අත්සන් කරලා ජනාධිපතිතුමාට ගිහින් දුන්නාද, "නැහැ, නැහැ,
එයා ෙනොෙවයි අගමැති, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා හරි
කවුරු හරි" කියලා. එෙහම කෙළේ නැහැ. ඇයි, අපි ජනතාවෙග්
තීන්දුව පිළිෙගන, අගමැති රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාය කියලා
මැතිවරණ කාලෙය් ජනතාවට කිව්ව නිසා ඒක පිළිෙගන ෙම්
පැත්ෙත්; විරුද්ධ පක්ෂෙය් බහුතරයක් තියා ෙගනත් අපි
අගමැතිතුමාෙග් අගමැතිකම අභිෙයෝගයට ලක් කරන්න ගිෙය්
නැහැ. හැබැයි, ආණ්ඩුව දිනපු ගමන් ඌව පළාත් සභාව
හැසිරුෙණ් එෙහම ෙනොෙවයි. අද හරින් පනාන්දු මහත්මයා
ඉන්ෙන් "පිනා මහ ඇමති" විධියටයි. එතුමා "පිනා මහ ඇමති."
දිවුරුම් පකාශ අර ෙගන, මහ ජනතාවෙග් ඡන්දයට එෙරහිව,
නීතියට එෙරහිව කටයුතු කළා. ෙම් වල් වැදුණා කියන නීතිය
එළියට ගත්ත හැටිද? දිවුරුම් පකාශය දුන්ෙන් කවුද? මහියංගනෙය්
ඉඩම් ඇල්ලුවා, නිධන් හෑරුවා, ෙහොරකම් කළා, ගැහුවා කියලා
හරින් පනාන්දු මහත්තයලාම කිව්ව එක්ෙකනාෙගන් දිවුරුම්
පකාශය ගත්තා. ඒක ගත්ත ගමන් එයා ෙහොරා ෙනොෙවයි;
මිනීමරුවා ෙනොෙවයි. ඒ මිනිහා දිවුරුම් පකාශය දුන්න ගමන් අර
වැරදි ඔක්ෙකොම ශුද්ධයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා නීතිය වල්
වැදුණු යුගය ෙවනුවට දැන් නීතිය එළියට ඇවිල්ලා කියලා
කියන්න ඕනෑ නැහැ. හැබැයි, ෙම් රෙට් නීතිය වල් වැදුණා නම්
ඉතිහාසය පුරාම යම් යම් අවස්ථාවල පාලනය කළ සියලුම පක්ෂ
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ඒකට වග කියන්න ඕනෑ. ස්වයං විෙව්චනාත්මකව ඒකට වග
කියන්න ඕනෑ. ෙම් පනත ෙගෙනන්න පමාද වුණු එක ගැන අද
මම සමාව ඉල්ලුවා වාෙග් පක්ෂ, විපක්ෂ ෙබ්දයකින් ෙතොරව
සියලු ෙදනාටම ජනතාවෙගන් සමාව ඉල්ලන්න බැරි ඇයි? ඒකට
ෙකොන්දක් තිෙබන්න ඕනෑ. ෛමතිපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා
ජනාධිපතිතුමා හැටියට ඉන්න කාලෙය්දීවත් අපට ඒ ෙකොන්ද
තිෙබන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෛමතිපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා
ජනාධිපති හැටියට පත් ෙවලා, අෙප් පක්ෂෙය් සභාපති ෙවලා,
අභ්යන්තරව -පක්ෂය ඇතුෙළේපජාතන්තවාදීව විෙව්චනය
කරන්න, හෘදය සාක්ෂියට එකඟව කථා කරන්න අද අෙප්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී කණ්ඩායමට අවස්ථාව දීලා තිෙබනවා.
ඒෙකන් තිෙබන සුවය, සැනසීමත් එක්ක රෑට නින්ද යන නිසා
ඒෙකන් ලැෙබන සැනසීම අෙප් ඇඟට දැෙනනවා. හැබැයි,
ෛමතිපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් ඒ යහ පාලනය එක්සත්
ජාතික පක්ෂය ඇතුෙළේ කියාත්මක ෙවනවාය කියන එක අපට
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම් ෙකොෙහොමද විෙද්ශ කටයුතු
අමාත්යාංශය යටෙත් ෙටලිෙකොම් එක ගැසට් ෙවන්ෙන්? අද
ෙටලිෙකොම් එක තිෙබන්ෙන් තැපැල් අමාත්යාංශය යටෙත්
ෙනොෙවයි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය යටෙත්යි. ෙකොෙහොමද
එෙහම නම් යහ පාලනය යටෙත් එෙහම ගැසට් ෙවන්ෙන්? මුදල්
අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන මහ බැංකුව, අගමැතිතුමාෙග්
අමාත්යාංශය යටතට ෙගෙනනවා. ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් මහ
බැංකුව මුදල් අමාත්යාංශෙයන් පිට දමා නැහැ. ඒකද යහ පාලනය
කියන්ෙන්? අගමැතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් ආයතන තිස්
ගණනක් ෙගොඩ ගැහිලා. ඒවා එෙහමද ෙවන්ෙන්? ඒ නිසා නීතිය
වල් වැදිච්ච එක ෙම් පනත් ෙකටුම්පතත් එක්ක එක පාරටම
එළියට ආවාය කියන්න එපා. ෙම් රෙට් මිනිස්සු දන්නවා, තවමත්
ෙම් රෙට් සමහර ආයතනවල නීතිය වල් වැදිලාය කියන එක. ඒක
ෙකොච්චරද කියනවා නම් සමහර අමාත්යාංශවල ඇමතිතුමන්ලා,
ඇමතිතුමියන්ලා ෙනොෙවයි, ජාතික ෙසේවක සංගමෙය් සභාපති,
ෙල්කම් යන අය තමයි ඇමතිතුමන්ලා, ඇමතිතුමියන්ලා විධියට
කටයුතු කරන්ෙන්. හැම තැනම ෙනොෙවයි, සමහර ආයතනවල
ඇමතිත්, ඇමතිතුමියත් ඉන්ෙන් පියන් හැටියටයි.
ඒ එක්කම තවත් එකක් කියන්න ඕනෑ. ෙහොඳත් කියන්න
එපායැ. ෙපර පැවති මැතිවරණ හා සංසන්දනාත්මකව
බලනෙකොට ෙම් මැතිවරණෙයන් පසුව පචණ්ඩ කියා අඩුයි. ඒක
මම පිළිගන්නවා. ඒක නැහැ කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි එෙහම
කියලා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දී නීතිය එෙහම
පිටින්ම වල් වැදී තිබුණාය, දැන් එළියට ඇවිල්ලාය, දැන් ෙෂෝක්,
සුදුයි කියන්න බැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක ඉතා වැදගත් පනත්
ෙකටුම්පතක්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් අධිකාරිය පිහිෙටව්වායින්
පසුව විෙශේෂෙයන්ම කාන්තා කටයුතු විෂයය භාර අමාත්යාංශෙය්
ෙල්කම්වරයා ෙහෝ ඒ ෙල්කම්වරයා විසින් නම් කළ එකී
අමාත්යාංශෙය් අතිෙර්ක ෙල්කම්වරයකු, ළමයින් පිළිබඳ විෂයය
භාර අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙහෝ ඒ අමත්යවරයා විසින් නම්
කළ එකී අමාත්යාංශෙය් අතිෙර්ක ෙල්කම්වරයකු ෙම් ගරු සභාෙව්
සාමාජිකයන් ෙවනවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාවන් හා
දරුවන් සම්බන්ධ ෙවච්ච නඩුවලදී ඒ අය පැමිණිලිකාරෙයෝ,
වින්දිතෙයෝ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ
අධිකරණ අමාත්යතුමා, නීතිඥ අජිත් ෙපෙර්රා, විෙද්ශ කටයුතු
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා සමහර නඩු ගැන මට වඩා ෙහොඳින්
දන්නවා. ඒ නඩුවල සාක්ෂි ලබා ගැනීෙම්දී ෙගොඩාක් පශ්න මතු
වුණා. අපි වාෙග් ටිකක් කට සද්ද නීතිඥවරෙයක් විත්තිය
ෙවනුෙවන් හරස් පශ්න අහන්න ගත්ෙතොත් ඒ දරුවාෙග් හරි,
පැමිණිලිකාරියෙග් හරි මානසිකත්වය සම්පූර්ණෙයන් කඩා
වැෙටනවා. ඒ නිසා එවැනි අවස්ථාවලදී ඒ වින්දිතයා හරි,
සාක්ෂිකරුවා හරි ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ෙමවැනි පනතක් ෙගන
ඒම ඉතා වැදගත් ෙවනවා. ෙම් පනත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාපු
එක ගැන මම ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත
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ෙවනවා. අවසානෙය්දී ෙම් පනත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න
එතුමාට ෙකොන්දක් තිබුණා. මම අධිකරණ නිෙයෝජ්ය ඇමති ෙවලා
හිටපු කාලෙය්දීත් ෙනොෙයකුත් පශ්න නිසා ෙම් පනත
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න බැරි වුණා. ඊට පසුව ආපු අයටත්
බැරි වුණා. ෙමොන පක්ෂයක් බලෙය් හිටියත් වර්තමාන සමාජය
තුළ ෙමවැනි ෙදයක් කරන එක ෙලෙහසි නැහැ. විවිධ අන්තගාමී
කල්ලිවල, cultsවල විවිධ මත දරන ෙද්ශපාලන මතදාරීන් ඉන්නා
සමාජයක, රටක ෙමවැනි පනතක් ෙගෙනන එක ෙලෙහසි නැහැ.
ඒ සඳහා ෙකොන්දක් තිෙබන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට
ඒ සඳහා ෙකොන්දක් තිබුණු එක ගැන මා සතුටු ෙවනවා.
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් යහ පාලන පතිපත්තිය
තුළ එතුමාෙග් සරලකම, එතුමා ෙම් රෙට් ගමක ඉපදුණු ෙකෙනක්
හැටියට, ගම්වල තිෙබන ෙමවැනි නඩුවල වින්දිතයන්ට,
සාක්ෂිකරුවන්ට තිෙබන පශ්න පිළිබඳව පාෙයෝගිකව දන්නා
ෙකෙනක් හැටියට, එතුමාෙග් නායකත්වයත් ඔබතුමාට ඒ ශක්තිය
ලබා ෙදන්න ඉවහල් ෙවන්න ඇතිය කියා මා හිතනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමා
නිෙයෝජනය
කරන වතුකරෙය් ජනතාවටත් ෙමයින් විශාල
සහනයක් ලැෙබනවා. නීතිය තිෙබන්න ඕනෑ, බැරි ෙකනාටයි. ඒ
මිසක් පුළුවන් ෙකනාට ෙනොෙවයි. නීතිය ඉදිරිෙය් ෙම් රෙට් බැරි
ෙකනා ගැන ෙහොයනෙකොට විෙශේෂෙයන්ම වතුකරෙය් ජනතාව
තමයි ඒ බැරිම ෙගොෙඩ් ඉන්ෙන්. ඒ අයට පශ්නයක් වුණාම, ඒ අය
යම්කිසි නඩුවක වින්දිතෙයෝ වුණාම, සාක්ෂිකරුෙවෝ වුණාම
වතුකරෙය් ජනතාවට තමයි විෙශේෂෙයන්ම ආරක්ෂාව ඕනෑ.
ෙමොකද, සමහර ෙවලාවට ඒ අය පැමිණිලි දමන්න ෙපොලීසියට
ගියාම තවමත් ඒ ෙපොලීසිවල පැමිණිල්ල ලියා ගන්න තරම් භාෂාව
දන්නා ෙකෙනක් නැහැ. එවැනි පශ්න රාශියක් මැද තමයි
වතුකරෙය් ජනතාව ජීවත් ෙවන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම වතුකරෙය්
ජනතාව යම් නඩුවක වින්දිතෙයක් ෙහෝ සාක්ෂිකරුෙවක් වූ
අවස්ථාවකදී ෙම් පනත හරහා විෙශේෂෙයන්ම සහනයක්
ලැෙබනවාය කියා මා හිතනවා. විෙශේෂෙයන්ම නීතිය තිෙබන්න
ඕනෑ පුළුවන් එකාට ෙනොෙවයි -තිෙබන ෙකොනාට ෙනොෙවයිසමාජෙය් බැරි ෙකනාටය කියන මතය සනාථ කරමින් ෙමවැනි
පනතක් ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන් රජයට ස්තුතිය පළ කරනවා.
හැබැයි, රජෙය් සමහර මැති ඇමතිවරුන් පුරසාරම් ෙදොඩපු විධියට
වල් වැදිච්ච නීතිය තවම එළියට ඇවිල්ලා නම් නැහැ. තවමත්
සමහර තැන්වල වල් වැදිච්ච නීතිය වළ ඇතුෙළේමයි කියන
කාරණය මතක් කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[பி.ப. 5.24]

ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා

(மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர)

(The Hon. Perumal Rajathurai)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
குற்றச்ெசயல்க க்குப்
ப யாக்கப்பட்ேடா க்கும்
சாட்சி
க க்குமான உதவி மற் ம் பா காப் ச் சட்ட லம்
ெதாடர்பான விவாதத்திேல கலந் ெகாண்
என் ைடய
க த் க்கைள ம் ன்ைவப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் அளித்தைமக்கு
நன்றி ெதாிவிக்கின்ேறன். இன்
நாடளாவிய ாீதியில் பல
குற்றங்கள் நைடெப கின்றன. குறிப்பாக, திட்டமிடப்பட் க்
கு க்களினால்
ாியப்ப ம்
க ைமயான
குற்றங்கள்
அதிகாித் ள்ளன. இன்
இந்தக் குற்றங்கள் ெதாடர்பில்
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற் ம் சாட்சிகள் நீதிமன்றத்தில்
சாட்சியமளிக்க ம் ெபா ஸ் நிைலயம் ேபான்ற
ைறப்
பாட்ைடப் ெபற் க்ெகாள் ம் திைணக்களங்களில் அல்ல
ஏைனய விசாரைண நிைலயங்களில்
ைறப்பா ெசய்ய ம்
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விசாரைணகள்
ெதாடர்பில்
ேமலதிக
ஒத் ைழப்ைப
வழங்க ம் சுதந்திரமாகச் ெசயற்பட ம்
யாத நிைலேய
காணப்ப கின்ற .
இன்
குற்றம்
ாிந்தவர்கள்,
குற்றவாளிகள் சுதந்திரமாகப் ெபா ஸ் நிைலயத் க்குச்
ெசல்கின்ற,
நீதிமன்றத்தில்
ணிந்
ஆஜராகின்ற
அேதேவைள, இந்தக் குற்றங்களினால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள்
மற் ம் சாட்சிகள் ணிந் சுதந்திரமாகச் ெசயற்பட
யாத
நிைல காணப்ப கின்ற . எனேவ, இ
ெதாடர்பில் ஒ
சட்டத்ைத இலங்ைகயில் உ வாக்குமா
ஐக்கிய நா கள்
சைப ஒன்றியங்களினால் காலத் க்குக்காலம் பல தடைவகள்
வ
த்தப்பட்ட . இதைனத் ெதாடர்ந் , இலங்ைகயின்
நீதித் ைற ேம ம் சுதந்திரமாகச் ெசயற்பட ஒத் ைழக்கக்
கூ யவைகயில், குற்றச்ெசயல்களினால் பாதிக்கப்பட்டவர்
கைள ம் சாட்சிகைள ம் பா காக்கக்கூ ய, அவர்க க்கு
உதவி மற் ம் பா காப் வழங்கக்கூ ய இப்ப யான ஒ
க்கியமான சிறந்த சட்ட லத்ைத இந்தச் சைபயிேல
சமர்ப்பித்த நீதித் ைற அைமச்சர் அவர்க க்கு நான்
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.
நான் ஏறத்தாழ 18 வ டங்களாக ஒ சட்டத்தரணியாக,
அ
ம் ஆரம்ப அல்ல
தல்நிைல நீதிமன்றங்களான
நீதவான் நீதிமன்றம், மாவட்ட நீதிமன்றம் ேபான்றவற்றின்
வழக்குகளில் ஆஜராகியி க்கின்றைமயால், நான் ெதாழில்
ாீதியாகப் ெபற்ற அ பவங்கைள இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல
பகிர்ந் ெகாள்வ
சாலப்ெபா ந் ம்
என்
நிைனக்
கின்ேறன்.
இன்
குற்றச்ெசயல்களில் ஈ பட்டவர்கள் வழக்கு
விசாரைண
ந்த பின்னர், குற்றவாளியாகக் காணப்பட்டால்
நீதிமன்றம்
தண்டைன
வழங்குவதற்கு
ன்னர்,
குற்றவாளிகளிடம்
தண்டைனையக்
குைறப்பதற்கான
காரணங்கைளக் - mitigation - ேகட்கின்ற . ஆனால்,
பாதிக்கப்பட்டவாின் வழக்குைரப்பிைனக் - Victim Impact
Statement- ேகட்பதில்ைல. ஆனால், இன்
உலகில் பல
வளர்ச்சி ற்ற நா களிேல இந்த நிைலைம நைட ைறயிேல
காணப்ப கின்ற . எனேவ, தற்ேபாைதய நைட ைறயில்
குற்றவாளிக க்குத் தண்டைன வழங்குவதற்கு
ன்னர்
அல்ல
தண்டைனத் தீர்ப்பளிப்பதற்கு
ன்னர் பாதிக்கப்
பட்டவாின் உைரயிைன - Victim Impact Statement கட்டாயம்
நீதிமன்றம்
ேகட்கேவண் ம்.
இதன் லம்
குற்றவியல் நீதி
ைமயாக நைட ைறப்ப த்த வாய்ப்
ஏற்ப ம்.
அேதேபால்
குற்றங்களினால்
பாதிக்கப்பட்டவர்கள்
விேசடமாகக் கற்பழிப் , சி பிள்ைளகள் சம்பந்தப்பட்ட
குற்றச்ெசயல்கள்
ேபான்றவற்றால்
பாதிக்கப்பட்டவர்கள்
ெபா சில்
ைறப்பா
ெசய் ம் ேநரங்களில் சட்டத்தரணி
ஒ வாின்
லமான சட்ட உதவி வழங்கப்படேவண் ம்
என்ப
கட்டாயமாக்கப்படல் ேவண் ம்.
கற்பழிப் ப்
ேபான்ற குற்றச் ெசயல்களினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்
ெபா சில் ைறப்பா ெசய் ம்ேபா ெதளிவான மனநிைல
அவர்க க்கு இ ப்பதில்ைல. எனேவ, சாியான
ைறயில்
ைறப்பாட் ைன ேமற்ெகாள்ளச் சட்டத்தரணி ஒ வாின்
உதவி கட்டாயமாக்கப்படல் ேவண் ம் என்பேத என் ைடய
க த் . அேதேபால் குற்றங்கள் ெதாடர்பிலான "B" Report
என்
ெசால்லப்ப கின்ற
தல் அறிக்ைக ெபா சாாினால்
நீதிமன்றத்தில்
தாக்கல்
ெசய்யப்ப கின்றேபா ,
அந்த
அறிக்ைகயில் குற்றத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவர் ெதாடர்பில்
சட்ட உதவி ெபற் க்ெகா த்தைம பற்றி விாிவாக அறிவித்
தி க்க ேவண் ம் என்பைத ம் கட்டாயப்ப த்தினால் இந்தச்
சட்டம் ேம ம் சிறப்பானதாக அைம ம்.
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குற்றங்களினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கைளப் பா காப்பதற்
கான ேதசிய அதிகார சைபெயான்ைறத் தாபிப்பதற்கான
ஏற்பா இச்சட்ட லத்தில் காணப்ப கின்ற . அ
மிக ம்
சிறப்பான ஒ அம்செமன் நான் க
கின்ேறன். இன் ம்
ெதன்னாபிாிக்கா
ேபான்ற
நா களில்
குற்றங்களினால்
பாதிக்கப்பட்ேடாாின்
நலன்கள்
ெதாடர்பில்
விேசட
கவனத் டன்
ெசயற்ப ம்
ேதசிய
அதிகாரசைபகள்
காணப்ப கின்றன. ஆனால், இந்த அதிகாரசைபயின்
ைம
யான பணி நிைறேவற்றம் ெதாடர்பிேல நீதிமன்றத்தின்
ேமற்பார்ைவ அல்ல
அதிகாரம் இ த்தல் நன்
என்
க
கின்ேறன்.
அ மாத்திரமல்ல, இன் குற்றச்ெசயல்களினால் பாதிக்கப்
பட்டவர்கள் நைட ைற வாழ்க்ைகயிேல பல பாதிப் க்கைள
எதிர்ெகாள் ம் ர்ப்பாக்கிய நிைல காணப்ப கின்ற . அதில்
குறிப்பாக மேனாநிைல பாதிப் , ெபா ளாதார நிைலயில்
பின்னைட , வாழ்வாதார நிைல பாதிப் , ச க அங்கீகார
இழப் ேபான்ற பல பாதிப் க்கைள அைடயாளப்ப த்தலாம்.
எனேவ,
இப்ப யான
காரணிகள்
ெதாடர்பிேல
கவனெம த் ச் ெசயற்பட ேவண் ம். மனநல சிகிச்ைச ைற
என்
கூறப்ப கின்ற consultation ேபான்றைவ குற்றங்
களினால் பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு வழங்கப்படல் மிக ம்
அத்தியாவசியமாகும்.
ச க எதிர்பார்ப்பிைன ஏற்ப த் கின்ற வழக்குகளில் sensitive cases - விசாரைணகள் காலம் தாழ்த்தப்படா
ாிதமாக ேமற்ெகாள்ளப்படல் ேவண் ம். உதாரணமாக,
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குற்றம் ாிந்தவர்களிடம் சரணைட ம்
வைர ெபா சா ம் சட்ட மாஅதிபர் திைணக்கள ம்
நீதிமன்றத்திேல குற்றப்பத்திாிைகையத்
தாக்கல் ெசய்வ
தில்ைல. பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ேவ
வழியின்றிக் குற்றம்
ாிந்தவர்களிடம் சரணாகதி அைடந்
சமரசம் ெசய்
ெகாள் ம் நிைல ஏற்ப ம்ேபா
வழக்கு விசாரைணகள்
ஆரம்பிக்கப்ப கின்றன. இந்த நிைலைமயில் பாதிக்கப்பட்ட
சாதாரண மக்க க்கு நீதி, நியாயம் ரணமாகக் கிைடக்கும்
என்ற நம்பிக்ைக இழக்கப்ப கின்ற . எனேவ, சி வர்
பா யல் ஷ்பிரேயாக வழக்குகள் ஆகக்குைறந்த ஒ வ ட
காலத்திற்குள்ளாவ விசாாித்
க்கப்பட ேவண் ம் என்ற
ஒ கட்டாய நைட ைற இங்கு காணப்பட்டால் சிறந்தெதன்
க
கின்ேறன்.
தற்ேபா
இப்ப யான சி வர் பா யல்
ஷ்பிரேயாக
வழக்குகளில் சட்ட மாஅதிபாின் ஆேலாசைன - Attorney
General's Advice - மிக
க்கியமாகக் க தப்ப கின்ற .
நாட்
ள்ள பல நீதிமன்றங்களிேல பல வழக்குகள் இந்த சட்ட
மாஅதிபாின் ஆேலாசைன கிைடக்காத காரணத்தினால்
விசாரைணக்குக்கூட எ க்கப்படா
இன்ன ம் ேதங்கி
யி க்கின்றன. இவ்வா
காலங்கடத்தப்ப கின்ற ேபா ,
குறிப்பாக இந்தப் பா யல்
ஷ்பிரேயாகத்திற்கு உட்பட்ட
ெபண் பிள்ைளகள் தங்கள
தி மண வய க்கு
ன்னர்
தி மணத்ைத
த் வி கின்ற ஒ சூழ்நிைலயில், அவர்கள்
நீதிமன்றம்
வந்
தனக்கு
நடந்த
அநீதிையப்பற்றி
ெவட்கமின்றி அல்ல
தயக்கமின்றி எ த் க்கூறக்கூ ய
நிைல ஏற்ப வதில்ைல. சிலர் ெவட்கம் காரணமாகத் தமக்கு
எ
ேம நடக்கவில்ைல என் கூட நீதிமன்றத்திேல கூ
கின்றார்கள். இதனால், குற்றம்
ாிந்தவர்கள் இங்ேக
தண்டைனக்குள்ளாகாமல்
பாதிக்கப்பட்டவர்கேள ெமன்
ேம ம் பாதிப் க்குள்ளாகும் நிைல காணப்ப கின்ற .
இன்
குற்றத் தீர்ப்பளிக்கப்பட் ச் சிைறத்தண்டைன
ெப ேவார் க ழிய உடல் உைழப் டன்கூ ய சிைறத்
தண்டைன ெப கின்றார்கள். சிைறயில் அவர்கள்
ாி ம்
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ேவைலக்கு ேவதனம் வழங்கப்ப கின்ற . அவர்கள் சிைறத்
தண்டைனக்காலம் ர்த்தியான பின்னர் அந்தக் குறிப்பிட்ட
ேவதனத்தின் ெமாத்தத் ெதாைகைய ம் ெபற் க்ெகாண்
ெவளியிேல வ கின்றார்கள். இதனால் குற்றச்ெசயல்களினால்
பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு எந்தவித நன்ைம ம் கிைடப்
பதில்ைல. எனேவ, சிைறத்தண்டைன ெப ம் குற்றவாளி
களின் உடல் உைழப் ேவதனத்தின் ஒ குறிப்பிட்ட பங்கு
பாதிக்கப்பட்டவ க்கு வழங்கப்ப வதற்கான ஏற்பா கைளச்
ெசய்யேவண் ம்.
இன் ெமா விடயத்ைத ம் குறிப்பிட ேவண் ம். வாகன
விபத் ேபான்ற வழக்குகளில், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல
இறந்தவர்கள் ெதாடர்பிேல தற்ேபா நீதவான் நீதிமன்றம் ஓர்
இலட்சம்
பாய் வைர நட்ட ஈட் ைனப் ெபற் க்ெகா க்க
ம். இ
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்
ேகாைவயிேல 17ஆம் பிாிவில் காணப்ப கின்ற . இந்தத்
ெதாைக அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம். வாகன விபத்
வழக்குகளில் குறிப்பாக மரணம் அல்ல
ைமயான
அங்க னம் ேபான்றைவ ஏற்ப கின்றேபா
இந்த விடயம்
கைடப்பி க்கப்படலாம் என் க
கின்ேறன்.
பா யல்
ஷ்பிரேயாக
வழக்குகளில்
பாதிக்கப்
பட்டவர்களின் விசாரைணகள் விேசடமாக சி வர் சி மியர்
ெதாடர்பிலான வழக்கு விசாரைணகள் பிரத்திேயகமான
அைறயிேல நைடெப வதற்கு ஆவன ெசய்யப்பட ேவண் ம்.
அேதேபால்
குற்றவாளிகள்
சார்பிேல
ஆஜராகும்
சட்டத்தரணிகள் பாதிக்கப்பட்ட சி வர்க டன் ேந க்கு ேநர்
நின்
மிக ம் ேமாசமான
ைறயில் கு க்கு விசாரைண
கைளச் ெசய்
- ேகள்விகைளக் ேகட்
அவர்கைளச்
சங்கடத் க்குள்ளாக்காமல், ந ன ெதாழில் ட்ப உதவி டன்
சாட்சிைய ேவேறார் அைறயில் ைவத் விசாரைண ெசய்தல்
மிக ம் சிறந்த என் நான் கூ கின்ேறன்.
அ ேபால், ெவளிநாட் ப் பிரைஜகள்மீதான குற்றங்கள்
பற்றிய இன் ெமா
க்கியமான விடயம் பற்றி ம் நான்
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். இலங்ைக, உல்லாசப் பிரயாணத்
ைற லம் பிரதான வ மானத்ைதப் ெப கின்ற ஒ நா .
இன்
இலங்ைகக்கு வ கின்ற உல்லாசப் பிரயாணிகள்மீ
ெப ம்பா ம் ெவளிநாட் ப் பிரைஜகள்மீ பல குற்றங்கள்
ாியப்ப வ டன் அவர்கள் பா யல் ன்
த்தல்க க்கும்
ஆளாகின்றனர். இந்த வைகயில் தி ட் , ெகாள்ைள, பா யல்
ஷ்பிரேயாகம் ேபான்ற குற்றச்ெசயல்களினால் பாதிக்கப்
பட்ட ெவளிநாட் ப் பிரைஜகள் தம் ைடய
ைறப்
பாட் ைனப்
ெபா ஸா க்கு
அறிவிக்கின்றேபாதி ம்
தங்க ைடய விசா காலம்
வைடந்த பின்னர் இந்த
நாட்ைடவிட்
ெவளிேயறிவி கின்றார்கள்.
எனேவ,
ெதாடர்ந் வ ம் காலங்களிேல வழக்கு விசாரைணகளில்
பங்ெக ப்பதற்கு அவர்க க்கு எந்தவிதமான சந்தர்ப்ப ம்
இல்ைல. இதனால் ேபாதிய சாட்சிகள் நீதிமன்றத் க்கு
வராததால் அந்தக் குற்றச்ெசயல்கள் ாிந்தவர்கள் வி தைல
ெசய்யப்ப கின்றார்கள். இதனால் இவ்வா
பாதிக்கப்
பட்டவர்கள் இலங்ைகயின் சட்டதிட்டங்களின் நைட ைற
ெதாடர்பிேல அதி ப்தியைடந் , இலங்ைக நாட் க்கு
எதிராகப் பிரசாரங்கைள ேமற்ெகாள்ள நிர்ப்பந்திக்கப்N
ப கின்றனர்.
இந்த
நிைல
இலங்ைகக்குச்
சர்வேதச
நா களிேல பாாிய அபகீர்த்திைய ஏற்ப த் கின்ற . எனேவ,
இவ்வாறானவர்கள்
ெவளிநாட் த்
தரகங்களின் லம்
ெசய்மதி - satellite - ஊடாக விசாாிக்கப்ப வத டாக
அவர்க க்கு நிவாரணம் வழங்கும் ஒ ங்கு ைறகள் ேமற்
ெகாள்ளப்பட்டால் இந்த நாட் ன் நற்ெபயர் காப்பாற்றப்ப ம்;
அவ்வா பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கும் நீதி கிைடக்கும் என்
கூறி, என் ைடய இந்த உைரைய
த் க்ெகாள்கின்ேறன்.
நன்றி.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පථමෙයන්ම අෙප් හිතමිත
අධිකරණ හා කම්කරු සබඳතා අමාත්ය, ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස
රාජපක්ෂ මැතිතුමාට අප සියලු ෙදනාෙග්ම ස්තුතිය පුද කරනවා,
පමාද ෙවලා ෙහෝ ෙම් අත්යවශ්ය පනත් ෙකටුම්පත
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට දීර්ඝ
ඉතිහාසයක් තිෙබන බවත් කියන්න ඕනෑ. මට මතකයි, 2008
වර්ෂෙය්දී ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ
අවස්ථාෙව්දී මානව හිමිකම් ඇමතිවරයා හැටියට මමයි, මුල් කථාව
සිදු කෙළේ. අමරසිරි ෙදොඩංෙගොඩ මැතිතුමා අධිකරණ ඇමතිවරයා
හැටියට පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාවාට එතුමාෙග්
අසනීප තත්ත්වය නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ අවශ්ය
විගහය කිරීම පැවරුෙණ් මටයි. ඒ අවස්ථාෙව්දී අපි සූදානම් ෙවලා
ආෙව් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරන්නයි. හැබැයි, ඒ
අවස්ථාෙව්දී එයට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එකඟතාවක් තිබුෙණ් නැහැ.
විෙශේෂෙයන්ම විපක්ෂෙයන් නැඟිටලා කිව්ෙව්, තවදුරටත් ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව අධ්යයනයක් කරන්න ඕනෑ; එම නිසා
එදින සම්මත කිරීමට පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න එපා
කියලායි. ඊට පසුව තමයි, කාරක සභාවකට පනත් ෙකටුම්පත
ඉදිරිපත් කරලා දීර්ඝ කාලයක් ගත්ෙත් නැවත වරක් ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත සංෙශෝධන ඇතිව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත්
කරලා අනුමැතිය ලබා ගන්න. ඊට ෙපර, නීතිපති
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමඟ, Legal Draftsman සමඟ දීර්ඝ වශෙයන්
කථා කරලා අවසානෙය්දී කාලයක් ගිහිල්ලා තමයි ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා අනුමැතිය
ලැබුෙණ්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon.
Perumal Rajathurai to take the Chair?
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I propose that the Hon. Perumal Rajathurai do now
take the Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා මූලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. R. YOGARAJAN left the Chair, and THE
HON. PERUMAL RAJATHURAI took the Chair.

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා
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ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ගිහිල්ලා 2008 දීත්,
2012 දීත් විශ්ව කාලීන සමාෙලෝචන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන
අවස්ථාෙව්දී මමයි ඒ UPR - Universal Periodic Review වාර්තාව රජය ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කෙළේ. විෙශේෂෙයන්ම ෙමවැනි
පනතක් නැතිකෙම් අඩු පාඩුව පිළිබඳව ඒ අවස්ථාෙව්දී කථා කළ
ෙනොෙයකුත් රටවල් සඳහන් කළා කියන එකත් වාර්තාගත ෙවලා
තිෙබනවා. එවැනි අවස්ථාවලදී අපි කිව්ෙව්, 2008 ෙවනෙකොට ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාවා; ඒ පනත් ෙකටුම්පත අපට සම්මත කර
ගන්න බැරි වුණා; හැබැයි, ඉදිරිෙය්දී අප එය සම්මත කරනවා
කියලායි. ෙමොකද, අපි පරීක්ෂණ පවත්වනවා නම් ඒ පරීක්ෂණ
සාර්ථක පරීක්ෂණ ෙවන්න ඕනෑ. ඒ පරීක්ෂණ හරහා අපි අවසාන
තීරණයකට එනවා නම්, ඇත්ත ෙසොයන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා නම් සාක්ෂි අවශ්යයි. සාක්ෂිකරුෙවෝ ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන්
නැත්නම් කවදාවත් අපට අවශ්ය ඒ ෙතොරතුරු ලබා ගන්න බැරි
ෙවනවා.
2009 මැයි 19වැනි දා වන ෙකොට යුද්ධය ඉවර වුණත් ඒ
කාලය තුළදී, -2006 ඉඳලා 2009 දක්වා- ඇති වුණු සිද්ධීන්,
නැත්නම් අපට ෙචෝදනා එල්ල කළ සිද්ධීන් පිළිබඳව පරීක්ෂණ
පවත්වලා සාර්ථක පතිඵලයක් අපි ලබා ෙදනවා නම් අපට
සාක්ෂිකරුවන් අවශ්යයි. හැබැයි, ඒ සාක්ෂිකරුවන් ඉදිරිපත්
වන්ෙන් නැත්ෙත් ෙමවැනි පනතක් නැති නිසායි. නැත්නම්
නීතිෙයන් ඒ අයට ආරක්ෂාවක් ලැෙබන්ෙන් නැති නිසායි කියන
මතය තමයි ෙනොෙයකුත් අවස්ථාවල අපට ඉදිරිපත් කෙළේ. ඇත්ත
වශෙයන්ම මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට පමණක් ෙනොෙවයි.
රජෙය් නිෙයෝජිතයා හැටියට අන්තර් පාර්ලිෙම්න්තු සංගමෙය්
මානව හිමිකම් කමිටුවට ගියත් මෙගන් ඒ අය හැම ෙවලාෙව්ම
ඉල්ලුෙව්, "ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරලා සාක්ෂිකරුවන්ට
ආරක්ෂාව ෙදන්න" කියලායි.
අපි ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ, යුද්ධය පැවැති
කාලෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු, ඒ වාෙග්ම හිටපු ඇමතිවරු
ගණනාවක් ඝාතනය වුණ බව. ෙජෝශප් පරරාජසිංහම් මන්තීතුමා
ගැන කථා කළත්, රවිරාජ් මන්තීතුමා ගැන කථා කළත්,
මෙහේස්වරන් මන්තීතුමා ගැන කථා කළත්, ෙජයරාජ්
පනාන්දුපුල්ෙල් ඇමතිතුමා ගැන කථා කළත්, ලක්ෂ්මන්
කදිර්ගාමර් හිටපු විෙද්ශ ඇමතිතුමා ගැන කථා කළත්, ද.මු.
දසනායක හිටපු ඇමතිතුමා ගැන කථා කළත් ඒ ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාඩි වුණු අෙප් සෙහෝදර මන්තීවරු, ඇමතිවරු.
ඒ මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ ගැන කථා කළත්, ඇත්ත ෙහොයලා,
පරීක්ෂණ අවසන් කරලා, "අපි ෙමවැනි ෙද්වල්වලට හිස
නමන්ෙන් නැහැ" කියන එක ජාත්යන්තරයට ෙගනියලා
ෙපන්වන්න අපට තවම හැකියාව ලැබිලා නැහැ.
ෙජෝශප් පරරාජසිංහම් මන්තීතුමාෙග් පරීක්ෂණය තවම ඉවර
නැහැ. ෙමොකද, අවශ්ය සාක්ෂිකරුවන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා නැති
නිසා. රවිරාජ් මන්තීතුමා ගැන කථා කළත් ඒකයි තත්ත්වය. හිටපු
ඇමතිවරෙයකු වන මෙහේස්වරන් මහතාෙග් පරීක්ෂණය නම්
ඉවරයි. අවසානෙය්දී, ඒ ෙවඩි තියපු එක් ෙකනාව අල්ල ගත්තා.
වරදකරු පාෙපෝච්චාරණයක් කළා. DNA පරීක්ෂණයක් හරහා
ඔප්පු කළා, ඔහු වරදකරු බව. ද.මු. දසනායක හිටපු ඇමතිතුමාෙග්
පරීක්ෂණයත් හුඟක් දුරට ඉවරයි. එක් ෙකෙනක් අත් අඩංගුවට
අරෙගන තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම පරීක්ෂණ අවසන්
ෙනොමැති වීම නිසා අපි ජාත්යන්තරයට විශාල වශෙයන් අවස්ථා
දුන්නා, අපට මඩ ගහන්න. ඒ පරීක්ෂණ අවසන් කරලා අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වන පුළුල් සංහිඳියාවට යන්න අපට බැරි වුෙණ්
ඇයි කියන කාරණයට කියන්න ෙදයක් අපිට තිබුෙණ් නැහැ.

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

මට මතකයි, ජාත්යන්තර සම්ෙම්ලනවලට අපි සහභාගි ෙවන
ෙකොට ෙනොෙයකුත් අවස්ථාවලදී ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත
කළ යුතුයි කියන පකාශය ෙනොෙයකුත් අය, -බලවත් රටවල් පවාඅපට ඉදිරිපත් කළා. ඒ බවත් අප සඳහන් කරන්න ඕනෑ. අපි

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා පරණගම ෙකොමිසෙම් කාලය
අෙගෝස්තු දක්වා දීර්ඝ කර තිෙබනවා. ඒ ගත්ත තීරණය ෙහොඳයි.
දැන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට ගරු කථානායකතුමා අනුමැතිය දුන්
පසුව පරණගම ෙකොමිසමට පුළුවන් ෙම් පනත පදනම් කර ෙගන
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සාක්ෂිකරුවන් ෙහොයලා, ඒ සාක්ෂිකරුවන්ට ආරක්ෂාව සහිතව
ඇවිල්ලා, ඒ පරීක්ෂණ ඉවර කරන්න අවශ්ය ෙතොරතුරු සපයන්න
අවස්ථාව ෙදන්න. ඒ වාෙග්ම මාර්තු මාසෙය් ජිනීවා මානව හිමිකම්
කවුන්සිලයට
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
රජය
පැත්ෙතන්
නිෙයෝජිතෙයෝ යැව්වාම ඔහුට කියන්න පුළුවන්, "දැන් අපි ඒ
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ෙගන තිෙබනවාය" කියලා. හැබැයි
ගරු ඇමතිතුමනි, මම කියන්න ඕනෑ, අද ෙම් ඉදිරිපත් කළ පනත්
ෙකටුම්පතයි, 2008 ඉදිරිපත් කළ පනත් ෙකටුම්පතයි අතර ෙලොකු
ෙවනසක් තිෙබන බව. 2008 ඉදිරිපත් කළ පනත් ෙකටුම්පත මීට
වඩා ශක්තිමත්. අවාසනාවකට අපට එදා ඒක සම්මත කර ගන්න
බැරි වුණා. ෙමොකද, එකඟතාවක් තිබුෙණ් නැති නිසා. හැබැයි, එහි
ශක්තිමත් බව දියාරු කරලා ෙහෝ යම් කිසි මට්ටෙම් ආරක්ෂාවක්
ලබා ෙදන්න පුළුවන් පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම හරහා
මම හිතනවා, ෙම් රෙට් පුළුල් සංහිඳියාවක් ඇති කරන්න අෙප්
තිෙබන බලාෙපොෙරොත්තුව ඉෂ්ට කර ගන්න අපට අවශ්ය
වාතාවරණය ෙම් හරහා සකස් කරන්න පුළුවන් කියලා. ෙතොරතුරු
තිෙබනවා නම් භය නැතුව ඉදිරිපත් ෙවලා ඒ ෙතොරතුරු ලබා දීලා
ඒ අවාසනාවන්ත සිද්ධීන් පිළිබඳ ඇත්ත ෙහොයන්න උදවු ෙවන්න
පුළුවන්. ඊට පසුව ඒ කරුණු ජනතාවට ඉදිරිපත් කරන්න.
නැත්නම් අපට කවදාවත් ඒ පුළුල් සංහිඳියාෙව් ගමන අවසන්
කරන්න බැරි වනවා. අෙප් රජයටත් ඒ සඳහා වුවමනාවක් තිබුණා.
හැබැයි, අවාසනාවකට ෙමවැනි ආරක්ෂාවක් ලබා ගන්න අපි
පමාද වුණා. ඒ වාෙග්ම මම කියන්න ඕනෑ විපක්ෂයත් ෙම් කාලය
තුළදී නිහඬව හිටිය බව. ෙම් පනත ෙග්න්න එපා කියලා එදා
කිව්වත්, ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් පැත්ෙතනුත් ෙම් සඳහා
උනන්දුවක් දැක්වුෙය් නැහැ; අවාසනාවකට විපක්ෂෙයනුත් ෙම්
පිළිබඳව උනන්දුවක් දැක්වූෙය් නැහැ. ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා
අධිකරණ ඇමතිතුමා වුණාට පසුව තමයි නැවත වරක් ෙමම පනත්
ෙකටුම්පත ගත්ෙත්. මම දන්නවා, එතුමාට ෙනොෙයකුත්
අවස්ථාවලදී කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ෙදෝෂාෙරෝපණවලටත් මුහුණ
ෙදන්නට සිදු වුණු බව. හැබැයි, එතුමාට ආත්ම ශක්තියක් තිබුණා,
ඒවාට මුහුණ ෙදන්නට.
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙහොඳ නීතිඥවරෙයක් හැටියට, පුළුල්
වශෙයන් සිතන ඇමතිවරෙයක් හැටියට ඔබතුමාටම ඔබින
ඇමතිකම පමාද වී ෙහෝ ලැබුණා. සංහිඳියාව පිළිබඳව හදවතින්ම
වැඩ කරන ෙකෙනක් හැටියට ඔබතුමා දැක්කා, අපි ඇත්ත
ෙහොයන්න ඕනෑ කියලා. ෙමොකද, ඇත්ත ෙහොයන්ෙන් නැතිනම්
ෙම් රෙට් ඉන්න සියලුම ජනතාව අතර, ඒ අවශ්ය කරන සුහදතාව,
එකමුතුකම ස්ථාපිත කරන්න අපට ෙනොහැකි වනවා. ෙමොකද,
අෙප් රෙට් විවිධ ආගම් අදහන අය ඉන්නවා; විවිධ භාෂා කථා
කරන අය ඉන්නවා; විවිධ සංස්කෘතික පිළිෙවත් අනුගමනය කරන
අය ඉන්නවා. විවිධාංග ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා. ෙමම විවිධාංග
ආරක්ෂා ෙවන්න ඕනෑ. ෙමම විවිධාංග ආරක්ෂා වුෙණොත් පමණයි,
අවසානෙය් දී නියම ශී ලාංකික අනන්යතාවක් ෙගොඩනඟලා,
අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ පැවැති යුද්ධය, තස්තවාදය නැවත වරක් ෙම්
රෙට් ස්ථාපිත ෙනොවන අන්දමින් කටයුතු කරන්න අපට අවස්ථාව
ලැෙබන්ෙන්. මම හිතන හැටියට එක පැත්තකින් ජාත්යන්තරයට
ෙමය ෙහොඳ පණිවිඩයක් ෙවනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් රජෙයන් ෙමම
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගන්න අද දින ඉදිරිපත් කළා.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
බහුතරයක්
සිටින
විපක්ෂෙය්
අපි
තමුන්නාන්ෙසේලාත් එක්ක එකතු ෙවලා අත්වැල් බැඳෙගන ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරන්න ඉදිරිපත් වුණා. ඒ වාෙග්ම තව
පැත්තකින්, ෙමම පනත කියාත්මක කිරීම අමාත්යතුමාට භාරයි.
ෙමම පනත නිකම් තියාෙගන ඉඳලා හරියන්ෙන් නැහැ. ෙම් පනත
කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. පත්තර හරහා, ජනමාධ්ය හරහා පුළුල්
පචාරයක් ෙම් පනත පිළිබඳව ලබා ෙදන්න ඕනෑ. අමාත්යතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේ ගිහිල්ලා එහි නායකත්වය අරෙගන ෙම් පනෙත්
වටිනාකම ගැන, ෙම් පනත හරහා ෙදන ආරක්ෂාව පිළිබඳව කථා
කරන්න. එතෙකොට ජනතාව තුළ විශ්වාසයක් ඇති ෙවයි, "අපි
ඉදිරිපත් ෙවලා ෙතොරතුරු සැපයුවා කියලා අපට පශ්නයක් මතු

1154

ෙවන්ෙන් නැහැ" කියලා. "ජාත්යන්තර පරීක්ෂණයක් අවශ්ය
නැහැ. ෙද්ශීය ෙකොමිසමක් අවශ්යයි" කියන ස්ථාවරෙය්යි අපි
ඉන්ෙන්.
ඊෙය් ෙපෙර්දා විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය මංගල සමරවීර
මැතිතුමා ගිහිල්ලා, මහන්සි ෙවලා, ලංකාව සම්බන්ධෙයන්
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් පිළිබඳ වාර්තාව නිකුත් කිරීමට
සැප්තැම්බර් මාසය ෙවන ෙතක් කල් ගත්තා. ඒක ෙහොඳයි. එක්සත්
ජාතික සංවිධානෙය් මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ ෙකොමසාරිස් වන
සයිඩ් අල් හුෙසේන් මැතිතුමා එයට එකඟතාව පකාශ කරන ෙකොට
කිව්ෙව්, "අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, නව රජය අපට
සහෙයෝගය ලබා ෙදමින් අපිත් එක්ක එකතු ෙවලා වැඩ කරයි.
ෙමම ජාත්යන්තර පරීක්ෂණය මීට වඩා පුළුල් පරීක්ෂණයක්
හැටියට පරිවර්තනය කරන්න, එෙහම නැතිනම්, ඒ ඉදිරිපත් කරන
වාර්තාව මීට වඩා පුළුල් වාර්තාවක් හැටියට සකස් කරන්න අපට
සහෙයෝගය ලබා ෙදයි කියලා" කියායි. මම හිතන හැටියට ෙමම
පනත පදනම් කරෙගන ඔබතුමාට පුළුවන්කම තිෙබනවා, ඒ
ඇත්ත ෙසොයන්න. ඒ ඇත්ත ෙහව්ෙවොත් තමයි අපට ෙම් ගහන මඩ
පහරවල් නතර කරලා, ජාත්යන්තරෙය් අෙප් පතිරූපයට ෙවලා
තිෙබන හානිය ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්.
අමාත්යතුමාට මම නැවත වරක් සුබ පතනවා. ඔබතුමාට
සහෙයෝගය ෙදන්න ඕනෑ ෙවලාවක අපි ඉන්නවා. ෙමොකද, අපටත්
ඇත්ත වශෙයන්ම ඕනෑ, ෙම් රට ඉදිරියට ෙගනියන්නයි. ෙම් රෙට්
සිටින සියලුම ජන ෙකොටස් සමඟ අත්වැල් බැඳ ෙගන ෙම් රට
විශාල දියුණුවකට ෙගන යන්නයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව.
ෙමවැනි ෙද්වල් හරහා විශාල පියවරක් අරෙගන එම ගමන
යන්නට හැකියාව ලැෙබනවා කියන කරුණත් මතක් කරමින්
මාෙග් වචන ස්වල්පය ෙමතැනින් අවසන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 10ක කාලයක් ලබා ෙදනවා.
[අ.භා. 5.49]

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ස්තුතියි. ගරු මහින්ද සමරසිංහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට
විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙබොෙහොම සුබවාදීව ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත ෙදස බලා නව රජය පැසැසුමට ලක් කිරීම
සම්බන්ධව. ඒ වාෙග්ම අපි දැක්කා, ෙමම පනත ෙගන ඒමට පමාද
වීම සම්බන්ධෙයන් ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා සහ
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාත් ජාතිෙයන් සමාව ඉල්ලා සිටිය
බව. ඇත්තටම සමාව ගැනීම මනුස්ස ගතියක්. ඒ වාෙග්ම සමාව
දීම ෙද්ව ගතියක්. ෙම් දින සියයක කාලෙයන් දැන් දින 38ක් විතර
ගත ෙවලා. ඒ කාලය තුළ හිටපු විවිධ ඇමතිවරුන්, මන්තීවරුන්
සමාව ඉල්ලපු අවස්ථා අපි දැක්කා. දහඅටවන ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට පක්ෂව අත ඉස්සීම ගැන සමහර අය
සමාව ඉල්ලුවා. මට තිෙබන පශ්නය වන්ෙන්, ගරු වාසුෙද්ව
නානායක්කාර මන්තීතුමාටත්,ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාටත්
ෙම් දින සියය ඇතුළත කී වතාවක් අෙපන්, ජාතිෙයන් සමාව
ගන්න සිදු ෙවයිද කියක එකයි. ෙමොකද අපි යහ පාලනය උෙදසා
විවිධ පනත් ෙකටුම්පත් රැෙගන එන නිසා.
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු ලලිත් දිසානායක මන්තීතුමා පකාශ
කළා, "ෙම් යහ පාලනය, වහ පාලනයක් ෙවන්න යනවා" කියලා.
ඇත්තටම ෙම් යහ පාලනය, වහ පාලනයක් වනවා, වැරැදි කරපු
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[ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා]

මන්තීවරුන්ට; වැරැදි කරපු ඇමතිවරුන්ට. ඔවුන්ට නම් ෙම් යහ
පාලනය, වහ පාලනයක් බවට පත් ෙවයි. ඒක අපට නවත්වන්න
විධියක් නැහැ. නමුත් අපි හිතනවා, ලලිත් දිසානායක මැතිතුමා
එෙහම වැරැදි වැඩ කරලා නැතුවා ඇති කියලා. නමුත් වැරැදි කරපු
සියලු ෙදනාටම යහ පාලනය, වහ පාලනයක් ෙවන එක අපට
නවත්වන්න බැරි ෙවනවා කියන එකත් ලලිත් දිසානායක
මැතිතුමාට මතක් කර ෙදන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම එතුමා කිව්වා, ෙම්
ෙගනාපු පනත් ෙකටුම්පත ආණ්ඩුෙවන් ෙගනාවාට එතුමන්ලාෙග්
පසු ගිය රජය හදපු පනත් ෙකටුම්පතක් කියලා. නමුත් අවුරුදු
10කට වැඩි කාලයක් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පල් ෙවවී තිබුණා.
ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පත් ෙගෙනන්න බැරි වුණ නිසා තමයි, එදා
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා තමන්ෙග් ඇමතිකම, පක්ෂෙය් මහ
ෙල්කම්කම දාලා විපක්ෂයට එක් වුෙණ්. හකීම් ඇමතිතුමන්ලා
ෙකොන්ෙද්සි විරහිතව ඇවිල්ලා ෛමතී-රනිල් රජයට සහෙයෝගය
ෙදන්න අත්වැල් බැඳ ගත්ෙත්, ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පත් එදා
ෙගෙනන්න වාතාවරණයක් තිබුෙණ් නැති හින්දා. එතුමන්ලාට
"ෙකොන්ද පණ තිෙබනවා" කියලා කිව්වා. ෙකොන්ද පණ තිෙබනවා
කියන සංකල්පෙයනුත් ඔබ්බට ගිහිල්ලා එතුමන්ලා තමන්ෙග්
තානාන්තර, තනතුරු දාලා ෛමතී - රනිල් සුසංෙයෝගයට එකතු
ෙවන්නට තීරණය කරලා තිබුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෛමතී-රනිල් රජය බලයට
පත් වුෙණ්, ෙම් රටට යහ පාලනය ෙගෙනනවා කියන එක පදනම්
කරෙගනයි. ෙම් රෙට් ජනතාවට යහ පාලනය අවශ්ය ෙවලා
තිබුණා. රෙට් නීතියක් තිබුෙණ් නැහැ. කුඩු, එතෙනෝල් වාෙග් මත්
දව්ය ෙම් රෙට් රජ කරලා, ඒවා ෙගන්වන අය ෙම් රෙට් රජ්ජුරුෙවෝ
බවට පත් ෙවලා, පාලකෙයෝ බවට පත් ෙවලා, තීන්දු ගන්න අය
බවට පත් ෙවලා, ෙපොලීසිය, හමුදාව පාලනය කරන අය බවට පත්
ෙවලා තිබුණු කාලයක් තිබුණා. මිනී මරුෙවෝ, දාමරිකෙයෝ, සුදු
වෑන් සංස්කෘති වාෙග් ෙද්වල්වලින් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ජීවිතයට
කිසිම හව්හරණක් නැතුව, විශ්වාසයක් නැතුව ජීවත් ෙවන්න සිදු
වුණු කාලයක් උදා ෙවලා තිබුණා. එවැනි කාලයක තමයි ජනතාව
ඉල්ලුෙව්, "අපට ඕනෑ ෙකොන්කීට් කරපු පාරවල් ෙනොෙවයි. අපට
ඕනෑ වරායවල් ෙනොෙවයි. අපට ඕනෑ ඔය කියන ගුවන් ෙතොටු
ෙපොළවල් ෙනොෙවයි. අපට ඕනෑ යහ පාලනයක්. සැනසිල්ෙල්
ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් වට පිටාවක් අෙප් රෙට් හදලා ෙදන්න"
කියලා. ඒ ඉල්ලීම ඉටු කරන්න අපි ෙපොෙරොන්දු වුණා. දින සියයක්
තුළ ඒකට අවශ්ය කරන පතිකර්ම කරනවා. "ෙමන්න, ඒ
ෙවනුෙවන් දින සියය තුළ අපි කරන පතිකර්ම" කියලා අපි
ජනතාවට ෙපොෙරොන්දු පතයක් ඉදිරිපත් කළා. අෙප් නව රජය
යුහුසුළුව කටයුතු කරන්ෙන් ෙම් පතිඵලය ජනතාවට ලබා
ෙදන්නයි. කඩිනමින් ඒ පතිඵලය ලබා දීමට කටයුතු කරනවා.
ගරු ලලිත් දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා, "තවම නැහැ ෙන්,
ෙම්ක" කියලා. තව දින 38යි ගිෙය්. තව දින 62ක් දින තිෙබනවා,
ෙම් ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කරන්නට. අපි ෙම් සියල්ලම කමානුකූලව,
පිළිෙවළකට, හරියාකාරෙයන් ඉදිරිපත් කරමින් පවතිනවා. කිසිම
සැකයක් හිතන්න ඕනෑ නැහැ. ෙම් දින සියය ඉවර ෙවන ෙකොට
ෙම් රෙට් යහ පාලනය කිරීම සඳහා අවශ්ය සම්පූර්ණ පසු බිම
සකස් කිරීමට -අත්තිවාරම දමා ෙදන්නට නැත්නම් පරිසරය
නිර්මාණය කරලා ෙදන්නට- අපි කටයුතු කරනවා කියන එක
විෙශේෂෙයන්ම පකාශ කරන්න ඕනෑ. ඒක අමාරු කටයුත්තක්. අර
මම කලින් කිව්වා වාෙග් කුඩු, එතෙනෝල් වාෙග් නීති විෙරෝධී මත්
දව්ය සහ අවනීතිය ෙම් රෙට් රජ කරලා තිබුණු කාලයක් පසු
කරලා, ඒකාධිපති පාලනයක් ෙම් රෙට් කියාත්මක වුණු කාලයක්
පහු කරලා එක සැෙර්ට දින සියයක් ඇතුළත යහ පාලනය ස්ථාපිත
කරන එක ෙල්සි වැඩක් ෙනොෙවයි. හැබැයි ඒ අභිෙයෝගය අපි ජය
ගනිමින් පවතිනවා. ඒ අභිෙයෝගය අපි ජය ගන්නවා.
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මානව හිතවාදී නායකෙයක් ජනාධිපතිවරයා වශෙයන් ෙම්
රටට පත් වුණා. පරිණත බුද්ධියක් තිෙබන නායකෙයක්
අගාමාත්යවරයා වශෙයන් කටයුතු කරනවා. ෙහොඳ ඇමති
මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. ෙම් සුසංෙයෝගය -ෙම් එකතු වීම- ෙම්
අභිෙයෝගය ජය ගන්න අපට බාධාවක් වන්ෙන් නැහැ. ෙම් එකතු
වීෙමන් ඒ අභිෙයෝගය ජය ගන්න පුළුවන් කියන එක විෙශේෂෙයන්
අපි පකාශ කරනවා. ෙමොකද, ජනතාවෙග් අභිලාෂය වුෙණ්
ඒකාධිපති පාලනය පැත්තකට විසි කර දමලා යහ පාලනයක් ඇති
කර ගැනීමයි.
විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අද ෙම් ෙගෙනන
ලද අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම්
සහ ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත යහ පාලනය ස්ථාපිත
කරනවා කියන කාරණයට අඩි තාලමක් - පියවරක් - වශෙයන්
අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ යහ පාලනෙය් අරුණලු දැන්
ජනතාව දකිනවා. සිගරැට් පැකැට්ටුව මත සියයට 80ක් ආවරණය
වන පරිදි රූපමය අවවාද පදර්ශනය කළ යුතු යයි කියන තව
පනත් ෙකටුම්පතක් ෙහට පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම්
රෙට් වැඩිම මරණ සංඛ්යාවක් සිදු වන්ෙන් දුම් බීම සහ මත් දව්ය
පානය කිරීම නිසායි. ඒ නිසා එම පනත් ෙකටුම්පතත් ෙහට
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. අපි දන්නවා, විපක්ෂෙය්
ආශීර්වාදය තුළ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් සියල්ලම සම්මත වන බව.
යහ පාලනය කියලා කියන්ෙන් තරග කරලා, කෑ ගහලා, රණ්ඩු
ෙවලා, අෙප් බලය ෙමච්චරයි කියලා පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත
කර ගැනීම ෙනොෙවයි. නමුත් එදා එෙහම ෙදයක් තිබුණා.
කැසිෙනෝ ව්යාපාරය පවර්ධනය කිරීම අරමුණු කරෙගන ඉදිරිපත්
කරන ලද කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත් ෙකටුම්පත
සම්මත කරනවාට අපි විරුද්ධ වුණා. එම පනත් ෙකටුම්පතට
විරුද්ධව අපි කථා කළා. නමුත් අපි කියපු ෙද්වල් කනකට
අහන්ෙන් නැතිව, තුෙනන් ෙදෙක් බලය ඒකාධිපති බලයක්
විධියට පාවිච්චි කරමින් තමන්ට ඕනෑ විධියට ඒ පනත් ෙකටුම්පත
සම්මත කර ගත්තා. සමහර ගරු මන්තීවරුන්, ඇමතිවරුන් එදා
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරනවාට කැමැති වුෙණ් නැහැ.
එෙහම තිබියදීත් ඉහළින් ආපු විධාන තුළ එම පනත් ෙකටුම්පත
බලහත්කාරෙයන් සම්මත කර ගත්තා. නමුත් ඊට වඩා සරල, ඊට
වඩා පහසු, ජනතාවට සුව පහසු, මන්තීවරුන්ට සුව පහසු කමයක්
අනුව ෙබොෙහොම රිසි ෙසේ කථා කරලා, හරි ෙද් කරන්න පුළුවන්
යහ පාලනයක් විෙශේෂෙයන්ම අපි අද රටට හඳුන්වා දීලා
තිෙබනවා; හඳුන්වා ෙදමින් පවතිනවා.
අපරාධයක
වින්දිතයින්
වාෙග්ම
අපරාධයක
සාක්ෂිකරුවන්වත් අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් ආරක්ෂා
කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වින්දිතයාෙග් හඬ අපිට
අවශ්ය වනවා. ඔහු හඬ නඟන්ෙන් ඔහුෙග් පාඩුව ෙවනුෙවන්
ෙනොෙවයි, ෙම් සමාජය නිවැරැදි කරන්නයි. ෙම් සමාජය තුළ යහ
පාලනය ස්ථාපිත කරන්න නම් ඔහුෙග් හඬ රටට අවශ්ය ෙවනවා.
සාක්ෂිකරුවා හඬ නඟන්ෙන්ත්, සාක්ෂිකරුවා සාක්කි ෙදන්ෙන්ත්,
ඒ වින්දිතයාට සිදු වුණු හානිය නැති කරන්න විතරක් ෙනොෙවයි,
ෙම් සමාජයත් නිවැරැදි කරන්නයි. ෙම් සමාජය තුළ යහ පාලනය
ස්ථාපිත කරන්න නම් සාක්ෂිකරුවාෙග් හඬ උසාවිය තුළ දී අවශ්ය
ෙවනවා. ෙම් වින්දිතයාව රැක ගැනීම, වින්දිතයාෙග් හඬ
ශක්තිමත්ව තබා ගැනීම, වින්දිතයාට තිෙබන අපහසුකම් නැති කර
ඔහුට අවශ්ය පහසුකම් ලබා දීම විතරක් ෙනොෙවයි,
සාක්ෂිකරුවාෙග් හඬ රැක ගැනීම, සාක්ෂිකරුවාෙග් හඬ ශක්තිමත්
කිරීම, සාක්ෂිකරුවාට හඬ නැඟීමට අවශ්ය පරිසරය සකස් කර දීම
රජයක වග කීමක් වනවා. සාක්ෂිකරුවා ශක්තිමත් කිරීම
වින්දිතයාෙග් වග කීමක් විතරක් ෙනොෙවයි, රජයක වග කීමක්ද
වනවා. රටක යහ පාලනයක් ඇති ෙවන්න නම්, රටක සර්ව
සාධාරණ පාලනයක් ඇති කරන්න නම්, සාධාරණ සමාජයක් බිහි
කරන්න නම් ෙම් හඬවල් ෙදකම රජය විසින් සුරැකිය යුතුව
තිෙබනවා. නමුත් ඔවුන්ට ආරක්ෂාව සලසන්නට, ඔවුන්ට සහාය
ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරන්නට ෙමෙතක් කල් තිබුණු රජයන්
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ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. ෙමොවුන්ව ආරක්ෂා කිරීම, ෙමොවුන්ට සහාය
ලබා දීම සඳහා වූ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අවුරුදු දහයක් තිස්ෙසේ
හමස් ෙපට්ටිෙය් හැංගිලා තිබුණා. ඒක එළියට ගන්න
පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ.
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මන්තීතුමා පකාශ කරපු විධියට ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්නට ඔවුන් උත්සාහ කළා. ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත රටට අවශ්යයි. විෙද්ශ රටකට ගිහිල්ලා රට ගැන
අභිමානෙයන් යුතුව කථා කරන්න ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අවශ්යයි.
නමුත් ඒකට අවස්ථාව ලැබුෙණ් නැහැ.
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාට ස්තුති කෙළේ
ඒකයි. ෙමතැන විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා හිටියා නම් කියනවා,
"ඕක බටහිර කුමන්තණයක්" කියලා. අනිවාර්යෙයන්ම එතුමා
කියනවා, "ඕක බටහිර කුමන්තණයක්, ඕක අධිරාජ්යවාදීන්ට ඕනෑ
එකක්, ඕක අර ජිනීවා කට්ටියට ඕනෑ එකක්, ඕක නම් අපි සම්මත
කරන්ෙන් නැහැ" යි කියලා. එෙහම වාතාවරණයක් තමයි ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ තිබුෙණ්; එෙහම වාතාවරණයක් තමයි ෙම් රට
තුළ තිබුෙණ්. නමුත් මහින්ද සමරසිංහ වාෙග් ෙහොඳ මන්තීවරුන්
කර කියා ගන්න ෙදයක් නැතිව හිටියා. ෙම් කටයුත්ත රජෙය්
වගකීමක්.
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගත්ත කියා
මාර්ගය ඇත්තටම ෛමතී - රනිල් රජෙය් ඒ යහ පාලනය
ශක්තිමත් කිරීමට ගත්ත පියවරක් වශෙයන් අපි විෙශේෂෙයන්ම
දකිනවා. ෙමෙතක් කල් ෙම් රෙට් තිබුණු තත්ත්වය ෙමොකක්ද?
වින්දිතයා විඳෙගන ඉන්නවා. වින්දිතයා දන්නවා, උසාවියට ගියාට
වැඩක් නැහැ, අවුරුදු ගණනක් ෙම් ගැන නඩු අහනවාය කියලා.
සමහර විට වින්දිතයා දරුෙවක්. නඩුව ඉවර වනෙකොට ඔහු විවාහ
ෙවලා. විවාහ ෙවලා ෙනෝනා සහ දරුවනුත් එක්කත් නඩුවට යන්න
සිදුෙවලා තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වෙයන් ඒ අයව ආරක්ෂා කර
ගැනීෙම් වුවමනාව තිෙබනවා. ඒ පතිරූපය අධිකරණෙයන් ගලවා
ගන්න ඕනෑකමක් තිෙබනවා. ජනතාව තුළ අධිකරණය ෙකෙරහි
විශ්වාසයක් ඇති කරන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. ෙම්වා විඳෙගන
පැත්තකට ෙවලා අහිංසකව ඉන්න ඔවුන්ට සිද්ධ ෙවලා තිබුණා.
ඇසින් දුටු සාක්ෂි තිබුණත් ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න විධියක් තිබුෙණ්
නැහැ; ඒ සඳහා හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ; තර්ජන ගර්ජන
මැද්ෙද්, බලපෑම් මැද්ෙද් ඒ සාක්ෂි යටපත් ෙවලා තිබුණා. අන්න ඒ
අය ආරක්ෂා කර ගත්ෙතොත් තමයි ෙම් රෙට් යහ පාලනය ස්ථාපිත
කරන්න අපට පුළුවන් වන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාව ඉවරයි. දැන්
කථාව අවසන් කරන්න.

වින්දිතයන් අසරණයි. රජයට විෙව්චන එල්ල කරපු “The Sunday
Leader” කතෘවරයා මහ දවල්, පාර මැද්ෙද් මරලා දැම්මා.
කවුරුවත් ඒක දැක්ෙක් නැද්ද? දකින්න ඇති, හඳුනා ගන්නත්
ඇති. නමුත් ජනතාව අසරණයි. ෙම් ගැන සාක්ෂි ෙදන්න බය
වුණා. වින්දිතයන් අසරණයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කර
ගන්න හැකියාවක් නැහැ.
තමන්ෙග් පාරිෙතෝෂික මුදල රජයට පවරා ගත්තා කියලා කෑ
ගහපු ෙරොෙෂේන් චානකට ෙදෙනෝදහසක් මැද්ෙද් ෙවඩි තැබුවා.
ඒක කවුරුවත් දැක්ෙක් නැද්ද? සාක්ෂිකරුවන් නැහැ, ඔවුන්
අසරණයි. ඒ වාෙග්ම ධීවරයන්ට ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා
ෙදන්න කියලා කෑ ගහපු හලාවත ඇන්තනිට ෙවඩි තැබුවා. ෙම්
නඩුවලට ෙමොනවාද වුෙණ්? අන්න ඒ නිසා යහ පාලනය ස්ථාපිත
කරන්න ඕනෑ. ආසන්නතම සිද්ධිය තමයි මෙග් ගෙම් සිදු වුෙණ්.
රතුපස්වල ජනතාව බීමට වතුර ටිකක් ඉල්ලා කෑ ගැහුවා. ලැබුණු
උත්තරය ෙමොකක්ද? ෙපොලීසිය, හමුදාව ඇතුළු ෙදෙනෝදහසක්
මැද්ෙද් වතුර ඉල්ලපු දරුවන්ට ෙවඩි තියලා මරලා දැම්මා. ෙම්
කණ්ඩායම ඉදිරිපිට පාසල් දරුවන් ෙදෙදෙනක් මරලා දැම්මා.
පල්ලිය ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒ sistersලා, fathersලා කෑ ගහද්දී
තුවක්කු butt එෙකන් ගහලා පුද්ගලයකුව මරලා දැම්මා. ෙම්වාට
සාක්ෂි නැත්ෙත් නැහැ. සාක්ෂි ෙදන්න කවුරුවත් ඉදිරිපත් වන්ෙන්
නැහැ. එෙහම සමාජයක් තමයි ෙම් රෙට් තිබුෙණ්. එෙහම රටක
තමයි ෙම් යහ පාලනය ඇති කරන්න ලැහැස්ති වන්ෙන්.
වින්දිතයන් ෙවනුෙවන් ෙම් නඩුව file කරන්න, දයාව දන්නා
සමාජෙයන් - ෙගවල් ගාෙණ් ගිහිල්ලා; ගම් ගාෙණ් ගිහිල්ලා - අපි
සාක්ෂි ඉල්ලුවා. සාක්ෂිකරුවන් ඉන්නවා නම් ඉදිරිපත් ෙවන්න
කියලා කිව්වා. කවුරුවත් ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. ඉදිරිපත් වන්න
බිය වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රට තුළ අද යහ
පාලනය ස්ථාපිත වුණත් ඒ නඩුව තවදුරටත් විභාග කරන්න අපට
හැකියාවක් නැහැ. ෙම් අපරාධකරුවන්ට දඬුවම් දීම හරිම දුෂ්කර
කාර්යයක් ෙවලා තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ෙමොකද, සියලුම සාක්ෂිකරුවන් නිහඬයි. සාක්ෂි සමඟම ඔවුන්
මිය යනවා. සාක්ෂි ෙපොෙළොව යටට යනවා. වින්දිතයන් නිහඬව
ඒවා විඳ දරා ෙගන ඉන්නවා. ඒ යුගය, ඒ කාලය අවසන් කරන්න
තමයි යහ පාලනය තුළ අපි අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත
කරන්ෙන් කියන එක පැහැදිලි කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා,
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

(The Presiding Member)

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක්
ෙදන්න. ෙම් නිසාම අෙප් රෙට් අපරාධ රැල්ල වැඩි වුණා.
වරදකරුවන් නිදැල්ෙල් හැසිරුණා. ඇයි? වින්දිතයා අසරණයි,
සාක්ෂිකරු අසරණයි. ඒ නිසා වරදකරුවා නිදැල්ෙල් හැසිරුණා.
අන්න ඒ යුගය නැති කරන්න තමයි විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ඉක්මන් කරලා - කඩි මුඩිෙය් - පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කෙළේ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් සිදු වූ ෙද්වල්
ගැන අපි දන්නවා. ආයුධ ෙසොයන්න කියලා සැකකරුවා අර ෙගන
යනවා. මඟදී ෙවඩි තියලා මරලා දමනවා. ඊට පසුව කියනවා, ඔහු
ෙපරළා ෙවඩි තියන්න සැරසුණා කියලා. ඒ ගැන සාක්ෂි නැහැ.
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

The next speaker is the Hon. Chandrasiri Gajadeera.
You have 10 minutes.
[අ.භා. 6.00]

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක්
සභාගත කර තිෙබන ෙම් අවස්ථෙව් දී විෙශේෂෙයන්ම අධිකරණ
ඇමතිතුමා හමුෙව් පාෙයෝගික කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා]

ෙම් සුළු කාලය ෙයොදා ගන්නට උත්සාහ කරනවා. ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත කාලීනව වැදගත් එකක්. ෙමොකද, ඕනෑම සමාජයක
යහ පැවැත්ම, සංස්කෘතික හරයන්, සමාජ සාධාරණත්වය ඉෂ්ට
ෙවන්න නම් නීතිය හා යුක්තිය බලගැන්විය යුතුයි කියලා අපි
දන්නවා. නීතිය හා යුක්තිය බල ගැන්ෙවන ෙකොට, ඒ නීතිය
කියාත්මක වීෙම් සම්පදායය ශක්තිමත් ෙවන්න ඕනෑ. ඒක
සාධාරණ ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා එවැනි අදහසකින් ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත -

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, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர்
தைலைம வகித்தார்கள்.

அவர்கள்
அவர்கள்

Whereupon THE HON. PERUMAL RAJATHURAI left the Chair,
and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

අෙප් මහින්ද සමරසිංහ හිටපු ඇමතිතුමාත් කිව්වා වාෙග් ෙම්
පනත අෙප් රජය කාලෙය් ෙකටුම්පත් කරලා අවස්ථා කිහිපයකදීම
සභාගත කර සම්මත කර ගන්නට උත්සාහ කළා. නමුත් එදා
විපක්ෂෙය් ඉල්ලීම මත තමයි එක පැත්තකින් ඒ කටයුත්ත පමා
වන්නට ෙහේතු වුෙණ්. දැන් ඒකට කමක් නැහැ.
අපි
ෙදෙගොල්ලන්ම එකතුව රටට වැදගත්, ෙම් රෙට් යහ පැවැත්මට
තුඩු ෙදන, අෙප් සමාජ සංස්කෘතික හරයන් ශක්තිමත් කරන
ශිලාචාර නීති පද්ධතියක් හඳුන්වා ෙදන්නට ඕනෑ.
යම් අපරාධයක් සම්බන්ධෙයන් එහි වින්දිතයා සහ සාක්ෂිකරු
ආරක්ෂා කරන්ෙන් නැත්නම්, සාක්ෂිකරුෙවකුට සාධාරණ
සාක්ෂියක් ෙදන්න සමාජය ඉඩ තියන්ෙන් නැත්නම්, යුක්තිය
විසඳන්නට බැහැ.
එම නිසා එෙහම අවස්ථාවකදී සාක්ෂිකරුට හිතට එකඟව
යුක්තිගරුකව ඒ සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් තමන්ෙග් සාක්ෂිය
අධිකරණය හමුෙව් ෙහෝ ෙකොමිසමක් හමුෙව් ලබා ෙදන්න ඉඩකඩ
ලබා දීමට අපට පරම යුතුකමක් තිෙබනවා.
අෙනක් පැත්ෙතන් බන්ධනාගාර තුළදීත් පුනරුත්ථාපන
කියාවලිය ශක්තිමත් කරන්න අපි අවධානය ෙයොමු කළ බව
ඇමතිතුමාට කියන්න කැමැතියි. යම් යම් සිද්ධීන් පිළිබඳ විෙව්චන
තිෙබනවා. මම එවකට රජෙය් පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර
පතිසංස්කරණ විෂය භාර අමාත්යවරයා හැටියට පුනරුත්ථාපන
කියාවලිය ශක්තිමත් කරන ෙකොට ඒ වින්දිතයන් පිළිබඳවත් අපි
අවධානය ෙයොමු කළා. ඒ වින්දිතයන් සමාජ කියාවලියට සම්බන්ධ
කරන්න ආරම්භක වැයක් හැටියට පසු ගිය රජයත් රුපියල්
මිලියන 20ක් ලබා දුන් බව මම ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි. මම
එතැනදී වින්දිතයන් හැටියට කරුණු ෙදකක් ගත්තා. එකක් තමයි
ඒ අපරාධයට සෘජුව සම්බන්ධ වූ තැනැත්තා. තවත් ෙකොටසක්
තමයි ෙම් අපරාධයට සම්බන්ධ වූ රැඳවියාෙග් පවුල. ඒ සියලු
ෙදනාටම සමාජෙය් යහපත් ජීවන තත්ත්වයක් දිනා ෙදන්න
පුළුවන් වන විධියට ඒ අයෙග් පුනරුත්ථාපන කියාවලිය ශක්තිමත්
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කරන්න අපි කටයුතු කළා. උතුරුකරෙය් අවි ගත්ත තරුණයන්
සමාජගත කරන්න ෙගන ගිය ෛනතික කියාවලිය සහන
කියාවලියක් විධියට බන්ධනාගාර තුළට ගළපන්න අපි උත්සාහ
කළා. ඒකට කියාදාමයකුත් අපි ආරම්භ කළා. නමුත් අපිට ඒක
ඉදිරියට ෙගන යන්න බැරි වුණා. මම ඔබතුමාට කියන්න
කැමැතියි ඒ මුදලුත් ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය සතුව
ඇති කියලා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම මතක් කරන්න
කැමැතියි, හුඟාක් ෙවලාවට සෘජු සාක්ෂි ෙදන්න බැරි ෙහේතු
තිෙබන බව. අපි ෙම්ක අත් දැකීෙමන් දන්නවා. ඔබතුමාත්
නීතිඥවරෙයක් හැටියට ඒ ගැන දන්නවා. අද අපරාධවල ස්වභාවය
ෙවනස්. ඉස්සර වාෙග් ෙනොෙවයි. සමූල ඝාතන සිදු වන, අෙප්
වචනවලින් "පාතාල" කියලා කියන මහා අපරාධ සිදු වන, අපරාධ
ගහනය වැඩි වුණ වකවානුවක් අද තිෙබන්ෙන්. ෙමවැනි
තත්ත්වයක් යටෙත් අපරාධය කරපු තැනැත්තා හඳුනා ගන්න
ෙපෙරට්ටුවට එන එකත් නවත්වන්න අපරාධකරුෙවකුට
පුළුවන්කම තිබුණා. ෙම් හුඟාක් ඒවා කරන්ෙන් බන්ධනාගාරය
ඇතුෙළේ ඉඳෙගන දුරකථන ඇමතුම් මඟිනුයි. එෙහම අපරාධ
ජාලයක් දැන් තිෙබනවා. ඉස්සර වාෙග් ෙනොෙවයි. ඇත්ත
වශෙයන්ම ඒකට විවිධ සාධක තිෙබනවා. ඒ ගැන ෙලොකු
විගහයකට අපි යන්න ඕනෑ නැහැ. යුක්තිය ඉෂ්ටවීෙම්දී හුඟාක්
පැතිවලින් සාධාරණත්වය ඉටු ෙනොවීම එක් කාරණයක්.
ෙපොලීසියට නඩු හදන්නත් පුළුවන්, නඩු නැති කරන්නත් පුළුවන්.
සමහර ෙව්ලාවට ෙද්ශපාලනඥයින්ෙග් බලපෑම්, සමහර ෙව්ලාවට
බන්ධනාගාරය තුළ තිෙබන සමහර සිදුවීම් සහ බාහිර වශෙයන්
අල්ලස හා ධනය යන ෙම් සියල්ල හමුෙව් නඩු නැති මිනිහාට
නඩුවක් හදන්නත් පුළුවන්,
නඩුව තිෙබන මිනිහා ෙගදර
යවන්නත් පුළුවන්. එෙහම තත්ත්වයක් යටෙත් සෘජුව යම්
අපරාධයක වින්දිතයකුට ඒ ෙවනුෙවන් සාක්ෂියක් ෙදන්න, ඒ
ෙවනුෙවන් ෙපෙරට්ටුවකට ගිහින් ෙකෙනක්ව හඳුනා ෙදන්න
තිෙබන ඉඩකඩ හුඟාක් ෙවලාවට තාක්ෂණික විද ත් කම මඟින්
ෙවනස් කරන්න පුළුවන්. අපරාධකරුෙවකුට ෙකළින්ම ගිහිල්ලා
මුහුණටම බලපෑම් කරන්න ඕනෑ නැහැ, උඹ මරණවා කියලා. අද
දුරකථන ජාල මඟින් එෙහම අය බිය ගන්වන සමාජ ජාලයක්
තිෙබනවා. සමහර අපරාධකරුවන් ඉන්නවා මිනීමැරුම් 10ක්,
12ක් කළත් එක නඩුවක්වත් ඔප්පු ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම සිදුවීම්
තිෙබනවා. ඒක ඔබතුමාෙග් අත් දැකීෙමනුත් දන්නවා. මම රජෙය්
පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ විෂයභාර
අමාත්යවරයා හැටියට පැමිණි කාලෙය් පැරණි සිදුවීම් විගහ කරලා
බලපුවාම එෙහම අවස්ථා අපි දැක්කා. ඒ නිසා අපිට සිදු ෙවලා
තිෙබනවා ෙම් තාක්ෂණික ගලපා ගැනීම් හඳුනා ගන්න.
බන්ධනාගාරය තුළදී විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් සමාජය තුළත් සිදු
වන මංෙකොල්ලකෑම්, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් අපරාධ ෙම්
තාක්ෂණික උපකරණ මඟින් අපි හඳුනා ෙගන තිෙබනවා.
වින්දිතයන්ට රැකවරණය ලබා දීම, වින්දිතයන්ට සහනය
සැලසීම, සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම ආදි වශෙයන් ෙම් පනත්
ෙකටුම්පෙත් තිෙබන වැදගත් අංශවලට අමතරව, සාක්ෂි විකෘති
කිරීම් වාෙග් කරුණුවලටත් දණ්ඩන නියමයන් ලබා ෙදන්න
අවශ්ය වූ අංග ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙතහි ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා.
පසු ගිය කාලය ඇතුළත අපි හුඟක් උත්සාහ කළා, නව
තාක්ෂණික ෙමවලම් බන්ධනාගාර ජාලය තුළ සවි කරන්න. අපි
ඒක කරන්න උත්සාහ කෙළේ ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ තුළ සිදු වන
බිය ගැන්වීම් වැනි ෙද්වල් පාලනය කරන්නයි. සමහර ෙවලාවට
බන්ධනාගාරය තුළ ෙවන්න පුළුවන්, ෙවනත් තැනක ෙවන්න
පුළුවන්, ෙවනත් ස්තරයක ෙවන්න පුළුවන් ෙම් ෙගන යන
ෙමෙහයුම් තුළින් මිනිසුන්ව බිය ගන්වනවා. සමහර ෙකනකුට
පුළුවන්, දුරකතනෙයන් ෙකනකු බිය ගන්වන්න. කඩයකට
පැනලා මං ෙකොල්ලකෑමක් ෙහෝ ෙවන අපරාධයක් කරනවා
වාෙග්ම අෙනක් පැත්ෙතන් ෙවනත් සමාජ සම්බන්ධතා මත
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තමන්ට අවශ්ය ෙමෙහයුම කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. සමහර
ෙවලාවට ඒවාට තිෙබන බිය නිසා සෘජුව සාක්ෂියක් ෙදන්න එන්න
අකැමැත්තක් දක්වනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි
තිෙබන්ෙන්.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ෙම් අවසාන
විනාඩිෙය්දී මා ඔබතුමාට තවත් කාරණයක් මතක් කරන්න
කැමැතියි. අපි වින්දිත පාර්ශ්වය ගැන අවධානය ෙයොමු කිරීම
ඉතාම වැදගත්. සමහර ෙවලාවට ස්තී දූෂණ වැනි ෙද්වල්වලට
ලක් වුණු අය අධිකරණයට ඇවිල්ලා විවෘතව සාක්ෂියක් ෙදන්න
දක්වන උනන්දුව ෙබොෙහොම අඩුයි. තමන් ඒ මුහුණ දුන්නු
අතවරය සඟවා ෙගන, "නඩු දැම්ෙම් නැති වුණත් කමක් නැහැ,
මෙග් ආත්ම ගරුත්වය ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ" යි කියන
මානසික මට්ටම්වල ඒ අය ඉන්නවා. ඒ නිසා එවැනි ෙද්වල්
ෙවනස් කරන්න ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට විධිවිධාන ඇතුළත් කර
තිෙබනවා. එවැනි කරුණු සම්බන්ධෙයන් කරන විනිශ්චයන්වලදී
කට උත්තර ලබා ගැනීෙම් රහස්යභාවය ආරක්ෂා කිරීම වැනි
කරුණු නඩුවක් ආරම්භ කළාට පස්ෙසේ ඒ නඩුව අවසානය දක්වාම
ෙගන යාමට හැකි විධිවිධාන අඩංගු කරලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාවක් අතවරයට ලක් වුණු අවස්ථාවකදි
සාධාරණ විනිශ්චයක් ලබා ෙදන්න විෙශේෂිත වැඩ පිළිෙවළක්
කියාත්මක කිරීම සුදුසුයි කියලා ෙයෝජනා කරනවා. ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ෙම් අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කරමින් අෙප් රෙට් යුක්තිය,
සාධාරණත්වය, නීතිගරුකත්වය ෙගොඩ නඟන්න කැප වීම ගැන
අපි ගරු ඇමතිතුමාට ෙගෞරව කරනවා. ඒ වාෙග්ම කියන්න ඕනෑ
නීතිෙය් ආධිපත්ය කියන්ෙන් නීතිඥවරුන්ෙග් ආධිපත්ය ෙනොෙවයි
කියන එක. ඒ ගැනත් සැලකිල්ලක් දක්වන අතෙර් සාධාරණ
සමාජයක් හදන්න අවශ්ය ෙම් සියලු කරුණු ෙකෙරහිත්
සැලකිල්ලක් දක්වන්නය කියා ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

தடைவகள் வ
த்தியி க்கிேறாம். ஆனால், இன்ன ம்
அ
நிைறேவற்றப்படாமல்
இ த்த க்கப்பட்
வ ம்
நிைலைமையேய நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். கடந்த அரசின்
ஆட்சிக்காலத்தில் தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் சிைறக க்குள்
இ ந்
பல்ேவ
ேபாராட்டங்கைள நடத்தியி க்கிறார்கள்.
அவர்கள அந்தப் ேபாராட்டத் க்கு நியாயம் வழங்குவதாக
வாக்கு திகள் வழங்கப்பட்
ந்தன.
ன்னாள் நீதியைமச்
சராக இ ந்த, தற்ேபா இந்த அரசிேல அங்கம் வகிக்கின்ற
அைமச்சர் அவர்கள்கூட இரண்
வ டங்க க்கு
ன் ,
"விேசட நீதிமன்றங்கைள உ வாக்கி, இவர்கள
விசார
ைணகள்
ாிதப்ப த்தப்பட்
விைரவாக
வி தைல
ெசய்யப்ப வார்கள்" என்ற உத்தரவாதத்ைத வழங்கியி ந்தார்.
ஆனால்,
அ
இன் வைர
நிைறேவற்றப்படவில்ைல.
இப்ேபா ம் அவர்கள் அந்தச் சிைறகளிேல வா கின்றார்கள்.
சிைறகளிேல வா ம் தமிழ் இைளஞர்கள் - தமிழ் அரசியல்
ைகதிகள்
ன் வைகயாக இ க்கிறார்கள். ஒன் , எ வித
விசாரைண மின்றி நீண்டகாலம் த த்
ைவக்கப்பட்
ப்
பவர்கள்;
இரண்டாவ ,
நீண்டகாலமாக
வழக்குகள்
நடந் ெகாண்
ப்பவர்கள்;
ன்றாவ ,
சிறிய
குற்றங்க க்காகத் தண்டைன அ பவித் க்ெகாண்
ப்
பவர்கள். ஆனால், இந்தத் தண்டைனயான குற்ற ஒப் தல்
வாக்கு லத்தின் அ ப்பைடயில் வழங்கப்பட்ட
என்
இப்ேபா
குறிப்பிடப்ப கின்ற .
இ
இப்ெபா
விமர்சனத் க்குள்ளாக்கப்ப ம்
நிைலைமைய
நாங்கள்
காண்கின்ேறாம். குற்ற ஒப் தல் வாக்கு லம் எப்ப ப்
ெபறப்பட்ட ? என்ன மாதிாியாக அந்த அ கு ைற
பின்பற்றப்பட்ட ? என்பைவ ெதாடர்பான பல விமர்
சனங்கைள
இன் ம்
பல ைடய
ேபச்சுக்களிேல
அவதானித்ேதாம்.
ஆகேவ,
அந்த
குற்ற
ஒப் தல்
வாக்கு லங்கள் சாியானதா? என்பைத மீளாய்
ெசய்ய
ேவண் ெமன் நான் வ
த் கின்ேறன்.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

Hon. Deputy Speaker, can I just make a clarification
with regard to what the Hon. Member said?
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

[பி.ப. 6.11]

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා (නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමා)
(மாண் மிகு
தவிசாளர்)
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ேகசு சந்திரகுமார் - கு க்களின் பிரதித்

(The Hon. Murugesu Chandrakumar ‐ Deputy Chairman of
Committees)

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, மாண் மிகு நீதி
அைமச்சர் அவர்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட குற்றச்ெசயல்
க க்குப்
ப யாக்கப்பட்ேடா க்கும்
சாட்சிக க்குமான
உதவி மற் ம் பா காப் ச் சட்ட லம் சம்பந்தமான
விவாதத்திேல ேபசுவதற்கு எனக்குச் சந்தர்ப்பம் ெகா த்தைமக்
காக நான் உங்க க்கு நன்றி ெதாிவிக்கின்ேறன். இங்ேக நான்
க்கியமானெதா
விடயத்ைதப்பற்றி, அதாவ
நீண்ட
காலமாக சிைறகளிேல த த்
ைவக்கப்பட்
க்கும் தமிழ்
அரசியல்
ைகதிகளின்
வி தைல
ெதாடர்பாக,
ேபச
வி ம் கின்ேறன்.
சிறிய
குற்றங்க க்காக
அல்ல
சந்ேதகத்தின்ேபாில் ைக ெசய்யப்பட்ட தமிழ் இைளஞர்கள்
நீண்டகாலமாகச்
சிைறகளிேல
வா கின்ற
பாிதாப
நிைலைமையப் பற்றி ம் அவர்கள
வி தைல ெதாடர்
பாக ம் நாங்கள் எல்ேலா ம் இந்தச் சைபயிேல பல

(The Deputy Speaker)

Yes, Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe.
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

Sir, there are about 182 suspects who have been taken
into custody under the Prevention of Terrorism Act. They
had been there for a long time. Now, we have appointed a
committee to make an evaluation as to whether in fact
there are evidences to prosecute them. After obtaining
that report within two or three weeks, we may be able to
make a decision very soon. With regard to the detainees
against whom there are no material evidence, we will
have to take steps to release them.
ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා
(மாண் மிகு

ேகசு சந்திரகுமார் )

(The Hon. Murugesu Chandrakumar)

Thank you very much.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා]

நீங்கள் இந்த விடயத்திேல ாிதமாக நடவ க்ைக எ க்க
ைனவதற்கு நான் உங்க க்கு நன்றி ெதாிவிக்கின்ேறன்.
அண்ைமயில் ஜனாதிபதி அவர்களினால் ெபா
மன்னிப்
என்ற அ ப்பைடயில் இந்த நாட் ன் ன்னாள் இரா வத்
தளபதி சரத் ெபான்ேசகா அவர்க க்கு எதிராகச் சுமத்தப்பட்ட
எல்லா குற்றச்சாட் க்களி
ந் ம் அவர் வி விக்கப்பட்டார்.
அவாிடமி ந்
மீளப்ெபறப்பட்ட பதவி நிைலகெளல்லாம்
மீண் ம் வழங்கப்பட்
க்கின்றன. அேதேபால, பிரதம
நீதியரசர் அவர்க க்கும் அவ ைடய பதவி நிைல மீண் ம்
உ திப்ப த்தப்பட்
க்கின்ற . இந்த அ கு ைறைய ஏன்,
எங்கள தமிழ் இைளஞர்கள்மீ காட்டக்கூடா ? என்பைத
நான் இங்ேக வ
த்திக் ேகட்கின்ேறன். நாட் ன்
ஜனாதிபதி அவர்கள் தன அதிகாரத்ைதப் பயன்ப த்தி இந்த
விடயத்தில் ஒ மனிதாபிமான அ கு ைறையப் பின்பற்ற
ன்வர ேவண் ம் என்பைத ம் நான் இவ்வைவயிேல
வ
த் கின்ேறன்.
அ த்ததாக, ெகாைலகள் பற்றிய விடயம்.
கடந்த 30
ஆண் களில் இந்த நாட் ேல பல அரசியல் தைலவர்கள்
ெகாைல ெசய்யப்பட்
க்கின்றார்கள். அந்த வைகயில் மிகப்
பிரபல்யமான ெதன்னிலங்ைகயின் தைலவர்கள் அதாவ
ஜனாதிபதி மற் ம் அைமச்சர்கள் என்
பலர் ெகால்லப்
பட்
க்கின்றார்கள். அ ேபாலேவ தமிழ்த் தைலவர்க ம்
ெகால்லப்பட்
க்கின்றார்கள். அதாவ
தமிழர் வி தைலக்
கூட்டணியின் ெசயலாளர் நாயகமாகவி ந்த
த்த தைலவர்
அமிர்த ங்கம், பாரா மன்ற உ ப்பினர்களான ேஜாசப்
பரராஜசிங்கம், நடராஜா அற் தராஜா, கிட் ணன் சிவேநசன்,
என். ரவிராஜ், பீ. சந்திரேந , ேக. தங்கத் ைர, சாம்
தம்பி த்
ஆகிேயார் உட்பட அகில இலங்ைக தமிழ்க்
காங்கிரஸ் கட்சிப் ெபா ச் ெசயலாளர் குமார் ெபான்னம்பலம்
ேபான்ற பல
க்கிய அரசியல் பிர கர்க ம் மேகஸ்வாி
ேவலா தம், பாலநடராஜ ஐயர், பத்திாிைகயாளர்களான
நிமலராஜன்,
சிவராம்
ேபான்ற
பல ம்
ெகால்லப்
பட்
க்கின்றார்கள். ஆனால், இந்தக் ெகாைலக க்கு
இ வைர நியாயம் கிைடக்கவில்ைல. அதாவ , குற்றவாளிகள்
கண் பி க்கப்பட் த் தண் க்கப்படவில்ைல. இவற் க்குாிய
விசாரைணகைள ம் மீள ஆரம்பிக்க ேவண் ெமன்
நான்
இந்த அைவயிேல வ
த்த வி ம் கின்ேறன்.
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ேநாக்கத் க்காக எம்மீ
சுமத்தப்ப வைத நான் இந்த
அைவயிேல கண் க்கின்ேறன். அேதேநரம் ெகாைலகள்
நடந்தி க்கின்றன. அவ்வா எல்லா அரசியல் ெகாைலக ம்
விசாாிக்கப்பட ேவண் ம் என் நாங்க ம் ெசால்கின்ேறாம் .
க க்கும் அரசுக்கும் இைடயிேல ேபச்சுவார்த்ைத
நைடெபற்ற 2002 மற் ம் 2007ஆம் ஆண் காலப்பகுதியில்
எம கட்சியின்
ற் க்கணக்கான உ ப்பினர்கள் ெகால்லப்
பட்
க்கின்றார்கள். இந்தக் ெகாைலக க்கு இ வைர நீதி
கிைடக்கவில்ைல. அந்த உ ப்பினர்களின் பிள்ைளக ம்
அவர்கள
மைனவிமா ம் இன்
மிக ம்
ன்பத்தில்
இ க்கின்றார்கள். இந்தக் ெகாைலகள் நியாயப்ப த்தப்ப
கின்றனவா? அல்ல சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அதைனக் கண் ம்
காணாத ேபால் இ க்கின்றார்களா? என்பைத நான் இந்தச்
சைபயிேல ேகட்க வி ம் கின்ேறன்.
அ த்ததாக,
நீதி
அைமச்சு
ெதாடர்பாக ம்
சில
விடயங்கைளச் ெசால்ல ேவண் ம். சந்ேதகத்தின் ேபாில்
குற்றஞ்சாட்டப்பட்
ைக ெசய்யப்ப பவர்கள் நீதிமன்றங்
களில் நி த்தப்ப ம்ேபா
அவர்களின் குற்றச்ெசயல்கள்
எவ்வள
பாாியதாக இ ந்தா ம் அவர்கள் பிைணயில்
வி விக்கப்ப ம் நிகழ் கள் இன்
வடக்கிேல நைடெப
கின்றன. இ மிக ம் -

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, please wind up.
ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා
(மாண் மிகு

ேகசு சந்திரகுமார் )

(The Hon. Murugesu Chandrakumar)

Just give me two more minutes, Sir.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Please try to conclude within one minute.
ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා

(மாண் மிகு

ேகசு சந்திரகுமார் )

(The Hon. Murugesu Chandrakumar)

இன்ெனா
க்கியமான விடயத்ைத நான் ெசால்ல
ேவண் ம்.
அதாவ ,
பாரா மன்ற
உ ப்பினராக ம்
அைமச்சராக ம் இ ந்த தி . மேகஸ்வரன் அவர்கள
ெகாைலயில் ேநர யாகச் சம்பந்தப்பட்டவர், தி . மேகஸ்வரன்
அவர்களின்
பா காவலர்களால்
சுடப்பட்
ைவத்திய
சாைலயில் சிகிச்ைச ெப ம்ேபா
ைக ெசய்யப் பட்டார்.
இப்ேபா
நீதிமன்றம்
அவ க்குத்
தண்டைன
வழங்கியி க்கின்ற . ஆனால், இந்தக் ெகாைலக்கான பழிைய
எம
கட்சியின்மீ
சுமத் கின்ற வைகயில் அ க்க
பத்திாிைககள்,
வாெனா கள்,
ெதாைலக்காட்சிகள்
என்பவற்றின் லம்
ெசய்திகள்
ெவளியிடப்ப வேதா ,
பாரா மன்றத்தி ம்
அவ்வா
ேபசப்ப கின்ற .
ஒ
ெகாைலக் குற்றவாளிக்குத் தண்டைன வழங்கப்பட்ட பின்
அ
ெதாடர்பாக ேவெறா வைர ேநாக்கி விரல் நீட் க்
குற்றஞ்சாட் வ
அந்த நீதிமன்றத்ைத அவமதிப்பதாக
இல்ைலயா? அல்ல
அந்தக் ெகாைலக் குற்றவாளிமீ
தண்டைன
வழங்கப்பட்ட
தவ
என்
ெசால்லப்
ப கின்றதா? அல்ல அ மீளாய் ெசய்யப்பட ேவண் மா?
இந்த விடயத் க்குப் பதிலளிக்கப்பட ேவண் ம். ஆகேவ,
இந்தக் ெகாைலக் குற்றம் ேதைவயில்லாமல் அரசியல்

அந்தச் சந்ேதக நபர்கைள உடன யாகப் பிைணயில்
வி வதற்கு
என்ன
காரணெமன்
விசாாித்தேபா ,
அவர்கைளச் சிைறகளிேல அைடப்பதற்கு அங்கு இடமில்ைல
ெயன் க த் ச் ெசால்லப்ப கின்ற . இ
பாதிக்கப்பட்ட
வர்க க்கு அச்சு த்தலாக இ க்கின்ற .
எனக்கு இங்ேக பல விடயங்கைளக் குறிப்பிடேவண்
இ ந்தா ம், ேநரம் ேபாதாததால் இன்ெனா
க்கியமான
விடயத்ைத மாத்திரம் கூறி, நான்
த் க்ெகாள்கின்ேறன்.
கசிப்
உற்பத்தி, மரக்கடத்தல், மணல் கடத்தல் மற் ம்
பா யல்
ஷ்பிரேயாகம்
ேபான்ற
குற்றச்ெசயல்களில்
ஈ ப பவர்கைளப் பா காக்கின்ற அ ப்பைடயில் சட்டத்
ைறயில் ேதறிய சட்டத்தரணிகள் ெசயற்ப கின்றனர்.
குற்றச்ெசயல்கள்
ாிேவா க்கு இவர்கள் பக்கபலமாக ம்
உ
ைணயாக ம் இ க்கின்ற ன்பகரமான நிைலைமைய
நாங்கள் காண்கின்ேறாம். சட்டத்தரணிகள் இந்தச் ச கத்தில்
க்கியமானவர்கள். ஆகேவ, குற்றச்ெசயல்களில் ஈ ப பவர்
கைளப் பா காக்கும் நைட ைறயி
ந்
இவர்கள் மாற
ேவண் ம்.
குற்றவாளிக க்குத்
தண்டைன
ெபற் க்
ெகா ப்பதற்ேக அவர்கள் தங்கள
சட்ட அறிைவப்

2015 ෙපබරවාරි 19

1165

1166

பயன்ப த்த
ேவண் ம்.
அைதவி த் ,
அவர்க க்குப்
பா காப்பாக இ ப்ப
ரதி ஷ்டவசமான . இ
குற்றச்
ெசயல்களில் ஈ ப பவர்க க்கு உற்சாகத்ைதக் ெகா ப்ப
ேபால
அைம ம்.
எப்ப யாவ
தம
சட்டத்தரணி
க க்கூடாக தங்களால் தப்பித் க்ெகாள்ள
ம் என்ற
மனநிைலைய ம் இ உ வாக்கும். ஆகேவ, இந்த விடயத்தில்
சட்டத்தரணிக க்ெகன சட்ட அறி க்ெகாள்ைகெயான்
உ வாக்கப்பட ேவண் ம். அவர்கள் தங்கள் வைரயைறக்
குள்ளி ந்
தங்கள
சட்ட அறிைவப் பயன்ப த்திக்
ெகாள் ம் வைகயில் ெபாறி ைறெயான் உ வாக்கப்பட
ேவண் ம் என்பைத நான் இங்கு வ
த் கின்ேறன்.

වර කියැවීෙම් විවාදය අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගැන මා තරමක්
ආෙව්ගශීලීව කථා කරන විට ගරු ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමා මට
අවවාද කළා, ෙමතරම් ආෙව්ගශීලී වන්නට එපා, ෙම් තිෙබන
පාලන කමය තුළ ෙමවැනි පගතිශීලී පනතක් සම්මත කර ගැනීම
කවදාවත් සිදු වන්ෙන් නැහැ, කවදා ෙහෝ අෙප් ආණ්ඩුවක් බලයට
ආපු දවසකට තමයි ෙම්ක සම්මත කරගන්නට වන්ෙන් කියලා.
හිතුවාටත් වඩා ඉක්මනින් -වසර ෙදකකට කලින්- අෙප්
ආණ්ඩුවක් බලයට ආවා. ඒ ආණ්ඩුෙව් පමුඛම කාර්යයක් හැටියට
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීමට ලැබීම එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, පක්ෂ පාට ෙභ්දයක් නැතුව ෙම්
රෙට් සියලු ෙදනාෙග්ම වාසනාවක්.

இ தியாக ஒ விடயம். அமா ச ாிகா என்ற சப்ரக வ
பல்கைலக்கழக மாணவி பகி வைத காரணமாக மன ைடந்
16.02.2015ஆம் திகதி தற்ெகாைல ெசய் ெகாண் ள்ளார்.
இந்தப் பகி வைத என்ப
ெதாடர்ச்சியாக நைடெபற்
வ கின்ற .
ஆகேவ,
பகி வைத
ெசய்பவர்க க்குத்
தண்டைன வழங்குவைத உ திப்ப த் ம் வைகயில் சட்ட
லெமான்ைறக் ெகாண் வர ேவண் ம் என் ெகளரவ நீதி
மற் ம் ெதாழில் உற கள் அைமச்சர் அவர்க க்கு ெதாிவித் ,
விைடெப கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம்.

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පනත පිළිබඳ මූලික
අදහෙසේ සිට ෙකටුම්පත් කිරීම සහ ඉතාම ෙව්දනාකර සහ දුෂ්කර,
කාලය ගත වන කියාදාමයන් රාශියක් හරහා තමයි අද ෙම්
තත්ත්වයට පත් ෙවලා සම්මත වීම පිළිබඳ අවසාන අවස්ථාවට පත්
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක එක් අෙයකුෙග් කියාවක් ෙනොෙවයි.
ෙමය විශාල පිරිසකෙග් දායකත්වෙයන් සිදු වුණු කියාවක්. එක
අතකින් ෙම් සඳහා දායක වුණු නීති ෙකටුම්පත්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත්, ඒ වාෙග්ම නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත්,
විෙශේෂෙයන්ම යසන්ත ෙකෝදාෙගොඩ මහත්මයාට සහ සරත්
ජයමාන්න මහත්මයාටත් අපෙග් ස්තුතිය පිරිනමන්න අවශ්යයි. ඒ
වාෙග්ම ෙම් කාරණය සම්බන්ධව විෙශේෂෙයන්ම උනන්දු ෙවලා
කටයුතු කළ අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු ඒ
සියලුම නිලධාරින්ට අපෙග් ස්තුතිය පිරිනමන්න අවශ්යයි.
අමාත්යාංශෙය් වර්තමාන නිලධාරින් පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම්
කාර්යෙය්දී දිගටම මහන්සි වුණු තවත් විශාල පිරිසක් සිටියා. ඒ
සියලු ෙදනාටම ඒ ෙගෞරවය හිමි විය යුතුයි.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Permission of this House is sought to extend time till
the Business is concluded. Does the House agree?
ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

The next speaker is the Hon. Ajith P. Perera.

[අ.භා. 6.23]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - ெவளிநாட்ட
அைமச்சர்)

வல்கள் பிரதி

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Foreign
Affairs)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් යුක්තිය පසිඳලීෙම්
ඉතිහාසෙය් ෙඵතිහාසික අවස්ථාවක් සනිටුහන් කරන ෙම්
විවාදෙය්දී රජය ෙවනුෙවන් අවසාන කථාව කිරීමට ලැබීම
පිළිබඳව මා සතුටු ෙවනවා.
මීට වසර 5කට පමණ කලින් මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
පැමිෙණන්නටත් කලින් කටයුතු ආරම්භ කරලා එක් වරක් ෙද වන
වර කියැවීෙම් විවාදයට ෙගන අමතක කර දමා තිබුණු ෙමම පනත්
ෙකටුම්පත නීතියක් ෙලස සම්මත කිරීම පිළිබඳව මෙග් අවධානය
ෙයොමු වුණා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අධිකරණ කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී මම ෙම් පශ්නය මතු කළා. ඒ වාෙග්ම
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මම කළ කථාවලදී ෙම් පනත ඉක්මනින්ම
ෙගන ඒෙම් අවශ්යතාව පිළිබඳව අවම වශෙයන් තුන් වතාවක්වත්
මා සඳහන් කළා. මට මතකයි පසු ගිය අය වැය විවාදෙය් ෙද වන

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට
සංෙශෝධන කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම
ශියානි විෙජ්විකම මැතිනිය සහ තවත් ගරු මන්තීතුමන්ලා කිහිප
ෙදෙනක් අවධානය ෙයොමු කළා, "ෙපනී සිටීමට ඇති අයිතිය"
පිළිබඳව තිෙබන ෙයදුම සම්බන්ධව. ෙම් පිළිබඳව මුල් පනත්
ෙකටුම්පෙත් තිෙබන ව්යවහාරය, එනම් "නීති උපෙද්ශකයකු
මඟින් ෙපනී සිටීමට" යන ව්යවහාරය ෙදෝෂ සහගත නිසා අප
සංෙශෝධනයක් ෙගනැවිත් තිෙබනවා, "නීතිඥවරයකු මඟින් ෙපනී
සිටීමට සහ එම විමර්ශන...." යනාදී වශෙයන්. ඉංගීසි භාෂාෙවන්
ෙමය සංෙශෝධනය වන්ෙන් “attorney-at-law” කියායි. ෙම්
පිළිබඳව කිසිම සැකයක් ඇති කර ගත යුතු නැහැ. ෙමයින් අදහස්
වන්ෙන්, "ශී ලංකාෙව් වෘත්තිෙය් ෙයදීමට බලය ඇති
නීතිඥවරයකු" යන්නයි. ඉංගීසි භාෂාෙවන් “attorney-at-law”
යන්න සිංහලයට පරිවර්තනය කළාම "නීතිඥ" යනුෙවන් අදහස්
ෙවනවා. "ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නීතිඥ" යන ෙයදුෙමහි ඇති
"ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්" යන ෙකොටස භාවිතය තුළ ෙයෙදන
අලංකරණය පිළිබඳ කාරණයක් පමණයි. අපි ෙම් පිළිබඳව
අවධානය ෙයොමු කළා. ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්. පීරිස්
මැතිතුමාෙග් අවධානයත් ඒ පිළිබඳව ෙයොමු ෙවලා තිෙබන බව අපි
දන්නවා.
1978 අංක 2 දරන අධිකරණ සංවිධාන පනෙත් 41වන
වගන්තිය පකාරව, "ෙපනී සිටීමට ඇති අයිතිය" පිළිබඳව සඳහන්
කරලා තිෙබනවා. එහි විස්තර කරන “attorney-at-law”, නැත්නම්
"නීතිඥ" යන අර්ථය තමයි ෙමම පනෙත් ඇති අර්ථය. ඒ නිසා ෙම්
පනත මතු දිනක අර්ථ නිරූපණය කිරීෙම්දී, විෙද්ශයක නීතිඥ
වෘත්තිකෙයකු ෙලස සුදුසුකම් ලැබූ අෙයකුට, ෙමම පනෙත්
පරිමාණය තුළ ශී ලංකාව තුළදී ෙපනී සිටීමට අයිතියක් ෙනොමැති
බව විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කර තැබීම වටිනවා. ඒ අනුව ඒ
පශ්නය ෙමම සංෙශෝධනය මඟින් අවසන් ෙවනවා. එයින් රෙට්
සාමාන්ය අධිකරණ පද්ධතිෙය් "නීතිඥ", නැත්නම් “Attorney-atlaw” යන අර්ථයමයි ලැෙබන්ෙන්.
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[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා]

ෙමම විවාදය ඉතාම විෙශේෂ විවාදයක්. ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ
මන්තීතුමනි, ෙමම විවාදය තුළදී වර්තමාන විපක්ෂෙය් සිටින ගරු
කටයුතු, දැනුම් ෙත්රුම් ඇති මන්තීතුමන්ලා කිහිප ෙදෙනක්ම
ජාතිෙයන් සමාව ඉල්ලුවා. ජාතිෙයන් සමාව ඉල්ලුෙව් කුමකටද?
ෙම් අගනා පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට ෙමතරම් කාලයක්
පමාදවීම ගැනයි. සමාව ඉල්ලීම යහපත් ගුණයක්. එය වැදගත්
ෙදයක්. ෙමොකද, සමහරුන්ට එපමණකවත් නිහතමානීභාවයක්
නැහැ. නමුත්, එහි ඇති ෙද්ශපාලන අර්ථය ෙත්රුම් ගත යුතුයි.
ෙමතරම් දීර්ඝ කාලයක්, ෙමතරම් වැදගත් වූ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස අවශ්ය කරන ෛධර්යය ෙද්ශපාලනික ෛධර්යය- සහ පඥාව කලින් ආණ්ඩු කළ, දැන්
විපක්ෂෙය් සිටින එම ගරු මන්තීතුමන්ලාට ෙනොතිබුණා කියන
එකයි ෙම්ෙක් තිෙබන ෙද්ශපාලන පණිවුඩය. ඒ නිසා අනාගතෙය්
දවසකවත් එම ගරු මන්තීතුමන්ලාට රාජ්ය පාලනය භාර ෙදන්න
සුදුසුද නැතිද කියන කාරණය ගැන ෙම් රෙට් ජනතාව කල්පනා
කර බලන්නට ඕනෑ.
ගරු මහින්ද සමරසිංහ හිටපු ඇමතිතුමා -මානව හිමිකම් භාරව
හිටපු ඇමතිතුමා, විෙද්ශ රාජ්ය තාන්තික කාරණා පිළිබඳ දීර්ඝ
කාලයක් ෙයදුණු ඇමතිතුමා- ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සහ
ජාත්යන්තර පජාව ඉදිරිෙය් ශී ලංකාෙව් අභිමානය ෙකෙළසුණු
ආකාරය සහ දුෂ්කරතාවට පත් වූ ආකාරය විස්තර කළා. ඇත්ත
වශෙයන්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත එක අතකින් ෙම් රෙට් සියලු
පුරවැසියන්ට -සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් සියලු පුරවැසියන්ට- ජාතිය,
ආගම, කුලය, පෙද්ශය වැනි ෙභ්දයක් ෙනොමැතිව ඒ පුරවැසි
හිමිකම තහවුරු කරන නීතියක්. ෙම්ක මානුෂික අවශ්යතාවක්;
මනුෂ්ය අවශ්යතාවක්. සැම ෙව්ලාෙව්ම අපරාධයකින් පීඩාවට පත්
ෙවන වින්දිතයා, ඒ වාෙග්ම ඒ පිළිබඳව සාක්ෂි දීමට වගකීමකින්
යුතුව ඉදිරිපත් වන සාක්ෂිකාරයා ඒ පුරවැසි වගකීම ඉෂ්ට කරන
විට, එම සාක්ෂිකාරයා ෙහෝ වින්දිතයා ආරක්ෂා කිරීෙම් වගකීමක්
සමාජයට පවතිනවා. ඒ වගකීම තමයි රජය ඉටු කරන්නට භාර
ගන්ෙන්. ෙලෝකෙය් පවතින දියුණු නීති කමවලට ගැළෙපන පරිදි
ෙම් නීතිය ෙගන එන්ෙන් ඒ කාරණය උෙදසායි. ඒ ගැන කිසි
සැකයක් නැහැ. ෙම් පශ්නය ජාත්යන්තරීකරණය ෙවන්ෙන්,
යුද්ධය හා සම්බන්ධ වින්දිතයන් පිළිබඳව ෙම් පශ්න නිරාකරණය
ෙවද්දී, ශී ලංකාව තුළ විශ්වාසවන්ත අධිකරණමය කියාදාමයක්
කිරීමට අවශ්ය කරන නීතිමය පරිසරය තිෙබනවාද කියන කාරණය
ගැන පශ්න කිරීෙම්දී, "ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඇයි නැත්ෙත්, ඇයි
පමාද, ඇයි සම්මත කරන්ෙන් නැත්ෙත්?" කියන පශ්නය මතු වීම
නිසායි. එතැනදීයි ජාත්යන්තර අවධානය ෙයොමු වුෙණ්. එෙහම
නැතිව ෙම් පනත් ෙකටුම්පත දවිඩ ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම්
පිළිබඳව පමණක් සඳහන් එකක් ෙනොෙවයි. ඇත්ත වශෙයන්ම
එෙහම එකක් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් ඇත්ෙත්ම නැහැ. ෙමය
ශී ලාංකික පුරවැසියන් සියලු ෙදනාෙග්ම අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා
කරන පනතක්. ඒ නිසා, ෙම් දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත්
වර්තමාන රජය යටෙත් කරනු ලැබූ ෙම් ජයගහණය ගැන පක්ෂ,
පාට ෙභ්දයක් නැතිව ෙම් රෙට් පුරවැසියන් ආඩම්බර ෙවන්නට
ඕනෑ.
ගරු මහින්ද සමරසිංහ හිටපු ඇමතිතුමා වැදගත් කාරණයක්
සඳහන් කළා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම
කලින් රජය පැවැති අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් වුණු
ෙවලාෙව්, හිටපු අධිකරණ ඇමති ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාට
අමාත්ය මණ්ඩලය තුළ බැණුම් අසන්නට සහ හිරිහැරවලට ලක්
වන්නට සිදු වුණා කියලා එතුමා කිව්වා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්
කාරණය මම දැන ෙගන හිටියත්, ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා
ෙපෞද්ගලිකව කියූ ෙදයක් මම ෙනොකිව යුතුයි කියලා මම හිතුවා.
හැබැයි, දැන් ගරු මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා ෙම් කාරණය කියූ
නිසායි මම ඒ ගැන සඳහන් කෙළේ. ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා
ඉතාම පඥාවන්තව, රට ගැන හිතලා, අනාගතය ගැන හිතලා,
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යුක්තිය ගැන හිතලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉක්මනින් ඉදිරිපත්
කරන්න උත්සාහ කරන සෑම ෙව්ලාවකම, අමාත්ය මණ්ඩලය තුළ
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම
වැළැක්වූෙව් කවුද?
රවුෆ් හකීම් මැතිතුමාට ඒ අපහාස උපහාස අඩන්ෙත්ට්ටම්
කෙළේ කවුද? එයාෙග් නම මහින්ද රාජපක්ෂ. ඒ හිටපු
ජනාධිපතිතුමා; සමහරු නැවත අගමැති කරන්න කථා කරන
මහින්ද රාජපක්ෂ. එතුමා තමයි, ෙම් නීතිෙය් මූල ධර්ම, යහ
පාලනය පිළිබඳ මූල ධර්ම, නීතිෙය් ආධිපත්ය පිළිබඳ මූල ධර්ම
අරෙගන එන ෙම් වාෙග් වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙම් රෙට්
නීතිය බවට පත් වන එක වසර 10ක් තිස්ෙසේ වැළැක්වූෙය්. එතුමා
නීතිඥවරෙයක්. පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ
හිටපු ඇමතිතුමා කිව්වා, නීතිෙය් පාලනය කරන්ෙන් නීතිඥවරු
ෙනොෙවයි කියලා. ඒක ඇත්ත. හැබැයි, නීතිඥවරෙයකු වූ හිටපු
ජනාධිපතිවරයා ෙම් රෙට් නීතිෙය් ආධිපත්ය පිළිබඳව, ඒ වැදගත්
මූල ධර්ම පිළිබඳව අල්ප මාතයක්වත් සැලකුෙව් නැහැ.
එක අතකින් මම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට විතරක් ෙදොස්
කියන්ෙන් නැහැ. අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අමාත්යවරුන්ටත්, නීතිය
දන්නා නීතිඥවරුන් ෙහෝ නීතිඥවරුන් ෙනොවන අයටත් ඒ
ෛධර්යය තිබිය යුතුව තිබුණා. නමුත්, එෙහම තිබුෙණ් නැහැ. ඒ
නිසා ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා, රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමා, විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා, සුජීව ෙසේනසිංහ මැතිතුමා
ඇතුළු ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් ෙගන ඒම සඳහා ඉදිරිපත් වුණු සියලු
ෙදනාට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.
විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා විධියට මා දන්නවා ෙම්
පනත් ෙකටුම්පෙත් ඇති වැදගත්කම කුමක්ද කියලා. ෙම් රට
මුහුණ දී තිෙබන දැවැන්ත අභිෙයෝග හමුෙව් ශී ලංකාව තුළ අෙප්
පශ්න අපට විසඳා ගත හැකියි කියන පණිවුඩය, විශ්වාසවන්ත
ශී ලාංකික කියාදාමයක් හමුෙව් ඒවා විසඳා ගත හැකියි කියන
පණිවුඩය ෙලෝකයට ෙදද්දී, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර
ගැනීම ඉතාම වැදගත් මූලික අවශ්යතාවක් වුණා, ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි.
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පමණක් ෙනොෙවයි, දින සියෙය් වැඩ
පිළිෙවළ තුළ අප ෙපොෙරොන්දු වුණු සියලුම පනත් ෙකටුම්පත්
එකක්වත් අඩු වන්ෙන් නැතිව ඒ දින සියයක කාලය තුළ ඉදිරිපත්
කරලා, ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ට අහිමි වුණු, ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ට
අහිමි කරන ලද අයිතිවාසිකම් සනාථ කරන්නට අෙප් වර්තමාන
රජය කටයුතු කරනවාය කියන කාරණය සඳහන් කරමින්, මෙග්
කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட .

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time.

මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.:
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය
යුතු ය.'' -[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා]
தீர்மானிக்கப்பட்ட .
"சட்ட லம்
ப்
பாரா மன்றக்
கு
க்குச்
ப மாக" [மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ]

சாட்டப்

Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe]
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කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී.
[නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]

(ඈ)

கு வில் ஆராயப்பட்ட .
[ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.]

Considered in Committee.
[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.]

1 සහ 2 වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

(v)

1ஆம், 2ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clauses 1 and 2 ordered to stand part of the Bill.

3 වන වගන්තිය.- (අපරාධයක වින්දිතයන්ෙග්
අයිතිවාසිකම්.)
வாசகம் 3.- (குற்றச் ெசயல்க க்குப்
ப யாக்கப்பட்ேடாாின் உாிைமகள்.)
CLAUSE 3.- (Rights of Victims of Crime)

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත්
කරනවා:
(1)

(2)

"3 වන පිටුෙව්, 5 වන සහ 6 වන ෙප්ළි ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'(අ) සමානව, සාධාරණව සහ එම වින්දිතයාෙග් ගරුත්වයට සහ
ෙපෞද්ගලිකත්වයට ෙගෞරව වන ෙසේ සලකවා ගනු ලැබීමට;'
23 වන ෙප්ළිෙය් සිට 36 වන ෙප්ළිය දක්වා වූ ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද
ඇතුළුව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ
කරන්න : ' (ඊ)
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

එම වින්දිතයා විසින් ඉල්ලීමක් කිරීෙම් දී,
අලාභ ලබා ගැනීම සඳහා ඇති සිවිල් පතිකර්ම සහ ඊට අදාළ
කාලාවෙරෝධ කාලසීමා ඇතුළුව, ඔහු විසින් විඳ ඇති යම්
හිංසාවක් සඳහා සහන සලස්වා ගැනීමට පවතින ෛනතික
පතිකර්ම පිළිබඳව අධිකාරිය මගින් ෙහෝ ෙකොට්ඨාසය මගින්
දැනුවත් වීම සඳහා;
විමර්ශනය කරනු ලබන අදාළ ෙපොලිස් ස්ථානාධිපති මගින්
ෙහෝ ෙවනත් යම් අධිකාරියක් මගින් පැවැත්ෙවන, කරෙගන
යනු ලබන යම් විමර්ශනයකට අගතියක් ෙනොමැතිව, එම
අපරාධයක වින්දිතයා විසින් එකී ෙපොලිස් ස්ථානය ෙවත
ෙහෝ විමර්ශනය පවත්වනු ලබන ෙවනත් යම් අධිකාරියක්
ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇති පැමිණිල්ල සම්බන්ධෙයන් කර
ෙගන යනු ලබන විමර්ශනෙය් පගතිය පිළිබඳ දැනුවත් වීම
සඳහා;
අවස්ථාෙවෝචිත පරිදි, අදාළ ෙපොලිස් ස්ථානෙය්
ස්ථානාධිපතිවරයා ෙහෝ විමර්ශනය පවත්වනු ලබන ෙවනත්
යම් අධිකාරියක්, නීතිපතිවරයා ෙහෝ අධිකරණ
ෙරජිස්ටාර්වරයා මඟින් ලඝු ෙනොවන පරීක්ෂණය, නඩු
විභාගය, අභියාචනය සහ පතිෙශෝධන ඉල්ලීම ඇතුළුව,
අධිකාරිය මගින් වින්දිතයා විසින් පැමිණිලි කර සිටින
වරදට අදාළ අධිකරණ කටයුතු විභාග කිරීම සඳහා නියම
කර ඇති දින හා එම අධිකරණ කටයුතුවල පගතිය සහ
බැහැර කිරීම පිළිබඳව ෙමන්ම එම නීති කෘත්යවලට අදාළව
අපරාධයක වින්දිතයාෙග් අයිතිවාසිකම් සහ හිමිකම්
පිළිබඳව ද අධිකාරිය මගින් දැනුවත් වීම සඳහා;
අවස්ථාෙවෝචිත පරිදි, විමර්ශනය පවත්වනු ලබන අදාළ
ෙපොලිස් ස්ථානෙය් ස්ථානාධිපති ෙහෝ විමර්ශනය පවත්වනු
ලබන ෙවනත් යම් අධිකාරියක්, නීතිපතිවරයා, අධිකරණෙය්
ෙරජිස්ටාර්වරයා ෙහෝ බන්ධනාගාර අධිකාරි මඟින් පහත
සඳහන් කරුණු සඳහා නියමකර ඇති දින පිළිබඳව එනම්:(අ)

ඇප මත මුදා හැරීම සම්බන්ධෙයන්;

(ආ)

සැකකරු නිදහස් කිරීම සම්බන්ධෙයන්;

(ඇ)

චුදිතයාට එෙරහිව අපරාධ නඩු කටයුතු ෙගොනු
කිරීම සම්බන්ධෙයන්;

(3)
(4)

සැකකරු ෙහෝ චුදිතයා වරදකරු කිරීම, දණ්ඩන
පැනවීම ෙහෝ නිෙදොස් ෙකොට නිදහස් කිරීම
සම්බන්ධෙයන්; සහ
(ඉ)
අපරාධයක වින්දිතයාට එෙරහිව වරදක් සිදු කර
ඇති ෙහෝ සිදු කර ඇති ෙලස සලකනු ලබන
වැරදිකරු බන්ධනාගාරෙයන් මුදා හැරීම හා ඊට
අදාළ ෙහේතු සම්බන්ධයන්,
දැනුවත් වීම සඳහා; සහ
අපරාධයක වින්දිතයාට සිදු වී ඇති යම් හානියක් සඳහා
පතිකාර හා උපස්ථාන ලබා ගැනීම සඳහා ඇති ෛවද්ය,
සමාජ ෙසේවා සහ ෙවනත් යම් සහායයක් පිළිබඳව අධිකාරිය
මඟින් දැනුවත් වීම සඳහා;' "

"4 වන පිටුෙව්, 1 සිට 12 දක්වා වූ ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව)
ඉවත් කරන්න";
"25 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න :'නීතිඥවරයකු මඟින් ෙපනී සිටීමට සහ එම විමර්ශන' "

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Amendments put, and agreed to.

3 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
3 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill.

4 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
4ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 4 ordered to stand part of the Bill.

5 වන වගන්තිය.- (සාක්ෂිකරුවන්ෙග් හිමිකම්.)
வாசகம் 5.- (சாட்சிகளின் உாித் ைடைமகள்.)
CLAUSE 5.- (Entitlements of witnesses.)

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"8 වන පිටුෙව්, 4 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න :'අධිකරණ බලධරයන්ෙගන්, එම සාක්ෂිකරුෙග් ෙගෞරවයට සහ
පුද්ගලිකත්වයට' "

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

5 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
5ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill.

6 සිට 19 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
6ஆம் வாசகத்தி
ந்
19ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clauses 6 to 19 ordered to stand part of the Bill.
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20 වන වගන්තිය.- (වින්දිතයන් සහ
සාක්ෂිකරුවන්ෙග් සහායක සහ ආරක්ෂක වැඩ
සටහන්.)

வாசகம் 20.- (குற்றச் ெசயல்க க்குப்
ப யாக்கப்பட்டவர்க க்கும் சாட்சிக க்கும்
உதவி ம் பா காப் ம் அளிக்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம்.)
CLAUSE 20.- (Victims of Crime and Witnesses Assistance and
Protection programme.)

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"29 වන පිටුෙව්, 27 වන ෙප්ළිෙය් සිට 33 වන ෙප්ළිය දක්වා වූ ෙප්ළි (ඒ
ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න :'වින්දිතයන් සහ
සාක්ෂිකරුවන්ෙග්
සහායක සහ
ආරක්ෂක වැඩ
සටහන්.

20. (1) ඇති විය හැකි ෙහෝ පවතින තර්ජන, හානි,
පළිගැනීම්, පතිපහාරයන් සහ බියගැන්වීම්වලින්
අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන්
ආරක්ෂා කිරීම සහ ඔවුන්ට සහාය වීම සඳහා,
ෙකොට්ඨාසය විසින් අවශ්ය කාර්යක්ෂම පියවර
ගැනීමට
විධිවිධාන
සලසන
'අපරාධයක
වින්දිතයන්ෙග් සහ සාක්ෂිකරුවන්ෙග් සහායක
සහ ආරක්ෂක වැඩසටහනක්' තත් කාර්යය සඳහා
විසින්
නිකුත්
කරනු
ලබන
අධිකාරිය
මාර්ෙගෝපෙද්ශවලට අනුකූලව සැලසුම් කර
කියාත්මක කළ යුතු ය.' "

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.

1172

(2) "12 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න : 'ලැබිය හැකි සියලු මුදල් ෙගවනු ලැබිය යුතුය.;'"
(3) "15 වන ෙප්ළිෙය් සිට 16 වන ෙප්ළිය දක්වා වූ ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද
ඇතුළුව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ
කරන්න :'ෙපේෂණය කරනු ලබන සියලු මුදල් ෙගවනු ලැබිය යුතු ය.
එෙසේ වුවද, දඩ මුදලක ආකාරෙයන් අධිකරණයක් විසින් එකතු කරනු
ලබන යම් මුදලක්, ආරක්ෂණ අරමුදලට ෙපේෂණය ෙනොකළ යුතු ය.' "

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Amendments put, and agreed to.

29 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
29ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 29, as amended, ordered to stand part of the Bill.

30 සිට 43 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
30ஆம் வாசகத்தி
ந் 43ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clauses 30 to 43 ordered to stand part of the Bill.

44 වන වගන්තිය.- (නිෙයෝග)

தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

வாசகம் 44.- (ஒ ங்குவிதிகள்)
CLAUSE 44.- (Regulations)

20 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

20 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

Clause 20, as amended, ordered to stand part of the Bill.

21 සිට 28 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
21 ஆம் வாசகத்தி
ந் 28 ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clauses 21 to 28 ordered to stand part of the Bill.

29 වන වගන්තිය.- (අපරාධයක වින්දිතයන්ෙග් සහ
සාක්ෂිකරුවන්ෙග් සහයක සහ ආරක්ෂණ අරමුදල.)
வாசகம் 29.- (குற்றச் ெசயல்க க்குப்
ப யாக்கப்பட்ேடாாின ம் சாட்சிகளின ம்
உதவி மற் ம் பா காப் நிதியம்.)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"50 වන පිටුෙව් 18,19 20 සහ 21 වන ෙප්ළි ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න :'නිෙයෝග

44 (1) අමාත්යවරයා විසින්, අධිකාරිෙය් නිර්ෙද්ශය මත ෙම්
පනෙත් විධිවිධාන බලාත්මක කිරීම පිණිස, විධිවිධාන
සැලසීම අවශ්ය විය හැකි යම් කාරණා සම්බන්ධෙයන් සහ
නියම කර ඇති සියලු කාරණා සම්බන්ධෙයන් නිෙයෝග
සාදනු ලැබිය හැකි ය.' "

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

CLAUSE 29.- (Victims of Crime and Witnesses Assistance and
Protection Fund.)

44 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

44 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත්
කරනවා:
(1) "41 වන පිටුෙව්, 8 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න :'හැකි සියලු මුදල් ෙගවනු ලැබිය යුතු ය.;'"

Clause 44, as amended, ordered to stand part of the Bill.

45 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
45 ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண்
ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 45 ordered to stand part of the Bill.

2015 ෙපබරවාරි 19

1173

46 වන වගන්තිය.- (අර්ථ නිරූපණය)
வாசகம் 46.- (ெபா ள் ேகாடல்)
CLAUSE 46.- (Interpretation)

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත්
කරනවා:
(1) "52 වන පිටුෙව් 3 සිට 10 දක්වා වූ ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත්
කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න : ' "අපරාධ වින්දිතයා" යන්ෙනන්, ළමා වින්දිතයකු ඇතුළුව,
(අ)

යම් නීතියක් යටෙත් උද්ෙද්ශිත වරදක් සංයුක්ත වන්නා වූ;
ෙහෝ

(ආ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 11 වන ව්යවස්ථාව ෙහෝ 13(1) ෙහෝ
(2) වන ව්යවස්ථා යටෙත් පුරක්ෂිත ෙකොට ඇති මූලික
අයිතිවාසිකමක්, උද්ෙද්ශිත උල්ලංඝනය කිරිමත් සංයුක්ත
වන්නා වූ ද,
යම් කියාවක් ෙහෝ ෙනොකර හැරීමක පතිඵලයක් ෙලස යම් කායික
ෙහෝ '
(2) 54 වන පිටුෙව් 1, 2 සහ 3 වන ෙප්ළි ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න :'විෙශේෂඥ සාක්ෂිකරුවකු සහ උද්ෙද්ශිත වරදක් කරන ලද බවට ෙහෝ
උද්ෙද්ශිත මූලික අයිතිවාසිකමක් කඩ කිරීම ෙහෝ මානව හිමිකමක්
උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් සැක කරන ෙහෝ ෙචෝදනා ලත්
තැනැත්තකු ෙවනුෙවන්' "

පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.
சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட .

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported with Amendments.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පනත් ෙකටුම්පෙත්
ෙසෝදුපත්වල මුදණ ෙදෝෂ, අංක ෙදෝෂ ෙහෝ ඒ හා සමාන ෙදෝෂ
නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙවත අවසර
ෙදන ෙලස ඉල්ලා සිටිමි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන්
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් තුන්වන වර කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා
කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, තුන් වන
වර කියවා සම්මත කරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப ,
சட்ட லம்
தி த்தப்பட்டவா
மதிப்பிடப்பட் நிைறேவற்றப்பட்ட .

ன்றாம் ைற

Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත
විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்
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ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Amendments put, and agreed to.

46 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
46ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 46, as amended, ordered to stand part of the Bill.

උප ෙල්ඛනය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
அட்டவைண
தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Schedule ordered to stand part of the Bill.

එකල්හි ෙව්ලාව අ.භා. 06.30 පසු කර තිබුෙණන් නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමා විසින් පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන
ලදී.
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, අ.භා. 6.47ට 2015 ෙපබරවාරි 20
වන සිකුරාදා අ.භා. 1.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அப்ெபா

ேநரம் பி.ப. 6.30 மணிக்குப் பிந்திவிட்டைமயால்,
மன்றத்ைத

பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா

ஒத்திைவத்தார்.
அதன்ப , பி. ப. 6.47 க்கு பாரா மன்றம், 2015 ெபப் வாி 20,
ெவள்ளிக்கிழைம பி.ப. 1.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .

It being past 6.30 p.m., MR. DEPUTY SPEAKER adjourned
Parliament without Question put.
Adjourned accordingly at 6.47 p.m. until 1.30 p.m. on Friday, 20th
February, 2015.

සැ.යු.
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය.

குறிப்
உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ

வாரங்க

பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்

ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ

அதைனப் பிைழ

ப் தல் ேவண் ம்.
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හැන්සාඩ් වාර්තා ෙකොළඹ 5 කිරුළපන මාවෙත් රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පිහිටි රජෙය් පකාශන
කාර්යාංශෙයන් මිල දී ගත හැක.

ஹன்சாட் பிரதிகைள ெகா ம் 5, கி லப்பைன மாவத்ைதயி
அரசாங்க ெவளியீ கள் அ

வலகத்தில் பணம் ெச

ள்ள அரசாங்க தகவல் திைணக்களத்தின்
த்திப் ெபற் க்ெகாள்ளலாம்.
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