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අ.භා. 1.00ට පාAෙ,Vව Xස් ය.
කථානායකVමා [ග ක ජයEZය මහතා] \ලාසනා]ඪ ය.

பாராமற பி.ப. 1.00 மணி ய.
சபாநாயக அவக [மாமி க ஜயாிய] தைலைம
வகி#தாக.

The Parliament met at 1.00 p.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair.

(ඇ)

(ඈ)
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சபாநாயகர சாைர

(ඊ)

SPEAKER'S CERTIFICATE

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)
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ෙනවැබ! 02වන #න “ඉෙල)ෙfCක ගgෙදg (සංෙශධන)”
නමැ පන3 ෙකeපෙතH ද ම’$J0 සහක සටහ0 කරන ලද
බව ද0වg කැමැ3ෙතO.

II
2017 ෙනවැබ 09වන Mන ෙශ)ෂ ආර>ෂක
වැඩ 89ෙවළ
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SPECIAL SECURITY ARRANGEMENT ON 09TH NOVEMBER,
2017

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

2017 ෙනවැබ! 09වැC jහස්ප0දා ගX PදL හා
ජනමාධ4 අමාත4මා $J0 2018 ව!ෂය සඳහා අය වැය කථාව
ඉ#Vප3 ;<මට අදාළව පහත සඳහ0 $ෙශ%ෂ ආර)ෂක $$ධාන
ක10 වසරවලT Jk කළ ආකාරයටම lයා3මක ;<මට යවර
ග0නා බව Jයm ගX ම0nවX0 ෙවත ෙමo0 ද0වg
කැමැ3ෙතO.

(උ)
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ආර)ෂක වැඩ +ෙවළ පහත සඳහ0 ආකාරයට
Jk කරg ලබන බවද ද0වg කැමැ3ෙතO.
මහජන ගැලVය ආරාත අP3ත0 සඳහා පමණ) uමා
කරg ලැෙs.
පා!1ෙ0 ම0nවX0ෙ රථ ගාල වසා තබන බැ$0
පා!1ෙ0 ම0nවX0 පැOෙණන වාහන අදාළ රථ
ගාL ෙවත ෙයP කරg ලැෙs.
තම කලvයා කැeව පැOෙණන පා!1ෙ0
ම0nවX0ට කා!ය ම^ඩල $wෙT තම වාහනෙය0
බැස පා!1ෙ0 ෙගඩනැrLලට $Jය හැ;ය.
ගැලVයට පැOෙණන ආරාත අP3ත0 ෙවgෙව0
ජය0yර $wෙ Jට මහජන $wම ද)වා $ෙශ%ෂ
Rවාහන වැඩ +ෙවළ) lයා3මක කරg ලබන බැ$0,
කලvයා හැර තම0 කැeව පැOෙණන ෙවන3 ආරාත
අP3ත0 ෙවෙත3 ජය0yර $wෙT එම Rවාහන
ෙස%වාව ෙවත ෙයP කරන ෙලස පා!1ෙ0
ම0nවX0ෙග0 කාX{කව ඉLලා J|O.
එ#න පා!1ෙ0වට පැO}ෙ T, හැ;තා) kරට
VයැkෙරM කැeව පැOෙණන ෙලස ද, අP3ත0 කැeව
පැO}ෙම0 වැළ~ J|න ෙලස ද පා!1ෙ0
ම0nවX0ෙග0 කාX{කව ඉLලා J|O.
පා!1ෙ0 ම0nවX0 $J0ම තම රථය පදවා ෙගන
එ0ෙ0 න, එම ම0nවX0ෙ වාහන CයOත
රථගාල ෙවත ධාවනය කර ගාL කරBම {ස ම0n
$wෙමH, කා!ය ම^ඩල $wෙමH සහ මහජන
$wෙමH පා!1ෙ0 කා!ය
ම^ඩලයට අය3
Vයැkර0 ෙයදවg ලැෙs.
රථ වාහන ෙපJය සහ සප ෙප1ස් ස්ථාන මr0
$ෙශ%ෂ රථ වාහන සැලැස්ම) lයා3මක ;<මට කට@
කරg ලැෙs.
ඉහත සඳහ0 $ෙශ%ෂ ආර)ෂක $$ධාන සබ0ධව
Jයm පා!1ෙ0 ම0nවX0ෙ සහෙයගය
අෙ)ෂා කරන බව ද කාX{කව ද0වg කැමැ3ෙතO.

III

2018 වෂෙ` අය වැය ඇස්තෙ,VවA,
ෙත7රාගK අමාත'ාංශවල වැය aෂ 89බඳ
සාකbඡා PQම සඳහා වන ෙශ)ෂ කාරක සභාව:
සාමාdකය, න PQම

ஆ ஆ"#$கான வர% ெசல% தி(ட
மதி *#களி,- ெதாி%ெச.ய ப(ட
அைம01$களி ெசல% தைல $க! ப2றி$
கல- ைரயா#வத2கான ெதாி : உ பினக!
நியமன
2018

-

SELECT COMMITTEE TO DISCUSS THE HEADS OF
EXPENDITURE OF MINISTRIES SELECTED FROM THE
BUDGET ESTIMATES OF 2018: NOMINATION OF MEMBERS

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ස්ථාවර Cෙයගය 97 සහ 2017 ඔ)ෙතබ! මස 17 වැC #න
පා!1ෙ0ව $J0 සමත කර ග3 ෙයජනාව Rකාරව 2018

1493

පා!1ෙ0ව

1494

මහාමාග
අමාත'Vමා
සහ
පාAෙ,Vෙ සභානායකVමා)

[ගX කථානායකමා මහතා]

ව!ෂෙ] ඇය වැය ඇස්තෙ0ව10 ෙතරා ග3 අමාත4ාංශවල
වැය 7!ෂ +බඳ සාක9ඡා ;<ම {ස  පා!1ෙ0 $ෙශ%ෂ
කාරක සභාෙQ ෙස%වය සඳහා ම සඳහ0 පා!1ෙ0
ම0nවX0 ගX මH0ද සමරJංහ මහතාෙ සභාප3වය ඇව
ම' $J0 න කරg ලැබ ඇ බව ද0වg කැමැ3ෙතO.
ගX ෙජ0 අමරංග මහතා

(மாமி ல&ம கிாிஎ(ல - உயக(வி ம*+
ெந-.சாைலக அைம/ச பாராமற/ சைப
0த(வ)
(The Hon.
Lakshman Kiriella - Minister of Higher
Education and Highways and Leader of the House of
Parliament)

ගX කථානායකමC,“එ~ වා!තා Pණය කළ @ය යැo”
මම ෙයජනා කරO.

ගX රෆ් හ~ මහතා

.ශ්නය මසන ලM,, සභා සමත ය.

ගX මH0ද සමරJංහ මහතා

Question put, and agreed to.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.

ගX ල)ෂ්ම0 ෙසෙන$ර3න මහතා

වාතාව ghණය කළ iVයj ෙය7ග කරන ලC.
அறிைக அசிட

பட க

டைளயிட

ப

ட.

Ordered that the Report be printed.

ගX රB0 සමරBර මහතා
ගX ලස0ත අලයව0න මහතා
ගX ඩලස් ෙcවාන0දා මහතා
ගX wCL හN0ෙන3 මහතා
ගX වෙQL wෙ!ෂ් මහතා
ගX ෙ. එ. ආන0ද MමාරJV මහතා
ගX එස්. [තර0 මහතා

රාජ' ෙස)වා ෙක*ෂ, සභාෙ .ග"
වාතාව
அரசாக ேசைவ ஆைணவி
ெசயலா !ைக அறிைக

PROGRESS REPORT OF THE PUBLIC SERVICE
COMMISSION
ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)

ගX ෙශහා0 ෙස%මJංහ මහතා

(The Hon. Speaker)

ගX අ?3 මා0නෙපXම මහතා
ගX (ෛවද4) න10ද ජයස්ස මහතා
ගX මය0ත #සානායක මහතා
ගX ඉ. චාLස් C!මලනාද0 මහතා
ගX තාරක බාලVය මහතා
ගX P?F! රමා0 මහතා
ගX හ!ෂණ රාජකXණා මහතා
ගX (ෛවද4) Jතා $ෙමා0න මහ3Oය
ගX ඥානP3 [ෙ0ස0 මහතා

[ ලංකා Rජාතා0\ක සමාජවාT ජනරජෙ] ආ^A_ම
ව4වස්ථාෙQ 41ආ (6) සහ 55(5) ව4වස්ථා Rකාරව 2017
ව!ෂෙ] ෙදවන කා!ව සඳහා (2017.04.01 - 2017.06.30) රාජ4
ෙස%වා ෙකOෂ0 සභාෙQ Rග වා!තාව මම ඉ#Vප3 කරO.

/මා ණය ෙක*ෂ, සභාෙ කාය
සාධන වාතාව
எ#ைல நிணய ஆைணவி
ெசயலா !ைக அறிைக

PERFORMANCE REPORT OF THE DELIMITATION
COMMISSION
ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගණකා!ප"වරයාෙ$ වාතාව

கணகா வாள அதிபதியின அறிைக
AUDITOR-GENERAL'S REPORT

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

[ ලංකා Rජාතා0\ක සමාජවාT ජනරජෙ] ආ^A_ම
ව4වස්ථාෙQ 154(6) ව4වස්ථාව Rකාරව ·

·

2014 PදL ව!ෂය සඳහා $ගණකාපවරයාෙ
වා!තාෙQ ෙදවැC කා^ඩෙ] XXIII ෙකටස සහ
0වැC කා^ඩෙ] IX ෙකටස; සහ
2016 PදL ව!ෂය සඳහා $ගණකාපවරයාෙ
වා!තාෙQ ෙදවැC කා^ඩෙ] II සහ III ෙකටස් සහ
ෙතවැC කා^ඩෙ] II ෙකටස මම ඉ#Vප3 කරO.

ග ල>ෂ්ම, PZඇTල

මහතා (උසස් අධ'ාපන හා

[ ලංකා Rජාතා0\ක සමාජවාT ජනරජෙ] ආ^A_ම
ව4වස්ථාෙQ 41ආ (6) ව4වස්ථාව Rකාරව 2017 ව!ෂෙ] පළP
කා!ව (2017.01.01 - 2017.03.31) සහ ෙදවන කා!ව
(2017.04.01 - 2017.06.30) සඳහා uමා C!ණය ෙකOෂ0
සභාෙQ කා!ය සාධන වා!තාව මම ඉ#Vප3 කරO.

2 ලංකා මානව 4*ක ෙක*ෂ, සභාෙ
කාය සාධන වාතාව

இலைக மனித உாிைமக
ஆைணவி ெசயலா !ைக அறிைக
PERFORMANCE REPORT OF THE HUMAN RIGHTS
COMMISSION OF SRI LANKA
ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

[ ලංකා Rජාතා0\ක සමාජවාT ජනරජෙ] ආ^A_ම
ව4වස්ථාෙQ 41ආ (6) ව4වස්ථාව සහ 1996 අංක 21 දරන [
ලංකා මානව HOක ෙකOෂ0 සභාව පනෙ3 30 වග0ය

1495

1496
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Rකාරව 2017 ව!ෂෙ] පළP කා!ව සඳහා (2017.01.01 2017.03.31) [ ලංකා මානව HOක ෙකOෂ0 සභාෙQ කා!ය
සාධන වා!තාව මම ඉ#Vප3 කරO.

ජා"ක .සපාදන ෙක*ෂ, සභාෙ .ග"
වාතාව
ேதசிய ெப!ைக ஆைணவி
ெசயலா !ைக அறிைக
PROGRESS REPORT OF THE NATIONAL
PROCUREMENT COMMISSION

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

[ ලංකා Rජාතා0\ක සමාජවාT ජනරජෙ] ආ^A_ම
ව4වස්ථාෙQ 41ආ (6) ව4වස්ථාව Rකාරව 2017 ව!ෂෙ] ෙදවන
කා!ව සඳහා (2017.04.01 - 2017.06.30) ජාක Rසපාදන
ෙකOෂ0 සභාෙQ Rග වා!තාව මම ඉ#Vප3 කරO.

ගණන ෙස)වා ෙක*ෂ, සභාෙ කාය
සාධන වාතාව

கணகா () ேசைவக ஆைணவி
ெசயலா !ைக அறிைக

ග එස්.U. Mසානායක මහතා (සමාජ සබල ගැ,S හා
oභසාධන හා ක,ද උඩරට උමය 89බඳ අමාත'Vමා)

(மாமி எ8.பி. திசாநாயக - ச9க வ:;5ட( ம*+
நலாி ம*+ க மராிைமக அைம/ச)
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of
Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage)

ගX කථානායකමC, 2016 ව!ෂය සඳහා #$ නැWම
සංව!ධන ෙදපා!තෙ0ෙQ කා!ය සාධන වා!තාව මම
ඉ#Vප3 කරO.
එම වා!තාව ෙස¡ඛ4 සහ මානව wභසාධනය, සමාජ
ස$බලගැ0Bම +බඳ ආංක අ )ෂණ කාරක සභාව ෙවත
ෙයP කළ @යැo මම ෙයජනා කරO.

.ශ්නය මසන ලM,, සභා සමත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ග ගය,ත කණා"ලක මහතා

(மாமி கய1த கணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගX කථානායකමC, PදL හා ජනමාධ4 අමාත4මා
ෙවgෙව0 පහත සඳහ0 වා!තා මම ඉ#Vප3 කරO.
(i)

1989 අංක 13 දරන Cෂ්පාදන බk ($ෙශ%ෂ $$ධාන)
පනෙ3 3 වග0ය යටෙ3 Cෂ්පාදන බk සබ0ධෙය0
PදL හා ජනමාධ4 අමාත4වරයා $J0 සාදන ලkව, 2017
අෙගස් 17 #නැ අංක 2032/31 දරන අ $ෙශ%ෂ ගැස¤
පvෙ] පළ කරන ලද Cයමය;

(ii)

2007 අංක 48 දරන $ෙශ%ෂ ෙවළඳ භා^ඩ බk පනෙ3 2
වග0ය යටෙ3 $ෙශ%ෂ ෙවෙළඳ භා^ඩ බk
සබ0ධෙය0 PදL හා ජනමාධ4 අමාත4වරයා $J0
සාදන ලkව, 2017 මැo 30 #නැ අංක 2021/7 දරන අ
$ෙශ%ෂ ගැස¤ පvෙ] පළ කරන ලද Cයමය;

PERFORMANCE REPORT OF THE AUDIT SERVICE
COMMISSION
ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

[ ලංකා Rජාතා0\ක සමාජවාT ජනරජෙ] ආ^A_ම
ව4වස්ථාෙQ 41ආ (6) සහ 153ඌ ව4වස්ථා Rකාරව 2017
ව!ෂෙ] ෙදවන කා!ව සඳහා (2017.04.01 - 2017.06.30)
$ගණන ෙස%වා ෙකOෂ0 සභාෙQ කා!ය සාධන වා!තාව මම
ඉ#Vප3 කරO.

A8 ෙTඛනාMය 89ගැ,Sම

சமபிகப*ட ப,திரக
PAPERS PRESENTED

(iii) 2007 අංක 48 දරන $ෙශ%ෂ ෙවළඳ භා^ඩ බk පනෙ3 2
වග0ය යටෙ3 $ෙශ%ෂ ෙවළඳ භා^ඩ බk
සබ0ධෙය0 PදL හා ජනමාධ4 අමාත4වරයා $J0
සාදන ලkව, 2017 ¥C 06 #නැ අංක 2022/7 දරන අ
$ෙශ%ෂ ගැස¤ පvෙ] පළ කරන ලද Cයමය;
(iv)

2007 අංක 48 දරන $ෙශ%ෂ ෙවළඳ භා^ඩ බk පනෙ3 5
වග0ය යටෙ3 $ෙශ%ෂ ෙවළඳ භා^ඩ බk
සබ0ධෙය0 PදL හා ජනමාධ4 අමාත4වරයා $J0
සාදන ලkව, 2017 ¥C 06 #නැ අංක 2022/8 දරන
අ $ෙශ%ෂ ගැස¤ පvෙ] පළ කරන ලද Cයමය;

(v)

2007 අංක 48 දරන $ෙශ%ෂ ෙවළඳ භා^ඩ බk පනෙ3 2
වග0ය යටෙ3 $ෙශ%ෂ ෙවළඳ භා^ඩ බk
සබ0ධෙය0 PදL හා ජනමාධ4 අමාත4වරයා $J0
සාදන ලkව, 2017 ¥C 30 #නැ අංක 2025/44 දරන අ
$ෙශ%ෂ ගැස¤ පvෙ] පළ කරන ලද Cයමය;

(vi)

2007 අංක 48 දරන $ෙශ%ෂ ෙවළඳ භා^ඩ බk පනෙ3 2
වග0ය යටෙ3 $ෙශ%ෂ ෙවළඳ භා^ඩ බk
සබ0ධෙය0 PදL හා ජනමාධ4 අමාත4වරයා $J0
සාදන ලkව, 2017 ¥1 19 #නැ අංක 2028/44 දරන අ
$ෙශ%ෂ ගැස¤ පvෙ] පළ කරන ලද Cයමය;

ග ගය,ත කණා"ලක මහතා (ඉඩ සහ පාAෙ,V
."සංස්කරණ
අමාත' හා ආm ප>ෂෙ` .ධාන
සංධායකVමා)

(மாமி கய1த
கணாதிலக - காணி ம*+
பாராமற ம+சீரைம3 அைம/ச அரசா4க க5சியி
0த*ேகாலாசா7)
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)

ගX කථානායකමC, අාමාත4මා සහ ජාක Rප3
හා ආ!ක කට@ අමාත4මා ෙවgෙව0 2014 ව!ෂය සඳහා 
$ද4ා ස)ෂණ හා පතL කා!යාංශෙ] වා!ක වා!තාව මම
ඉ#Vප3 කරO.
එම වා!තාව රසර සංව!ධනය සහ පVසර සහ ස්වාභා$ක
සප3 +බඳ ආංක අ )ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයP කළ
@යැo මම ෙයජනා කරO.

.ශ්නය මසන ලM,, සභා සමත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

Social

(vii) 2007 අංක 48 දරන $ෙශ%ෂ ෙවළඳ භා^ඩ බk පනෙ3 2
වග0ය යටෙ3 $ෙශ%ෂ ෙවළඳ භා^ඩ බk
සබ0ධෙය0 PදL හා ජනමාධ4 අමාත4වරයා $J0
සාදන ලkව, 2017 ¥1 26 #නැ අංක 2029/25 දරන අ
$ෙශ%ෂ ගැස¤ පvෙ] පළ කරන ලද Cයමය;

1497

පා!1ෙ0ව

[ගX ගය0ත කXණාලක මහතා]
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ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

(viii) 2007 අංක 48 දරන $ෙශ%ෂ ෙවළඳ භා^ඩ බk පනෙ3 2
වග0ය යටෙ3 $ෙශ%ෂ ෙවළඳ භා^ඩ බk
සබ0ධෙය0 PදL හා ජනමාධ4 අමාත4වරයා $J0
සාදන ලkව, 2017 ¥1 31 #නැ අංක 2030/10 දරන
අ $ෙශ%ෂ ගැස¤ පvෙ] පළ කරන ලද Cයමය;

(மாமி விம( =ரவ4ச)

(ix)

2007 අංක 48 දරන $ෙශ%ෂ ෙවළඳ භා^ඩ බk පනෙ3 2
වග0ය යටෙ3 $ෙශ%ෂ ෙවළඳ භා^ඩ බk
සබ0ධෙය0 PදL හා ජනමාධ4 අමාත4වරයා $J0
සාදන ලkව, 2017 අෙගස් 01 #නැ අංක 2030/20
දරන අ $ෙශ%ෂ ගැස¤ පvෙ] පළ කරන ලද Cයමය;

(The Hon. Wimal Weerawansa)

(x)

2007 අංක 48 දරන $ෙශ%ෂ ෙවළඳ භා^ඩ බk පනෙ3 2
වග0ය යටෙ3 $ෙශ%ෂ ෙවළඳ භා^ඩ බk
සබ0ධෙය0 PදL හා ජනමාධ4 අමාත4වරයා $J0
සාදන ලkව, 2017 අෙගස් 15 #නැ අංක 2032/11
දරන අ $ෙශ%ෂ ගැස¤ පvෙ] පළ කරන ලද Cයමය;

(xi)

2007 අංක 48 දරන $ෙශ%ෂ ෙවළඳ භා^ඩ බk පනෙ3 2
වග0ය යටෙ3 $ෙශ%ෂ ෙවළඳ භා^ඩ බk
සබ0ධෙය0 PදL හා ජනමාධ4 අමාත4වරයා $J0
සාදන ලkව, 2017 අෙගස් 16 #නැ අංක 2032/24
දරන අ $ෙශ%ෂ ගැස¤ පvෙ] පළ කරන ලද Cයමය;

(xii) 2007 අංක 48 දරන $ෙශ%ෂ ෙවළඳ භා^ඩ බk පනෙ3 2
වග0ය යටෙ3 $ෙශ%ෂ ෙවළඳ භා^ඩ බk
සබ0ධෙය0 PදL හා ජනමාධ4 අමාත4වරයා $J0
සාදන ලkව, 2017 අෙගස් 23 #නැ අංක 2033/31
දරන අ $ෙශ%ෂ ගැස¤ පvෙ] පළ කරන ලද Cයමය;
(xiii) 2007 අංක 48 දරන $ෙශ%ෂ ෙවළඳ භා^ඩ බk පනෙ3 2
වග0ය යටෙ3 $ෙශ%ෂ ෙවළඳ භා^ඩ බk
සබ0ධෙය0 PදL හා ජනමාධ4 අමාත4වරයා $J0
සාදන ලkව, 2017 සැතැබ! 08 #නැ අංක 2035/28
දරන අ $ෙශ%ෂ ගැස¤ පvෙ] පළ කරන ලද Cයමය;
(xiv) 2007 අංක 48 දරන $ෙශ%ෂ ෙවළඳ භා^ඩ බk පනෙ3 2
වග0ය යටෙ3 $ෙශ%ෂ ෙවළඳ භා^ඩ බk
සබ0ධෙය0 PදL හා ජනමාධ4 අමාත4වරයා $J0
සාදන ලkව, 2017 ඔ)ෙතබ! 02 #නැ අංක 2039/2
දරන අ $ෙශ%ෂ ගැස¤ පvෙ] පළ කරන ලද Cයමය; සහ
(xv) 2016 අංක 24 දරන $ස!ජන පනෙ3 6 (1) වග0ය
යටෙ3 2017.09.01 Jට 2017.09.30 ද)වා ජාක අයවැය
ෙදපා!තෙ0ෙQ වැය 7!ෂ අංක 240 යටෙ3 පV¨රක
සහාය
ෙස%වා සහ හ#J අවශ4තා වග~ ව4ාපෘය
මr0 Jk කරන ලද පV¨රක ෙව0;< +බඳ සටහන
මම ඉ#Vප3 කරO.
එම Cයමය0 සහ පV¨රක ෙව0;< +බඳ සටහන රජෙ]
PදL +බඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයP කළ @යැo මම
ෙයජනා කරO.

.ශ්නය මසන ලM,, සභා සමත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.

ගX $මL Bරවංශ මැමා.

ග මT Sරවංශ මහතා

ගX කථානායකමC, ස්ථාවර Cෙයග අgව බැmව3,
සRදාය අgව බැmව3 පා!1ෙ0 ම0nවරයMට ෙ ගX
සභාවට එ0න ෙබන අoය ආර)ෂා කර0න ඔබමා බැ©
J|නවා. අ3 අඩංWෙQ J|ය3, Vමා0ª බ0ධනාගාරෙ] J|ය3
ඒ අoය ආර)ෂා කර ෙද0න ඔබමා බැ© J|නවා. ෙ රෙ¤
ඉහාසෙ] පළPවැC වතාවට අද වන $ට ඉ0ධන අ!Fදය)
ඇෙවලා ෙබනවා; ෙපfL Hඟය) ඇෙවලා ෙබනවා.
අoඕu සමාගෙ-

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගX ම0nමC, ඒ සබ0ධෙය0 අද Rශ්නය) අහලා
ෙබනවා. ගX ඇමමා ඒකට +X ෙදo.

ග මT Sරවංශ මහතා

(மாமி விம( =ரவ4ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

හV, ගX කථානායකමC, මම ;ය0ෙ0 ෙකo. ඉ0ධන
නැ Rශ්නය Cසා; ෙපfL නැ Rශ්නය Cසා අද ම0nවX
ෙබෙහමයකට ෙ පා!1ෙ0වට එ0න බැVෙවලා
ෙබනවා.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ඒක මම ද0නවා. මට ෙ3ෙරනවා.

ග මT Sරවංශ මහතා

(மாமி விம( =ரவ4ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඒ අයට පා!1ෙ0වට එ0න ෙබන අවස්ථාව හද0න.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙහඳo.

ග මT Sරවංශ මහතා

(மாமி விம( =ரவ4ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

අද වැ ෙදනMට එ0න බැහැ. ට පළා3වල ඉ0ධන නැහැ.

Question put, and agreed to.

ග කථානායකVමා
ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙබෙහම ස්o. ගX නගර සැලw හා ජලසපාදන
අමාත4මා.

ග මT Sරවංශ මහතා

(மாமி விம( =ரவ4ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

Sir, I rise to a point of Order.

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

අ yqව0 තර ඒ ගැන සාක9ඡා කර ෙබනවා. ගX
ඇමමා ඒ ගැන පැහැ#1 කරo.

ග ගය,ත කණා"ලක මහතා

(மாமி கய1த கணாதிலக)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ෙවනදාට කර3තෙය0 එනවා.
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ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)

1500

එම වා!තාව ආ!ක සංව!ධන +බඳ ආංක අ )ෂණ
කාරක සභාව ෙවත ෙයP කළ @යැo මම ෙයජනා කරO.

(The Hon. Speaker)

ගX නගර සැලw හා ජලසපාදන අමාත4මා.

ග ගය,ත කණා"ලක මහතා

.ශ්නය මසන ලM,, සභා සමත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

(மாமி கய1த கணாதிலக)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගX කථානායකමC, නගර සැලw හා ජලසපාදන
අමාත4මා ෙවgෙව0 මම, 2014 ව!ෂය සඳහා ජාක ජල
සපාදන හා ජලාපවහන ම^ඩලෙ] වා!ක වා!තාව ඉ#Vප3
කරO.
එම වා!තාව රසර සංව!ධනය හා පVසරය සහ ස්වභා$ක
සප3 +බඳ ආංක අ )ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයP කළ
@යැo මම ෙයජනා කරO.

.ශ්නය මසන ලM,, සභා සමත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ග ගය,ත කණා"ලක මහතා

(மாமி கய1த கணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගX කථානායකමC, වරාය හා නා$ක කට@ අමාත4මා
ෙවgෙව0 මම, 1972 අංක 10 දරන නැQ Cෙය?තය0ට, නැQ
බA ෙගන ය0න0ට, යාvා lයාකXව0 ෙනවන ෙපk
Rවාහකය0ට සහ ක0ෙ¤න! ෙමෙහ@කXව0ට බලපv
ලබාTෙ පනෙ3 10 වග0ය යටෙ3 2017 නැQ
Cෙය?තය0ෙ, නැQබA ෙගන ය0න0ෙ, යාvා
lයාකXව0 ෙනවන ෙපk Rවාහකය0ෙ සහ ක0ෙ¤න!
ෙමෙහ@කXව0ෙ (ගාස් වහ) Cෙයග සබ0ධෙය0
වරාය හා නා$ක කට@ අමාත4වරයා $J0 සාදන ලkව, 2017
ඔ)ෙතබ! 17 #නැ අංක 2041/10 දරන අ $ෙශ%ෂ ගැස¤
පvෙ] පළ කරන ලද Cෙයග ඉ#Vප3 කරO.
එම Cෙයග Rවාහනය සහ ස0CෙQදනය +බඳ ආංක
අ )ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයP කළ @යැo මම ෙයජනා
කරO.

ග ගය,ත කණා"ලක මහතා

(மாமி கய1த கணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගX කථානායකමC, රාජ4 පVපාලන හා කළමනාකරණ
අමාත4මා ෙවgෙව0 මම 2016 ව!ෂය සඳහා $®ාම වැe
ෙදපා!තෙ0ෙQ වා!ක කා!ය සාධන වා!තාව සහ ¯
ඉ#Vප3 කරO.
එම
වා!තාව
අභ40තර
පVපාලනය
හා
රාජ4
කළමනාකරණය +බඳ ආංක අ )ෂණ කාරක සභාව ෙවත
ෙයP කළ @යැo මම ෙයජනා කරO.

.ශ්නය මසන ලM,, සභා සමත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ග ගය,ත කණා"ලක මහතා

(மாமி கய1த கணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගX කථානායකමC, කා0තා හා ළමා කට@ අමාත4Oය
ෙවgෙව0 මම 2014 ව!ෂය සඳහා ජාක ළමා ආර)ෂක
අකාVෙ] වා!ක වා!තාව ඉ#Vප3 කරO.
එම වා!තාව කා0තා හා ස්n yXෂ සමාජභාවය +බඳ
ආංක අ )ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයP කළ @යැo මම
ෙයජනා කරO.

.ශ්නය මසන ලM,, සභා සමත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

.ශ්නය මසන ලM,, සභා සමත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ග ගය,ත කණා"ලක මහතා

(மாமி கய1த கணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගX කථානායකමC, ෙස¡ඛ4, ෙපෂණ හා ෙc7ය ෛවද4
අමාත4මා ෙවgෙව0 මම 2014 ව!ෂය සඳහා [ ජයව!ධනyර
මහ ෙරහෙL වා!ක වා!තාව ඉ#Vප3 කරO.
එම වා!තාව ෙස¡ඛ4 හා මානව wභසාධනය, සමාජ
ස$බලගැ0Bම +බඳ ආංක අ )ෂණ කාරක සභාව ෙවත
ෙයP කළ @යැo මම ෙයජනා කරO.

.ශ්නය මසන ලM,, සභා සමත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ග ගය,ත කණා"ලක මහතා

ග ගය,ත කණා"ලක මහතා

(மாமி கய1த கணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගX කථානායකමC, සංව!ධන උපාය මා!ග හා
ජාත40තර ෙවෙළඳ අමාත4මා ෙවgෙව0 මම 1985 අංක 48
දරන හා 1987 අංක 28 දරන පන3 මr0 සංෙශත 1969 අංක
1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ3 4 වග0ෙ] (3)
උපවග0ය සහ 14 වග0ය සමඟ ;ය$ය @ එ~ පනෙ3 20
වග0ය යටෙ3 $ෙශ%ෂ ආනයන බලපv ගාස් සබ0ධෙය0
සංව!ධන උපාය මා!ග හා ජාත40තර ෙවළඳ අමාත4වරයා
$J0 සාදන ලkව, 2017 ඔ)ෙතබ! 02 #නැ අංක 2039/4
දරන අ $ෙශ%ෂ ගැස¤ පvෙ] පළ කරන ලද Cෙයග මම
ඉ#Vප3 කරO.
එම Cෙයග ආ!ක සංව!ධන +බඳ ආංක අ )ෂණ
කාරක සභාව ෙවත ෙයP කළ @යැo මම ෙයජනා කරO.

(மாமி கய1த கணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගX කථානායකමC, රාජ4 ව4වසාය සංව!ධන අමාත4මා
ෙවgෙව0 මම 2015 ව!ෂය සඳහා Rාෙc7ය සංව!ධන බැංMෙQ
වා!ක වා!තාව ඉ#Vප3 කරO.

.ශ්නය මසන ලM,, සභා සමත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.
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ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

පා!1ෙ0ෙQ ස්ථාවර Cෙයග සබ0ධෙය0 ස්ථාවර
Cෙයග +බඳ වා!තාව එම කාරක සභාෙQ කට@ද ඇqව
මම +ග0වO.
ගX ම0nවXC, ෙ අවස්ථාව අපෙ පා!1ෙ0වට
ඓහාJකව වැදග3 අවස්ථාව). 1993 ෙපබරවාV මස 06 වැC
#න ද)වා සංෙශත 1979 මැo මස 01 වැC #න Jට දශක
හතරකට ආස0න කාලය) yරාවට පා!1ෙ0ෙQ දැනට
lයා3මකව පවන ස්ථාවර Cෙයග කාන ව3ම0
ව4වස්ථාදායක අවශ4තාව0ට අg±ලව යාව3කාන ;<ම
අත4වශ4 කාරණය) B ² බව අප කX3 ෙහ³0 ද0නා
කාරණය;. එෙලසම, ව!තමාන පා!1ෙ0ෙQ ´ස්B
පව3වන කාල ෙQලාව0, ආංක අ )ෂණ කාරක සභා, $ද3
ඡ0ද _මය යනාT වශෙය0 Jk B ෙබන සහ Jk ;<මට CයOත
නව Rවණතාව0 පා!1ෙ0ෙQ ස්ථාවර Cෙයගවලට
අ0ත!ගත $ය @ බව, සභාෙQ කට@ මනා ෙලස පව3වා
ෙගන යාමට අත4වශ4 සාධකය) බව අ කX3 අ$වාදෙය0
@ව +ගCP.

+ගැ0Bමට ලැºම අටවැC පා!1ෙ0ෙQ අප ලද w$ෙශ%»
ජයහණය) බව සඳහ0 කළ හැ; ය.
අ0ත! පා!1ෙ0 සංගමය $J0 [ ලංකා පා!1ෙ0ව
ආJයාෙQ නව ආද!ශව3 පා!1ෙ0ව ෙලස +ෙගන ෙබන
ෙමව0 ෙමෙහතක, සභාෙQ කට@ අ¼මානව3 ෙලස,
½ගXකව, අදට ගැළෙපන අ@V0 පව3වාෙගන යාමට
අත4වශ4 ෙමම ෙය?ත ස්ථාවර Cෙයග හැ; ඉ)මC0 ෙමම
ගX සභාව $J0 අgමත කරg ලැ¾ය @ බව Jයmම ගX
ම0nවX0ට මත) කරO0 පwය #නක පා!1ෙ0 කට@
+බඳ කාරක සභාව $J0 ¿රණය කරන ලද පV# 2018 ව!ෂෙ]
ජනවාV මාසෙ] PලT ෙමය Rධාන ෙම0ම අත4වශ4 කට@3ත)
ෙලස සලකා පා!1ෙ0ව $J0 යථා පV# සමත ;<මට
ෙයජනා කරන අතරම, ෙ ෙවෙහසකර කා!යය ෙවgෙව0
දායක3වය ලබා k0 සෑම Jයm ෙදනාටම මාෙ හෘදයාංගම
කෘතඥතාව පළ ;<මට ද ෙමය අවස්ථාව) කර ගCO. ස්o.

ග ල>ෂ්ම, PZඇTල මහතා

(மாமி ல&ம கிாிஎ(ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගX කථානායකමC, "එ~ වා!තාව Pණය කළ @ය" o
මා ෙයජනා කරනවා.

.ශ්නය මසන ලM,, සභා සමත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

වාතාව ghණය කළ iVයj ෙය7ග කරන ලC.
அறிைக அசிட

பட க

டைளயிட

ப

ட.

Ordered that the Report be printed.

කX¯ ෙමෙස% ෙහo0, ෙලකෙ] #@¯ රටවල දැනට
පවන ත33වය0
+බඳව ද $$ධාකර ෙc7ය-$ෙc7ය
$cව0, )ෙෂ%vෙ] $ෙශ%ෂඥය0 $J0 ඉ#Vප3 කරන ලද
අදහස් හා ෙයජනා ද, පwය හ3වැC පා!1ෙ0ෙQT පවා
ස්ථාවර Cෙයග +බඳ කාරක සභාව $J0 T!ඝ වශෙය0
සාක9ඡා කර ඉ#Vප3 කර ² අදහස් ද, මැන$0 අධ4යනය කර
Cෙයජ4 කථානායක ගX ලංග wමපාල මැමා, Cෙයජ4
කාරක සභාප ගX ෙසLව අෛඩ)කලනාද0 මැමා,
අමාත4 ගX ච0#ම Bර)ෙක මැමා, Cෙයජ4 අමාත4 ගX
අ?3 ¶. ෙපෙ!රා මැමා, ගX $?ත ෙහ%ර3 මැමා, ගX
ෙ.එ. ආන0ද MමාරJV මැමා, ගX එ.ඒ. wම0ර0
මැමා, ගX (ආචා!ය) ජයප $_මර3න ම0nමා යන
ම0nවX0ෙග0 සම0$ත මාෙ සභාප3වෙය0 @3 ස්ථාවර
Cෙයග +බඳ කාරක සභාව $J0 2015 ෙදසැබ! මස 16 වන
#න Jට 2017 ඔ)ෙතබ! මස 31 #න ද)වා yරා වසර ෙදකකට
ආස0න කාලuමාව) ළ ´ස්B වාර 12කT ගැ·V0 සලකා
බලා ඉ0 අනXව අමාත4 ගX රෆ් හ~ මැමා,
පා!1ෙ0 ම0n ගX (ආචා!ය) $ජයදාස රාජප)ෂ මැමා,
ව!තමාන පා!1ෙ0ෙQ $Xcධ පා!ශ්වෙ] නායක ගX
රාජවෙර#ය සප0ද0 මැමා, හ3වැC පා!1ෙ0ෙQ
Hටy මාෙ ¨!වගා කථානායක ගX චමL රාජප)ෂ මැමා
යන
මහ3වX0
ඇq
පා!1ෙ0ෙQ
ෙජ4ෂ්ඨ
ම0nවX0ෙග0 සම0$ත $ෙශ%ෂ කOeව $J0 ද සලකා බලා
ඉ#Vප3 කරන ලද C!ෙcශ ද, තව3 අවස්ථා හයකT Jයmම ගX
පා!1ෙ0 ම0nවX0ට ආරාධනය කර පැය ගණනාව) T!ඝ
ෙලස සාක9ඡා ;<ෙම0 අනXව ඉ#Vප3  Jයm අදහස් සහ
සංෙශධන සැල;Lලට භාජන කරO0 ද, ඉතාම3 කැපBෙම0
හා ඕනෑකO0 සකස් කරg ලැ² ෙය?ත පා!1ෙ0ෙQ
ස්ථාවර Cෙයග සබ0ධෙය0 ස්ථාවර Cෙයග +බඳ කාරක
සභාෙQ වා!තාව අද #න ෙමම ගX සභාවට ෙ ආකාරෙය0

ආං<ක අ=>ෂණ කාරක සභා වාතා

ைறசா ேம பாைவ  அறிைகக

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS
ග හාT ගලpපK" මහතා
(மாமி நிஹா( கல3ப#தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

ගX කථානායකමC, අභ40තර පVපාලනය හා රාජ4
කළමනාකරණය +බඳ ආංක අ)ෂණ කාරක සභාෙQ
සභාපමා ෙවgෙව0 අභ40තර පVපාලනය හා රාජ4
කළමනාකරණය +බඳ ආංක අ )ෂණ කාරක සභාව ෙවත
ෙයP කරන ලද "පළා3 පාලන ආයතන ($ෙශ%ෂ $$ධාන)
පන3 ෙකeපත" සහ "2016 ව!ෂය සඳහා පළා3 සභා සහ
පළා3 පාලන අමාත4ාංශෙ] කා!ය සාධන වා!තාව"
සබ0ධෙය0  එ~ කාරක සභාෙQ වා!තාව මම ඉ#Vප3
කරO.

සභාෙසය මත "qය iVයj ෙය7ග කරන ලC.
சபாடதி இ

க க

டைளயிட

ப

ட.

Ordered to lie upon the Table.

ග අdK මා,නpෙපම මහතා

(மாமி அஜி# மான3ெபம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගX කථානායකමC, ෛනක කට@ (Áෂණ $ෙර ) සහ
මාධ4 +බඳ ආංක අ )ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයP කරන
ලද,

1503
(i)

1504

2017 ෙනවැබ! 07
අපරාධයක $0#තය0 සහ සා)කXව0 හට සහාය Tෙ
සහ ආර)ෂා ;<ෙ (සංෙශධන) පන3 ෙකeපත;

(ii)

අපරාධ වැළැ)Bෙ (සංෙශධන) පන3 ෙකeපත; සහ

(iii)

අකරණ සං$ධාන (සංෙශධන) පන3 ෙකeපත
සබ0ධෙය0  එ~ කාරක සභාෙQ වා!තාව මම
ඉ#Vප3 කරO.

க க

டைளயிட

ப

தனி அறிவி,த# .ல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE
I

සැපiම අm Sම සා පව"න ඉ,ධන
අvදය

ைற/தள( விநிேயாக,தினா# நில(0
எாிெபா1 ெந1க2

සභාෙසය මත "qය iVයj ෙය7ග කරන ලC.
சபாடதி இ

ෙප?@ගAකව දැB Cෙම, ඇE .ශ්නය

ட.

Ordered to lie upon the Table.

FUEL CRISIS DUE TO SHORT SUPPLY

ග Mෙ,ෂ් wණවධන මහතා

ෙපKස

(மாமி திேனA ணவதன)

ம-க

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

PETITIONS
ග oස,ත rංsලෙ මහතා (රාජ' පZපාලන හා
කළමනාකරණ ෙය7ජ' අමාත'Vමා)

(மாமி @ச1த .சிநிலேம
0காைம#வ பிரதி அைம/ச)

-

ெபா நிவாக ம*+

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of
Public Administration and Management)

ගX කථානායකමC, පහත සඳහ0 ෙප3ස හතර මම
+ග0වO.
(1)

#යතලාව, කහෙගLල, ර3පහ, "ෙ!¯කා Cවස" යන
1 නෙයH ප#ංÂ Ã.ඒ. ශා0ත Mමාර මහතාෙග0 ලැF¯
ෙප3සම;

(2)

බ^ඩාරගම, ගම0 ල, පළP සැතy ක¯ව, අංක 28
දරන ස්ථානෙයH ප#ංÂ Ã.u.එ. Wණව!ධන මහතාෙග0
ලැF¯ ෙප3සම;

(3)

\Mණාමලය, අභයyර, 154 දරන ස්ථානෙයH ප#ංÂ
ෙ).එ9. ජයර3න මහතාෙග0 ලැF¯ ෙප3සම; සහ

(4)

කqතර, කeMX0ද, නාෙගඩ පාර යන 1 නෙයH ප#ංÂ
එ0.ඒ.¶.එ.ඩs1Q. ෙස%නානායක මහතාෙග0 ලැF¯
ෙප3සම.

ග oT හt,ෙනK" මහතා

(மாமி @னி( ஹ1ென#தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගX කථානායකමC, මම පහත සඳහ0 ෙප3ස ෙදක
+ග0වO.
(1)

මහරගම, kVය මාවත, අංක 216 දරන ස්ථානෙයH ප#ංÂ
ෙ).Ã. උපා1 ෙපෙ!රා මහතාෙග0 ලැF¯ ෙප3සම; සහ

(2)

ෙපෙළ0නXව, පmගස්දමන, එෙ) ඇල, අංක 100 දරන
ස්ථානෙයH ප#ංÂ ෙකරෙL ෙගදර ෙලMබංඩා
මහතාෙග0 ලැF¯ ෙප3සම.

ඉMZපK කරන ලද ෙපKස මහජන ෙපKස 89බඳ කාරක
සභාවට පැවZය iV යj ෙය7ග කරන ලC.
சம"
க

பிக

டைளயிட

ப

ப

ட

ம#கைள

ெபாம#

$%&$

சா

ட

ட.

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

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ළඟට, ස්ථාවර Cෙයග 23(2) යටෙ3 Rශ්න. ගX #ෙ0ෂ්
Wණව!ධන මහතා.

ගX කථානායකමC, අද Pq රටම මහා අ!Fදයකට Pණ
T ෙබනවා. [ ලංකාෙQ Rවාහන කට@ සඳහා ෙයදා ග0නා
ෙප¡cග1ක ෙමට! රථ, වෑ0 රථ, \ ෙරද රථ, ෙලV රථ,
ෙමට! බoJකL යනා#ය සඳහා ඉ0ධන CM3 ;<ම
සබ0ධව පwය #න ;Hපෙ] Jට අ!Fදය) ම B ඇත. එය
මහජන Ä$තයට සහ ආ!ක හා ෙස%වා කට@වලට ඉමහ3
කරදරකා< ත33වය) උදාකර ඇත. ලංකාෙQ Rධාන ඉ0ධන
සැප@ම කරg ලබ0ෙ0 ලංකා ඛCජෙතL ½ගත සංස්ථාව බව
ගX ඇමමා +ග0නවාද? ඒ අgව,
1.
ලංකා ඛCජෙතL ½ගත සංස්ථාව මr0 සපයන
ඉ0ධන Rමාණය අA Bම ෙහ%ෙව0 ෙමම අ!Fදය ම B
ඇ අතර, එෙස% ඉ0ධන සැප@ම අA Bම සබ0ධව
මහජනයාට කX¯ පැහැ#1 කරනවාද?
ඊට ෙහ%ව, ඇමමා එක Rකාශය) කරනවා; Cෙයජ4
ඇමOය තව Rකාශය) කරනවා; ආයතනෙ] අය තව
Rකාශය) කරනවා. මම $ෙශ%ෂෙය0 ;ය0ෙ0 ෙමයo.
ඉ0ධන පැOෙණන #න වකවාg +බඳව $$ධ අය $J0
$$ධ Rකාශ ;<ම ෙහ%ෙව0 දැ0 Pq රටම කැළÆලා;
ආ!කය ඇනH|න ත33වයට ඇ$Lලා ගX
ඇමමC.
2.
අමාත4මාෙ Rකාශයට අgව තව #න ගණනාවකට
ෙමම අ!Fදය $ස©මට ෙනහැ; බව Rකාශ ;<මට ෙහ%
ෙමනවාද?
ෙමම Rශ්නය පට0 ග3 දවෙස% ඉඳලා ෙබන ත33වයo
මම ෙ ;ය0ෙ0. බලාෙපෙර3 වන පV#, තව දවස්
ගණන) යනX ඉ0ධන පැOෙණo ;යලා ස්රව
Cගමනය) ෙද0නට බැV ත33වයකo ඉ0ෙ0.
සාමාන4ෙය0 ගබඩාෙQ ඉ0ධන $ශාල ෙතගය)
පවනවා. එය අCවා!ය Cයමය). එම ඉ0ධන ෙතගය
එෙස% පව3වාෙගන ය0න ෙනහැ;Bම +බඳව වග
;ය0ෙ0 කද? ඒක තමo ඇමමC, Rධානම Rශ්නය.
ෙදවැC Rශ්නය, Wණා3මකභාවෙය0 අA,-

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

0වැC Rශ්නය අහ0න, ෙදවැC Rශ්නය ඇවා.

ග Mෙ,ෂ් wණවධන මහතා

(மாமி திேனA ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙපªඩ) ඉ0න, ගX කථානායකමC. $මL Bරවංශ
ම0nමා3 ;Qවා, ෙක ගX ම0nවX0ට3 පා!1ෙ0වට
එ0න බැVෙවලා ෙබන ෙවලාව). [බාධා ;<ම)] ෙපªඩ)
ඉ0න, මම ෙවලාව ග0ෙ0 නැහැ. ෙක බරපතළ Rශ්නය).
[බාධා ;<] තරහා ග0න එපා, ෙපªඩ) කථා කර0න ඉඩ
ෙද0න.

1505

1506

පා!1ෙ0ව

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ඔබමා අහන Rශ්න ෙමනවාද ;යලා මම බලාෙගන H|ෙ].
ඒ Rශ්නය මට3 ෙබනවා.

ග Mෙ,ෂ් wණවධන මහතා

(மாமி திேனA ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒ Rශ්නය ඔබමාට3 ෙබනවා; මට3 ෙබනවා.
කථානායකමා හැ|යට ඔබමාෙ වාහනවලට3 ෙපfL
නැ3න සාමාන4 ජනතාවට ෙපfL ෙ]$ද?

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ඔQ, මට3 ෙපfL නැහැ.

ග Mෙ,ෂ් wණවධන මහතා

(மாமி திேனA ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙපªඩ) ඉ0න. ඔබමා දැ0 ඒ ගැන ;ය0න. ඒ අgව [
ලංකා,- [බාධා ;<ම)] කෑ ගැවාට දැ0 රට අ!Fදයකට වැ|ලා
ඉවරo. ෙබXවට කෑ ගහ0ෙ0 නැව අ!Fදෙය0 ෙගඩ එ0න
Hත0න. [බාධා ;<ම)]

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගX #ෙ0ෂ් Wණව!ධන ම0nමා කථා කර0න.

ග Mෙ,ෂ් wණවධන මහතා

(மாமி திேனA ணவதன)

වශෙය0
අඩපණ
ෙවලා
කථානායකමC, ඔබමා එය
අහ0ෙ0 එයට $සNමo.

ෙබනවා.
ගX
+ග0නවා ඇ. අ

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙබෙහම ස්o.
ස්ථාවර Cෙයග 23 (2) යටෙ3 ඒ වාෙම තව3 Rශ්නය)
අgර #සානායක ම0nමාට ඉ#Vප3 කර0න ෙබනවා. ගX
අමාත4මC, අgර #සානායක ම0nමා ඒ Rශ්නය ඉ#Vප3
කළාට පස්ෙස% ඔබමා උ3තර ෙද0න.

ග අBර Mසානායක මහතා

(மாமி அBர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒ Rශ්නය ෙනෙවo, ඒ Rශ්නයම ෙවන $යකට.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගX #ෙ0ෂ් Wණව!ධන මැමC, ඔබමා ෙදෙවC Rශ්නය
වර) ;ෙයQව Cසාo මම ;QෙQ, "0වන Rශ්නය අස0න"
;යලා. ඔබමාට බාධා කළාම ෙ දවස්වල තරහා යනවා. වැය
තරහා ග0න එපා.

ග අBර Mසානායක මහතා

(மாமி அBர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ගX #ෙ0ෂ් Wණව!ධන ම0nමාෙ ෙQදනාවම ෙ
දවස්වල ගX කථානායකමාට3 ෙබනවා, ඒකo. [බාධා ;<]

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

දැ0 අ!Fදයට වැ|ලා ඉවරo; වළට වැ|ලා ඉ0ෙ0.
ඇමමාෙ Hෙට0ව3 ෙගඩ එන _මය) ෙසයා ග0න.
අෙ "Captain Cool"ෙ Hෙට0ව3 ෙගඩ එන _මය)
Hත0න. ෙමය ෙලM Rශ්නය).
3.

ලංකා ඛCජ ෙතL ½ගත සංස්ථාව $J0 අA B ඇ
ඉ0ධන සැප@ම යථා ත33වයට ප3 ;<ම සඳහා ෙතL
ෙන¡කාව) ෙකළඹ වරායට ෙග0වා ගැ½ෙම0 පw,
Jkවන බව අමාත4වරයා Rකාශ ;<ෙම0 $සෙඳන බව
+ග0ෙ0ද?
#නය) නැහැ, එය කවදා එoද ;යලා ඇමමාටව3,
CPC ආයතනයටව3 සහක ෙව0න බැහැ. ෙ වන
ෙකට
ඉ0#යාෙQ
සැප@ම
ෙකෙරH
බලාෙපෙර3ෙව0 J|න බව ඔබමා3 +ග0නවා.
ෙමයට ෙහ%ව, \Mණාමලෙ] ෙතL ටැං; අපට නැහැ.
එෙහම Fණා න ෙ අ!Fදය ම ව0ෙ0 නැහැ.
හබ0ෙතට ගබඩාව3 අපට නැහැ. ඒ ගබඩාව අපට
Fණා න ෙ අ!Fදය ම ව0ෙ0 නැහැ. ඔබමා
ද0නවා, අෙ CPC එෙ) ෙකෙළ0නාෙQ ගබඩාව3,
ඉ0#යාg සමාගම3 ෙපප කර0ෙ0 එකම නළෙය0
බව. ඉ0#යාg සමාගම ෙපප කර0ෙ03 අෙම
නළෙය0. සයකට වර) ෙදෙගLල0 -ඉ0#යාව සහ
අෙ සමාග- හP වනවා. ඇමමC, ෙ අ!Fදය ම
ව0ෙ0 ෙකෙහමද? හVයාකාරව ෙ කට@3ත
ෙකෙරනවා න ෙ අ!Fදය ම ව0ෙ0 ෙකෙහමද?
ජාත40තර ත!ජනයකටද අ දැ0 Pණ ෙද0ෙ0? ෙ
කX¯ ගැන ඇමමා Rකාශය) කර0න. ෙමකද, මහ
ජනතාව $ශාල අ!Fදයකට ප3 ෙවලා, ආ!කය $ශාල

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගX අgර #සානායක ම0nමා කථා කර0න.

II

ඉ,ධන 4ඟය

எாிெபா1

ப றாைற

FUEL SHORTAGE

ග අBර Mසානායක මහතා

(மாமி அBர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ගX කථානායකමC, 23(2) ස්ථාවර Cෙයගය යටෙ3 ෙමම
Rශ්නය ඉ#Vප3 ;<මට අවස්ථාව ලබා Tම +බඳව මා ඔබමාට
ෙබෙහ$0ම ස්ව0ත ෙවනවා.
ගX කථානායකමC, රට ළ C!මාණය B ඇ ඉ0ධන
Hඟය ෙහ%ෙව0 ගමනා ගමන )ෙෂ%vෙ] ම B ඇ ගැටmකා<
ත33වය ෙකෙරH ෙමම සභාෙQ අවධානය ෙයP කරg
කැමැ3ෙතO. ෙ වන $ට #වoෙ0- [බාධා ;<ම)]

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගX ම0nම0ලා ෙමම ම0nමාට කථා කර0නට
අවස්ථාව ෙද0න.
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ග අBර Mසානායක මහතා

(மாமி அBர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙ වන $ට #වoෙ0 ෙබෙහ Rෙcශවල පවන ෙපfL
Hඟය ෙහ%ෙව0 ජනතාව $ශාල අපහwතාවකට ප3ව J|නවා.
එෙස%ම ෙමම ත33වය රෙ¤ ආ!කයට බලපෑ කරන
ත33වය) ද)වා ව!ධනය ෙවO0 පවනවා. ෙමයට Rධාන
ෙහ%ව ෙලස Rකාශ ව0ෙ0 ඉ0Tය ෙතL සමාගම ෙග0වන ලද
ෙතL නැවක ෙතL CයOත RO¿0ට ෙනමැකO0 ෙගඩබෑම
R)ෙෂ%ප B ºමo.
ගX කථානායකමC, නP3 ෙෙ) Rධාන කX¯ න)
ෙබනවා. පළP කXණ, CයOත ප|පා|ය අgගමනය ෙනකර
ෙතL ආනයනය ;<මට ආ^Aව $J0 ෙගන ඇ යවර.
ඔබමා ද0නවා, 2012T ග3 කැ¾න¤ ම^ඩල ¿0kව)
ෙබන බව, ෙතL ආනයනය කර0ෙ0 #W කාන ෙක0vා3
_මය යටෙ3 ෙට0ඩ!ව10 පමණo, spot tendersව10
ආනයනය කර0ෙ0 නැහැo ;යලා. පwය කාලෙ] ලංකාවට
ෙතL ෙග0වන ලcෙc T!ඝ කාන ෙක0vා3 _මය යටෙ3o.
පwය දා ඒ සඳහා ෙට0ඩ! කැඳවා ආයතනය) ෙතරාෙගන
¾යT, - ඔබම0ලා ද0නවා, ෙට0ඩ! කැඳවලා නැQ 23)
සඳහා ආයතනය) ෙතරාෙගන F¯ බව. - 2017 Ô1 මාසෙ]
අවසානෙ]T ෙමම ෙට0ඩ! න Rදානය ;<මට අමාත4 ම^ඩල
අgමැයට යට3ව අgමැය ලබා k0නා. දැ0 ඒ ෙට0ඩරය
කැ¾න¤ ම^ඩලය ෙවත ලබා #ය @ව ෙබනවා. නP3 ඒක
එෙස% ලබා ෙද0ෙ0 නැව ස්ථා½ය ෙට0ඩ! OලT ගැ½ම - spot
tender OලT ගැ½ම- හරහා ඔබමා ෙ වන $ට ෙතL නැQ 5)
ෙග0වලා ෙබනවා, ගX ඇමමC.
ඒ CයOත ප|පා|යට ෙබන ෙට0ඩරය කැ¾න¤
ම^ඩලෙ] අgමැය සඳහා ඉ#Vප3 කෙළ% නැහැ. ෙමම ෙතL
සංස්ථාෙව0 එ0න ෙබන පමා වන නැව3 spot tenders හරහා
ෙග0වන ලද නැව). _මාg±ලව T!ඝ කාන ෙට0ඩ! පදනම
මත ෙග0වන ලද සමාගමකට k0නා න සමහර $ට පමා වන
එක) නැහැ. එය උපකLපනය) $තරo. නP3 ලංකා ඛCජ
ෙතL ½ගත සංස්ථාෙව0 03වැC දා එ0න ෙබන නැව3 spot
tenders හරහා ලබා ෙදන ලද නැව). කැ¾න¤ අgමැය ලබා
ෙනT, ඒ ෙවgවට ෙවෙළඳ ෙපෙළ0 ස්ථා½ය OලT ගැ½
යටෙ3 ෙතL ෙග0Bම අරඹා ෙබනවා. ඒ Cසා පw ය මාස
~පය ළ ඇෙමVකාg ෙඩල! O1යන 40ක බරපතළ පාAව)
Jk B ෙබනවා, ගX කථානායකමC. ඇෙමVකාg ෙඩල!
O1යන 40) ;යලා ;Qවාට හVයටම එය සංස0දනය කර
බැmෙව3 ඇෙමVකාg ෙඩල! O1යන 38.1). ඒ ;ය0ෙ0,
#Wකාන ෙට0ඩරය සහ ස්ථා½ය ෙට0ඩ! හරහා OලT ග3
Rමාණය සංස0දනය කර බැmෙව3 ෙඩල! O1යන 38.1ක
අV)තය) ෙ හරහා ෙගස් ෙබනවා. ඒ +බඳව ඉ#Vෙ]T
ස$ස්තරා3මකව -නැෙව0 නැවට- ෙ පා!1ෙ0වට කX¯
ඉ#Vප3 කර0න මා බලාෙපෙර3 වනවා, ගX
කථානායකමC.
ෙදවැ0න, ලංකා ඛCජ ෙතL ½ගත සංස්ථාව සව
Rමාණව3 ගබඩා පහwක ෙනමැ Bමo. දැනට පවන ගබඩා
Rමාණව3 ව0ෙ0 ස ෙදකකට -ආස0න වශෙය0 #න 18කට,
#න 14කට- ආස0න Rමාණයකටo.
ගX කථානායකමC, එෙහ3 \Mණාමල Õන වරාෙ] ටැං;
99) පවන අතර, 2003 වන $ට3 -ව!තමාන අාමාත4වරයා
යටෙ3ම- ෙමය LIOC සමාගමට වසර 35කට 1ය$Lල;0
පමණ) ලබා T ෙබනවා. එH 1.2 ෙØදය යටෙ3 2003.03.01
#න Jට මාස හය) ළ $ම3 බk $wමකට ෙනයෑම
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ෙහ%ෙව0 ඔ0 එH දැ0 J|0ෙ0 ½ $ෙර ෙලසo.
එබැ$0 දැනට ඔ0 භා$තා කර0ෙ0 ටැං; 8o. \Mණාමල
Õන වරාෙ] ෙතL ටැං; 99) Fණ3 භා$තා කර0ෙ0 ෙතL
ටැං; 8) පමණo. 2003 $wම අ3ස0 කරලා අXk 14) ගත
ෙවලා Fණ3, ඔ0 ;Jk Rසංස්කරණයකට ය0ෙ0 නැහැ.
අXk 14කට වඩා වැ කාලය) ඔ0ෙ යටෙ3 ෙ ෙතL
ටැං; #රාප3 ෙවO0 ෙබනවා.
ඉV ෙතL ටැං;ව10 දහය) ලංකා ඛCජ ෙතL ½ගත
සංස්ථා පVහරණයට ලබා ගැ½මට 2016 අෙR%L මාසෙ] කැ¾න¤
¿රණය) ග3තා. එතැC0 ෙතL ටැං; දහය) ගX
අමාත4මාෙ අමාත4ාංශයට ෙද0නo ¿රණය) ග3ෙ3.
2016.06.06වැC දා ගX අාමාත4මා කැ¾න¤ ප\කාව)
ඉ#Vප3 කරලා, එම LIOC සමාගම සව F¯ ෙතL ටැං;
දහය) ෙතL සංස්ථාවට පවරා ගැ½ම සඳහා 2016 අෙR%L
මාසෙ] ලබා ග3 කැ¾න¤ ¿රණය ෙවනස් ;<ෙ කැ¾න¤
¿රණය) ග3තා. ඒ Cසා ගX කථානායකමC, ෙමH Rධානම
Rශ්නය) බවට ප3 ෙවලා ෙබනවා ෙ ගබඩාවල ෙබන
Hඟකම.
අ ද0නවා ෙකෙළ0නාෙQ3, Pරාජෙවල3 ෙබන
ගබඩා සං~!ණ CPSTL සමාගමට අo බව. එH ෙන0 එක)
අo LIOC සමාගමට. ලංකා ඛCජ ෙතL ½ගත සංස්ථාවට
ෙවනම ගබඩා නැහැ. LIOC සමාගම3, ලංකා ඛCජ ෙතL
½ගත සංස්ථාව3 ෙතL ගබඩා කර0ෙ0 CPSTL ;යන
සමාගෙ ගබඩාවල. එH සමාගෙ අoය ෙන0 එක)
ෙබ0ෙ0 LIOC එකට. LIOC එක තම0ෙ වාරෙ] - turn
එෙ)- අවශ4 නැව ෙගනාy නැ එක ඇ3ත. හැබැo, අපට
එතැන ෙබන ගබඩා පහwක Rමාණව3 ෙනවන ෙහ%ව ෙමH
ෙදවන Rධාන ගැටmවo. තP0නා0ෙස%ලා ෙ ත33වය ෙවනස්
කර0න සම3 ෙව0ෙ0 නැ3න; අෙ ගබඩා පහwක
ව!ධනය කර0න සම3 ෙව0ෙ0 නැ3න; \Mණාමලෙ]
ෙතL ටැං; සං~!ණ අෙ ෙතL අවශ4තාව0 සඳහා උපෙයÜ
කර ගැ½මට මැ#හ3 ෙව0ෙ0 නැ3න ෙ ගබඩාවල ඇ B
ෙබන අ!Fදය නැව) පමාBෙම0 පමණ) ෙනෙවo, #W
කානව ඇBෙ අනර ෙබනවා ගX කථානායකමC.
ෙතවැ0න, සyගස්ක0ද ෙතL Vපහkව අක!මණ4Bම.
ෙමය 1969T ඉ#කළ අතර, එය දැ0 අබල0ව ෙබනවා. එය
1969T ඉ# කර ෙබ0ෙ0. එH තා)ෂණය3 දැ0 යL පැනලාo
ෙබ0ෙ0. පw ය සෙ]T VපහkෙQ හ#J ¾ඳවැÝම) JkBම
ෙමම ගැටmව ¿Þ ෙකට ෙබනවා. 2007T උමා ඔය ව4ාපෘය
ආරභ කරන ෙවලාෙQ ඉරානෙ] අාමාත4වරයා ඇ$Lලා
සyගස්ක0ද Vපහkව සෑTමට PLගල) sබා; ඉඩ පවරා
ග3තා; කා!යාල ඇ කළා. ලංකා ඛCජ ෙතL ½ගත සංස්ථාව
$J0 X යL ෙක| Jයයකට වැ Pදල) ෙ ෙවgෙව0 වැය
කරලා ෙබනවා. නP3 ගX කථානායකමC, VපහkෙQ ;Jk
Rසංස්කරණය) Jk B නැහැ. 2007T නව Vපහkව) ඉ#;<මට
ෙRඩාකා< ෙලස PLගල තැFවද, එය ඉ# B නැහැ.
අෙන) අතට ෙමHT වෘ3¿ය සO $J0 ම කරන
සාධාරණ සැකය) ව0ෙ0, ව3ම0 LIOC එක අ3තෙනමක
ෙලස Hතාමතා ෙපෙර0k කඩකරO0 ෙතL ෙනෙග0වා රට
ළ Mම0vණය) ෙලස අ!Fදය) C!මාණය ෙකට ඇ වන
ත33වය Rෙයජනයට ගCO0 බාල ෙතL ෙග0Bමට දරන
උ3සාහය)ද ;යලා. ෙමකද, ගX කථානායකමC, ලංකා
ඛCජ ෙතL ½ගත සංස්ථාවට ෙපfLව10 පාAව) Fණා.
ඒක ඔබමා ද0නවා. ඒ Cසා LIOC එක #0 #ගටම ඉLලා
J|යා, "ෙතL Oල වැ කර0න" ;යලා. නP3, ආ^Aව
පැ3ෙත0 ෙතL Oල වැ කර0න ඉඩ k0ෙ0 නැහැ. ඒ Cසා
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පා!1ෙ0ව

[ගX අgර #සානායක මහතා]

LIOC එක ෙබෙහ kරට උ3සාහ දරO0 J|යා, ෙපfL
ෙවෙළඳාෙම0 අo0 ෙව0න. ෙමකද, ෙපfL $Mණන එක
ඔ0ට පාAo. එම Cසා, ඒ සඳහා දරන Rය3නය)ද ෙක? ෙ
නැව පමා ණා න, -ඒ ;ය0ෙ0 LIOC එෙක0 ෙග0වන ලද
නැව R)ෙෂ%ප ණා න- නැවත නැව) ෙගනඒම ඔ0ෙ
කා!ය භාරයo. හැබැo, ඔ0 ෙමß) ෙට0 16,500) ෙබන
ෙපfL නැව) ලංකාවට හැෙරQවා. ඒකට ෙමකද කෙළ%? ගX
කථානායකමC, ඒෙ) ÃසL ෙමß) ෙට0 5,500) ෙබනවා.
හැබැo, ඒවා ROෙය0 ෙතරo. ඒ ෙපfL |ක ග0න න
ROෙය0 ෙතර ÃසL ග0න3 ;යනවා. ගX ඇමමC, මම
Hතන $යට ඔබමාට එෙහම ;යලා ෙබනවා. ගX
කථානායකමC, LIOC එක ඉතා Mඩා පංWව) අෙ ගබඩා
සං~!ණෙ]3, ඒ වාෙම ෙවෙළඳ ෙපෙළ%3 තබාෙගන Pq
ෙතL ෙවෙළඳ ෙපළම හwXවන ත33වයකට පVව!තනය
ෙවලා ෙබනවා. ඒ Cසා ය+ අෙ රෙ¤ සප3 LIOC එකට
පැව<ම සඳහා කට@ කරනවාද ;යලා ෙ ආ^Aව කLපනා
කර බල0න ඕනෑ. ෙමවැC ත33වය) LIOC එක Hතාමතා
C!මාණය කළාද ;යන සැකය) ම ෙවO0 ෙබනවා. ගX
කථානායකමC, ගX ඇමමා ෙ +බඳව +X ලබා
ෙදg ඇතැo මා බලාෙපෙර3 වනවා.
1.
LIOC එකට තම0ට අවශ4 පV# ෙතL නැQ R)ෙෂ%ප
කළ හැ;ද? ඒවාෙ] පාලනය ෙකබNද? ඒ සඳහා ෙගන
ඇ යවර Mම)ද?
2.
ෙතL නැව) R)ෙෂ%ප  පම{0 රෙ¤ ජනතාව පාෙ!
රස්යාk වන අ0දමට රටට අවශ4 ර)ත ෙතග පව3වා
ෙනග0ෙ0 ම0ද?
ර)ත ෙතග පව3වාෙගන යෑෙ _මෙQදය Mම)ද? එය
Mමන කාලයකට Rමාණව3ද?
3.
ෙතL සැපàම ෙනකළ සමාගම ෙවgෙව0 ෙගන ඇ
යවර Mම)ද? ෙමවැC ෙc Cයාමනය ;<මට ඇ
_මෙQදය Mම)ද?
4.
ෙට0ඩ! lයාව1ය මr0 ෙතරාග3 ආයතනයට ෙමම
ෙතL ආනයනය පැව<මට කට@ ෙනකර0ෙ0 ම0ද?
5.
සyගස්ක0ද
Vපහkව අm3වැයා ;<මට
යවර
ෙනග0ෙ0 ම0ද?
6.
ඉ#Vෙ]T ෙමවැC ත33වය) උදාBම වැළැ)Bම
ෙවgෙව0 ආ^Aව ෙගන ෙබන යවර ෙමනවාද?
ගX කථානායකමC, ඉහත Rශ්නවලට
+X
Mම)දැo දැන ග0න කැමැo.
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ග මT Sරවංශ මහතා

(மாமி விம( =ரவ4ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගX කථානායකමC, මට3 Rශ්න ;Hපය) ෙබනවා. ඒවා
;Qවාට පස්ෙස% ඇමමාට උ3තර ෙද0න yqව0.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

අද ස්ථාවර Cෙයග 23(2) යටෙ3 Rශ්නය) අහලා
ෙබනවා. ඒකට අPෙව0 තව3 Rශ්න එක කර0න බැහැ.

ග මT Sරවංශ මහතා

(மாமி விம( =ரவ4ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ස්ථාවර Cෙයග 23(2) යටෙ3, එක මාතෘකාවකට අදාළ
Rශ්න ෙදක) අහ0න බැහැ ෙ0.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

එෙහම ෙදය) ෙමතැන නැහැ ෙ0.

ග මT Sරවංශ මහතා

(மாமி விம( =ரவ4ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඔබමාට ඕනෑ ඕනෑ ෙවලාවට එෙහම ෙවනස් කරලා දා0න
බැහැ ෙ0.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

නැහැ, නැහැ. එෙහම ෙදය) ෙමතැන නැහැ ෙ0.

ග මT Sරවංශ මහතා

(மாமி விம( =ரவ4ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

මට Rශ්නය අහ0න බැVද?

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගX ඇමමා කථා කර0න. [බාධා ;<]

ෙබෙහම ස්o.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගX අගමැමා.

ග මT Sරවංශ මහතා

(மாமி விம( =ரவ4ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

Sir, I rise to a point of Order.
ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගX $මL Bරවංශ ම0nමC, ෙමක)ද point of Order
එක?

ග රT xමyංහ මහතා (අzාමාත'Vමා සහ ජා"ක
."පK" හා ආ{ක කටiV අමාත'Vමා)

(மாமி ரணி( விகிரமசி4க - பிரதம அைம/ச ேதசிய
ெகாைகக ம*+ ெபாளாதார அ:வ(க அைம/ச)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister
of National Policies and Economic Affairs)

ගX කථානායකමC, මෙ නම සඳහ0 කරy Cසා මම
කැමැo කX¯ පැහැ#1 කර0න.
පළPෙව0ම 2003 ව!ෂෙ]T ෙ $wමට ඇළ3 ෙවන
අවස්ථාව ෙවන ෙකට, ලංකා ඛCජ ෙතL ½ගත සංස්ථාව
ෙෙක0 ;Jම Rෙයජනය) අරෙගන Fෙ^ නැහැ; අරග0න
ශ)ය) Fෙ^ නැහැ. ඒ Cසා තමo අ ඒ අවස්ථාෙQT ෙවා
ටට ෙද0න, පළPෙව0ම ඉ0#යාෙව0 ඇෙQ, ඉ0#යාව
ග0න කැමැද, නැ3න ෙවන සමාගම;0 ඉLmප3 ලබා
ග0නද ;යලා. ඒ ෙවලාෙQT ඉ0#යාව එකඟ ණා. එකඟ ෙවලා
අ $wම අ3ස0 කළා. අ ඒක ස¨!ණෙය0ම lයා3මක
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කර0නo H|ෙ]. ඒ අතරෙ! ආ^A මාXව) Jk ණා. එදා
ඉඳ0 ෙක කL යා. ලංකා ආ^Aව පැ3ෙතg3 ෙයජනා
;Hපය) ආවා, ෙ $wම සංෙශධනය කර0න ;යලා. ඒ
වාෙම අෙන) පැ3ෙතg3 ආවා. ඒ ගැන මට වග ;ය0න
බැහැ.
ඒ3 අෙ ආ^Aව) Fණා න ෙ ෙවන ෙකට ෙමම
ෙතL ටැං; JයLලම හදලා අවස0 ෙව0න Fණා. ෙවා
අරෙගන #@¯ කර0න ආපw 2015T අ ඉ0#යාව සමඟ එකඟ
ණා. $ෙශ%ෂෙය0ම ඉ0Tය අගමැමා ෙමH පැO{
ෙවලාෙQ3, ජනාපමා එෙහ% ය ෙවලාෙQ3, මම එෙහ%
H0 කළ සාක9ඡා අgව3 2015T අප අතර එකඟ3වය) ඇ
ණා ඉ0#යාව ය+3 ෙ වැඩ කට@ කරනවා ;යලා. ලංකා
ඛCජ ෙතL ½ගත සංස්ථාවට PදL නැහැ. ඔ0ට තවම3
$ශාල ණය) ෙගව0න ෙබනවා. ෙ ෙcවL අm0 කරනවා
න අ PදL ෙහය0න ෙවනවා. ඒ Rශ්න Cසා අ ඉ0#යාව
සමඟ කට@ කර0න ¿රණය කළා. මම කැ¾න¤ ප\කාව)
ඉ#Vප3 කරලා ¿රණය ග3ත දවෙස%T ;Qවා, එෙහම $wමකට
අ ඉ0#යාව එ)ක එකඟ ෙවලා Fණා, ඒ Cසා ඒ $wම අgව
lයා කර0න වමනාo ;යලා. එ9චරo ෙමතැන ෙබ0ෙ0.

ජනතාවට ය ;J ආකාරය;0 ෙහ ෙතL ලබා ග0න yqව0
ෙ^. ඒක3 අ මතක යා ග0න ඕනෑ.
ඊළඟට, ෙ ෙතL නැව එ0න Rමාද ෙ^ ඇo, ඒකට
ෙමක)ද ෙ^ ;යන එක සබ0ධෙය0 ගX ඇමමා
කX¯ ;යo. අ ¿රණය කර ෙබනවා, ඒ ගැන ෙහයා බලා
එයට වග;ව @3ත0 කද ;යලා දැන ග0න. ගX ඇමමC,
දැනට, ෙ දවස් ;Hපයට අවශ4 ෙතL Rමාණය ෙබනවා
ෙ0ද?

ග අ|න රණVංග මහතා (ඛජ ෙතT සපK
සංවධන අමාත'Vමා)

(மாமி அஜுன ரண4க
அபிவி#தி அைம/ச)

-

ெப*ேறாFய வள4க

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Petroleum
Resources Development)

ඔQ.

ග රT xමyංහ මහතා

(மாமி ரணி( விகிரமசி4க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ගX කථානායකමC, මට මතක $යට ඒ කාලෙ] අ
ඉ0#යාව සමඟ ෙ ගැන කථා කරcT ඔබමා කැ¾න¤
ම^ඩලෙ] H|යා. ජාක ආ^Aව හැkවාට පw අm3 ඇමමා
ඒ කැ¾න¤ ප\කාව ෙගෙනන ෙකට ෙ කාරණා දැනෙගන
H|ෙ] නැහැ. ඒකo මම ට ඉස්සර ෙවලා3 ෙ ගX සභාවට
;QෙQ, ඉ0#යාව සමඟ එකඟ ¯ පV# අ එකට එක ෙවලා
ය+3 ඔ0 මා!ගෙය0 ෙ වැඩ කට@3ත කරP ;යලා. ඔය
කාරණෙ] එ9චරo Fෙ^. ෙවන ෙමM3 Fෙ^ නැහැ.
ඉ0#යාෙQ උද ග0න එපා න ඒ අXk දහය ළ අපට එය
#@¯ කර0න Fණා. ලංකා ඛCජ ෙතL ½ගත සංස්ථාවට ඒක
කර0න3 බැV ණා. ඔ0 ඒක කෙළ% නැහැ. ඒ Cසා 2016T අ
ඉ0#යාව සමඟ කථා කළා. අ දැ0 සාක9ඡා කරෙගන ය0ෙ0
ඉ0#යාව සමඟ එක ෙවලා ෙක #@¯ කර0නo. ෙක #@¯
ෙවනවා. ඒ ගැන ;Jම Rශ්නය) නැහැ. ලංකාවට3, ඉ0#යාෙQ
ෙකටසකට3 ෙතL ගබඩා කර යාග0න ෙමතැන ෙබන
ෙතL ටැං; |ක ඇ. ඒ Cසා තමo අ බැmෙQ ෙමතැන ෙතL
ගබඩා ;<ෙ මධ4ස්ථානය) බවට ප3 කර0න.
අC) කාරණය ෙකo. Õනෙය0 තව ෙතL Vපහkව) දැ0
හබ0ෙතට හද0න යනවා. අ අෙ Vපහkව හද0න ඉරානය
එ)ක එකඟ ණා. ගX කථානායකමC, ඔබමා3 ද0නවා
ඉරානයo, ඇෙමVකාවo අතර ෙබන Rශ්නය Cසා ඉරානෙ]
ගg ෙදg JයLලම නැව¯ බව. ඉරානයට අෙ ෙ3 ෙදන එක,
එෙහ0 උමා ඔයට ෙගවන එක යන ඒ JයLලම නතර ණා. ඒ
Cසා ඒ වැඩ කට@3ත අපට කර0න බැV ණා. ඒ අතරෙ!T
Õනෙය0 ඉLම) කර එකඟ ෙවලා ෙබනවා, ෙතL
Vපහkව) ෙද0න. මම ද0නවා ෙ ගැන සාක9ඡා කරcT
වෘ3¿ය සO ඒකට3 $Xcධ ¯ බව. අA ගණෙ0 ලංකාෙQ
ෙතL Vපහk ෙදක) ය0න ඕනෑ. එෙහම යලා $ශාල ෙතL
ගබඩා සං~!ණය) ඇ කර0න ඕනෑ. සමහර වෘ3¿ය සO ෙ
කාරණා අරෙගන ෙබ0ෙ0 Rශ්න ඇ කර0නo. නP3
ෙකo දැනට ෙබන ඇ3ත ත33වය.
අෙ රටට ෙගෙනන ෙතL ග0නවාද, නැcද ;යන එක
¿රණය කර0ෙ0 ෙකO|ය) මr0. ඒ ෙකO|ෙය0
R)ෙෂ%ප කළාම LIOC එක, ලංකා ඛCජ ෙතL ½ගත
සංස්ථාව ඒ ෙතL ගැ½ම R)ෙෂ%ප කරනවා. අCක, ෙ රෙ¤
ෙතL ෙස%වක ව!ජනය) ¾යT LIOC F¯ Cසා තමo අෙ

ෙ දවස් ;Hපයට අවශ4 ෙතL Rමාණය ෙබනවා ;යා ගX
ඇමමා ;යනවා. ඒ සබ0ධෙය0 එමා වැkර කX¯
;යo.
ෙ අවස්ථාෙQ මා ගැන සඳහ0 කරy Cසාo ෙ කාරණා
|ක සඳහ0 කෙළ%. $ෙශ%ෂෙය0 ෙ ඇ ෙවලා ෙබන අ!Fදයට
LIOC එක වග ;ය0න ඕනෑය ;යන එකට මා එකඟ ෙව0ෙ0
නැහැ. ෙ ගැන සාක9ඡා කරcT ඕනෑ න මට ෙප0ව0න
yqව0, ෙ කට@ තව3 Rමාද කෙළ% කද ;යලා. ගX
කථානායකමC, තව ෙතL Vපහkව) ෙගෙනන ෙකට
$Xcධ ෙ^ කද ;යන එක3 අ මතක යා ග0න ඕනෑ.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගX ඇමමC, ඔබමා +X ෙද0න. මා ඔබමාට
නැවත3 මත) කරනවා, පා!1ෙ0 ම0nවX0ට ෙතL ලබා
Tම සඳහා ය ;J _මෙQදය) ඇ කෙළ3 ෙහඳo ;යලා.

ග අ|න රණVංග මහතා

(மாமி அஜுன ரண4க)
(The Hon. Arjuna Ranatunga)

ගX කථානායකමC, ගX අgර #සානායක ම0nමා3,
ගX #ෙ0ෂ් Wණව!ධන ම0nමා3 ෙ Rශ්න ;Hපය ම
;<ම සබ0ධෙය0 මා ස්ව0ත ෙවනවා.
ගX කථානායකමC, ÃසLවල ;Jම අAව) අද වන ෙකට
Jcධ ෙවලා නැහැ. ෙපfLවල අAව) පමණo ෙබ0ෙ0.
නP3, අවාසනාවකට වාෙ සමහර petrol sheds වැuම Cසා
ÃසL ෙබදා Tම3 නතර ෙවලා ෙබනවා. ෙ Rශ්නය ã1ක
ෙලස බලපා ෙබ0ෙ0 \ෙරද රථ HOය0ට සහ ෙමට!
සoකL HOය0ටo.
මා ඉතා ෙක|ෙය0 සඳහ0 කර0න, ෙමන $යට ද ෙ
අ!Fදය ඇ ෙ^ ;යලා. ගX අgර #සානායක ම0nමා
;Qවා, අ spot tender එක;0 ෙතL ෙගනාවා ;යලා. මා ඒක
R)ෙෂ%ප කරනවා. ෙවා සාමාන4 _මෙQදයට ෙගනාy ෙතL
ෙතගය). LIOC එක ඔ)ෙතබ! 17වැC දා ෙ රටට ෙතL
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පා!1ෙ0ව

[ගX අ!Ôන රණංග මහතා]

නැව) ෙග0වා. ප<)ෂණ ෙදකකTම ඒ නැෙQ ෙතL ෙතගය
R)ෙෂ%ප ¯ Cසා අ ¿රණය) ග3තා, ඒ ෙතL නැව භාර
ෙනග0න. ගX කථානායකමC, පw ය කාලෙ] wkw නැ
ෙතL ෙගනැLලා, ඒවා වාහනවලට ගහලා, වාහනවලට Rශ්න
ඇ  Cසා ව0# PදL ෙගව0න පවා රජයට Jcධ ණා. ඒ
Cසා අ Rප3මය ¿රණය) ග3තා,
ඒ ෙතL නැව
R)ෙෂ%ප කරලා ආපw යව0න. නP3, දැනට දවස් 14), 16)
ස්ෙස% ඒ ෙතL නැව \Mණාමල වරාෙ] නව3වාෙගන ඉ0නවා.
ඒ ෙතL නැව R)ෙෂ%ප ණාට පස්ෙස% ලංකා ඛCජ ෙතL
½ගත සංස්ථාව $J0 ෙග0වන ෙතL නැව 2වැC දා 3වැC දා
වන $ට එ0න CයOතව Fණා.
සාමාන4ෙය0 terminal එකක ෙතL ගහ0න ය0ෙ0 දවස්
එකහමාරo, වැම ෙණ3 දවස් ෙදකo, ගX කථානායකමC.
නP3 අවාසනාවකට වාෙ දවස් හතරක Rමාණය) අරෙගන අද
ෙවනෙකට ෙ නැෙQ දවස් හතක Rමාදය) - පw Bම) - Jk
ෙවලා ෙබනවා. දැ0 ෙබන $යට ෙ නැව ෙහට රාn
ෙවනෙකට ෙකළඹට ළඟා ෙවo ;යලා බලාෙපෙර3
ෙවනවා. ඒ වාෙම 9 වන දා ෙවනෙකට ෙ ෙතL ෙබදා හැ<ම
නැවත වර) සාමාන4 $යට Jk කර ෙගන ය0නට yqව0.
අ ට
ෙලM
Rශ්නය)
ඇ$3
ෙබනවා,
ගX
කථනායකමC. මම අද කැ¾න¤ ම^ඩලෙ] T ගX
ජනාපමාෙගg3, ගX අගමැමාෙගg3 ඉLලා J|යා,
ෙ Rශ්නය Cරාකරණය ණාට පස්ෙස%, ෙ සඳහා $ෙශ%ෂ
ක^ඩායම) දාලා ප<)ෂණය) කර0නය ;යා. ෙමකද, ෙ
Jk Bම3 එ)ක එකකට එක) Hත0නට බැV Jk B ඇ
ෙවනවා. ෙවාo0 වාJ ග0නට හදන ෙcශපාලනඥෙය3
ඉ0නවා. නP3 ෙෙ) ඇ3ත ත33වය තමo ෙ කාලෙ]ම පwය 30 වැCදා, 31 වැCදා ෙවනෙකට - අෙ Vපහkව3
දවස් නකට නැවණා. ඒ වාෙම අෙ ෙතL ෙබදා හැ<මට
ෙබන computer system එක3 පැය ගණනකට නැවණා. ෙ
Jc 0 එකකට එක) සබ0ධ කර බැෙ T ෙවා සාමාන4
Jk B ෙනෙවo. ඒ වාෙම අ ට ආy නැව මඟT bunkering
වලට පැය 10කට නව3වා ෙබනවා. ෙමවැC Jk B රාය)
එ)ක තමo ෙ නැව Rමාද ෙවලා ෙබ0ෙ0.
අපට ෙ රෙ¤ ෙමß) ෙට0 අê දාහක ෙපfL තැ0ප3
කර0නට yqව0. මා අමාත4ාංශය භාර ෙගන තවම මාස නක
පමණ කාලය) $තරo ගත ෙවලා ෙබ0ෙ0. මා ආවාට පස්ෙස%
;Jම ෙවනස) Jk කර නැහැ. [බාධා ;<ම)] මම ෙ කථා
කර0ෙ0 මා ගැනo. මට ෙපªඩ) ෙක ;ය0න ෙද0න ෙක.
අ ;Jම ෙදය) ෙවනස් කරලා නැහැ. F¯ _මෙQදයට අgව
තමo ෙ කට@ කර ෙගන ය0ෙ0. ෙ රෙ¤ ෙපfL ෙමß)
ෙට0 අg දාහ) තැ0ප3 කර0නට yqව0, ගX
කථානායකමC. අ සාමාන4ෙය0 ෙම9චර කාලය) ෙපfL
ෙමß) ෙට0 හත+ස් දාහක නැQ ෙගනාෙQ. ෙබන ෙතL
ත33වය ෙමß) ෙට0 පනස් දාහකට $තර අA ෙවනෙකට
තමo, එන නැෙQ ෙතL ෙකෙළ0නාව, Pරාජෙවල සහ
සyගස්ක0දට ෙගන ය0න yqව0 ෙව0ෙ0. අ ෙම9චර
කාලය) එම _මෙQදය අgවo කට@ කරලා ෙබ0ෙ0.
එෙහම නැව අm3 ෙදය) කරලා ෙනෙවo.
ඟ) ෙදෙන) ෙප0ව0න හදනවා, ෙ කට@3ත spot
tendersවලට යනවාය ;යා. නP3 ෙ T!ඝ කාන $w
එ)ක ෙබන ෙට0ඩ! එක) තමo අ නැවත වර) #ය3 කර
ෙබ0ෙ0. මම තව ෙදය) ;ය0න ඕනෑ, ෙ ෙතL මාëයාව
ගැන. පwය කාලය) ස්ෙස% එකම ආයතන #ගටම ෙ
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සබ0ධෙය0 lයා3මක ෙවලා ෙබනවා. ගX අgර Mමාර
#සානායක ම0nමා ;Qවා වාෙ
ඒක නව3ව0න
_මෙQදය) හද0න මම පwය කාලෙ] කැ¾න¤ ප\කාව)
දැමා. අ ඒක සාක9ඡා කර ෙගන යනවා.
අද වනෙකට ෙබන ත33වය සබ0ධෙය0 මම දැgව3
;<ම) කර0න ඕනෑ. අපට #නකට ෙපfL ෙමß) ෙට0
2,500) අවශ4o. අ සාමාන4ෙය0 ඉVදාට ෙතL ෙබදා
හV0ෙ0 නැහැ. පw ය ෙසනwරාදා ෙතL ෙමß) ෙට0
2,866) අ ෙබදා හැර ෙබනවා. නP3, අ ෙතL ෙබදා
හV0ෙ0 නැ ඉVදා දවෙස%3 ෙමß) ෙට0 963) ෙබදා හැර
ෙබනවා. ඒ වාෙම සNදා3 ෙමß) ෙට0 2,623) ෙබදා හැර
ෙබනවා. අද3 අ ෙමß) ෙට0 3,000) ෙබදා හV0න Cයම
කරලා ෙබනවා. ෙමතැන# ඇ ¯ Rශ්නය ෙමයo. ෙමHT
ෙලM කැලìමකට ප3 ෙවලා, මාධ4 හරහා3 ෙ සබ0ධෙය0
#ගටම කථා කළා. දවස් ෙදක) පමණ යන ෙත) ෙ කට@3ත
ඉතාම3 සාමාන4 $යට; සාමාන4 _මෙQදයට ෙගන යා, ගX
කථානායකමC. නP3, SMS ප{ඩය;0 තමo ෙ
ත33වය ඇ ෙ^. ෙ කXණ මම කැ¾න¤ ම^ඩලෙ] T3
සාක9ඡා කළා. ෙ SMS ප{ඩ අපට3 ආවා. ෙ හරහා රෙ¤
ෙලM කැලìම) ඇ ණා. ෙ ත33වය3 එ)ක #නක ෙතL
අවශ4තාව වන ෙමß) ෙට0 2,500) ෙවgවට ඊෙ] #නෙ] T
ෙමß) ෙට0 4,700ක ඉLම) ඇ$Lලා Fණා. ෙමවැC
ත33වය) එ)ක තමo අ ෙ කට@3ත කර ෙගන ය0ෙ0.
9වැC දා වනෙකට ෙතL නැව ආවාම, අපට නැවත වර)
සාමාන4 පV# ෙතL ෙබදා හැ<ම කරෙගන ය0න yqව0. ඒ
වාෙම තමo, සාමාන4ෙය0 අෙ Vපහkව ෙමß) ෙට0
550), 600) හදන Vපහkව). දැ0 වනෙකට අ
750)
හදනවා. නP3, අවාසනාවකට වාෙ $k1ය Rශ්නය) Cසා ඒ
ය0v lයා $රHතBෙම0 දවස් 3) ෙ Vපහkෙව0 අපට ලබා
ග0න yqව0 ෙතL |ක3 ලබා ග0න බැV ණා. ඒ වාෙම
ෙනවැබ! 9ෙවC දා ෙවනෙකට ෙ JයLලම සාමාන4
ත33වයකට ප3 කර0න yqව0 ෙවo ;යලා
අ
බලාෙපෙර3 වනවා.
ෙ _මෙQදය අm3 _මෙQදය) ෙනෙවo. ෙ, ක10 කර
ෙගන ය _මෙQදයමo. හැබැo, ෙ හරහා ෙවාෙ] ෙබන ය
ය අA පාA අ ද;නවා. අපට ඒවා ෙවනස් කර0න අවශ4o. ඒ
සබ0ධෙය0 අ ඉ#Vෙ]T ¿රණ ග0නවා. නP3, දැනට
ෙබන ත33වය අgව ෙනවැබ! මස 9ෙවC දා ෙවනෙකට
ෙ ත33වය Cරාකරණය කර0න yqව0 වනවා, ගX
කථානායකමC.

ග රT xමyංහ මහතා

(மாமி ரணி( விகிரமசி4க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ගX කථානායකමC, ෙ සබ0ධෙය0 සඳහ0 කළ @
කාරණය) ෙබනවා.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගX අගමැමා.

ග රT xමyංහ මහතා

(மாமி ரணி( விகிரமசி4க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ෙ නැවට අමතරව 9ෙවC දා ඉ0#යාෙව0 තව3 ෙතL
නැව) එවනවා. ජනාපමා අද උෙc3 ඉ0#යාෙQ මහ
ෙකමසාVස්මා එ)ක ෙ ගැන කථා කළා; මම3 කථා කළා.
අෙ ½ය හා සාමය සහ ද)ණ සංව!ධන ඇමමාට මම

1515

2017 ෙනවැබ! 07

දැg k0නා, ෙ සබ0ධෙය0 ෙහය0න ;යලා. එමා ෙ
සබ0ධෙය0 ෙසයා බලා මට ;Qවා, 9ෙවC දා නැ3න
10ෙවC දා ඉ0#යාෙව0 ෙතL නැව) එනවා ;යලා. ඒ අgව
අපට 10වැC දා වනෙකට ෙතL නැQ 2) පැOෙණ0නට
ෙබනවා.
ෙ ෙතL Hඟය
+බඳ ත33වය Cසා ඟ) අය
අපහwතාවට ප3 ණා ;යා මම Hතනවා. $ෙශ%ෂෙය0ම threewheel Vයැkර0. ඒ අයට දවසකට $|0 $ට ෙතL වමනාo.
සමහර අය පැය න,හතර) ෙප1ෙ ඉ0නවා මම දැ)කා. මා
ඒ අය පw කරෙගන යන ගම0 ඇ¯ කථාව10 ඒ අය මට3
බැ0නා වාෙගo මට වැටෙ^.
ෙකෙස% ෙවත3 ඇ 
අපහwතාව +බඳව අ ද0නවා. අ ඒ ගැන කනගාe ෙවනවා.
එෙහ3 රටට වමනා ෙතL Rමාණය ෙබනවා ;යා ;Qවා. මා
$ෙශ%ෂෙය0 ;ය0න කැමැo, ෙ සය අවස0 වන ෙකට
ඇමමා එනවා යැo ;යy ෙතL නැව3, ඊට අමතරව
ඉ0#යාෙව0 තව3 ෙතL නැවM3 පැOෙණ0නට CයOතව
ෙබන බව.
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ග මT Sරවංශ මහතා

(மாமி விம( =ரவ4ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

එමා දාන.

ග අ|න රණVංග මහතා

(மாமி அஜுன ரண4க)
(The Hon. Arjuna Ranatunga)

කම) නැහැ, ගX කථානායකමC.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙමකද, අද #න ස්ථාවර Cෙයග 23(2) යටෙ3 ඔය ගැන
Rශ්න ෙදක) ඇවා. එක Rශ්නය) ගX #ෙ0ෂ් Wණව!ධන
ම0nමා ඇවා.

ග මT Sරවංශ මහතා

(மாமி விம( =ரவ4ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ග මT Sරවංශ මහතා

ගX කථානායකමC, ෙමය ෙ රෙ¤ වැදග3 Rශ්නය)
ෙ0.

(மாமி விம( =ரவ4ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගX කථානායකමC, -

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)

ග කථානායකVමා

(The Hon. Speaker)

(மாமி சபாநாயக அவக)

ෙපªඩ) ඉ0න, ගX ම0nමා.

(The Hon. Speaker)
ගX $මL Bරවංශ ම0nමා.

ග මT Sරවංශ මහතා

(மாமி விம( =ரவ4ச)

ග මT Sරවංශ මහතා

(The Hon. Wimal Weerawansa)

(மாமி விம( =ரவ4ச)

අමාත4මා කැමැo, ඒකට උ3තර ෙද0න.

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගX කථානායකමC, මා ගX අමාත4මාෙග0 ය
කාරණය) +බඳව දැනග0න කැමැo. ගX අමාත4මC,
$ෙශ%ෂෙය0ම දැනට ෙබන Rශ්නය) ගැන ඔබමාෙ
අවධානය ෙයP කරවනවා. Petroleum Corporation එෙ)
Cෙයගය) මත බැරLවලට, ෙවන3 භාජනයකට ෙතL ග0න
ෙද0ෙ0 නැහැ. සමහර වාහන ෙතL නැව ෙගදර නතර ෙවලා,
එෙහම නැ3න අතර මඟ නතර ෙවලාo ෙබ0ෙ0. එතෙකට
බැරL එක) ෙහ ෙමක) හV භාජනය) පා$9Â කරලා තමo
ෙතL |ක අරෙගන ය0න ෙව0ෙ0. දැ0 ෙබන ත33වය3
එ)ක එතැන සාධාරණ අල) ඇ ෙවලා ෙබනවා. ගX
අමාත4මC, ඒ ගැන ඔබමාෙ කාX{ක අවධානය ෙයP
කරලා එH ෙවනස) කර0න ;යා ඉLලනවා. ඒ පළPවන
කාරණයo. ගX අමාත4මC, ඒ වාෙම-

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගX ම0nමා, ෙපªඩ) ඉ0න ෙක. ස්ථාවර Cෙයග
ගැනo මා ;ය0ෙ0.

ග මT Sරවංශ මහතා

(மாமி விம( =ரவ4ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

මම කතා කරන ෙකට, ස්ථාවර Cෙයග.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගX අමාත4මC,
දානද?

ග කථානායකVමා

ඔබමා

ෙවාට

+X

ෙද0න

ජනතා $P) ෙපරPණ තමo ඇෙQ, LIOC එක ගැන.
ඒකo ඒකට Rධාන ෙහ%ව. නP3 ගX අමාත4මC, ඔබමා
+X ෙද0න. එමාෙ අවසරය අරෙගන අහ0න yqව0.

ග මT Sරවංශ මහතා

ග මT Sරවංශ මහතා

(மாமி விம( =ரவ4ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

එමා අවසරය k0නා.

(மாமி விம( =ரவ4ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

එමා ලෑස්o.

ග කථානායකVමා
ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගX අමාත4මා, ඔබමා

+X ෙද0න දානද?

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

හV, හV. [බාධා ;<ම)] ඒක තමo මා ;ය0ෙ0. ගX $මL
Bරවංශ ම0nමා කතා කර0න.
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පා!1ෙ0ව

ග මT Sරවංශ මහතා

ග වාoෙ@ව නානාය>කාර මහතා

(The Hon. Wimal Weerawansa)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(மாமி விம( =ரவ4ச)

(மாமி வா@ேதவ நாணாயகார)

ගX අමාත4මC, ඔබමා +X ෙද0න කැමැo ෙ0ද?
අල) නැහැ ෙ0ද?

ග අ|න රණVංග මහතා

(மாமி அஜுன ரண4க)
(The Hon. Arjuna Ranatunga)

කම) නැහැ. එමාට Rශ්නය අහ0න ෙද0න, ගX
කථානායකමC.

ගX ඇමමC, ඔබමාෙ +ෙ! T ;යා J|යා, ෙ
F¯ _මෙQදයම තමo ඔබමා අමාත4ාංශය භාර ග3 පwව3
ෙගන ෙ] ;යලා. අm3 _මෙQදය) ෙගනාෙQ නැහැ. ඒ
_මෙQදය ළම F¯ අA පාAක Cසා තමo ෙ ත33වය
උcගත ෙ^. එතෙකට ෙ අA පාAක සHත _මෙQදය
ඉ0#යාෙQ LIOC එක3 එ)ක ඇ කරග3ත $wම ළ
අ0ත!ගත ෙක0ෙcJවල lයා3මකBම Cසා ඇ ¯ අA
පාAව)ද ;යලා3 ඔබමා ;ය0න.

[\ලාසනෙ` අණ පZM ඉවK කරන ලC.]

ග මT Sරවංශ මහතා

[அகிராசன

(மாமி விம( =ரவ4ச)

க

டைள

ப( அக

ற

ப

ள]

[Expunged on the order of the Chair.]

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගX කථානායකමC, ගX අමාත4මා ඒ අවසරය k0නා.
එමා මෙ Rශ්නවලට +X ෙද0න දාන.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ඒ Cසා තමo ඔබමාට අවස්ථාව k0ෙ0.

ග මT Sරවංශ මහතා

(மாமி விம( =ரவ4ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

LIOC එකට ෙ රෙ¤ ෙතL ෙවළඳ ෙපෙළ0 Jයයට 20)
[\ලාසනෙ` අණ පZM ඉවK කරන ලC.]
[அகிராசன

க

டைள

ப( அக

ற

ப

ள]

[Expunged on the order of the Chair.]

අගමැමා එවකට3 අගමැව J| කාලෙ]o. ඒ පාප ක!මය
තමo අද අප ෙ ෙගව0ෙ0. තම0 ෙලකයම ජයග3
නායකයාය ;යනවා. හ#ස්Jයකට ෙතL |ක) ඉLලා ග0න
ෙමෙක)ව3 නැහැ. ඒක ෙවනම කතාව). ගX අමාත4මC,
මට ඔබමාෙග0 අහ0න ෙබ0ෙ0 ෙමයo. ට ෙපර ඔබමා
ෙ ගැන මාධ4 සාක9ඡාව) පව3වා Rකාශ කළා LIOC එෙ)
ROෙය0 ෙතර ෙතL |ක ග0න ;යා ඔබමාට ෙcශපාලන
වශෙය0 $ශාල බලපෑම) එLල ණා ;යා. අ0න ඒ ෙcශපාලන
බලපෑම එLල කෙළ% කද ;යා ඔබමා ෙක0ද) ෙබන
ඇම ෙකනM න ෙ සභාෙQT ෙහ+ කරා$ ;යලා මම
Hතනවා.

ග වාoෙ@ව නානාය>කාර මහතා

මම ෙකෙහමද ඒකට සබ0ධ ෙව0ෙ0, ගX ම0nමා?
ඔබමා හV කථාව) ෙ0 ;ය0ෙ0. ඒ කාලෙ] මම ඇමවරයා
$යට කට@ කළාට එදා lයා3මක කෙළ% කැ¾න¤ ම^ඩලෙ]
¿රණය). ගX වාwෙcව නානාය)කාර ම0nමC, ඔබමා
කXණාකරලා ඒ Rකාශය ඉLලා අස් කරග0න. ඔබමා ;යy
කථාව වැ´#o. එෙහම කථා කර0න එපා. ඒක ස¨!ණෙය0ම
වැ´#o. ඔබමා ෙජ4ෂ්ඨ ම0nවරෙය). ඔබමා ඒ $යට කථා
කර0න එපා.

ග රT xමyංහ මහතා

(மாமி ரணி( விகிரமசி4க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ගX කථානායකමC, ඒක මම අගමැ $යට J|යT සහ
ඔබමා ඇමවරයා $යට කට@ කරcT එදා ඉ0#යාෙQ
වාපාo අගමැමා එ)ක අ සාක9ඡා කළාට පස්ෙස% කැ¾න¤
ම^ඩලෙ] T ග3ත ¿රණය). LIOC එක අෙ රෙ¤ ඉ0න එක
ගැන මට Rශ්නය) නැහැ. ගX කථානායකමC, ඔබමාට3
ඒක Rශ්නය) නැව ඇ. නP3 ෙක ෙහඳ නැ3න, මH0ද
රාජප)ෂ මැමාෙ පාලන කාලෙ] ෙක cancel කරලා ඒ
අයව පැ0gෙQ නැ3ෙ3 ඇo? [බාධා ;<] මH0ද රාජප)ෂ
Hටy ජනාපමා ෙක cancel කෙළ% නැ3ෙ3 ඇo ;යලා
අපට ;ය0න. [බාධා ;<] ඔබම0ලා දැ0 අපට බැනලා
වැඩ) නැහැ. කද කෙළ%? අෙන) කාරණය තමo, හබ0ෙතට
වරාය ඇ කරලා හබ0ෙතට වරාෙ] ෙතL Vපහkව දා0න
;යcT ඒකට $Xcධව wï උසා$යට H0 ප0නලා දැෙ
කද ;යලා අහ0න කැමැo. තව3 ෙවා ගැන අහලා වැඩ)
නැහැ ෙ0. [බාධා ;<]

(மாமி வா@ேதவ நாணாயகார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගX කථානායකමC, මට එක Rශ්නය) අහ0න ෙබනවා.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙ සබ0ධෙය0 $වාදයකට ය0න බැහැ. ගX අමාත4මා,
එමාට +X ෙද0න දානද?

ග අ|න රණVංග මහතා

(மாமி அஜுன ரண4க)
(The Hon. Arjuna Ranatunga)

කම) නැහැ, ගX කථානායකමC.

ගX වාwෙcව නානාය)කාර ම0nමා, මට කරy ෙචදනාව
ඉLලා අස්කර ග0න ෙවo. ෙමකද, කැ¾න¤ ම^ඩලෙ] ¿රණ
ගැන එ) ෙකෙනMට $තර) ඇrLල #W කර0න බැහැ. ඒ
වාෙම, ගX සභාෙQ J|න කථානායකමාට ෙචදනා ;<ම
ස¨!ණෙය0ම වැ´#o. ඔබමා කෙළ% ස¨!ණෙය0ම වැ´#
ෙදය).

ග ම,}ව

(மாமி உ+3பினக)
(Hon. Members)

නැහැ, නැහැ. එෙහම නැහැ.
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ග කථානායකVමා

ග කථානායකVමා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Speaker)

(மாமி சபாநாயக அவக)

(மாமி சபாநாயக அவக)

ඇo නැ3ෙ3? [බාධා ;<ම)] ඇo බැV? [බාධා ;<ම)] ගX
වාwෙcව නානාය)කාර ම0nමා කථා කර0න.

ගX අgර Mමාර #සානායක ම0nමා.

ග අBර Mසානායක මහතා

(மாமி அBர திஸாநாயக)

ග වාoෙ@ව නානාය>කාර මහතා

(The Hon. Anura Dissanayake)

(மாமி வா@ேதவ நாணாயகார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

[\ලාසනෙ` අණ පZM ඉවK කරන ලC.]
[அகிராசன

க

டைள

ப( அக

ற

ப

ள]

[Expunged on the order of the Chair.]

ඒක වැ´#o. මම ඒ කථාව ඉLලා අස්කර ග0න ඕනෑ. ෙමකද,
ඔබමා දැ0 ෙ සභාෙQ කථානායකමා. මම ෙ ;ය0ෙ0,

க

டைள

ப( அக

ற

ப

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

[\ලාසනෙ` අණ පZM ඉවK කරන ලC.]
[அகிராசன

ගX කථානායකමC, ෙමම ෙතL අ!Fදය +බඳ අවසාන
වශෙය0 ෙදය) ;ය0න ෙබනවා. ගX කථානායකමC,
ෙමම ෙමෙහෙ3 නැව පමාB එ)ක Cශ්Âත ෙලස ෙමම ෙතL
අ!Fදය ගැටගැHලා Fණාට, අෙ රෙ¤ බලශ) ෙවෙළඳ
ෙපළ LIOC සමාගමට පැව<ම3 එ)ක #W කාන අ!Fදය)
ගැටගැHලා ෙබනවා. බලශ) )ෙෂ%vය වැදග3 )ෙෂ%vය).

ள]

ගX ම0nමා, අ

දැ0 ඒ ගැන හV-වැ´cද කථා කළා ෙ0.

[Expunged on the order of the Chair.]

ග අBර Mසානායක මහතා
ගැනo.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ඔබමා ඒ කථාව ඉLලා අස්කර ග0න. ඒ කාලෙ] ෙ
¿රණය ග3ෙ3 ඇමවරයා $යට මම ෙනෙවo, කැ¾න¤
ම^ඩලයo. ඒ Rකාශය මම හැ0සාª වා!තාෙව0 ඉව3
කරනවා. [බාධා ;<] ඔබමා ඉතාම පහ3 ත33වයට වැeණා
ෙ0ද? පා!1ෙ0ෙQ සRදායය0වලට අෙග¡රව කරO0
ඔබමා වාෙ චVතය) ෙ $යට කථා කරo ;යලා මම
HෙQ නැහැ.

ග වාoෙ@ව නානාය>කාර මහතා

(மாமி வா@ேதவ நாணாயகார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

එෙහම ;යන ෙකට ඔබමාට Vෙදනවා ෙ0ද? [බාධා ;<]

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

මට Vෙද0ෙ0 නැහැ. ඒක ෙබෙහම පහ3 කථාව). [බාධා
;<]

ග වාoෙ@ව නානාය>කාර මහතා

(மாமி வா@ேதவ நாணாயகார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඔබමා ;යනා ෙc -

(மாமி அBர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ගX කථානායකමC, මට අවස0 කර0න ඉඩ ෙද0න.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

දැ0 ඒ ගැන කථා කළා ෙ0, ගX ම0nමා.

ග අBර Mසානායක මහතා

(மாமி அBர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ගX කථානායකමC, මට ;ය0න ෙබ0ෙ0 ෙ
කාරණයo. 2003 -

ග වාoෙ@ව නානාය>කාර මහතා

(மாமி வா@ேதவ நாணாயகார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගර කථානායකමC, එමා තP0නා0ෙස%ට ෙපªඩ)
ෙවලාව ෙද0න ;Qවාම -

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

නැහැ. නැහැ. එෙහම නැහැ.
ගX අgර #සානායක
ම0nමC, අ Rධාන කට@වලට යP. [බාධා ;<] දැ0 වා
ෙව0න. දැ0 ඇ. මම අවස්ථාව k0නා ෙ0. සාධාරණ ෙව0න
ඕනෑ.

ග කථානායකVමා

ග අBර Mසානායක මහතා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Anura Dissanayake)

(மாமி சபாநாயக அவக)
වා ෙව0න. වා ෙව0න.

(மாமி அBர திஸாநாயக)
ගX කථානායකමC, මම ෙ ;ය0න හද0ෙ0 Jk ¯
ෙc ගැනo.

ග අBර Mසානායක මහතා

(மாமி அBர திஸாநாயக)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ග කථානායකVමා

නැ~ yෙ`ය.

(The Hon. Speaker)

எ%+தா".
rose.

(மாமி சபாநாயக அவக)
නැහැ. දැ0 ඕනෑ නැහැ. දැ0 අවශ4 ෙව0ෙ0 නැහැ. [බාධා
;<]
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පා!1ෙ0ව

ග අ|න රණVංග මහතා

ග අ|න රණVංග මහතා

(The Hon. Arjuna Ranatunga)

(The Hon. Arjuna Ranatunga)

(மாமி அஜுன ரண4க)
ගX ම0nමා, cansවලටo, ෙබතLවලට3 ෙතL
ෙනෙද0න අ ¿රණය) අරෙගන ෙබ0ෙ0. ෙමකද, ±ට
ව4ාපාVක ජාවාරම) යනවා. ෙප cansවලටo, ෙබතLවලටo
petrol shedsව10 ෙතL අරෙගන වැ Oලට එ+ෙ] $Mණනවා.
ඒෙක0 නැ Rශ්නයකට Pණ Tලා ෙබනවා. ඔබමාෙ
ත!කය සාධාරණo. ෙගදර වාහෙ0ට ෙතL නැ ෙණ3 ඒෙ)
Rශ්නය) ෙබනවා. නP3, අ ඉ#Vය ගැන බලලා තමo ෙ
¿රණය ග3ෙ3. ෙපfL නැBම3 එ)ක ±ට ව4ාපාර
_මෙQදය) හදලා, එය ජාවාරම) $යට ඉස්සරහට යනවා.
[බාධා ;<] ෙපfL ගහ0න ඕනෑ වාහනයකට ෙ0. වාහනෙ]
ෙපfL නැ3න අපට ඒකට-[බාධා ;<]

ග මT Sරවංශ මහතා

(மாமி விம( =ரவ4ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

නැ~ yෙ`ය.
எ%+தா".
rose.

(மாமி அஜுன ரண4க)

ගX කථානායකමC, මම $ෙශ%ෂෙය0ම ;ය0න ඕනෑ.
සාමාන4ෙය0 අ
ඕනෑම නැව)
ටෙව0න ක10
ප<)ෂණය) කරනවා. අ අද ෙවනෙකට ෙද0ෙන)ම දාලා
ෙතLවල ත33වය ෙකෙහමද ;යලා ප<)ෂණ කරලා
ෙබනවා. ඟා) kරට ඒක සාධාර}කරණය කරලා ෙබනවා;
clearance ඇ$Lලා ෙබනවා. හැබැo, අ දැනට monitor
කරෙගන යනවා. ෙහට ð 11.00ට එ0න ෙබන නැව ෙ වන
$ට ෙහට ð 9.00 ෙවනෙකට එන ත33වය) ෙබනවා. අ
satellite එෙකg3, harbour masterෙගg3 ෙතරX අරෙගන
ෙබනවා. ඒ නැQ ආෙව3 නැවත වර) ෙතL ෙබTෙ
කට@3ත ෙහට ð ඉඳලා පට0 ග0න බලාෙපෙර3 වනවා.
එතෙකට නව ෙවCදා වන $ට සාමාන4 ත33වයකට ප3
කර0න අපට yqව0 ෙවනවා. ඒක තමo දැනට ෙබන
ත33වය. ෙමම Rශ්නය ඇ ෙ^ වැ ඉLම අgවo.
ෙමකද, \Bල! HOෙය ෙබෙහ ෙවලාවට අA Pදලකට ෙතL
ගහ0ෙ0. දැ0 වන $ට වැ Pදලකට ෙතL ගහ0න ඇ$Lලා
Rශ්නය) ෙවලා ෙබනවා.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

නැහැ. නැහැ. දැ0 කාලය නාස් ණා. ගX ඇමමා
+X ලබා Tලා අවසානo ද?

ග අ|න රණVංග මහතා

(மாமி அஜுன ரண4க)
(The Hon. Arjuna Ranatunga)

අවසානo.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ඊළඟට, වරRසාද
ම0nමා.

+බඳ Rශ්නය. ගX ර$ කXණානායක

ග මT Sරවංශ මහතා

(மாமி விம( =ரவ4ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. Speaker)

ෙහඳo. +X ලබා Tලා අවසානo.

ග කථානායකVමා

ග මT Sරවංශ මහතා

(The Hon. Speaker)

(மாமி விம( =ரவ4ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

නැහැ. මෙ Rශ්නයට -

(மாமி சபாநாயக அவக)
නැහැ.නැහැ. ෙමක)ද point of Order එක? ඔබමාෙ
Rශ්නයට +X k0නාම මට ෙමතැC0 එහාට ඉඩ ෙද0න
බැහැ. [බාධා ;<] ෙමක)ද, point of Order එක?

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)

ග මT Sරවංශ මහතා

(The Hon. Speaker)

(மாமி விம( =ரவ4ச)

Rශ්න ෙගඩා) ඇවා. ගX #ෙ0ෂ් Wණව!ධන ම0nමා.

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ග Mෙ,ෂ් wණවධන මහතා

(மாமி திேனA ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගX ඇමමාෙග0 මම ය+ අහ0ෙ0, දැනට ගබඩාෙQ
ෙතL අ!Fදය) පැවලා ෙබනවා. #නපතා ඉLmම වැවන
බව3 ඇමමා +ග3තා; demand is rising. අද වන $ට ෙතL
අවශ4තාව
ෙමß) ෙට0 4000) ද)වා වැ ෙවලා.
සාමාන4ෙය0 ෙතL පVෙභජනය ෙමß) ෙට0 1500o,
1700o. ෙමß) ෙට0 2000ට ;¤eo. ඒක දැ0 ෙමß) ෙට0
4000
ද)වා
වැ
ෙවලා.
ඇමමා,
ඔබමා
බලාෙපෙර3ෙව0 ඉ0ෙ0 ෙ නැQ ෙදක එනක0.
අගමැමා3 ;Qවා. ඔබමා බලාෙපෙර3 වන කාලය
ඇළත ෙ නැQ ෙදක නාෙව3 ඇවන අ!Fදය ෙමක)ද?

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙහඳo. ගX ඇමමC, අ ෙමතැC0 ෙක නව3වනවා.
අද ඟා) වැඩ කට@ ෙබනවා.

ගX කථානායකමC, මම එමාෙග0 Rශ්න ෙදක) ඇවා.
ෙදෙක0 එකකටo උ3තර k0ෙ0.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

එමා ෙවන3 +X ෙද0ෙ0 නැහැ. ගX ඇමමා
+X Tලා ඉවරo ෙ0.

ග මT Sරවංශ මහතා

(மாமி விம( =ரவ4ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ෙcශපාලන බලපෑම ගැන එමා ෙමM3 ;QෙQ නැහැ.
[බාධා ;<ම)]

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

දැ0 අවසාන කර0න, ගX ඇමමා. [බාධා ;<]

1523

2017 ෙනවැබ! 07

ග අ|න රණVංග මහතා

(மாமி அஜுன ரண4க)
(The Hon. Arjuna Ranatunga)

නැහැ. මම අවශ4 ෙවලාවට අවශ4 +X Tලා ෙබනවා.
ගX ම0nමC, තP0නා0ෙස%ලා ඒක අහෙගන ඉ0න ඕනෑ.
ගX වාwෙcව නානාය)කාර ම0nමC, ෙපªඩ) ඉ0න ෙක.
ෙපªඩ) ඉඳෙගන ඉ0න.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

එෙහම |0ම ස්ථාවර Cෙයග කඩ කරO0 යනවා. ෙක
ජාක Rශ්නය) $යට මම කථා කර0න ඉඩ k0නා.

ග අ|න රණVංග මහතා

(மாமி அஜுன ரண4க)
(The Hon. Arjuna Ranatunga)

මම ඉතාම3 වග~ෙම0 ;යනවා, ෙ රටට ;Jම නරක)
ෙව0න ෙද0ෙ0 නැහැo ;යලා. gwkw ෙතL CM3 කර0න
;යලා කX ;Qව3 මම එය කර0න ෙද0ෙ0 නැහැ. මම
ෙගදර ය3 කම) නැහැ. ඇමවරයා හැ|යට මට අද වන ෙත)
ජනාපමා ෙහ අගමැමා ෙහ බල කරලා නැහැ, ඒවා
CM3 කර0න ;යලා. ඒක මම වග~ෙම0 ;යනවා. සමහර අය
ෙෙක0 වාJ ග0න හදනවා. ඒවා මට අදාළ ෙcවL ෙනෙවo.
මට භාර T ෙබන ෙc ෙක. මතක යා ග0න ෙ රෙ¤
Rශ්නය) ඇෙවලා ෙබනවා. මට ඒ Rශ්නය $සඳා ග0න ඉඩ
ෙද0න. ඊට පස්ෙස% අ ප<)ෂණය) කර0න යනවා - [බාධා
;<ම)] ගX මH0දාන0ද අm3ගමෙ ම0nමC, ෙපªඩ)
ඉ0න. ෙපªඩ) ඉඳග0න. ඒ ප<)ෂණය කරලා ෙමතැන
වැර#කාරෙය කද, ඒවා කෙළ% ෙකෙහමද ;යලා ෙසයා
ග0න මම ã1ක ෙවනවාය ;යන එක3 තP0නා0ෙස%ලාට
;යනවා.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙහඳo, ගX ර$ කXණානායක මැමා, වරRසාද Rශ්නය.

වර.සාද: අ"ෙක ෙසAyට ෙජනරාT
යස,ත ෙක7දාෙගඩ මහතා මහ බැං
බැtකර ෙක*සම හgෙ කරන ලද
.කාශය
சிறாிைம: ேமலதிக ெசா4சி*ட
ெஜனர# யச/த ேகாதாெகாட அவக
ம,திய வகி பிைண6றி ப றிய
ஆைண 6 ெதாிவி,த 7 !

PRIVILEGE: STATEMENT MADE BY ADDITIONAL
SOLICITOR GENERAL YASANTHA KODAGODA
BEFORE THE COMMISSION ON CENTRAL BANK
BOND ISSUE
ග ර කණානායක මහතා

(மாமி ரவி கணாநாயக)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගX කථානායකමC, පා!1ෙ0 වරRසාද පනෙ3 (අ)
ෙකටෙස% 8වන ෙØදය යටෙ3 මාෙ පා!1ෙ0 ම0n
වරRසාද කඩ Bම) Jk B ෙබනවා.
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අද #න මා නැñ J|0ෙ0 වරRසාද Rශ්නය) ම ;<ම
සඳහාo. ඒ සඳහා මට අවස්ථාව සලසා Tම +බඳව ඔබමාට
ෙබෙහ$0 ස්ව0ත ෙවනවා.
2017.10.17 #න රජෙ] අෙ!ක ෙස1Jට! ෙජනරාL
යස0ත ෙකදාෙගඩ මහතා $J0 මහ බැංM බැNකර ෙකOසම
අවසාන Bමට CයOතව ² #නෙ] කරන ලද Rකාශය) Cසා
මාෙ ම0n වරRසාද කඩ B ඇ බව මම ඔබමාට ද0වg
කැමැ3ෙතO.
ඔ එ#න, එන ඔ)ෙතබ! මස 17 #න බැNකර ෙකOසම
හPෙQ Rකාශ කෙළ% $?ත $ෙVය නැමැ ycගලයM $J0
ෙකOසෙ ෙLක ෙවත ෙයP කරන ලද පැO{Lලක
ටපත) තමා ෙවත ලැº ෙබන බවo; එH $?ත $ෙVය
මහතා ෙමම ෙකOසෙ සා)කාVයක  අCකා $ෙVයෙ
වැමහL ෙසෙහ@රා Bම මත ෙකOසෙ සා)කXව0ෙ
ආර)ෂාව +බඳව $ෂය uමාවට ගැෙනන බව3; ඔ ෙකOසමට
පැO{1 කර ෙබ0ෙ0, තම ෙසෙයVය ෙමම ෙකOසම
ඉ#Vෙ] k0 සා)ය Hටy අමාත4 ර$ කXණානායක මහතාට
$Xcධ Bම Cසා ඇයට Cර0තර තරජන එLල Bම මත ර|0
පලා යාමට Jk  බවය; ඇය ෙමම ෙකOසම හPවට සා) Tමට
ඉ#Vප3 කළ #නෙ]T තමා ෙමම කාරණය ෙකOසෙ
අවධානයට ල) කළ බව3, ඇයට ඇ $ය හැ; බලපෑ Cසා
ඇෙ Cයම අනන4තාව ෙහ+ ෙන;<මට ඉLලා J| බව3, ඒ
ෙකෙස% ෙවත3 ඇයට Cර0තරව එLල වන ත!ජන හPෙQ ඇය
Jය ර|0 පලා ෙගස් ඇ බවය; ඊට ෙහ%ව Hටy අමාත4 ර$
කXණානායක මහතාට තම මාමා ෙහව3 "uncle" ෙලස අමතන
ශCL ෙන3Mමාර යන අෙය) 2017.10.14 රාn 10.30 ට
පමණ $?ත $ෙVය මහතාට kරකථනෙය0 අමතා ඉතා
පැහැ#1 ෙලස ත!ජනය කර ඇ බවය. යස0ත ෙකදාෙගඩ
මහතා ෙකOසම ඉ#Vෙ] කළ Rකාශය ඇP¯ම 1 වශෙය0 ෙ
අවස්ථාෙQ T මා සභගත* කරනවා. ඔබමා අවසරය පV# එH
ෙකටස) Pණය කරන ෙලස මා ඉLලා J|නවා:
“Your Honour, I am in receipt of a copy of a complaint submitted
by one Mr. Wijtha Wijesuriya, submitted to the Secretary of this
Commission and copied to me. Mr. Wijtha Wijesuriya comes within
the ambit of the witness of this Commission by virtue of his being
the elder brother of witness Anika Wijesuriya. In terms of the
assistance to and protection of victims of crime and witnesses Act.
A brother or a sister or any other family member of a witness before
Commission is also deemed to be a witness comes within that
definition. He has complained to this commission that sequel to his
sister, Miss Anika Wijesuriya having given evidence before this
Commission which inter-alia related to the former Minister Mr.
Ravi Karunanayake having received certain financial benefits from
Mr. Arjun Aloysius. She had to flee this country due to numerous
threats levelled against her. “

ඔ ෙමHT Jk කර0න තැ3 කෙළ% ෙමම ෙකOසෙ $ෂය
පථයට අදාළ ෙනවන Jcදාමයකට මෙ නම ඈඳා ෙගන
නැවත නැවත3 මා චVත ඝාතනයට ල) ;<මටය. ඔ
Cර0තරෙය0ම මාෙ Rúපයට $ශාල හාCය) Jk කරO0
කට@ කරනවා.
ෙමෙ ෙ Rකාශය +බඳව [ ලංකාෙQ ෙබෙහ
yව3ප3 හා $ද3 මාධ4වල Rධාන Rවෘ3ය) ෙලස 17වැCදා
Jට අද ද)වා yන yනා වා!තා ෙකට Fණා: "ලංකාTප", "ඉVදා
ලංකාTප", "මQ¾ම", "ඉVදා ල)¾ම", #නපතා "ල)¾ම",
"#වoන", "අද", "ෙcශය", "Daily Mirror", "Ceylon Today"
යන සමහර yව3 ප3 හා $ද3 මාධ4වල ෙමම Rවෘ3ය $හ
කරO0 පළ ෙකට Fණා. එම වා!තාවට ලබා T F¯ RJcය
ෙහ%ෙව0 එම සය yරා Rධාන yවත) ෙලස ෙමම Rවෘ3ය
පැර යා.

—————————
* rස්තකාලෙ` තබා ඇත.
*

,னிைலயதி ைவக ப ள.

* Placed in the Library.
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පා!1ෙ0ව

[ගX ර$ කXණානායක මහතා]

ගX කථානායකමC, ෙකදාෙගඩ මහතාෙ ෙමම Rකාශය
PqමC0ම ෙගතා බ³න ලද cෙQෂසහගත අසත4 Rකාශය).
ෙමම Rකාශෙ] සඳහ0 වන ශCL ෙන3Mමාර නමැ3තා
;Jෙස%3 මාෙ ඥාෙයM ෙනවන බව මා ඉතාම
අවධාරණෙය0 පවසනවා. මා ෙනද0නා ඥාකම) යස0ත
ෙකදාෙගඩ ද0ෙ0 ෙකෙස%ද? අෙ!ක ෙස1Jට! ජනරාL
තනර දරන අෙයM ෙ ෙලස වග~ $රHත ව0ෙ0 ෙකෙස%ද?
ගX කථානායකමC, මා අ¼ෙයග කරනවා, යස0ත
ෙකදාෙගඩ මහතා ශCL ෙන3Mමාර නමැ අයට මෙ
ඥා¿3වය) ඇ බව ඔy කළෙහ3, මා ඉLලා අස්Bමට
දාන බවට. ඒ වාෙම ඔ, ඔ කළ අසත4 Rකාශය, -මා සහ
ශCL ෙන3Mමාරෙ ඥා¿3වය- ඔy කළ ෙනහැ; න ඔ
$J0 Hතාමතා ෙනමඟ යැ බැNකර ෙකOසෙම0 ඔ සමාව
ගත @ය.
ගX කථානායකමC, අCකා $ෙVය බැNකර ෙකOසම
හPෙQ 2017 ¥1 24 #නෙ] සා)යට ඉ#Vප3 කරO0 ඇයට ෙ
Cසා මරණ ත!ජන එLල $ය හැ; බවට ½ප
ෙදපා!තෙ0ෙව0 Rකාශ කළා. දැ0 #න 85කට පw බැNකර
ෙකOසෙ අවස0 #නෙ]T තම අනාවැ; සනාථ ;<ම සඳහා
ෙමම අත ෙචදනාව ඉ#Vප3 කරනවා. ෙමම JkB දාමය
ෙකතර $ශ්වාස½යද?
ගX කථානායකමC, සා) k0 #න Jට අද ෙවනෙත)
අCකා $ෙVය ඇය Pණ k0 ත!ජන +බඳව ෙ රෙ¤ ;Jk
ෙපJයකට පැO{1 කර ෙsද? මා ද0නා තරO0 නැහැ.
එෙස% න ඇයට #0 #ගටම ත!ජන F¯ බව රජෙ] ½ප
ෙදපා!තෙ0ෙQ අෙ!ක ෙස1Jට! ජනරාL යස0ත
ෙකදාෙගඩ
පවස0ෙ0 Mමන පදනම) මතද? ගX
කථානායකමC, ෙමම ෙකOසෙ සා) $භාගය අවස0Bමට
CයOතව F¯ #නෙ] යස0ත ෙකදාෙගඩ මහතා ඔට
ලැF¯ ෙතරර) +බඳව ෙකOසමට කX¯ වා!තා කරනවා.
එ#න උෙc දහය වන$ට ෙකOසෙ ෙLකවරයාට ලැF¯
1 ය) පදන කරෙගන ෙවන3 ;Jk ප<)ෂණය) ඒ
සබ0ධෙය0 ෙනෙකට ¿රණයකට පැOෙණනවා. ඒ අgව
ඔ ෙ Rකාශය Jk කරනවා. ෙක හVයට Âvපට ජවCකාව)
වාෙo.
ගX කථානායකමC, එවැC පැO{Lල) ලැº Fණා න
එය #X Rකාශය) සමඟ ෙකOසමට ෙයP කළ @o. එෙස%
වාද? ෙක ෆැ)ස් ප{ඩය;0 ලැF¯ බවo ;යැෙව0ෙ0.
එ$ට ෙකOසෙ ෙLක උපෙදස් ගත @3ෙ3 සභාප
$CwXවX0ෙගgo. එම 1 ය +බඳව ¿රණයකට එළìමට
Rථමව අෙ!ක ෙස1Jට! ජනරාLවරයා එම 1 ෙ] සත4අසත4තාව +බඳව සා)කාVයෙග0 $මuම) Jk කළාද?
එපමණ) ෙනව, එම 1 ය +බඳව $ම!ශනය ;<මට අවශ4
න ෙකOසම ළ අපරාධ ප<)ෂණ ෙදපා!තෙ0ෙQ
CලධාV0 සහ ෙප1ස් CලධාV0 ද J|නවා. ඔ0 පා$9Â කළා
න, ෙ ෙනමඟ යැBම Jkව0ෙ0 නැහැ. ඒ ෙවgවට ½ප
ෙදපා!තෙ0ෙQ උද$ය ෙ $ම!ශන කරලා ෙකOසමට
කX¯ වා!තා කර ෙබනවා.
අෙන) Jcය ව0ෙ0 ෙමම 1 JයLල yව3 ප3වල පළ
පw මම ෙකOසෙ ෙLකවරයාට ෙ සබ0ධෙය0 1 ය)
ෙයP කළා. ඒ 1 ය ඇP¯ම 2 වශෙය0 මා සභාගත* කරනවා.
ඒ 1 ෙ] ෙකටස) හැ0සාªගත කරන ෙලස මා ඔබමාෙග0
අවසර ඉLලා J|නවා:
“We are writing on the instructions of our client, Hon. Ravi
Karunanayake M.P, seeking indulgence of the members of the

Commission, to bring the following to the notice of the
Commission, since our client has learnt from the media that the
formal sittings of the Commission have been concluded:1.

On 17.10.2017 Additional Solicitor General Yasantha
Kodagoda P.C., one of the officers assigned by the Hon.
Attorney General to assist the Commission, alleged the
following before the Commission, seeking witness protection
for the family members of Ms. Anika Wijesuriya, who testified
before the Commission.
a)

that he is in receipt of a copy of a complaint made by
Mr. Wijitha Wijesuriya to the Secretary of the
Commission.

b)

that Mr. Wijitha Wijesuriya has complained that his
sister Ms. Anika Wijesuriya has had to flee the
country due to numerous
threats levelled against her after giving evidence
before the Commission, against former minister Mr.
Ravi Karunanayake.”

එම 1 ය මr0 මෙ Cවැර#තාව මම ෙකOසමට ඉ#Vප3
කළා. නP3 අෙ!ක ෙස1Jට! ජනරLවරයා මෙ 1 ය
සබ0ධෙය0 අද වන X ;Jව) ෙකOසමට වා!තා කර
නැත. පැO{LෙL සා)කXෙවMෙ සෙහදරයා එ 1 ය
ගැන $ම!ශනය කරන ½ප ෙදපා!තෙ0ෙQ CලධාV0,
පැO{LෙL සා)කXවM ඉ#Vප3 කරන 1 ය ගැන ;Jk
සැල~ම) නැහැ. ෙක ද අ බලාෙපෙර3 වන යහ පාලනය?
ෙමය ද ½ෙ] ඉ#Vෙ] සාධාරණ3වය? ෙ Jcය eපස
Mම0vණය) ඇ බව පැහැ#1ව ෙපෙනනවා. ½ප
ෙදපා!තෙ0ෙQ J|න වැදග3 CලධාV0 පවා ෙ +බඳ
කනස්සLලට ප3 B J|නවා. ෙ +බඳව ඉතා $ශ්වාස½ය
ආරංÂ මා!ග මා ෙවත ලැෙබනවා. අCකා $ෙVය මහ3Oය
ඉ0k½JයාෙQ සංචාරක yරවරය) වන බා1 Áපෙ3 Jට 2017
ඔ)ෙතබ! 05 ෙවC #න අmයම 1.55ට එOෙ!¤ස් Wව0
සමාගමට අය3 EK 349 Wව0 යානය මr0 ෙ රටට පැOණ
ෙබනවා. ඇය එ#න ආගමන $ගමන Cෂ්කාසන B ඇ3ෙ3
උදෑසන 2.08ටය. ඇය ෙ රටට පැOණ ඇ3ෙ3 ඔ0ෙ පL
ෙcපළ ෙබදා ගැ½ම +බඳ කට@3තකට බව මාධ4ෙ] සඳහ0 B
Fණා. පw #න 2017 ඔ)ෙතබ! 06 #න රාn 9.05ට ආගමන
$ගමන Cෂ්කාසනය B 22.10ට එOෙ!¤ස් Wව0 සමාගමට අය3
EK 655 Wව0 යානය මr0 ඇය Aබාo හරහා එංගල0තය බලා
ට3ව ෙගස් ෙබනවා. ඉ0පwව ඇය ෙ රටට පැOණ නැහැ.
ගX කථානායකමC, ශCL ෙන3Mමාර යන අය ã1ක
අoවාJක සබ0ධව FR - 388/17 අංක දරන නAව) ෙගg
කර ෙබනවා. එම නAෙQT ඔ උසා$යට කX¯ ද)වO0 ඔ
මා හට ;Jk ඥා සබ0ධය) නැ බව Rකාශ කර J|නවා.
එය ඇP¯ම 3 වශෙය0 සභාගත* කරනවා. ඔබමාෙ අවසර
පV# ෙමය හැ0සාªගත කරන ෙලස ඉLලා J|නවා.
අCකා $ෙVය යන අයෙ ෙසෙහ@රM වන $?ත
$ෙVය3, ඔ3 එකම පාසෙL ඉෙගනග3 Oර0 බව පවසා
ෙබනවා. 2017 ඔ)ෙතබ! 14 වන #න ඔ0 රාn
සමාජශාලාවක හPB ය කXණකට බH0බස් B ඇ බැ$0 ඒ
+බඳව පැO{Lල) MXNව3ත ෙපJෙ] දමා ඇ බව3
පැවෙසනවා. ගX කථානායකමC, රජෙ] අෙ!ක ෙස1Jට!
ෙජනරාLවරයා කර ඇ3ෙ3 Mම)ද? රාn සමාජශාලාවක
ෙදෙදෙන) ගැe¯ $ට එo0 එ) අෙයMට මාෙ ඥා
සබ0ධතාව) පටලා මා ෙවත අස්ථාන ෙචදනා ඉ#Vප3
;<මය.
ගX කථානායකමC, ෙ ජනාප $ම!ශන ෙකOසෙ
මම3 සා)කXෙව); අCකා $ෙVය3 සා)කාVය). ෙ

—————————
* rස්තකාලෙ` තබා ඇත.

—————————
* rස්තකාලෙ` තබා ඇත.

*

*
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$යට සා)කXව0 ෙදෙදෙනMට ½ප ෙදපා!තෙ0ෙQ
CලධාV0 ෙවනස් ෙලස සලක0ෙ0 ෙකෙස%ද?
½ප ෙදපා!තෙ0වට, කාට ෙහ ෙයP කරන ලද
පැO{Lලක ටප3 එකල ½ප ෙදපා!තෙ0ව වහාම
lයා3මක වනවාද? එෙස% න මාෙ 1 ය සබ0ධෙය0 එෙස%
ෙනෙ] ඇo?
ගX කථානායකමC, අ සාමාන4ෙය0 පැO{Lල)
ඉ#Vප3 කර0ෙ0 ෙපJයටo. ම0ද, පැO{Lල) සබ0ධව
$ම!ශනය කළ හැ; CලධාV0 J|gෙ] ෙප1ස්
ෙදපා!තෙ0ෙQ වන බැ$C. එෙහ3 ½ය +බඳව ද0නා
උද$ය මා ෙවත Rකාශ කර J|ෙ], ෙමතැන JkB ඇ3ෙ3
½ප ෙදපා!තෙ0ව පැO{Lල සකස්ෙකට, ඔ0ම
$ම!ශනයෙකට, ඔ0ම ෙචදනා ෙගgෙකට, ඔ0ම
මාධ4ය0H සඳහ0 $ය @3ෙ3 Mම)ද ය0න ¿රණය ;<ම
බවo.
ෙ වන $ට බැNකර ෙකOසෙ ගX $CwXව0ට පවා
ෙමම CලධාV0ෙ lයාකලාපය Hසරදය) B ඇ බව yව3 ප3
වා!තාව10 ෙප½ යනවා. ඔ0 $CwXව0ෙ ¿රණ එ+ ට
අ¼ෙයගයට ල) කර0ෙ0 කාෙ අ#J හස්තයක බලපෑ මතද?
එවැC JkBම) පw ය 3වැC #න "Daily Mirror" yව3 පෙ3
වා!තා B Fණා. ගX කථානායකමC, මම එම yව3 ප3
වා!තාව සභාගත* කරනවා. ඔබමාෙ අවසර පV# එය
හැ0සාªගත කරන ෙලස ඉLලා J|නවා.
එම CලධාV0ට ෙප¡cග1කව ෙකතර උපෙදස් k0නද,
ඔ0 ඒවා +පැTමට දාන නැ Cසා $වෘත සභාව ළද
ඔ0ට දැ ෙලස අවවාද ;<මට JkB ෙබනවා. සභාෙQ
$CwXව0ට, "ෙමය මාධ4 සංද!ශනය) බවට ප3 කර ග0නට
එපා.", යgෙව0 ½ප ෙදපා!තෙ0ෙQ CලධාV0ට අවවාද
කර0නට පවා Jk ණා.
අද ½ප ෙදපා!තෙ0ෙQ CලධාV0ට එෙරHව මහ
බැංMෙQ එස්. පkමනාප0 මහතා, ඔට  ½ $ෙර ත!ජන හා
HVහැර සබ0ධෙය0 මානව HOක නAව) දමා ෙබනවා.
එම 1ය$Lල ඇP¯ම 4 වශෙය0 මම සභාගත* කරනවා. ගX
කථානායකමC, ෙමම ෙLඛනෙ] ෙකටස) හැ0සාªගත
;<මට ඔබමාෙ අවසර පතනවා.
“Dear Sirs,
S. PATHUMANAPAN
We have been consulted by our client Mr. S. Pathumanapan of 29,
5/1, Frederica Road, Colombo 06, a Staff Office Grade 2 of the
Central Bank of Sri Lanka (hereinafter “CBSL”) who is currently
functioning as a Senior Assistant Director of the Communications
Department, and write this letter on his instructions.
We wish to draw your attention to a number of recent incidents
concerning the Commission involving the unlawful treatment of our
client inter alia in violation of his rights and of the law. Our client is
also apprehensive of further imminent unlawful treatment arising
out of matters that have already transpired.
We are writing today in view of the urgency of the matter and the
imminent prejudice likely to be caused against our client.”

ගX කථානායකමC, පා!1ෙ0 ම0nවරෙයMෙ
අoවාJක +බඳ භාරකාරයා වන ඔබම0 ෙ +බඳ වහාම
ප<)ෂණය) Jkෙකට මෙ වරRසාද කඩBම සබ0ධෙය0
කට@ ;<මට කOeව) ප3 කරන ෙලස3, ෙමවැC වැ´#
කරන රජෙ] CලධාV0 සබ0ධෙය0 අවශ4 $නය යවර
ග0නා ෙලස3, ෙකOසෙ වා!තා ෙන¯ ෙc $කෘ කරO0

—————————
* rස්තකාලෙ` තබා ඇත.
*
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වා!තා කරන ලද මාධ4ය0 සබ0ධෙය0 මාෙ වරRසාද
කඩBමට අgව කට@ කරන ෙලස3 ෙග¡රවෙය0 ඉLලා
J|නවා. ස්o.

ග qමT රKනායක මහතා

(மாமி பிம( ர#நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගX කථානායකමC, 148 ව4වස්ථාව අgව සහ PදL
බලතල අgව තමo මම ෙ ස්ථාවර Cෙයග Rශ්නය ඉ#Vප3
කර0ෙ0. අද #න පV¨රක ඇස්තෙ0ව) ඉ#Vප3 කර
ෙබනවා. බැm බැLමට X යL O1යන 6,000කට අක
Pදල) ෙව0 කර ෙබනවා. ගX කථානායකමC, ෙ අමතර
Rපාදන ඔ)ෙකම $යද කරලා3 ඉවරo. නP3 ආ^Aෙව0
ෙ සභාවට පැහැ#1 ;<ම) කළ @ ෙවනවා, ඒ
අමාත4ාංශෙය0 ෙ PදL ෙයP කර0ෙ0 Mමකටද ;යන
කාරණය +බඳව. මම ඔබමාට උදාහරණය) ෙයP කර0න
කැමැo. 959 වන ෙØදය යටෙ3 $ෙcශ කට@ අමාත4ාංශයට
පමණ) $ෙcශ ගම0 $යද සඳහා වන Rපාදන ඌනතාවට
X යL O1යන 31) ෙව0 කරලා ෙබනවා. ඒ Cසා ෙ PදL
ෙව0 කර ග3ත පදනම ඒ අමාත4ාංශය $J0 ෙ සභාවට
පැහැ#1 කර0න ඕනෑ. නැව Cකම ෙකළ දමලා සL1 ග0න
බැහැ. ගX කථානායකමC, ඒ ගැන ඔබමාෙ අවධානය
ෙයP කරවනවා.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙහඳo. ආ^A ප)ෂෙ] Rධාන සං$ධායකමC, ඒ ගැන
ඔබමාෙ අවධානය ෙයP කර0න. ගX සභානායකමාෙ
අවධානයට ෙයP කරBමට3 lයා කර0න.
ඊළඟට, Rධාන කට@ ආරභෙ]T ෙයජනා
Tම. ගX සභානායකමා.

+බඳ දැg

පාAෙ,Vෙ Xස්S
பாரா8மற அம(

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ග ගය,ත කණා"ලක මහතා

(மாமி கய1த கணாதிலக)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගX කථානායකමC, පා!1ෙ0ෙQ සභානායකමා
ෙවgෙව0 මම පහත සඳහ0 ෙයජනාව ඉ#Vප3 කරනවා:
"අද #න $Jර යෑෙT ෙමම පා!1ෙ0ව 2017 ෙනවැබ! මස 09
වැC jහස්ප0දා අ.භා. 3.00 වන ෙත) කL තැ¾ය @ ය."

.ශ්නය මසන ලM,, සභා සමත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Rධාන කට@. අද #න න4ාය පvෙ] $ෂය අංක 1 Jට 4
ද)වා-

ග මT Sරවංශ මහතා

(மாமி விம( =ரவ4ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

Sir, I rise to a point of Order.
ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගX ම0nමC, ඔබමාෙ point of Order එක ෙමක)ද?

1529
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පා!1ෙ0ව

ග මT Sරවංශ මහතා

ග මT Sරවංශ මහතා

(மாமி விம( =ரவ4ச)

(மாமி விம( =ரவ4ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගX කථානායකමC, ර$ කXණානායක Hටy අමාත4මා
වරRසාද Rශ්නය) ම කළා. ඒ ම කළ Rශ්නය, අකරණෙ]
$භාග ෙවO0 ෙබන කාරණය). ෙ පැ3ෙත0 ඔය වාෙ
ෙදය) කර0න යා න ඔබමාට ට) ගාලා අකරණය මත)
ෙවනවා. ඒකට ෙබන අවකාශය වළ)වනවා. මම අහ0ෙ0,
ඔබමා අවසර k0ෙ0 ෙකෙහමද, අකරණෙ] $භාග ෙවO0
ෙබන කාරණය) +බඳව - [බාධා ;<ම)] ෙකOසමට
ෙබ0ෙ03 අකරණ බලය තමo. [බාධා ;<] ජනාප
ෙකOසමකට අකරණ බලය ෙබනවා, දþව Tෙ බලය හැර.
අෙන) එක ෙකOසෙ $තර) ෙනෙවo, උසා$ෙ]3 නAව)
ෙබනවා.

ගX කථානායකමC, -

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

අකරණ අමාත4 ගX තලතා අෙකරල මහ3Oය.

අ!කරණ සංධාන (සංෙශ7ධන) පනK
ෙකLපත
நீதி,ைற (தி1,த0) ச*ட.ல0
JUDICATURE (AMENDMENT) BILL

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)

ෙද වන වර PයSෙ ෙය7ගය Pයවන ලC.

இர.டா/ மதி பி கான க டைள வாசிக ப ட.

(The Hon. Speaker)

ඒ ගැන මම ෙහයලා බල0න.

Order for Second Reading read.

ග මT Sරවංශ මහතා

[අ.භා. 2.17]

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ග තලතා අVෙක7රල මහK*ය (ෙ@ශ
අමාත'V*ය සහ අ!කරණ අමාත'V*ය)

(மாமி விம( =ரவ4ச)
ෙකOසෙ $තර) ෙනෙවo, අකරණෙ]3 නAව)
ෙබනවා. මම අහ0ෙ0, එෙහම අgමැය k0ෙ0 ෙකෙහමද
;යලාo.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

පා!1ෙ0 (බලතල හා වරRසාද) පනෙ3 8 වන ෙØදෙ] ආ
ෙකටස යටෙ3 මට බලතල ෙබනවා. ඒක point of Order
එක) ෙනෙවo.
ළඟට, අද #න න4ාය පvෙ] $ෂය අංක 1 Jට 4, අකරණ
සං$ධාන (සංෙශධන) පන3 ෙකeපත, ෙදවන වර ;යBම;
අපරාධයක $0#තය0 සහ සා)කXව0 හට සහාය Tෙ සහ
ආර)ෂා ;<ෙ (සංෙශධන) පන3 ෙකeපත, ෙදවන වර
;යBම; අපරාධ වැළැ)Bෙ (සංෙශධන) පන3 ෙකeපත,
ෙදවන වර ;යBම; පළා3 පාලන ආයතන ($ෙශ%ෂ $$ධාන)
පන3 ෙකeපත, ෙදවන වර ;යBම.

(மாமி (திமதி) தலதா அ#ேகாரல - ெவளிநா5-#
ெதாழி(வாI3 அைம/ச நீதி அைம/ச)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign
Employment and Minister of Justice)

ගX කථානායකමC, "පන3 ෙකeපත දැ0 ෙදවනවර
;ය$ය @ය"o මා ෙයජනා කරනවා.
ගX කථානායකමC, අකරණ සං$ධාන (සංෙශධන)
පන3 ෙකeප0 මහාකරණ $Cශ්චයකාරවX0 වැ ;<ම
සබ0ධෙය0 කරන සංෙශධනය ඉ#Vප3 කරනවා.
ඒ වාෙම, අපරාධයක $0#තය0 සහ සා)කXව0 හට
සහාය Tෙ සහ ආර)ෂා ;<ෙ (සංෙශධන) පන3 ෙකeපත
ෙදවැCවර ;යැBම සඳහා ඉ#Vප3 කරනවා.

ග මT Sරවංශ මහතා

(மாமி விம( =ரவ4ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගX කථානායකමC, මට < Rශ්නය) අහ0න ෙබනවා.

ග ෙපාල ෙහආරbs මහතා

(மாமி விேஜபால ெஹ5ஆர/சி)

ග කථානායකVමා

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

(மாமி சபாநாயக அவக)

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. Speaker)

ඔබමා < Rශ්න අහනවා. ඔබමා ෙ පා!1ෙ0ෙQ
වැඩ කට@ කරෙගන ය0න ෙද0ෙ0 නැහැෙ0. සාධාරණව
කට@ කර0නෙක. ෙමතැන ඉතා වැදග3 කX¯ ෙබනවා
ෙ0. ඔබමාෙ වැෙª බාධා කරන එකම ෙ0.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙමක)ද point of Order එක ගX ම0nමා?

ග මT Sරවංශ මහතා

(மாமி விம( =ரவ4ச)

ග ෙපාල ෙහආරbs මහතා

(மாமி விேஜபால ெஹ5ஆர/சி)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

ගX කථානායකමC, පw ය දවසක ෙ පා!1ෙ0ෙQ
ගX ම0nවරෙය) පා!1ෙ0වට ෙබබ ගහන කථාව)
පා!1ෙ0ෙව0 එ+ෙ]T ;Qවා. ඔබමා ;Qවා, ඒ +බඳව
lයා මා!ගය) ග0නවා ;යලා. ෙ ෙවනෙකට ඔබමා ඒ
+බඳව ය Rකාශය) කරනවාද, නැ3න ඉ#Vෙ]T ය
Rකාශය) කරනවාද ;යා අ දැනග0න කැමැo.

ගX කථානායකමC,
ෙබ0ෙ0.

මට

<

Rශ්නය)

අහ0න

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙමක)ද < Rශ්නය. අවසාන වතාවට ;ය0න.

ග මT Sරවංශ මහතා

ග කථානායකVමා

(மாமி விம( =ரவ4ச)

(மாமி சபாநாயக அவக)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

(The Hon. Speaker)

ඒ +බඳව ප<)ෂණය) පැවැ3Bමට අ
ෙබෙහම ස්o.

XPයා

කට@ කරනවා.

ගX කථානායකමC, පළා3 පාලන මැවරණය ජනවාV
මාසය ඇළත පව3වනවා ;යලා ගX ඇමමා ෙපෙර0k
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ණා. ඒ +බඳ  ගැස¤ CෙQදනය3 අ3ස0 කළා ;Qවා.
නP3, දැ0 ගැස¤ CෙQදනය) Pණය ෙවලා නැහැ.

ග තලතා අVෙක7රල මහK*ය

(மாமி (திமதி) தலதா அ#ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

නැහැ, ඒක point of Order එක) ෙනෙවo.

ග මT Sරවංශ මහතා

(மாமி விம( =ரவ4ச)

ඒ අයට $ෙcශයක Jට සා) Tෙ ෙහ ආර)ෂාව ලබා
ගැ½ෙ සංෙශධන ඉ#Vප3 කර0නට බලාෙපෙර3 වනවා.
අපරාධ වැළැ)Bෙ (සංෙශධන) පන3 ෙකeපත ෙදවැCවර
;යැBම සඳහා ඉ#Vප3 කරනවා. එH උප ෙLඛනෙයH සඳහ0
තව3 වැර# හැ|යට සලකන පන3 17ක වැර# Cවැර# ;<ම
සඳහා තමo එම සංෙශධනය ෙගනඑ0ෙ0.

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඒ සඳහා ගX ඇමමාට උ3තර ෙද0න ;ය0න.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)

.ශ්නය සභාgඛ කරන ලC.

(The Hon. Speaker)

ගX පළා3 සභා හා පළා3 පාලන ඇමමා උ3තර ෙදo.
ගX ඇමමා.

ග ෆjස gස්තාපා මහතා (පළාK සභා හා පළාK පාලන
අමාත'Vමා)

(மாமி ைபச 08தபா
உJரா5சி அைம/ச)

-

පළPෙව0ම ඒ +බඳව ගX අ?3 ¶. ෙපෙ!රා Cෙයජ4
අමාත4මා කථා කරනවා ඇ.

மாகாண சைபக ம*+

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial
Councils and Local Government)

Hon. Speaker, firstly, I will not respond to this
question because it is not a point of Order. Secondly,
intentionally I have not done anything to delay this
election. I have followed the due process of the law. It is
with the Government Press. Unfortunately, if my learned
Friend does not understand the process, I would humbly
request him to first read ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගX ඇමOය කථා කර0න.

வினா எதிய/ப ெப ற.
Question proposed.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගX ඇමOය කථා කරලා ඉවරද?

ග තලතා අVෙක7රල මහK*ය

(மாமி (திமதி) தலதா அ#ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඔQ.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

එෙහම න පළා3 සභා හා පළා3 පාලන ඇමමා $ෂය
අංක 4 ඉ#Vප3 කර0න.

ග ෆjස gස්තාපා මහතා

(மாமி ைபச 08தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

ග මT Sරවංශ මහතා

(மாமி விம( =ரவ4ச)

Hon. Speaker, I move that the Local Authorities
(Special Provisions) Bill be read the Second time.

(The Hon. Wimal Weerawansa)

නැ~ yෙ`ය.
எ%+தா".
rose.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගX අ?3 ¶. ෙපෙ!රා Cෙයජ4 ඇමමා.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)

[අ.භා. 2.20]

(The Hon. Speaker)

ඇමමා දැ0 ;Qවෙ0 ඡ0දය ෙවලාවට පව3වනවා
;යලා. ඉ0 ඒක කර ග0න ඉඩ ෙද0න. ඡ0දය කර0න ඉඩ
ෙද0න. ඔබමා හරස් Rශ්නය අහනවා ෙ0.

ග තලතා අVෙක7රල මහK*ය

(மாமி (திமதி) தலதா அ#ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

අපරාධයක $0#තය0 සහ සා)කXව0 හට සහාය Tෙ
සහ ආර)ෂා ;<ෙ (සංෙශධන) පන3 ෙකeප0 - [බාධා
;<]

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Order, please! පළා3 සභා හා පළා3 පාලන ඇමමා
වාෙව0න.

ග අdK . ෙපෙරා මහතා (Aබල හා rනජනය
බලශ>" ෙය7ජ' අමාත'Vමා)

(மாமி அஜி# K. ெபேரரா
3பிக#தக சதி பிரதி அைம/ச)

-

மிவ: ம*+

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and
Renewable Energy)

ගX කථානායකමC, අද #න ෙ පා!1ෙ0වට ඉ#Vප3
කරන අකරණ )ෙෂ%vය හා සබ0ධ ඉතා වැදග3 
සංෙශධන පන3 ෙකeප3 න) +බඳව ගX ඇමOයෙ
අවසරය පV# කX¯ දැ)Bමට ඔබමාෙග0 අවසර පතනවා.
ගX අකරණ ඇමOය එම රයට ප3 ෙවලා ෙ රෙ¤
අකරණ පcධය Rසංස්කරණය ;<ම {ස ඉ#Vප3 කරන
ඉතා බරපතළ lයාදාමයක පළPවන යවර හැ|යට ෙමම
සංෙශධන ඉ#Vප3 කරන බව ;ය0න අවශ4o. ඒ සඳහා
එOයට ශ)ය ෙබනවා. ඒ සඳහා අවශ4 දැgම එOයට
ෙබනවා. අ එOයට භ පතනවා.
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පා!1ෙ0ව

[ගX අ?3 ¶. ෙපෙ!රා මහතා]

ගX කථානායකමC, ෙ රෙ¤ ½ )ෙෂ%vෙ]
Rසංස්කරණ සඳහා  වැදග3 පන3 ෙකeප3 ;Hපය) තමo
අද #න ඉ#Vප3 කර0ෙ0. අපරාධයක $0#තය0 සහ
සා)කXව0 හට සහාය Tෙ සහ ආර)ෂා ;<ෙ (සංෙශධන)
පන3 ෙකeපත, 2015 අංක 4 දරන අපරාධයක $0#තය0 සහ
සා)කXව0 හට සහාය Tෙ සහ ආර)ෂා ;<ෙ පනත
සංෙශධනය ;<ම සඳහා  පන3 ෙකeපත).
ගX කථානායකමC, ෙ රෙ¤ සා)කXව0ෙ සහ
අපරාධයක $0#තය0ෙ අoවාJක ශ)ම3 කරන,
ෙලකය +ග3 ජාත40තර RO¿0වලට අෙ රෙ¤ අපරාධ
@) lයාදාමය ගළපන ඉතා w$ෙශ%ෂ පන3 ෙකeපත) අෙ
රජය යටෙ3 අ සමත කළා. නP3 ඒ පනත lයා3මක
;<ෙT ඉතා වැදග3 වන අවශ4තාව) +බඳව රජෙ] අවධානය
ෙයP ණා. ගX කථානායකමC, ඔබමා ද0නවා, අෙ රෙ¤
J$L අකරණ බලය භා$ත කරන වා{ජ මහාකරණෙ]
සා)කXව0ට $ෙcශ රටවල Jට පවා සා) Tමට අවස්ථාව
ට Rථම සලසා ෙබන බව. ඒ වාෙම එම අවස්ථාෙQTම හරස්
Rශ්න නැñමට, සා) Tමට අවශ4 පහwක සලසා Tලා
ෙබනවා. ඒවා අෙ රටට අm3 කාරණා ෙනෙවo. දැනටම3
අෙ රෙ¤ අකරණ )ෙෂ%vෙ] J$L නAවලT [ ලංකාවට
පැOණ සා) Tමට ය Rාෙයක අuXතාව0 ඇ අවස්ථාවලT
එවැC සා)කXව0ෙ සා) අ අg±ල කරෙගන ෙබනවා.
අෙ රෙ¤ ½ය අgව එය අg±ල කර ගැ½මට yqව0. නP3
අෙ රෙ¤ අපරාධ ½ )ෙෂ%vය හා සබ0ධව අපරාධයක
$0#තෙයMට -අපරාධයකට ල)  තැනැ3ෙතM- ෙහ
අපරාධයක සා)කXෙවMට ලංකාෙQ $භාග වන අපරාධ
නAවකT සා) Tමට ලංකාවට පැO}මට ෙනහැ; ත33වය)
ම B ඇ $ෙටක එම සා)ය අදාළ රෙ¤ [ ලංකා රජෙ] Áත
ම^ඩල කා!යාලෙ]T වා!තාගත කර ගැ½ම සඳහා Rපාදන
ෙමම සංෙශධනය මr0 සලසනවා. ෙ හරහා [ ලංකාෙව0
ටත ය kරස්ථ ස්ථානයක Jට සා)ය) ලබා Tමට ෙහ
Rකාශය) ලබා Tමට ෙබන අoය තහX ෙවනවා.
@)ය පJඳම සඳහා අවශ4 සෑම සා)ය)ම ලබා
ගැ½මට අවකාශය සලසා Tම ෂ්ට ½ පcධයක ෙකටස).
අෙ රෙ¤ ඉහාසය ළ ඇ  ය අRස0න කාරණා Cසා
ඇතැ තැනැ3ත0 තවම3 [ ලංකාවට පැOණ සා) Tමට ¾ය)
දැ)Bමට ඉඩකඩ ෙබනවා. එෙස% ෙනමැන බරපතළ ෙරÜ
ත33වය) Cසා ෙහ Wව0 මr0 පැO}මට ෙනහැ; ෙවන3
w$ෙශ%» ශා<Vක ෙහ මානJක ත33වය) Cසා [ ලංකාවට
පැOණ [ ලංකාෙQ අකරණයක සාමාන4 _මයට සා) Tමට
ෙනහැ; අවස්ථාවක සා) Tම සඳහා  අවකාශය ෙමo0
සලසනවා. එම Cසා ෙ රෙ¤ අපරාධ $0#තය0ෙ සහ
සා)කXව0ෙ අoවාJක wර)ත කරන, @)ය
පJඳමට සහාය ද)වන සංෙශධනය) තමo රජය $J0 ෙ
ඉ#Vප3 කරg ලබ0ෙ0.
ගX කථානායකමC, ඒ වාෙම අෙ රෙ¤ ඉතාම3
w$ෙශ%» තව3 )ෙෂ%vය) තමo අපරාධ වැළැ)Bම.
අපරාධකXෙවMට දþව ;<ම වාෙම අපරාධ වැළැ)Bම සඳහා
අවශ4 යවර ගැ½ම3 රජයක වග~ම). අෙ රෙ¤ අපරාධ
වැළැ)Bම සඳහා  ½ය ඉතා පැර{ ½ය). ගX
කථානායකමC, අෙ රෙ¤ අපරාධ වැළැ)Bෙ ½ය ඇ
කරලා ෙබ0ෙ0 1926 අංක 2 දරන අපරාධ වැළැ)Bෙ
ආඥාපනත යටෙ3o. එම ½ය 1929 ජනවාV මාසෙ] 01ෙවC
දා ඉඳලා lයා3මක ෙවනවා ගX කථානායකමC. නP3 පwව
හN0වා k0 කා!ය ප|පා|ක ½, අපරාධ නA $ධාන සංහය
සහ එH සංෙශධනය0 සමඟ ෙ ½ය ගැළ¶ කෙළ% නැහැ. ෙ
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ත33වය කාලය) ස්ෙස% Fණා. ෙ ගැටmව අපරාධ @)
)ෙෂ%vය $J0 හNනාෙගන Fණා. ඒ සංෙශධන Jk ෙනBම
Cසා තමo ෙ සංෙශධන පන3 ෙකeපත ඉ#Vප3 කර0ෙ0
ගX කථානායකමC. ෙ හරහා yqව0කම ලැෙබනවා, අපරාධ
සඳහා වරදකXව0  තැනැ3ත0 +බඳව ෙසයා බැමට. ඒ
වාෙම ද^ඩන කාලය අවස0 Bෙම0 පwව3 ෙපJය $J0
ඒ තැනැ3ත0 +බඳව අවධානෙය0 JÝමට සහ ඒ +බඳව
වා!තා ;<මට ෙ හරහා අවකාශ සලසනවා.
ඒ +බඳව  වග0 සහ ඒ සඳහා අදාළ වන අm3 ½
ෙමනවාද ;යලා ෙ පන3 ෙකeපෙ3 සඳහ0 කර ෙබනවා.
ඒ Cසා ෙමම පන3 ෙකeපත3, ½ය යාව3කාන ;<ම
සඳහා ඉ#Vප3 කරg ලබන ඉතා වැදග3  පන3 ෙකeපත).
ෙ සංෙශධනය ඉ#Vප3 ;<ම +බඳව අ ගX අකරණ
ඇමOයට ස්ව0ත ව0න ඕනෑ.
ගX කථානායකමC, ෙ ඉ#Vප3 කරන සංෙශධන
ෙන0 වැදග3ම සංෙශධනය තමo, අෙ රෙ¤ මහාකරණ
$Cශ්චයකාරවX0ෙ සංඛ4ාව 75 Jට 110 ද)වා වැ ;<මට
කරන ලද සංෙශධනය. ෙ පන3 ෙකeපත P10ම ඉ#Vප3
කරන අවස්ථාෙQT ෙයජනා කරලා Fෙ^ මහාකරණ
$Cශ්චයකාරවX0ෙ සංඛ4ාව 75 Jට 85 ද)වා වැ ;<මටo.
නP3 ෛනක කට@ (Áෂණ $ෙර ) සහ මාධ4 +බඳ
ආංක අ )ෂණ කාරක සභාව $J0 ෙ පන3 ෙකeපත
+බඳව සලකා බැෙT ෙප½ යා, ෙමම සංඛ4ාව ;Jෙස%3ම
Rමාණව3 ෙනවන බව. ෙමම ආංක අ )ෂණ කාරක සභාව
$J0 ෙ රෙ¤ අපරාධ @)ය පJඳම +බඳව ඉ#Vප3 කර
ෙබන වා!තාව පV# අ හNනාෙගන ෙබනවා, අm0
මහාකරණ 10) ෙ රෙ¤ ඇ කර0න; Áෂණ $ෙර
මහාකරණය) - Anti-corruption High Court - නO0 $ෙශ%ෂ
අකරණය) ෙ රෙ¤ ඇ කර0න; ඒ වාෙම trial at bar
_මයට බරපතළ නA $භාග කර0න. ඒ සඳහා දැනට J|න
මහාකරණ $Cශ්චයකාරවX0ෙ සංඛ4ාව ;Jෙස%3ම
Rමාණව3 ව0ෙ0 නැහැ, ගX කථානායකමC. ට ක10
ඉ#Vප3 කර F¯ මහාකරණ $Cශ්චයකාරවX0ෙ සංඛ4ාව
දස ෙදෙනMෙග0 වැ ;<ම සඳහා  එම ෙයජනාව ෙවgවට
මහාකරණ $Cශ්චයකාරවX0ෙ සංඛ4ාව 35 ෙදෙනMෙග0
වැ කර0නට ෙ පන3 ෙකeප0 ෙයජනා කරනවා. ඒ
අgව ෙ රෙ¤ මහාකරණ $Cශ්චයකාරවX0ෙ සංඛ4ාව
Jයයට 45;0 පමණ වැ වනවා, ගX කථානායකමC. ෙක
දැවැ0ත ෙවනස). ෙමම පන3 ෙකeපත, ෙ රෙ¤ අකරණ
)ෙෂ%vෙ] $Cශ්චයකාරවX0ෙ වෘ3¿ය හා සබ0ධව $ශාල
බලපෑම) ඇ කරන පන3 ෙකeපත). ඒ Cසා බරපතළ
අපරාධ නA ඉ)මC0 $සඳ0න ෙ හරහා අවකාශ සැලෙසනවා.
ගX කථානායකමC, ෙ රෙ¤ පවන අපරාධ @)ය
පJඳෙ Rමාදය සහ Wණා3මක භාවය +බඳ කාරණා
සබ0ධෙය0 ෙමම ආංක අ )ෂණ කාරක සභාව $J0 T!ඝ
ෙලස සලකා බලg ලැFවා. ½ප ෙදපා!තෙ0ව $J0ම
කරන ලද වා!තාව) අgව ෙප½ යා, ය බරපතළ අපරාධය)
Jk Bෙම0 පwව එම නAව මහාකරණය) ඉ#V ට
අෙචදනාව) මත $භාග ෙකට අවස0 ;<ම සඳහා ගත වන
සාමාන4 - average - කාලය අXk දහයM3 මාස ෙදක) බව.
ඒ වාෙම එම නAව සබ0ධෙය0 අ¼යාචනාකරණයට සහ
ෙ®%ෂ්ඨාකරණයට තව3 අ¼යාචනා අවස්ථා ෙදක) ෙබනවා.
ෙ කාරණා +බඳව $ම!ශනය කරy අm$හාෙ! කOeව
C<)ෂණය කර ෙබනවා, අ¼යාචනා $භාග ;<ම සඳහා ගත
වන කාලය අXk හත) බව. ඒ අgව, බරපතළ අපරාධ නAව)
$භාග ෙකට අ¼යාචනා අවස්ථාව0 අවසානBම සඳහා සාමාන4
වශෙය0 අXk 17) ගත වනවා. ගX කථානායකමC, අXk
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17) ;ය0ෙ0 Ä$ත කාලය); වරද;0 ¶ඩාවට ප3 ¯
OCෙහMට, $0#තෙයMට, සා)කXෙවMට දරාෙගන ඉ0න
බැV තර කාලය); @)ය අෙ)ෂා කරන සමාජය) වශෙය0
දරාෙගන ඉ0න බැV තර කාලය).
ෙ Rශ්නයට $සN $යට, පා!1ෙ0ෙQ ෛනක
කට@ (Áෂණ $ෙර ) සහ මාධ4 +බඳ ආංක අ )ෂණ
කාරක සභාව ෙයජනා ගණනාව) ඉ#Vප3 කර ෙබනවා. ෙ
වන $ට ඒ ෙයජනා අමාත4 ම^ඩලයට ඉ#Vප3 කර, අමාත4
ම^ඩලය $J0 අgමත කර, ඒ ෙවgෙව0 අමාත4 අg
කOeව) ප3 කර, ඒ මr0 ෙ ෙයජනා lයා3මක ;<මට
කට@ කර ෙගන යනවා. ඊළඟට ගX ජනාපමා ෙවත ෙ
වා!තාව ඉ#Vප3 කළා. ඒ වා!තාෙQ සඳහ0 ආකාරයට මාස
හය) ළ ඒ ෙයජනා lයා3මක කර අවස0 කරන ෙලසට ගX
ජනාපමා උපෙදස් ලබා T ෙබනවා.
ගX කථානායකමC, ෛනක කට@ (Áෂණ $ෙර ) සහ
මාධ4 +බඳ ආංක අ )ෂණ කාරක සභාව $J0, ෙ රෙ¤
අකරණ )ෙෂ%vෙ] $ලBය ෙවනස) ඇ ;<ම සඳහා
ඉ#Vප3 කළ ෙයජනා ෙමනවාද ;යා ඔබමා සහ සමාජය
දැgව3 කර0න මම කැමැo. පළPවැC කාරණය තමo ගX
කථානායකමC, X යL O1යන පහකට වැ ව|නාකO0 @
අLලස්, ව3ක, Áෂණ, PදL $cකරණය, වංචා, සාපරා
සාවද4 පVහරණය, සාපරා $ශ්වාසය කඩ ;<ම, ±ට ෙLඛන
සෑTම වැC වැර# +බඳව Jයmම නA, trial-at-bar _මයට
පැවැ3Bම. ඇ3තවශෙය0ම, ඒ සඳහා දැනට පවන ½ය
සංෙශධනය ;<ම අවශ4 නැහැ. ඒ ෙගg +බඳව ප<)ෂා කර
බලා, ගX අ$Cශ්චයකාරමාෙ අgමැය සHතව ෙ
lයාදාමය ආරභ කර0න ගX ½පමාට හැ;යාව
ෙබනවා. ගX කථානායකමC, ෙ රෙ¤ Áෂණය, අLලස ඉතා
බරපතළ Rශ්නය). එෙහ3, අLලස සහ Áෂණය +බඳ නA
$භාග ;<ම ඉතාම Rමාද ෙවලා ෙබනවා. අද ෙබන ත33වෙ]
හැ|යට Áෂණය +බඳ, - corruption ;යන ෙ Cශ්Âත
ෙචදනාව +බඳ- නA $භාග කර0න රෙ¤ ෙබන පහළම
අපරාධ අකරණය, මෙහස්vා3 අකරණයo. මෙහස්vා3
අකරණයකට එම නAව) $භාග කර අවස0 කර0න අXk
දහය), පහෙළව) ගත ෙවනවා. පw ය අXk $Jනටම
Áෂණය - corruption - නැම වරදට අෙ රෙ¤ අකරණ $J0
හතරෙදෙනM පමණo වරදකX කරලා ෙබ0ෙ0, ගX
කථානායකමC. ඒ ;ය0ෙ0, ෙ රෙ¤ Áෂණය නැහැo ;යන
එකද? ෙ රෙ¤ අLලස නැහැo ;යන එකද?
ගX කථානායකමC, $ෙශ%ෂෙය0ම, අෙ රෙ¤ kෂණය corruption - හා සබ0ධ )ෙෂ%vෙ] ½ ඉතාම k!වලo. ඒ
Cසා ෙ ½ය lයා3මක ;<ම සඳහා අLලස් ෙහ Áෂණ
ෙචදනා $ම!ශන ෙකOෂ0 සභා පනත සංෙශධනය ;<මට අප
ෙයජනා කර ෙබනවා. ඊට අදාළ ෙය?ත සංෙශධන JයLලම
අවස0 ෙකට, ඒවා ෙකeප3 ;<ම සඳහා ½ ෙකeප3
සපාදක ෙදපා!තෙ0වට ලබා T ෙබන බවට එම
ෙකOසෙ අධ4)ෂ ජනරාLමා අප කOeවට වා!තා කළ බව
මා ස|0 ;ය0න කැමැo.
එම පන3 ෙකeපෙ3 අA පාA ෙගඩ) ෙබනවා. ඊළඟ
මාස ~පය ළT ඒ පන3 ෙකeපත සමත ණාo0 පස්ෙස%
ඒක ෙ රෙ¤ ½ය බවට ප3 ෙවo ;යලා අ බලාෙපෙර3
වනවා. ඒ පනත හරහා අLලස සහ Áෂණය +බඳ ½ය
ශ)ම3 වන $ට ඒවා $භාග ;<ම සඳහා $ෙශ%ත
මහාකරණය) - Anti-corruption High Court - ෙ රටට
අවශ4o. ෙක අm3 ෙදය) ෙනෙවo; ෙලකෙ] හැම රටකම
ෙබනවා. අ ෙයජනා කරනවා, ඒ Anti-corruption High
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Court එක මහාකරණ $Cශ්චයකාරවX ෙදෙනMෙග0 @
$Cශ්චය ම^ඩලය) මr0 ස්රසාරව නA $භාග කළ @o
;යලා. ඒ වාෙම එවැC Anti-corruption High Court එකක
¿0kව) අ¼යාචනා ;<ෙ අoය ¾ය @3ෙ3
ෙ®%ෂ්ඨාකරණයට පමණo. ඒ අgව අA ගාෙ0 වසර 3) - 4)
ඇළතව3 එවැC නAවක ස¨!ණ lයාදාමය අවස0 ;<මට
අවකාශය
ලැෙබනවා.
එෙස%
කර0නට
වැyර
$Cශ්චයකාරවX0 අවශ4o. එෙස% කර0නට වැyර
මහාකරණ $Cශ්චයකාරවX0 අවශ4o. එෙස% ;<ම සඳහා
තමo ෙමම පනත මr0 වැyර $Cශ්චයකාරවX0 Rමාණය)
ප3 ;<ම කර0ෙ0.
ගX කථානායකමC, අද ඟ) ෙවලාවට ෙබන Rශ්නය)
තමo නA කL යෑම. අද ෙබන අපරාධ නA $ධාන සංහය
අgව3, අපරාධ නA $භාග ;<ම #න පතා - day-to-day trials පව3ව0නට අවශ4o. අපරාධ නA $ධාන සංහය අgව
බරපතළ අපරාධය) +බඳව #න පතා නA $භාගය පැවැ3$ය
@o ;Qව3, අද Jcධ ෙව0ෙ0 එක #න) නAව අහලා තව3
මාස ගණනකට නAව කL දැමo. ඒකට Rාෙයක ෙහ%
ෙගඩ) ෙබනවා. ඒ අ0 ග3තාම අද ෙබන ත33වය අgව
අකරණය ඉතාම k!වලo. එක පැ3ත;0 අකරණවලට ඒ
අවශ4 කරන ®මය නැහැ; ලෙLකාව0 නැහැ; ඒවා ප|ගත
;<ෙ පහwක නැහැ. ඒ වාෙ Rශ්න ෙගඩ) ෙබනවා. ගX
කථානායකමC, ෙ ත33වය ළ මහාකරණය0H නA
$භාගයට ¨!වෙය0  ගැටm $ස©ම සඳහා වා!තාකා<
$CwXවX0 - Recorder judges - ප3 ;<මට අ ෙයජනා
කර ෙබනවා. ෙමය අෙ අදහස) ෙනෙවo. ෙ +බඳව
ෙ®%ෂ්ඨාකරණ
$Cශ්චකාර
අm$හාෙ!
මැමාෙ
සභාප3වෙය0 @ව ප3 කර F¯ කාරක සභාව) $J0
ඉ#Vප3 කරy ෙයජනාව අෙ කOeව +ග3තා.
ගX කථානායකමC, ඒ වාෙම O½ මැX, O½ මැ<මට
තැ3 ;<ම, ස්n Áෂණ හා ළමා අපචාර ඇq අෙනM3 බරපතළ
අපරාධ සබ0ධෙය0  නA $භාග #න පතා Jk ;<ම සඳහා අ
$ෙශ%ෂෙය0 කට@ කර0න අවශ4o. අ ඒ +බඳව අවධානය
ෙයP ;<ම අවශ4 ෙවලා ෙබනවා. ඒ වාෙම ඉතාම බරපතළ
ෙලස නA ෙගඩ ගැu ඇ සමහර අකරණ අ හNනාෙගන
ෙබනවා. ඒ අතV0 අgරාධyර, මහgවර, ගපහ, ර3නyර
$ෙශ%ෂo. ඒවාෙ] තව3 එ) මහාකරණය) බැ0 වැyර
Heව0න3, මාතෙL අm3ම අකරණය)
Heව0න3
ෙයජනා කර ෙබනවා. ඒ වාෙම අපරාධ වැ, ෙබෙහ
ෙචදනා +බඳව අකරණ බලය ෙබන ෙකළඹ සඳහා තව3
මහාකරණ පහ) අ ෙයජනා කරනවා. ඒ අgවo අm3
මහාකරණ
දහය)
ගැන
සඳහ0
ව0ෙ0,
ගX
කථානායකමC.
ඊළඟට, ළමා අපචාර +බඳ Rශ්නය බරපතළo ගX
කථානායකමC. ළමා අපචාරයකට ල)ෙවMට වසර 10),
15) නA $භාගයට Pණ ෙද0න JkBම ;Jෙස%3ම සාධාරණ
නැහැ. එය ඉතා අමාgකo. ළමා අපචාර +බඳ නA $භාග
කර0න, ෙවනමම අකරණය) ෙබනවා න ඒක wkw ෙදය).
ළමා අපචාර නA $භාග ;<ම සඳහා ෙවනම මහාකරණය)
දැනටම3 අgරාධyරෙ] සා!ථකව lයා3මක ෙවනවා. ගX
කථානායකමC, අ ෙයජනා කරලා ෙබනවා, ෙකළඹ තව3
මහාකරණය) ළමා අපචාර නA ෙවgෙව0ම ෙව0 කර තබන
ෙලස.
ගX කථානායකමC, ½ප ෙදපා!තෙ0වට ෙබෙහ
ෙචදනා එLල ෙවලා ෙබනවා. ½ප ෙදපා!තෙ0වට
එLල ෙවලා ෙබන ෙ ෙචදනා +බඳව අෙ අවධානය ෙයP
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පා!1ෙ0ව

[ගX අ?3 ¶. ෙපෙ!රා මහතා]

කර0න ඕනෑ. ගX කථානායකමC. 2017 මා! 31වන $ට
මහාකරණවල $භාග ෙවO0 පැවණා, නA 16,534). නA
16,534)! O½ මැ<, O½ මැ<මට තැ3 ;<, ස්n Áෂණ, ළමා
අපචාර, vස්තවාT වැ´# යනාT නA 17,000ට ආස0න Rමාණය)
$භාග ෙවO0 ෙබනවා. ගX කථානායකමC, ඊට අමතරව
½ප ෙදපා!තෙ0ෙQ අA ගණෙ0 තව3 ෙගg
18,000)ව3 ෙබනවා. ෙවා අවස0 කර ග0න බැV, ෙවා
+බඳ සා!ථක Rගය) අ3කර ග0න බැV ම¤ටමක ෙබනවා.
මම ද0නවා, පw ය කාලෙ] ය Rගය) Fණාය ;යලා. ඒ
;ය0ෙ0, අXcදකට එන ෙගg Rමාණයට වඩා ස්වLප
වශෙය0 වැ Rමාණයකට අෙචදනා ෙගg කර0න
yqව0කම ෙබනවා. ඒ කට@වල ය Rශතයක Rගය)
අ3කරෙගන ෙබනවා. නP3 ගX කථානායකමC, ෙ එක
ෙවලා ෙබන නA දසදහස් ගණනක Rශ්නය $සඳ0න ෙ
ත33වය සෑෙහ0ෙ0 නැහැ.
අ ෙහයලා බැmවා ෙමක)ද ෙබන Rශ්නය ;යලා.
½පවරයා අෙ කOeව ඉ#Vයට කැඳවලා අ එමාෙග0 ඒ
ගැන Rශ්න කළා; සා) ලබා ග3තා; 1ත වා!තාව) ලබා
ග3තා. එමා ෙයජනා කරලා ෙබනවා, "½ප
ෙදපා!තෙ0වට රජෙ] අ½ඥවX0 Rමාණව3 ෙලස
නැත"
;යලා.
½ප
ෙදපා!තෙ0ෙQ
රජෙ]
½ඥවX0ෙ අgමත සංඛ4ාව - approved cadre - 118)
පමණo. ½පමාම ඉLම) කරනවා, "Rශස්ත ෙලස ෙ
කට@ කරෙගන ය0න න රජෙ] අ½ඥවX0 සංඛ4ාව
තව3 100;0 වැ කර0න ඕනෑ" ;යලා. අ ඒ ෙයජනාව
+ග3තා. ෙ තර දැවැ0ත Pදල) ෙ රෙ¤ ජනතාව
ෙවgෙව0 $යද කරන ආ^Aවකට රජෙ] අ½ඥවX0
වැyර ප3 කරග0න බැV න වැඩ) නැහැ.
ගX කථානායකමC, මට $ශ්වාසය) ෙබනවා, ගX
ඇමOය දැනට කරෙගන යන $යට3, අපට වා!තා කරලා
ෙබන $යට3 අපට ෙ කට@3ත ස¨!ණ කර ග0න
yqව0 ෙවo ;යලා.
ගX කථානායකමC, ඒ වාෙම ෙබන ෙලMම Rශ්නය)
තමo, රජෙ] ½ප ෙදපා!තෙ0වට Wණා3මකභාවය;0
@)ත ද)ෂ තXණ ½ඥවX0 සහ ½ඥවVය0 බඳවා ගැ½මට
ෙබන ෙනහැ;යාව. ඒ _මෙQදය $ම3 කර0න, ½ප
ෙදපා!තෙ0ෙQ රජෙ] අ½ඥවX0 අක ෙලස මහ0J
ෙවනවා. ඔ0 ඉතාම අප)ෂපාත ෙලස වැඩ කරනවා. ඔ0
ඉතාම k)$³නවා. ඔ0 ඈත පළා3වලT අවම පහwකව3
නැව වැඩ කරනවා. ඒ රජෙ] අ½ඥවX0ෙ වැeප
මෙහස්vා3වරෙයMෙ වැeපට ආස0න ම¤ටමකට අරෙගන
එ0න ;යලා අ ෙයජනා කරලා ෙබනවා. ඒක අෙ
ෙයජනාව)ම ෙනෙවo, ක10 ඉඳලාම F¯ ෙයජනාව).
නP3 එය lයා3මක ෙ^ නැහැ. අXk ගණන) ඒක පර)M
ණා. ඒ Cසා අ බලකර J|නවා, රජෙ] අ½ඥවX0ෙ
සහ $Cශ්චයකාරවX0ෙ වැe Rමාණව3 ෙලස වැ ;<මට
අවශ4 යවර ග0න ;යලා.
අකරණ අමාත4ාංශය ළ ෙ කැපBම ෙබනවා;
අකරණය අමාත4ාංශෙය0 අවශ4 ෙයජනා ඉ#Vප3 කර
ෙබනවා. එම Cසා ෙ හා සබ0ධව වග ;යන රජෙ] අCM3
ආයතන RPඛතම කා!යය) වශෙය0 සලකලා,
@)ය
පJඳෙ කාරණය කා!ය)ෂම ;<ම සඳහා  ෙ වැඩ +ෙවළ
lයා3මක ;<මට යවර ගත @ව ෙබනවා. ඊළඟ මාස ~පය
ළ ෙ ගැටm $සඳ0න රජයට හැ;යාව ලැෙබo ;යලා අ
$ශ්වාස කරනවා.

1538

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගX Cෙයජ4 ඇමමC, ඔබමාට තව $නා නක
කාලය) ෙබනවා.

ග අdK . ෙපෙරා මහතා

(மாமி அஜி# K. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙහඳo, ගX කථානායකමC.
ගX කථානායකමC, රජෙ] ½ප ෙදපා!තෙ0ෙQ
කට@ කා!ය)ෂම ;<ෙT ෙබන Rශ්න ගැන ඇවාම අපට
ykම3 Hෙතනවා. ½ප ෙදපා!තෙ0ෙQ දැනට J|න
½ඥවX0ට පවා ඒ අයෙ කට@ කර ගැ½මට Rමාණව3
ෙගඩනැr1 පහwක නැහැ. රජෙ] අ½¿ඥවX ~ප ෙදෙන)
එක කාමරයක ඉතාම kෂ්කර ත33ව යටෙ3 ඉ0නවා. ෙ
ත33වය ළ අනාගතෙ] බඳවා ග0නා රජෙ] ½ඥවX0ට3,
දැනට කා!යාල පහwක නැ අයට3 ෙගඩනැrLල)
අවශ4o. දැනට ඒ අය සඳහා ෙගඩනැrLල) හදනවා. PL
සැලැස්ෙ හැ|යට ඒ ෙගඩනැrLල 2019 මා! මාසෙ]
අවස0 ෙව0න ඕනෑ. නP3 එදාට ෙ ෙගඩනැrLල
හැෙද0ෙ0 නැහැ ;යන එක අපට පැහැ#1o. ෙ ත33වය
Cසා, Rමාණව3 තර ඉඩ පහwක ෙබන අm3
ෙගඩනැrLල) M පදනම මත ½ප ෙදපා!තෙ0වට
ලබාෙද0න ;යා අකරණ අමාත4ාංශයට අ ෙයජනා කර
ෙබනවා. අ එය කOeවට වා!තා කළා. ඒ +බඳව Rගය)
ෙබන එක ගැන අ සe ෙවනවා. තම0ෙ කට@ Cදහෙස%
කරග0න Rමාණව3 තර පහwක සHත ෙගඩනැrLල) සහ
ඒ උපකරණවල වාJය ඊළඟ මාස ~පය ළ රජෙ]
අ½ඥවX0 ෙවත ලැෙබo ;යා අ අෙ)ෂා කරනවා. ඒ
සඳහා මහ0Jෙය0 කැපBෙම0 වැඩ කළ අකරණ
අමාත4ාංශෙ] CලධාV0ට ෙ අවස්ථාෙQ අෙ ෙග¡රවය3,
ස්ය3 Vනමනවා.
ගX කථානායකමC, ½ප ෙදපා!තෙ0ෙQ කට@
කා!ය)ෂම කර0න න, එH කළමනාකරණය සඳහා ෙතරX
තා)ෂණ ඒකකය) ස්ථාපනය කර0න ඕනෑ. එය අ ෙයජනා
කර ෙබනවා.
ගX කථානායකමC, රජෙ] අ½ඥවX $J0ම
ඔ0ෙ පVපාලන කට@ ;<ම wkw ෙදය) ෙනෙවo.
ඔ0ෙම ඉLම පV#, ෙ පVපාලන කට@ $ම3 ;<ම
සඳහා [ ලංකා පVපාලන ෙස%වෙ] CලධාVයMෙ ෙස%වය
ඔ0ට ලබාෙද0න ;යා අ ෙයජනා කර ෙබනවා.
ගX කථානායකමC, අLලස් ෙහ Áෂණ ෙචදනා $ම!ශන
ෙකOසම සඳහා අm3 ½ හදන ෙකට අප ෙම0න ෙ
කාරණා3 සැල;Lලට ගත @o. ගX කථානායකමC,
ඔබමා3 ද0නවා පw ය රජය යටෙ33, අෙ රජය ආවාට
පwව3 ෙ රෙ¤ Áෂණ Jcධ ෙවලා ෙබන බව. ඒ Áෂණ
+බඳව අප ෙසය0න ඕනෑ; ඒවාo0 අHO  ෙcපළ නැවත
ෙ රටට අo කර ග0න ඕනෑ. හැබැo, දැනට ෙබන ½ය
අgව ඒවා නැවත අ3ප3 කර ගැ½මට ඉතා අuXo. එම Cසා
Áෂණෙය0, අපරාධ මr0 අHO  ෙcපළ නැවත රජය ෙවත
අ3ප3 කර ගැ½ම සඳහා  නව ½වල අවශ4තාව ෙබනවා.
අවසාන වශෙය0 මම ෙ කාරණය3 ;ය0න ඕනෑ. ගX
කථානායකමC, ෙ කාරණය ඇවාම ඔබමා3 ykම ෙවo.
අෙ රෙ¤ #නපතා නA $භාග කර0න අමාXකම ෙබන, ඒ
වාෙම day-to-day trials කර0න බැVකම ෙබන Rධානම
ෙහ%ව) තමo ල ෙLඛක ෙLකාව0ෙ Hඟය.
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පා!1ෙ0ව ෙහඳට ප ෙගවනවා. එම Cසා පා!1ෙ0වට
ල ෙLඛක ෙLකාව0ෙ ආක!ෂණය) ෙබනවා. හැබැo,
අෙ රෙ¤ අකරණ අමාත4ාංශෙ] $ෂය පථය ළට වැෙටන
ල ෙLකාව0ට ෙහ ල ෙLඛකය0ට ෙගවන පය ෙහඳටම
ම#. ඒ Cසාම අද ෙ )ෙෂ%vය වෘ3ය) වශෙය0 හNනා
ග0ෙ0 නැහැ. එය ෙබෙහෙදෙනMෙ RPඛතාව) ඇ
වෘ3ය) ෙනෙවo. ඒ Cසා ල ෙLඛක ෙස%වය ෙවනම වැe
තලයක Heව0න ;යා අ ෙයජනා කර ෙබනවා. ඔ0ට
$ෙශ%ෂ y¯ව) ලබාෙද0න, ඒ ල ෙLඛනය පහwBම සඳහා
සහ වා!තා ;<ම පහwBම සඳහා නBන තා)ෂ{ක _මෙQද
හk0වා ෙද0න අ ෙයජනා කර ෙබනවා. ෙමය ඉතා RPඛ
කාරණය). ෙමය බැ බැLමට yංÂ කාරණය) ණාට, සෑම
අකරණයකම -මෙහස්vා3 අකරණෙ]3, #සා අකරණෙ]3,
මහාකරණෙ]3- වා!තා ;<ෙ Rශ්නය -ල ෙLඛක- Rශ්නය
බරපතළ ෙලස ෙබනවා.
ගX කථානායකමC, ෙ සංෙශධන ;<ම සඳහා මාස
හයක කාලය) ග0න ;යලා ආංක අ )ෂණ කාරක සභාව
ෙයජනා කර ෙබනවා. සමහර $ට ෙ කට@ ෙQගව3
ෙව0න yqව0. එෙහම ෙQගය) ඇව වැඩ ෙනකෙළ3, ෙ
රටට අ @)ය) ඉෂ්ට කර0ෙ0 නැහැ, ගX කථානායකමC.
අෙ නව ගX ඇමOයට මම wබ පතනවා. ෙ කට@
සා!ථකව කර0න එOයට වාසනාව ලැෙsවා!o ;යා මම
Rා!ථනා කරනවා. අකරණ අමාත4ාංශෙ]3, ½ප
ෙදපා!තෙ0ෙQ3, අLලස් ෙහ Áෂණ ෙචදනා $ම!ශන
ෙකOෂ0 සභාෙQ3 ද)ෂ CලධාV ම^ඩලය) ඉ0නවා. ඒ
Jයmෙදනාම එක ෙවලා ෙ Rශ්න $සඳා ග0න කට@ කරo
;යා මා $ශ්වාස කරනවා.
ෙබෙහම ස්o.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ළඟට, ගX $මL Bරවංශ ම0nමා. ඔබමාට $නා 12ක
කාලය) ෙබනවා.
[අ.භා. 2.41]

ග මT Sරවංශ මහතා

(மாமி விம( =ரவ4ச)

1540

දැනටම3 ycගලය0 අXදහ0 Bමට අදාළ ජාත40තර
Rඥයට මංගල සමරBර Hටy $ෙcශ අමාත4වරයා අ3ස0 කර
ෙබනවා. ඒ ජාත40තර Rඥය බලා3මක ;<ෙ පන3
ෙකeපත)ද පා!1ෙ0වට ඉ#Vප3 කර ෙබනවා. එය
$වාද කර සමත ;<මට දානව ¾යT, අවස්ථා ෙදකකTම
$වාද ෙනෙකට කL දමg ලැFවා. ඒ +බඳව ෙ රෙ¤
$cව0 සහ ඒ +බඳව උන0kව) ද)වන ක^ඩාය රජෙ]
$$ධ අංශවලට කරන ලද කX¯ දැ)B මත ඒ කා!යය දැ0
|ක) පස්සට HLලා ෙබනවා. නP3 ඒක නැ3තටම නැ
ෙවලාය ;යලා අපට ෙපෙන0ෙ0 නැහැ. ගX කථානායකමC,
ycගලය0 බලහ3කාරෙය0 අXදහ0 ;<මට අදාළ ඒ
ජාත40තර Rඥයට ඇෙමVකා එ)ස3 ජනපදයව3 අ3ස0
කරලා නැහැ. මංගල සමරBර Hටy $ෙcශ අමාත4වරයාෙ
අ3සන ඒකට ලබා ගැ½ම, [ ලංකා රජය ඒකට බැ©ම මr0
තමo, ෙජනරL ජග3 ජයVයලාට $Xcධව අද juලෙ] පවා
පැO{1 ෙගg ෙව0න පට0 අරෙගන ෙබ0ෙ0.
පw ය දා එ)ස3 ජා¿0ෙ සං$ධානෙ] Rධාන
Cෙය?තයM ෙ රටට ආවා. මාධ4 සාක9ඡාෙQT ඔ ඉතාම
පැහැ#1ව ;Qවා, "කX ෙකෙහම ;Qව3 @ද අපරාධ කර
ෙබන හPදා CලධාV0ට එෙරHව [ ලංකාව ළ3, ඉ0 ටත3
අකරණ lයාමා!ග ග0න දැ0 yqව0කම ෙබනවා" ;යලා.
මා Hතන හැ|යට ඔබම0ලා ඒ මාධ4 සාක9ඡාව අධ4යනය
කර0න ඇ. ඒ කX¯ අgව අපට ෙබෙහම පැහැ#1o,
ycගලය0 බලහ3කාරෙය0 අXදහ0 ;<ෙ ජාත40තර
Rඥය රට ළ ½ය) බවට ප3 කර0න යනවා, ඒ අgව
ycගලය0 බලහ3කාරෙය0 අXදහ0 ;<ම +බඳ ෙචදනා
$භාග කරන ෙවනම අකරණය) අ C!මාණය කරනවා, ඒ
අකරණයට ඇ$Lලා සා) ෙද0න ෙcශපාලන ´කවරණ ට
ඉ0න ෙදමළ ඩයස්ෙපරාෙQ සාමා?කය0ට බැV ෙවන බව.
එතෙකට ෙcශපාලන ´කවරණ ට @ෙර¶ය රටවල ඉ0න
ෙක| ඩයස්ෙපරාෙQ ycගලය0ට, ෙහට දවෙස% අර පන3
ෙකeපත සමත කරලා අර ;යන $ෙශ%ෂ අකරණය ඇ
කළාම, රජෙ] හPදාවලට එෙරHව ෙබX සා) ෙද0න,
අLෙL පැළ ෙවන ෙබX සා) ෙද0න, ඒ සා) +ග0නා
ත33වයකට ෙපරළ0න yqව0කම ලැෙබනවා. අ0න ඒ Cසා
තමo තP0නා0ෙස%ලා සා)කXව0ට අකරණය ළ
ෙනෙවo, ෙවන රටක ඉඳෙගන ණ3 සා) ෙද0න ෙබන
අoය ආර)ෂා කරනවාය ;යලා හ#Jෙ]ම ෙ ;ය0ෙ0.
එෙහම නැව ෙවන කථාව) ෙනෙවo එතැන ෙබ0ෙ0.

ගX කථානායකමC, ෙ පන3 සංෙශධනය අපට
$@)තව සලකා බල0න බැහැ.

ycගලය0 බලහ3කාරෙය0 අXදහ0 ;<ම
+බඳ
ජාත40තර Rඥය දැ0 පා!1ෙ0වට ෙගනැLලා
ෙබනවා. ඒ ½ය තP0නා0ෙස%ලා අනාගතෙ] සමත
කර0න ඉඩ ෙබනවා. ඒ ½ය සමත කෙළ3 $ෙශ%ෂ
උසා$ය) හැෙදනවා. ඒ උසා$යට ය0ෙ0 ycගලය0 අXදහ0
;<ම +බඳ පැO{1. දැනටම3 තP0නා0ෙස%ලා ycගලය0
අXදහ0 ;<ම +බඳ ෙසයා බල0න අ!ධ අකරණ බලය
ෙබන කා!යාලයM3 ෙවනම
Heවා ෙබනවා, ෙ
පා!1ෙ0ෙQ පනත) සමත කරලා. ඒ කා!යාලය ෙ
සබ0ධ ෙබX ෙචදනා, පැO{1 එක කරනවා. ඒකට අ!ධ
අකරණ බලය) ෙබනවා.
ගX කථානායකමC, ෙ
ස0ද!භය ඇෙළ%o අ ෙ පන3 සංෙශධනය ;යව0න ඕනෑ.
ෙ ෙදස $@)තව බැmවාම ෙකනMට Hෙත0න yqව0, සා)
ෙදන ෙකනMට ට රට ඉඳලා ෙහ සා) ෙද0න yqව0 Bෙම0
Jkවන වරද ෙමක)ද ;යලා. ඒක ෙහඳo ;යලා Hෙත0න
yqව0.

දැනට ෙ රෙ¤ Jk ෙවO0 පවන lයාදාමයකට
සාෙ)ෂවo ෙ කාරණය +බඳව අපට අවධානය ෙයP
කර0න yqව0 ව0ෙ0.

ගX කථානායකමC, ය ;J ycගලයM අකරණ පV®ය
ළ සා) ෙදන ෙකට එතැනT ඔ Pණ ෙදන ත33වයo,
ෙවන3 රටක ෙහ ෙවන3 wවපහw ස්ථානයක ඉඳෙගන kරකථන

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගX කථානායකමC, අද #න $වාදයට ෙගන ෙබන ෙ
රෙ¤ අකරණ )ෙෂ%vයට බලපාන පන3 ~පය +බඳව කX¯
~පය) ෙ ගX සභාව ඉ#Vෙ] තබ0න මම බලාෙපෙර3
ෙවනවා.
Rථමෙය0ම මා ෙ ගX සභාෙQ අවධානය ෙයP කරව0න
කැමැo, අපරාධයක $0#තය0 සහ සා)කXව0 හට සහාය
Tෙ සහ ආර)ෂා ;<ෙ (සංෙශධන) පන3 ෙකeපත
+බඳව. මට ෙපර කථා කළ ගX Cෙයජ4 අමාත4මා ෙමම
පනත +0 සා)කXව0ට ලැෙබන ඉමහ3 වාJය +බඳව
කX¯ ඉ#Vප3 කළා.
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පා!1ෙ0ව

[ගX $මL Bරවංශ මහතා]

මr0, Bෙය මr0 සා) ෙදන ෙකට Pණ ෙදන පVසරයo
ෙවනස්. අකරණය ඇෙළ% ඉඳෙගන සා) ෙදන ෙකනMට
සත4 Rකාශ කර0න ෙබන ඉඩකඩ වැo. ඒ Oයට, ඒ
පV®යට ඇq ණාම ෙකනMෙ මානJක3වය ඊට අවනත
මානJක3වය) බවට ෙපරෙළනවා. එෙහම ය;J ¶ඩනය) ඒ
පVසරය $J0 ඇ කරනවා. ඒ Cසා ෙකනMට තම0 ෙදන
සා)ය +බඳව, එH Cරවද4තාව +බඳව වග~ම ග0න
ෙවනවා. නP3, @ෙරපා රටක ඉඳෙගන ෙදමළ ඩයස්ෙපරාෙQ
සාමා?කයM කරන ෙබX ෙචදනාවලට, සා)වලට අනාගතෙ]
හද0න යන අXදහ0 Bම +බඳ ෙචදනා $භාග කරන
අකරණෙ]T පණ Tෙ, වලංWභාවය හදලා Tෙ පාපතර lයාව
ෙවgෙව0 තමo ෙ සංෙශධනය එ0ෙ0. ඒ Cසා ඒ ස0ද!භය
ඇෙළ% ඉඳෙගනo අපට ෙක ;යවා ග0න ෙව0ෙ0.
ඒ
$තර)
ෙනෙවo,
ගX
කථානායකමC.
තP0නා0ෙස%ලා අකරණෙ] ස්වා න3වය ගැන ෙබෙහ
කX¯ ;යනවා. ෙ වන ෙකට ෙ®%ෂ්ඨාකරණෙ] එක
$CwXවරයM $®ාම HLලා ෙබනවා. ෙමෙත) Pq
ඉහාසෙ]ම ෙ®%ෂ්ඨාකරණෙ] F¯ සRදායය තමo
$Cශ්චයකාරවරයM $®ාම ෙගස් #න න, හතර) ඇළත ඒ
yරපාAව රBම. නP3, දැ0 මාසයකට වැo, ඒ yරපාAව
yරවා නැහැ. ෙ මාසෙ] අ0ම වන ෙකට තව3
$Cශ්චයකාරවරයM $®ාම ග0නවා. එතෙකට yරපාA ෙදකo.
තP0නා0ෙස%ලා බල0ෙ0, ෙ yරපාA සාRදාoක _මයට
$ම3ව yරව0ෙ0 නැව, ෙ®%ෂ්ඨාකරණයට
ට0
තම0ෙ ෙcශපාලන ෙහ0චoය0 ෙදෙදනM අරෙගන ය0නo.
අm3 ව4වස්ථා සංෙශධන එනවා. ඒවාට $Xcධව OCස්w
ෙ®%ෂ්ඨාකරණයට යනවා. එවැC ෙවලාවක ෙ®%ෂ්ඨාකරණය
½ය අgව ¿රණ ග0නා තැන) ෙවනවා ෙවgවට, ෙcශපාලන
ප)ෂ පා¿3වය අgව ¿රණ ග0නා තැන) $යට ඒ yරපාA
yරව0න තමo තP0නා0ෙස%ලා උ3සාහ කර0ෙ0. ඒවා
එෙහම ණාට පස්ෙස% ;යලා වැඩ) නැ Cසාo කLයා ෙ
අනර අඟව0ෙ0, ගX කථානායකමC.
ගX කථානායකමC, තP0නා0ෙස%ලා අකරණ lයදාමය
$ම3 කරනවාය ;Qවාට ෙමනවාද කර0ෙ0? ෙ රෙ¤
Vමා0ª බ0ධනාගාරයකට H0 බල0න. බ0ධනාගාරෙ]
OCස්w Pණ T ෙබන Rශ්න බල0න. ගX කථානායකමC,
සමහර ෙවලවට MA පැක¤ එක3 එ)ක අ ෙව9ච OCහා දþවම
ලබ0ෙ0 නැව අXk එකහමාර, ෙදක Hෙ! ඉ0නවා.
ෙමක)ද ෙහ%ව? රජෙ] රස ප<)ෂක වා!තාෙQ Rමාදය.
එතැන O1ෑ ෙක9චර Rමාණය) MA Fණාද, ෙවන
ෙමනවාද Fෙ^ ;යලා වා!තාව එ0ෙ0 නැහැ. හැමදාම
මාසයකට වර) උසා$ යනවා. " ස්වාC රස ප<)ෂක වා!තාව
ලැº නැහැ" ;යනවා. අර මgෂ4යාව අෙය3 Hර ෙගදරට
ෙනවා.
ගX ඇමමC, මා Vමා0ª බ0ධනාගාර ගත B J|cT එක
Hර කXෙව) J|යා. ඔ ල0ඩනෙ] J| ෙකෙන). $වාහ
ෙව0න ලංකාවට ආවා. $වාහ ෙව0න එනෙකට අoයා ෙප
ප!සලය) k0නා., "ෙක යහqවාට ෙගන H0 ෙද0න"
;යා. ඒක MA. ඒ ycගලයා අ ණා. ඇ3තටම ඔෙ අෙ3
F¯ MAවල ය O1ෑ Rමාණය) මැෙනනවා. ඒ Rමාණය
අgව ෙ0 දþවම ¿රණය ෙව0ෙ0. ඔ ෙහඳටම ද0නවා,
වරදකX ණ3 ඔට අXcද) $තර තමo දþවම ලැෙබ0ෙ0
;යලා. නP3 ෙ රස ප<)ෂක වා!තාව නැ Cසා දැනට3 ඔ
අXk න) Hෙ! ඉ0නවා. රස ප<)ෂක වා!තාව නැහැ. ඔ
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දැනට3 Hෙ! ඉ0නවා. එවැC ත33වය) ෙබ0ෙ0. අ ෙ
රෙ¤ Rසංස්කරණය) කරනවා න, ෙම0න ෙවාo කර0න
ඕනෑ. ෙවා OCw0ට එකෙහලා බල පා ෙබන Rශ්න. OCස්w
Cක Hර ෙගවLවල ක0න ෙබ0න Tලා යාෙගන ඉ0නවා.
කා!ය)ෂම $යට ඒ නAව අහලා වරදකX න වරදකXට HO
දþවම ෙදනවා හැෙර0න, වරදකX ෙනB අXk න හතර Hර
ෙගවLවල ගත කරනෙකට ඒ ;Jම ycගලෙය) ආෙය3 සමාජ
Hතකා OCෙස) ෙව0ෙ0 නැහැ. සමාජෙය0 එ+යට
එ0ෙ0ම ෛවරෙය0. ය OCහාට3 වඩා නරක OCෙහ)
තමo අ0මට බ0ධනාගාරෙය0 එ+යට එ0ෙ0. දþවම)
ෙදනවා න ෙද0ෙ0 OCෙහ) හදා ග0න. දþවම) ෙද0ෙ0
නැව -

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගX ම0nමා, ඔබමාට තව $නා න) ෙබනවා.

ග මT Sරවංශ මහතා

(மாமி விம( =ரவ4ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ෙහඳo, ගX කථානායකමC.

ග අdK . ෙපෙරා මහතා

(மாமி அஜி# K. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගX කථානායකමC, ඔබමාෙ අවසරය ඇව ෙ
+බඳව පැහැ#1 කර ග0න අවශ4o. ගX ම0nමා ;Qවා,
රස ප<)ෂක වා!තාව නැව අXk න) බ0ධනාගාරෙ]
ඉ0නවාය ;යා. කXණාකර එම $ස්තරය අපට ෙද0න. එම
කාරණය මා3 දැන ෙගන J|යා. අ $ශ්වාස කරන ආකාරයට
ෙ ෙවන ෙකට මාස න) ඇළත රස ප<)ෂක වා!තාව
එනවා.
$ෙශ%ෂ කාරණාව) ෙබනවා න, ඔබමා එම
ෙතරX ඇමOයට ෙද0න. ඇමOය
ඒ ගැන
අCවා!යෙය0ම ෙසයා බලo.

ග මT Sරවංශ මහතා

(மாமி விம( =ரவ4ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඇ3තටම ගX ඇමOයෙ Rශ්නය) හැ|යට ෙනෙවo
මම ;ය0ෙ0. System
එෙ) ෙබන ෙරගය). [බාධා
;<ම)]
නැහැ. මෙ ෙප¡cග1ක අ3දැ~ම) ගX
ඇමOයC. මට අසත4ය) ;ය0න අවශ4 නැහැ. මම ෙ
ආයතනයට ෙචදනා කරනවා3 ෙනෙවo. සමහර$ට Vස ම#
ඇ. ෙමක) ෙහ ඒ ගැටmවට උ3තරය) ඕනෑ. ආයතනයට
ෙචදනාව) ෙනෙවo. [බාධා ;<ම)]

ග අdK . ෙපෙරා මහතා

(மாமி அஜி# K. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගX ම0nමC, අ ආංක අ )ෂණ කාරක සභාෙQ T3
ඔය Rශ්නය +බඳව සලකා බැmවා. එHT අපට දැන ග0නට
ලැFණා, ෙ ෙවනෙකට - අෙන) ආයතන ගැන ෙනෙවo මම
;ය0ෙ0. - රස ප<)ෂක ෙදපා!තෙ0ව කා!ය)ෂමව වැඩ
කරන බව. ඔබමාෙ ෙචදනාව අසත4ය) යo ;යනවා
ෙනෙවo. $ෙශ%ත Rශ්නය) ෙබනවා න අපට ;ය0න. ගX
ඇමOය3, CලධාVg3 ඉ0නවා. ඔ0 ;Qවා, ඒ ගැන
ෙසයා බල0න ;යා.

ග මT Sරවංශ මහතා

(மாமி விம( =ரவ4ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ෙහඳo.
ඇ3තටම
ෙදපා!තෙ0වට
ෙචදනාව)
ෙනෙවo. ycගල සප3 uමාසHත Bම Cසා Jk ෙවන ෙදය)
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ව0නට yqව0. Hතාමතාම ෙකෙනMෙ වා!තාව) Rමාද
කරනවාය ;යා මම ෙචදනා කර0ෙ0 නැහැ. මා ලැ² අ3
දැ~ම) ගැනo මම ෙ ;QෙQ. [බාධා ;<] ෙ රෙ¤
අකරණ lයාදාමෙ]; @)ය පJඳලන lයාදාමෙ] $ශාල
අAපාAක ෙබනවා. kබලතා ෙබනවා. ඒ අAපාAක Cසා,
kබලතා Cසා Hර ෙගවL අනවශ4 ආකාරයට ෙරනවා. දþවම)
ලැ² OCෙහ) ෙහඳ ෙකෙන) ෙවලා ෙහඳ මානJක3වෙය0
ෙනෙවo එ+යට එ0ෙ0. ය OCහාට වඩා නරක OCෙහ)
ෙවලා එ+යට එ0ෙ0. ෙම0න ෙවා ගැනo බල0න ඕනෑ.
බලය ෙබදනවා, ෙෆඩරL ෙනවා, අරවා කරනවා ෙනෙවo.
ෙ රෙ¤ yරවැJය0ෙ අoවාJක ගැනo බල0නට ඕනෑ.
මgෂ4ෙය) හැ|යට ඔ වරද කළා න අකරණෙය0 ෙදන
¿0kව) අgව Hර ෙගදරT දþව ලබන එක ෙවනම ෙදය).
නP3 මgෂ4ෙය) හැ|යට ඔට @)ය ඉe ෙව0නට ඕනෑ. ඒ
;Jව) ෙ lයාදාමය ඇෙළ% සලකා බැෙල0ෙ0 නැහැ.
දැ0 ෙපJයට yqව0, ඕනෑ OCෙහMෙ කන පල0න.
පwයදා පැවැ හබ0ෙතට $ෙරධතා ව4පාරෙ] T ෙපJය
තXණෙයMට පහර k0නා. ඔ P¯ෙපෙ3, ඒ වාෙම
ප3තරයක3 මාධ4ෙQ#ෙය). එම තXණයා කෙළ% තම0ෙ
kරකථනෙය0 video කරy එක. ෙවන ;Jම ආකාරයක
Rච^ඩ lයාවකට ඔ සබ0ධ ෙවලා නැහැ. අ0මට ෙමකද
කෙළ%? ෙප1Jෙ] උසස් CලධාVෙය) ඔට කන පැෙල0න
ගැවා. ෙපJෙ] උසස් CලධාVයාට $Xcධව තවම ;Jම
යවර) නැහැ. ½ය lයා3මක කරන ආයතනවලට අ½ක
බලය) ) $³0නට Tෙම0 ¶ඩාවට ප3 ව0ෙ0 සාමාන4
රටවැJයා.
Rස0න ම0nමා $ෙරධතා ව4ාපාරයකට සහභා ණාය
;යලා පw ය #නක එමාව අ3 අඩංWවට ග3තා. එමාට
$Xcධව අකරණෙය0 වාරණ Cෙයගය) Fෙ^3 නැහැ,
$ෙරධතා ව4ාපාරයට සහභා ව0න එපා ;යලා. Rස0න
ම0nමා දැ0 මාසයකට වැ කාලය) ස්ෙස% Hරෙගදර තබා
ෙගන ඉ0නවා. ගX කථානායකමC, ම0nවරෙයMව අ3
අඩංWවට ග0නවා න, ඊට ෙපර ඔබමාට ද0ව0න ඕනෑය
;යලා සාමාන4 සRදාය) ෙබනවා. දැ0 ඒ සRදාය0
සලක0ෙ03 නැහැ. ඒවා ෙනසලක0ෙ0 ඇo ;යලා ඔබමා
ෙප1ස්පමාෙග0 අහ0ෙ03 නැහැ. ගX කථානායකමC,
එම Cසා ½ය lයා3මක කරන ආයතනවල ෙබන kබලතා
$ශාලo ;යලාo අ ෙ ;ය0ෙ0.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)
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මැෙරනවා. තා3තා3 ණය ෙගවා ග0න බැVව ඊට ක10
මැෙරනවා. ඒවාට උ3තර ෙද0ෙ0 නැව ෙමනවාෙද ෙ බලය
ෙබTම) අLලා ෙගන කථා කරනවා. ෙ ආ^Aව බලය ෙබද0න
යා ෙපfL |කව3 ෙබදා ග0න බැV ආ^Aව), ගX
කථානායකමC. ලංකා ඛCජ ෙතL ½ගත සංස්ථාවට
ෙක|යා ෙබබ ගහc#3 අ ෙ රෙ¤ අඛ^ඩව ෙතL සැප@ම
කළා. @cධ කරc#3 අ අඛ^ඩව ෙතL සැප@ම කළා. දැ0 එක
ෙතL නැව) හැVලා යාම ෙ රෙ¤ ෙතL නැහැ. එපමණ
අකා!ය)ෂම, අබල kබල ආ^Aව). wcෙද Ty ෙක0vා3 |ක
දඩ බඩ ගාලා කර0න හදනවා. ඒ හැෙර0න රෙ¤ මහ ජනයාට
බලපාන ;Jk දැෙවන Rශ්නයකට $සNම) තP0නා0ෙස%ලා
ෙද0ෙ0 නැහැo ;යන එකo අ අවධාරණය කර0ෙ0.

ග කථානායකVමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙබෙහම ස්o, ගX ම0nමා.
 ළඟට, ගX (ආචා!ය) ජයප $_මර3න ම0nමා.
ඊට Rථම, කX ෙහ ගX ම0nවරයM ãලාසනය සඳහා ගX
ල~ ජයව!ධන ම0nමාෙ නම ෙයජනා කර0න.

ග තලතා අVෙක7රල මහK*ය

(மாமி (திமதி) தலதா அ#ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගX කථානායකමC, "ගX ල~ ජයව!ධන ම0nමා දැ0
ãලාසනය ගත @ය" o මා ෙයජනා කරනවා.

.ශ්නය මසන ලM,, සභා සමත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

අනVව ග කථානායකVමා \ලාසනෙය, ඉවK ෙය,, ග
ල ජයවධන මහතා gලාසනා]ඪ ය.

அத0பிற$, மா.2மி$ சபாநாயக" அவ"க அகிராசன
தினி0 அகலேவ, மா.2மி$ லகி ஜயவ"தன அவ"க தைலைம
வகிதா"க.
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON.

LUCKY JAYAWARDANA took the Chair.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගX ම0nමා, කථා කර0න.

ගX ම0nමC, ඔබමාෙ කථාව දැ0 අවස0 කර0න.

ග මT Sරවංශ මහතා

(மாமி விம( =ரவ4ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගX කථානායකමC, තව ෙමෙහත;0 මෙ කථාව
අවස0 කරනවා.
අකරණ lයාදාමය0 ඇෙළ%; ඒ _මෙQදය0 ඇෙළ%
ෙබන kබලතා $ශාලo. ඒවා කාටව3 කරන ෙප¡cග1ක
ෙචදනා ෙනෙවo. ඒවා +බඳව ෙසයා බලා J@ව අධ4යනය
කර ෙවනස් කර0න ඕනෑ. එෙහම නැව ෙ රට ෙබTම; බලතල
ෙබTම; ෙෆඩරL ;<ම; සමගා ලැoස්ව ඉව3 ;<ම;
ඒ~යභාවයට වැඩ) Tම ෙනෙවo ෙ රෙ¤ OCස්w ඉLල0ෙ0.
Jංහල ණ3, ෙදමළ ණ3, Pස්1 ණ3 OCස්w ඉLල0ෙ0
ෙමනවාද? ක0න නැව, ණය ෙගවා ග0න බැVව
;1ෙන9Âෙ] අමා දXව0ට3 වස කවා අමා3 වස කාලා

[අ.භා. 2.55]

ග (ආචාය) ජයප" xමරKන මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ஜயபதி விரமர#ன)
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, අකරණ )ෙෂ%vයට සහ
$ෙශ%ෂෙය0ම අපරාධ නA $ධානවලට අදාළ කාරණා ;Hපය)
+බඳව ඉතාම3ම වැදග3 පන3 ෙකeප3 ~පය) අද
$වාදයට ග0නවා. එන, අකරණ සං$ධාන (සංෙශධන) පන3
ෙකeපත සහ අපරාධයක $0#තය0 සහ සා)කXව0 හට
සහාය Tෙ සහ ආර)ෂා ;<ෙ (සංෙශධන) පන3 ෙකeපත.
ෙමම පන3 ෙකeප3 ෙදක +බඳව වචන ස්වLපය) කථා
;<මට අවස්ථාව ලැºම +බඳව මා සeවනවා.
අකරණ )ෙෂ%vය ග3තාම ඇ3ත වශෙය0ම අපරාධ
නAවල පමණ) ෙනෙවo, J$L නAවල පවා පවන T!ඝ
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පා!1ෙ0ව

[ගX (ආචා!ය) ජයප $_මර3න මහතා]

කාන Rමාදය අm3 ෙදය) ෙනෙවo. අය වැය $වාදෙ] T
අකරණ අමාත4ාංශෙ]
කාරක සභා අවස්ථාෙQT ෙ
සබ0ධෙය0 ම0nවX සාක9ඡා කරන ආකාරය අ හැම
අXcදකම වාෙ ද;නවා. මා ½ඥ වෘ3යට ඇq ¯
දවෙස% Jට ½ඥ සංගමය $J0 ඒ +බඳව සාක9ඡා කරන
ආකාරය මා දැ)කා. ෙ සබ0ධෙය0 CM3 කළ වා!තා
ගණනාව)
ෙබනවා.
වනw0දර
$Cශ්චයකාරමාෙ
සභාප3වෙය0 @3 කOeෙව0 ෙ සබ0ධෙය0 ඉතාම3ම
ෙහඳ වා!තාව) එ)දහස්නවJය අê ගණ0වලT ඉ#Vප3 ණා.
ඊට අමතරව ෙ සබ0ධෙය0 ෙනෙයM3 සාක9ඡා3 පව3වා
ෙබනවා. නP3, ඒවාෙය0 එතර Rගය) ලැº නැ බව අ
ද;නවා. මෑතකT ෙ සබ0ධෙය0 ය ය Rාෙයක යවර
ග0න yqව0 Bම +බඳව අ සeවනවා. අAම ගණෙ0 ඒ
+බඳව Rාෙයකව PL යවර ග0නට අවස්ථාව ලැºම
+බඳව.
ෛනක කට@ (Áෂණ $ෙර ) සහ මාධ4 +බඳ ආංක
අ )ෂණ කාරක සභාෙQ සාමා?කෙයM හැ|යට මා කට@
කළා. එම කාරක සභාෙව0 වා!තාව) ඉ#Vප3 කරලා ෙබනවා.
එය අපරාධ @)ය පJඳම කනO0 හා කා!ය)ෂමව Jk
;<මට අදාළව C!ෙcශ
+බඳ වා!තාව). ගX අ?3
මා0නෙපXම
ම0nමාෙ
ඉතාම3ම
$ෂ්ට
සභාප3වෙය0; නායක3වෙය0 @ව අ ඒ කට@3ත කළා.
½ප ෙදපා!තෙ0ෙව0, අකරණ අමාත4ාංශෙය0, ඒ
වාෙම අLලස් ෙහ Áෂණ ෙචදනා $ම!ශන ෙකOෂ0
සභාෙව0 ඒ සඳහා අපට $ශාල සහාය) ලැFණා. එවැC
ආයතනව10 CලධාV0 ඇ$Lලා අපව දැgව3 කළා. ½ඥ
සංගමෙ] Cෙය?තය0 ඇ$Lලා අපව දැgව3 කළා. ඒ අgව
අද ඉතාම3ම Rාෙයක ෙයජනා ඉ#Vප3 කර0න අපට
yqව0 ෙවලා ෙබනවා. අXk ගණනාව) ස්ෙස% lයා3මක
ෙන¯ ෙයජනා වාෙ ෙනෙවo, ඉතාම3ම Rාෙයක
ෙයජනා ;Hපය) ඉ#Vප3 කර0න අපට yqව0 ෙවලා
ෙබනවා. අපරාධ @)ය +බඳව එම වා!තාෙQ $ෙශ%ෂෙය0ම
සඳහ0 වනවා. $0#තයාට3, $3කXව0ට3, yරවැJය0ට3
@)ය ඉeවන කා!ය)ෂම අපරාධ @)ය පJඳෙ
lයාව1යක කාන අවශ4තව +බඳව ඒ +0 අවධාරණය
කරලා ෙබනවා.
සාමාන4ෙය0 අපරාධ නA සැලෙක0ෙ0, සමාජයට
$Xcධව කරන වැර#වලට අදාළ නA ෙලසo. එම Cසා තමo
½පවරයා එH පැO{1කX ව0ෙ0. Cයම පැO{1කX
ව0ෙ0, lයා3මක වශෙය0 ඇ3තටම පැO{1කX ව0ෙ0
½පවරයාo. එHT එH ස¨!ණ වග~ම ½ප
ෙදපා!තෙ0ව ගCO0, සමාජයට $Xcධව කරන ලද අපරාධ
+බඳව ½පවරයා Pq සමාජයම Cෙයජනය කරO0 නA
පවරනවා. නP3 අවාසනාවකට අ ද;නවා ඉතාම T!ඝ කාන
Rමාදය0. ඒ බව ෙ වා!තාෙQ3 සඳහ0ව ෙබනවා. අ ඒ ගැන
කනගාe ව0න ඕනෑ. අපරාධය) JkB අෙචදනා පvය)
මහාකරණයට ය0න අXk 4o මාස 7) යනවා න,
මහාකරණයට අෙචදනා පvය - indictment එක - ඉ#Vප3
කළාම එH කට@ පට0 ග0න තව3 අXk 3 මාස 7) යනවා
න, නAව අවස0 වන $ට තව3 අXk 1M3 මාස 8) යනවා
න - ඒ JයLලට අXk 10o මාස 2) කL යනවා න -,
අ¼යාචනෙ]T තව3 අXk 7) Rමාද වනවා න එය wq
Rමාදය) ෙනෙවo, අ$ශාල Rමාදය). අ ඔ)ෙකම වග
;ය0න ඕනෑ, ඒ Rමාද Bෙ වරදට.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, ට අXk 40කට ඉස්සර
ෙවලා මා ½ඥ වෘ3යට එcT Fෙ^ @)ය පJඳෙ
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පනතo. ඒ කාලෙ] Jයm අපරාධ නA මහාකරණෙ]T ඇෙQ
¥V සභාව) ඉ#V ටo. මම ;ය0ෙ0 නැහැ, ඒ තැනට ආපw
ය0න ඕනෑ ;යා. නP3 එH වාJය) Fණා. ෙමකද, නAව
දාන න $තරo නAව පට0 ග0ෙ0. #ෙන0 #න කL
යෑම) නැහැ. ¥V සභාව) ´ස් ණාම ඒ ¥V සභාව $wXවා
හVනX ඒ නAව ෙකෙස% ෙහ අහ0න ඕනෑ. අපරාධ නA
සබ0ධෙය0 ෙ රෙ¤ Hටy ෙහඳම $Cශ්චයකාරවරයM වන,
අද අප අතර නැ, Hටy මහාකරණ $CwXමM  ඕ.එස්.එ.
ෙසෙන$ර3න මහතාෙග0 ඉෙගනග0න මට අවස්ථාව ලැFණා.
මා ෙබෙහ ෙcවL එමාෙග0 ඉෙගන ග3තා. එමා $®ාම
ග3ෙ3 ෙ®%ෂ්ඨාකරණ $Cශ්චයකාරවරෙය) වශෙය0 J|යT.
එමාෙ කාලෙ]T අ ඟ) ෙcවL ඉෙගන ග3තා. එමා
අපට - කCෂ්ඨ ½ඥවX0ට - බැණ බැණ ඉගැ0gවා මට
මතකo. ගX ල)ෂ්ම0 ;VඇLල අමාත4මා3 මම3 එකම
½ඥ සංගමෙ] සාමා?කය0. අ ඕ.එස්.එ. ෙසෙන$ර3න
මහතාෙග0 ඟ) ෙcවL ඉෙගන ග3තා. ඒ කාලෙ] හැම
නAව)ම #ෙන0 #නටo ඇෙQ. ඉ0 පw ¥V සභාව නැව නA
අහන _මය - non-jury cases - පට0 ග3තා. එH වරද) නැහැ.
PL කාලෙ]T non-jury cases පවා ඇෙQ #ෙන0 #නo. නP3
කL ය3ම ඒ yXcද නැ ණා. $ෙශ%ෂෙය0ම ½ඥවX3
ඒකට වග ;ය0න ඕනෑ ;යා මම Hතනවා. ෙමකද, non-jury
cases පවා #ෙන0 #න අහ0ෙ0 නැව - #නපතා අහ0ෙ0
නැව - එක දවස) අහලා තව3 දවසකට කL දමන එකට
½ඥවX කැමැ ෙව0න පට0 ග3තා. මා Hත0ෙ0, දැ0 එය
kර යා වැo ;යාo. සාමාන4 <ය $ය @ව Fෙ^ ඒවා
#ෙන0 #න ඇuමo; ඉතාම $ෙශ%ෂ අවස්ථාවලT හැෙර0නට නA
කL ෙනයැBමo. නP3 අද <ය බවට ප3 ෙවලා ෙබ0ෙ0,
නA #ෙන0 #න අහ0ෙ0 නැව මාස ෙදකකට නකට කL
දැමo. මහාකරණය පවා එෙහමo. එම Cසා මම Hතනවා,
½ය ආපw ෙවනස් ;<ම අද අත4වශ4o ;යා. නA ඇJය @
<ය ව0න ඕනෑ නA #ෙන0 #න ඇuමo. පැහැ#1ව $ධාන
කර0න ඕනෑ ඒ සඳහාo. That must be the rule and not the
exception. Postponements must only be exceptional. අවශ4
න ½ය තව3 ශ)ම3 කරලා, $ෙශ%ෂෙය0ම
අ$Cශ්චයකාරමාෙ සභාප3වෙය0 @3 අකරණ ෙස%වා
ෙකOෂ0 සභාෙQද උපෙදස් $Cශ්චයකාරවX0ට Tලා එය
lයා3මක කර0න ඕනෑ.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, ;ය0න කනගාeo, සමහර
½ඥවX Hතනවා - ෙබෙහම |ක ෙදනM ෙහ Hතනවා - නA
කL යන ෙකට තමාට වාJo ;යා. එෙහම ෙව0ෙ0 නැහැ.
ඇ3ත වශෙය0 නA ඉ)මනට අවස0 ව0න අවස0 ව0න
තමo නA වැෙය0 උසා$වලට එ0ෙ0. එ$ට ½ඥවX0ට
වඩා3 ෙහඳo. එම Cසා නA ඉ)මC0 අවස0 කරන තරමට
තව3 වැෙය0 නA එන බව, එ$ට වෘ3¿මය වශෙය0 ඔ0ද
වඩා ශ)ම3 වන බව ½ඥවX0ද ෙ3Xගත @o ;යා මම
Hතනවා.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, මම T!ඝ වශෙය0 කතා
කර0න ය0ෙ0 නැහැ. ගX අ?3 ¶. ෙපෙ!රා Cෙයජ4
අමාත4මා T!ඝ $ස්තරය) කළා. මා ගX අකරණ
අමාත4Oයෙ අවධානයට ෙයP කරනවා, මහාකරණවල
$Cශ්චයකාරවX0ෙ සංඛ4ාව 110 ද)වා වැ කරන එකට මා
ස¨!ණ සහෙයගය ෙදනවා ;යන කාරණය. ඒක ඉතාම
ෙහඳo.
අකරණ $Cශ්චයකාරවX0 වැ කරනවා වාෙම
$Cශ්චයකාරවX0ෙ quality එක ආර)ෂා කර ගැ½මට අවශ4
යවර ද ගත @o. ඒ +බඳව $ෙශ%ෂෙය0ම, [ ලංකා
$Cශ්චයකXව0ෙ ආයතනය - Sri Lanka Judges’ Institute සමඟ3 සාක9ඡා කරO0 ඔ0ෙ quality එක ඒ $යටම යා
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ග0නට උ3සාහ කළ @o. ඒ වාෙම, අm0 මහාකරණ
ගණනාව) Heවා ෙබනවා; තව3 Heව0න ෙයජනා කර
ෙබනවා. මම Hතනවා, අකරණ $Cශ්චයකාරවX0 සංඛ4ාව
වැ ;<ෙම0 එයට ද |වහල) වනවා ඇ ;යලා.
½ප ෙදපා!තෙ0ව ගැන3 මම ;ය0න ඕනෑ. ½ප
ෙදපා!තෙ0ෙQ පැ´{ CලධාV0 අපට ;යy පV# 1950
ගණ0වල, 60 ගණ0වල X යL 1,000කට වඩා |ක) අAෙව0
තමo රජෙ] ½ඥවරෙයMෙ - State Counsel ෙකෙනMෙ මාJක වැeප Fෙ^. එදා මාJක වැeප X යL 1,000ට |ක)
අAo ;ය0ෙ0 රජෙ] ෙස%වෙ] ඉතාම3ම ඉහළ වැeප). නP3,
අද ඒ ත33වය නැහැ. එදා එම Cසාම ½ඥ වෘ3යට බැk¯
ඉතාම3ම ද)ෂ අය private bar එෙ) ඉ0ෙ0 නැව ½ප
ෙදපා!තෙ0වට බැNණා. අද එවැC ත33වය) අපට ද;0න
නැහැ, ගX ඇමOයC. අද ඒ ත33වය නැහැ. එම Cසා මම
Hතනවා, ½ප ෙදපා!තෙ0ෙQ වැe වැ ;<ම ඉතාම3ම
වැදග3 ;යලා. ½ප ෙදපා!තෙ0ෙQ CලධාV0 ඉතාම3ම
අමාX ත33වය0 යටෙ3 තමo කට@ කර0ෙ0. සමහර
මහාකරණවලට යාම රජෙ] ½ඥවරයා ෙ0න නැහැ.
එ9චරටම files උඩට ෙගඩ ගහලා. ඉතාම3ම අමාX ත33වය0
යටෙ3 තමo ඔ0 කට@ කර0ෙ0. සමහර ෙවලාවට ඔ0
files 30), 40) දවසකට දාන කර0න ඕනෑ. එම Cසා
ඔ0ෙ ෙස%වා ෙක0ෙcJ වඩා ආක!ෂ}ය කළ @o. ඒ
වාෙම, අ වෘ3යට බැk¯ PL කාලෙ] මහාකරණ
$Cශ්චයකXව0 සමහර ½ඥවX0 recommend කරනවා.
මහාකරණ $Cශ්චයකXව0 ½ඥවX0 ෙහඳට හNනා ෙගන,
"ෙම0න ෙ ½ඥයා ෙහඳo. ෙ මgස්සයා අකරණ
)ෙෂ%vයට ෙය3 ෙහඳo. ෙ ½ඥවරයා ½ප
ෙදපා!තෙ0වට ෙය3 ෙහඳo." ;යලා C!ෙcශ කරනවා.
එවැC yXcද) ආපw ඇ කරගත @o. ඒ වාෙම, cadre එක
වැ කළ @o. ඒ +බඳව3 අකරණ අමාත4Oයෙ
අවධානය ෙයP කරo ;යලා මම $ශ්වාස කරනවා. ගX
ඇමOයC, මෙහස්vා3 අකරණ +බඳව3 එක කාරණය)
;ව @ව ෙබනවා. Xව0වැLෙL ½ඥ සංගමෙය0 මට
කXණ) ඉ#Vප3 කරලා ෙබනවා. ෙ +බඳව ඊෙ] ෙහ අද
ඔබOයට3 1 ය) එවා ෙබන බව ද0වා ෙබනවා.
දැරCයගල සහ ෙදHඕ$ට Rෙcශෙ] ෙප1ස් ෙක¤ඨාසවල නA
තවම3 ය0ෙ0 සබරගPව පළාෙත0 ට ෙබන අ$ස්සාෙQLල
උසා$යටo. ඒක ½ $ෙර o. ෙමකද, පළා3බදව තමo අද
මහාකරණ Heවා ෙබ0ෙ0. ඒ යටෙ3 තමo #සා අකරණ
සහ මෙහස්vා3 අකරණ Heවා ෙබ0ෙ0.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගX ම0nමC, ඔබමාට CයOත කාලය අවසානo.

ග (ආචාය) ජයප" xමරKන මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ஜயபதி விரமர#ன)
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, මට එක OC3ව) ෙද0න.
එය Cවැ´# කරලා හැ;තා) ඉ)මC0 දැරCයගල සහ
ෙදHඕ$ට ෙප1ස් ස්ථානවල නA නැවත3 Xව0වැLල උසා$ෙ]
ෙගg ;<මට ෙපJයට උපෙදස් ෙදන ෙලස3, ඒ
සබ0ධෙය0 අවශ4 යවර ග0නා ෙලස3 ඉLලා J|නවා.
දැනටම3 J$L නA Xව0වැLල උසා$යට එනවා. නP3,
ෙමක)ෙද ෙහ%ව) Cසා,- 2010T ගැස¤ පvයක F¯ Mඩා
ෙදෂය) තමo ෙමයට ෙහ%ව. ඒ Rශ්නය $සඳලා පැහැ#1
උපෙදස් ෙපJයට ලබා T දැරCයගල සහ ෙදHඕ$ට ෙප1ස්
ස්ථානවල අපරාධ නA නැවත3 Xව0වැLල මෙහස්vා3
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අකරණෙ] ෙගg කර0නට කට@ කරන ෙලස මම ගX
ඇමOයෙග0 ෙග¡රවෙය0 ඉLලා J|නවා.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, මට අවස්ථාව ලබා Tම
සබ0ධෙය0 ඔබමාට3 ස්ව0ත ෙවනවා.
[

பி.ப. 3.06]

ග ඩ$ලස් ෙ@වාන,දා මහතා

(மாமி டள8 ேதவான1தா)
(The Hon. Douglas Devananda)

ெகௗரவ தைலைமதா உபின அவகேள,
இ ைறய தின விவாத#தி$ எ&#'(ெகா)ளப*ட
விடயகளி, நா .தலாவதாக நீதி#'ைற (தி1#த)
ச*ட4ல ெதாடபாக( றிபிட வி15கி ேற .
நீதி#'ைற6
ச*ட#தி
நா கா
பிாிவிைன#
தி1#'வத 4ல ேம,நீதிம றகளி நீதிபதிகைள 85(
ேம$படாம,
அதிகாிபத$கான
ஏ$பா&க)
ெச8யப*&)ளன. த$ெபா9' ேம, நீதிம றகளி, பல
:$(கண(கான வழ(க) நி=ைவயி, உ)ளன.
இ>வழ(கைள .?@தளA விைரவாக விசாாி#'.
அ>வழ(களி, சப@தப*டவகB( நீதி கிைட(க6
ெச8ய ேவC&. “நீதி கிைடப' தாமதி(கப&ேபா'
அ நீதி ம(கப&கி ற'” - "Justice delayed is justice
denied"
எ  ஒ1 ச*ட( G$ உC&. ம(க)
நீதிம றகB( வழ(# ெதாடவத$ அ,ல'
$றHசா*டப*& வ1ெபா9', “நீதிம றக) நீதியி
ேகாயி,க)” எ ற எCண#'டேனேய வ1கி றாக).
இ  நீதிம றகளி, ேபாதிய வளக), ஆளணி வசதிக)
இ,லாத காரண#தா,, வழ( விசாரைணகளி, தாமத
ஏ$ப&கி ற'. இ#தாமத#தி$கான இ Jெமா1 காரண,
ேபாதியளவி, நீதிபதிக) நியமி(கபடாைமயா. எனேவ,
இ#தி1#த6 ச*ட#தி 4ல ேம,நீதிம ற நீதிபதிகளி
எCணி(ைகைய
அதிகாிபத$
ஆவனெச8வ',
வழ(கைள விைரவாக விசாாிபத$ ஒ1 தீவாக
அைமK.
இதJட
இைண@ததாக நா
இ ஏ$ெகனேவ
வLK#திK)ள சில ேகாாி(ைககைளK . ைவ(க
வி15கி ேற . உ6ச நீதிம றக), ேம, நீதிம றக)
ம$ ேம .ைறM*& நீதிம றகளி, ேபாதியளA
தமிNெமாழி 4லமான நீதிபதிகைள நியமிபத$ வட(,
கிழ( மாகாணகளி, ெசய$ப&கி ற நீதிம றகளி,
ேமலதிகமாக நீதிபதிகைள நியமிபத$ நடவ?(ைக
எ&(கபட, ேவC&. தமிNெமாழி 4லமான ெமாழி
பய பா*ைட( ெகாCடவகள' பல வழ(க) ேதகி(
கிடபத$# தீவாக இ@த நைட.ைற அைமK எ ப'
என' எதிபாபா. அ றி, இ(ேகாாி(ைக ெதாடபி,
எவ1 இனவாத ேநா(க ெகாCட அவதான#ைத6
ெச=#த(Gடா' என( ேக*&(ெகா)கி ேற . அ#'ட ,
அைன#'
நீதிம றகB(
ேபாதியளA
ெமாழிெபயபாளகைள நியமிப' றி#' விைரவான
நடவ?(ைகக)
ேம$ெகா)ளபட
ேவC&ெம ற
ேகாாி(ைகையK இ . ைவ(க வி15கி ேற .
ேம=, ச*ட மாஅதிப திைண(கள#தி, ப,ேவ
வழ(க) பாாியளவி, வி@தி1பத$கான பிரதான
காரணகளி, ச*ட#தரணிகளி ப$றா(ைறK ஒ 
என( Gறப&கி ற'. எனேவ, இ>விடய ெதாடபி=
.(கிய
கவன
ெச=#தப*&,
ேபாதியளA
ச*ட#தரணிகைள உ)வாவத$கான நடவ?(ைகக)
ேம$ெகா)ளபட
ேவC&ெம 
ேக*&(ெகா)கி ேற .
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පා!1ෙ0ව

[ගX ඩලස් ෙcවාන0දා මහතා]

வட(, கிழ(கி, தகள' அரசிய, உாிைமகைள
ெவ ெற&(க ேபாரா?ய தமிN ேபO இைளஞக) பல,
பயகரவாத# தைட6ச*ட#தி கீN ைக'ெச8யப*&,
பிைண வழகபடாம= $றப#திாிைக பகிரபடாம=
வ1ட(கண(கி,
சிைற(ைகதிகளாக
உ)ளன.
விசாரைணக)
இ ன.
.?Aறவி,ைல
எ ற
காரண#தா,, இ Jெமா1 ெதாைகயின சிைறயி,
வா&கி றன. அவக) சிைறகளி, அைட(கப*&
பிைண வழகபடாம, வழ(க) தாமதமாக விசாரைண(
எ&(கப&ேபா' பல வ1டக) கட@'ேபாகி றன.
இதி# தீ5 வ1ெபா9' பல வழ(களி, அவக)
$றம$றவக) எ  வி&தைல ெச8யப&வைதK
காCகிேறா. அ>வாறானவக) தம' இளைமைய,
வாLப#ைத
இழ@தவகளாக,
வேயாதிபகளாகA
ேநாயாளிகளாகA ெவளிேய வ1கி றாக). மனிதாபிமான
அ?பைடயி, பா(ெபா9' இ' ஒ1 பாவ6 ெசயலா.
அவகைள ெவளிேய எ&பத$6 சப@தப*டவகளி
&ப#தவக) பல இல*ச(கண(கான Qபாைய6
ெசலவி&கி றன. &ப#தவக) நீதிம றகB( ஏறி
இறகிேய கால#ைத( கழி#' கைடசியி, அவகB
இற@'வி&கிறாக). கட@த 30 ஆC& கால#தி,
தமிழகளி, ெப1பாலானவக) நீதி கிைட(காம=
உாிைமK சம#'வ. கிைட(காம= மCRடJ
கட=டJ சகமமாகிவி*டாக). இ@த நா*? அரOக)
இத$ ெபா5( GறேவC&.
அCைமயி, தமிN இைளஞ ஒ1வ 18 ஆC&க)
அநியாயமாக6 சிைறயிலைட(கப*&, 18 ஆC&களி பி
நிரபராதி
எ 
வி&வி(கப*&)ளா.
இவாி
இளைமையK இழ@த வாNைவK யா1 மீள(ெகா&(க
.?யா'. இேதேபா,, அUராத5ர சிைற6சாைலயி,
அைட(கப*டவகB
தம(காக
நீதி
ேக*&
உCணாவிரதமி1(க ேவC?ய நிைலைமேய ஏ$ப*&)ள'.
ச*ட மாஅதிப1( வAனியாA( வழ(ைக மா$கி ற
அதிகாரமி1@',
அவ
அைத
பய ப&#த#
தயகி றா. இத$ பி னா, இ1( தைட எ ன?
ெத$ைக6 சா@தப&#த வட(கி=)ளவகைள6 சிைறயி,
அைட(கி றாக). $றமிைழ#தி1@தா, ச*ட#தி
காவலகB ச*ட#ைத6 ெசய$ப&#'பவகB விைரவாக
நடவ?(ைக எ&(கேவC&. கால@தாN#தி6 ெச8யப&
வி&தைலயினா,
எ@தவிதமான
ந ைமK
சப@தப*டவகB((
கி*டா'.
ம(கைள
உண6சிவசப&#தாம= உOேப#தாம= ெம ேம=
கால@தாN#தாம= அரO விைரவாக நடவ?(ைக எ&#'(
ைகதிகைள
வி&தைல
ெச8யேவC&ெம 
ேக*&(ெகா)கிேற . இைளஞகளி
அைமதியி ைம,
நா*&( ந,லத,ல. இைத அJபவ#தி, நா அைனவ1
அறிேவா.
ேம=, அJராத5ர#தி, 4  தமிN அரசிய,
ைகதிகளி
41
நா*களான
உCணாவிரத
ேபாரா*டமான', உாிய ேநா(கிைன எ*டாத நிைலயி,
.?A( வ@தி1(கிற'. "தமீதான வழ(கைள ேவ
நீதிம றகB(
மா$ற(Gடா'"
எ ற
ேம$ப?
ைகதிகளி ேகாாி(ைகயான' நியாயமானேத! அவகள'
ேபாரா*ட#தி$# தமிN ம(க) தரபிL1@' பரவலாக
ெபா' அைம5க) தரபிL1@' ப,கைல(கழக
ம*ட#தி, தகள' க$ைககைள இைடநி#தி(ெகாCட
மாணவக) தரபிL1@' ஆதரA கிைட#தி1@த'.
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எனிJ, இ@த ேபாரா*ட#திைன வழிநட#தியி1(க
ேவC?யவக), தமிN ம(கள' அரசிய, பிரதிநிதிக) தாேம
எ ேபாராவ. அவக) இ@த விடய#ைத# தம' Oயலாப
அரசிய=(காக மா#திர பய ப&#தி(ெகா)ள .ய$சி#'6
ெசய$ப*டத
காரணமாகA ேம$ப? பிர6சிைனைய#
தீபத$ அ,ல' இ(ைகதிகளி
வி&தைல(காக
ேநைமயான .ைறயி, ெசய$படாதத காரணமாகAேம 41
நா*க) ெதாட@தி1@த ேபாரா*ட, அத$கான ேநா(க
நிைறேவறாத நிைலயிேல ைகவிடபட ேநாி*&)ள'.
எைம ெபா#தவைரயி,, தமிN அரசிய, ைகதிக)
அைனவ1
ெபா'
ம னிபி
அ?பைடயி,
வி&வி(கபட ேவC& எ ப' எம' ேவC&ேகாளா.
இ' ெதாடபி, உாிய அைன#'# தரபின1 கவன
ெச=#த . வரேவC&. அ#'ட , 1983ஆ வ1ட
ெவL(கைட6
சிைற6சாைலயி,
ேம$ெகா)ளப*ட
ப&ெகாைலக), அத$ பி னரான காலக*டகளி,
பCடாரவைள, வAனியா ேபா ற இடகளி, சிைற(
ைகதிக)
ப&ெகாைல ெச8யப*டைம எ பைவ
ெதாடபி= உாிய விசாரைணக) ேம$ெகா)ளபட
ேவC&.
அ&#ததாக,
$ற6
ெசய,கB(
பLயா(கப*ேடா1( சா*சியாள1(மான உதவி
ம$ பா'கா56 ச*ட#ைத தி1#'வத$கான ச*ட4ல
இ சமபி(கப*?1ப' கால#தி
க*டாய#
ேதைவயா. இலைகயி
சன#ெதாைக த$ெபா9'
ஏற#தாழ 22 மி,Lயைன எ*?பி?#')ள'. இவகளி,,
கட@த 30 வ1ட கால K#த#தி காரணமாக 1980களிL1@'
5லெபய@த தமிNேபO ம(க) ஏற#தாழ 1.5 மி,Lய
அ,ல' 15 இல*ச ேப உ)ளடவாக). இ'தவிர,
ஏற#தாழ 7 இல*ச ேப ெதாழி, காரணமாக, ெவளிநா*&
ேவைலவா85 .கவரக#தி
ச*டகB( ஏ$ப
ெவளிநா&களி, ெதாழி, ெச8K அைன#' இனகைளK
ேச@த
இலைகயக)
ஆவாக).
இவகளி,,
இலைகயி
இன(கலவரகளி
ேபா' பாதி(கப*
ேடா1 சா*சியாளகB அடகிK)ளாக). இவக)
சப@தப*ட வழ(க) விசாாி(கப&ேபா', அவக)
தா ெதாழி,5ாிK, வதிK நா&களி, இ1@தவா
நீதிம ற விசாரைணகளி, சா*சிய அளிபத$ அ,ல'
G$றிைன வழவத$ இ#தி1#த வழிெச8கி றைம
வரேவ$க#த(கதா.
இலைகயி சன#ெதாைகயி, ப#' சத\தமாேனா
த$ெபா9' ெவளிநா&களி, வாNகி றன. அவக)
ஏற#தாழ 8 மி,Lய அெமாி(க ெடாலகைள வ1டா@த
நம' நா*&( அJ5கி றாக). இ#ெதாைக நம'
ஏ$மதி( இற(மதி( இைடயிலான வணிக
நி=ைவைய6 சம ெச8வத$ ேபரளவி, உதவி
5ாிகி ற'. இவகB( நா பா'கா5 ச=ைககB
வழவ'ட ம*& நி விடா', அவக) வா(காள
தைகைம ெப$றி1பி , ேதசியம*ட# ேதத,களி,
வா(களிபத$ அவக) வா9 நா&களி=)ள நம'
]தரககளி, வசதி ெச8' ெகா&(கபட ேவC&ெம 
இ6சைபயி, மீC&ெமா1 .ைற வLK#தி( Gற
வி15கிேற .
அேதேநர, ெவளிநா&களி, வாNபவகளாக*&,
உ)நா*?, வாNபவகளாக*&, தாக) சா@த
வழ(களி, தகள' சா*சியகைள வழகி றேபா',
$றக) Oம#தப&கி ற நபகள' பா'காபிைன
உதிப&#'வத$ ச4க#தி, அவகB(கி1(கி ற
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ந$ெபயைர பா'காபத$ உாிய நடவ?(ைகக)
எ&(கப&த= ெபா8யான $ற6சா*&க) ஒ1 நபமீ'
Oம#தப&மானா, அதைன பகிரகப&#தா' அ'
ெதாடபி,
உாிய
விசாரைணகைள
ேம$ெகாC&
உCைமக) ெவளி(ெகாC&வரப&த= ேவC&.
$ற Oம#தப*டவமீ' \Cபழிக) Oம#தபடாத
வைகயிலான ஏ$பா&கைள ேம$ெகா)வ' ெபா8(
$ற6சா*&கைள6 Oம#'ேவா1( எதிரான ச*ட
நடவ?(ைகக)
எ&(கபட(G?ய
^Nநிைல
உதிப&#தப&வ' அவசியமா.
அ&#ததாக, $ற6ெசய,கைள# த&#த, தி1#த6
ச*ட4ல ப$றி ேபச வி15கிேற . ஜனநாயக#தி$
நா  ]Cக) உCெட  ெசா,லப&கிற'.
ச*ட#'ைற, நீதி#'ைற, நிவாக#'ைற, ஊடக#'ைற
எ பனேவ ஜனநாயக#ைத தா அ@த நா 
]Cகளா. ஜனநாயக#தி
]Cக) ம(கB(கான,
ம(களி
உாிைமகைள( காபா$ ]Cகளாக,
பிர6சிைனகைள . னி#' நிவனகளாக இ1(க
ேவC&. இ@த நா  ]CகB ம(களி நல கைள(
க1#தி$ெகாC& விைன#திறJட
ெசய$ப&ெபா9ேத
ச*ட#தி
ஆ*சி நிலA; நா*& ம(க) அைனவ1
சமாதானமாகA இன இண(கபா*&டJ வாழ .?K.
ஜனநாயக#தி
.த ைம#
]ணான
எம'
ச*டவா(க#'ைற( 70 ஆC&க) a#திைய நா
அCைமயிேலேய பாரா*? ேபசிேனா. இ1பிJ
K#த#ைத .?A(( ெகாC&வ@த பிற இ ன. இன
பிர6சிைன(கான தீA . ைவ(கபடவி,ைல. நம'
நா*? ப&கட கைள அைடப' ப$றிK அபிவி1#தி#
தி*டகைள6 ெசய$ப&#'வ' ப$றிK சிலாகி#'
ேபOகி ேறா. மிகA கbடப*& ஒ1வா உ)cரா*சி#
ேதத, ச*டகைளK மாகாண சைப# ேதத,
ச*டகைளK தி1#திேனா. 5திய அரசியலைமைப
இய$வ', பாராBம ற# ேதத,க) ச*ட#ைத
தி1#'வ', ஜனாதிபதியி அதிகாரகைள( ைறப',
நிைலமாகால நீதிைய நிைலநா*&வ', ெபா5(
Gவ', இழd& வழவ' ேபா ற விடயக)
நிைறேவ$றபடா' ந.
இ ன. பா(கியாகேவ
இ1(கி றன.
இதனிைடேய,
உய@'
ெச,=
விைலவாசியினா= நா*?, அதிகாி#'6 ெச,=
$ற6ெசய,களா= இய$ைகயி அன#தகளா= \தி
விப#'(களி அதிகாி5 எ பனவ$றினா= சாதாரண
ம(க) பாதி(கப*&)ளாக). இ(க*ட#தி,, நா
நீதி#'ைறைய
விைன#திறனா(வத$
இ@த(
$ற6ெசய,கைள# த&#த, தி1#த6 ச*ட4ல ப$றி
விவாதி#'( ெகாC?1(கி ேறா.
ஜனநாயக#தி
இரCடாவ'
]ணான
நீதி#'ைறயி=)ள ஓ*ைடக) விைரவாக அைட(கபட
ேவC&. அ@த வைகயி,, நீதி#'ைறயி
.(கிய
பதிAகளான 1979ஆ ஆC? 15ஆ இல(க $றவிய,
நைட.ைற6 ச*ட(ேகாைவயி
ேதாதான பிாிAக)
நீ(கப*&, $றவிய, ச*ட(ேகாைவயி
பிாிA
இல(ககைள( ெகாC& பிரதிM& ெச8வத 4ல
தி1#'வத$ வழிவைக ெச8வ' கால#தி
உடன?#
ேதைவயா. இ .(கிய எ னெவ றா, இலைக(
$றவிய, ச*ட இலைக ம(கB( ம*&ம,லாம,
இலைகயி, வசி(கி ற சகல1( ஏ$5ைடய ச*டமா.
எனேவ,
நீதி#'ைறைய
விைன#திறைமKட
ெசய$ப&#'வத$ ஏ$5ைடயதாக, 22ஆ அ#தியாயமான
$ற6 ெசய,கைள# த&#த, க*டைள6 ச*ட#ைத#

தி1#'வத 4ல,
இ.த ைம6
ச*டவா(க#தி
அ*டவைணைய ெபா1#தமானவா மா$றீ& ெச8வ'
கால@தாN#தாம, ெச8யபட ேவC?ய தி1#தமா.
இத 4ல, இலHச அ,ல' ஊழ, ப$றிய
சா#'த,கைள 5லனா8A ெச8வத$கான ஆைண(96
ச*ட#தி
கீழான தவறி
த ைமக), கணினிவழி(
$ற6ச*ட#தி கீழான தவறி த ைமக), ேபாைதf*&
ஔடதகளின'
உளம1*சி
ஏ$ப&#'
பதா#தகளின'
ச*ட
விேராதமான
வியாபார#தி$ெகதிரான சமவாயகளி கீNவ1 தவக),
சி#திரவைத ம$ ேவ ெகாhரமான, மனிதாபிமானம$ற
அ,ல' கீN#தரமாக நட#த, அ,ல' தC?#த,
எ பனவ$(ெகதிரான சமவாய6 ச*ட#தி
கீNவ1
தவக), பயகரவாத#தி$ நிதியளிைப ஒ&(த,
மீதான
சமவாய6ச*ட#தி
கீழான
தவக),
O&பைட(கல க) க*டைள6 ச*ட#தி கீழான தவக),
?வ1ேவா, ?யக,ேவா ச*ட#தி கீழான தவக),
5லைம6ெசா#'6 ச*ட#தி கீழான தவக), பகிரக
ஆதன6 ச*ட#தி கீழான தவக), தீ விைளவி(
ஆKதக) ச*ட#தி
கீழான தவக), ெகா&பனA
உபாயகளி ேமாச?6 ச*ட#தி$( கீழான தவக),
தCடைன6 ச*ட( ேகாைவயி கீழான தவக), நHOக),
அபி ம$ அபாயகரமான ஔடதக) ச*ட#தி கீழான
தவக), பண ]8தா(க, தைட6 ச*ட#தி கீழான
தவக), பயகரவாத# த&56 ச*ட#தி கீழான தவக),
இலைக ெவளிநா*& ேவைலவா85 பணியக6 ச*ட#தி
கீழான தவக) எ  107 வைகயான தவகளி
அ*டவைணக) தயாாி(கப*&, 1979ஆ ஆC? 15ஆ
இல(க( $றவிய, நடவ?(ைக .ைற6 ச*ட(ேகாைவயி
ேதாதான
பிாிAகளி
இல(கக)
மா$றீ&
ெச8யப*?1(கி றன. இ>வாறான தி1#த6 ச*டமான',
அதைன நைட.ைறப&#' ஜனநாயக#தி 4 றாவ'
]ணான நிவாக#'ைறயின ம$ வழ(களி,
சப@தப*டவகளி
நடவ?(ைககைள
இலப&#'வ'ட ,
நீதிம றகளி
வழ(களி
தீ5(கைள விைரAப&#'வத$ உதA. எனேவ,
இ6ச*ட# தி1#த#ைத( கால@தாN#தா' சைபயி,
சமபி#தி1பைத நா வரேவ$கி ேற .
இதியாக, நா உ)c அதிகாரசைபக) (விேசட
ஏ$பா&க)) ச*ட#ைத ப$றி( Gற வி15கிேற .
கால@தாN#திேயJ இ>விேசட ச*ட ஏ$பா&கைள
மாகாண சைபக) ம$ உ)cரா*சி அைம6ச
இ6சைபயி,
சமபி#')ளைத
வரேவ$கி ேற .
நீCடகாலமாக, அசாதாரணமான ^Nநிைலக) காரணமாக
வட மாகாண#தி=)ள .,ைல#தீA மாவ*ட#ைத6 ேச@த
5'(?யி15 ம$ கைர'ைறப$ எ  ம(களா,
அறியப& மாிைடப
பிரேதச சைபகB(கான
ேதத, ெதாடபான அறிவி#த,க), ேதத,கைள
பி$ேபா&த,, நியமனகைள அளி#')ள ஆ*க)
இற@தைம, 5லெபய@தைம, க*சி மாறிK)ளைம, 35
வய'(( ைற@த அேப*சகக) 35 வய'(
ேம$ப*டவகளாகிK)ளைம
ஆகியைவ
காரணமாக
இ6ச*ட#தி1#த அவசியமாகி ற'. இ>விேசட ஏ$பா*&6
ச*ட 5'(?யி15 ம$ கைர'ைறப$ பிரேதச
சைபகB(கான உ)cரா*சி# ேதத,கைள நட#'வத$
வழிெச8தி1ப' வரேவ$க#த(க'. இ>விேசட ஏ$பா*&6
ச*ட#தி
தமிN ெமாழிெபயபி, கைர'ைறப$ைற
மாிைடப
எ 
றிபிடப*&)ள'.
மாி*ைடப$ைற# தமிழி, கைர'ைறப$ எ ேற
அபிரேதச ம(க) அைழபதா, மாிைடப
எ ற
'

'

'

'
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[ගX ඩලස් ෙcවාන0දා මහතා]

ஆகில6 ெசா$பத#தி$# தமிழி, கைர'ைறப$ எ 
தி1#த
ெச8Kமா
அைம6ச
அவகைள(
ேக*&(ெகா)கி ேற .
இதியாக,
ஜனநாயக#தி
நா காவ' ]ணான
ஊடக ப$றி ேபசேவC&. நா ஏ$ெகனேவ Gறிய
4  ]Cகைள ப$றிK அவ$றி, எ ன நட(கி ற'
எ பதைன ப$றிய உCைமகைளK அவ$றி
விமசனகைளK
ெச8தியாகA
பபா8வாகA
ம(களிட ெகாC&ெச,= மக#தான கடைமைய ஊடக
ெச8ய ேவC&. உCைமக) 5னிதமானைவ, க1#'6
Oத@திரமான' எ ற 4லம@திர#ைத பதிகாலாக(ெகாC&
ம(கB( ஊடக#'ைறயின ேசைவயா$ற ேவC&;
ம(கB( உCைமக) ெகாC&ெச,லபட ேவC&.
அ@த வைகயி,, அவக) நா*? நலைனK ம(களி
நலைனK . னி#தி ஜனநாயக#ைத இ@த நா*?,
பலப&#'வத$காக6
ெச8கி ற
பகளிைப
வரேவ$பேதா&,
அவகளி
ேசைவ(காக
என'
ந றிையK ெதாிவி#'(ெகா)கி ேற .
அ&#', தமிN ம(க) தம(கான நீதி(ெகன( கா#தி1(
^ழ=()ேள இ ன. வாN@'ெகாC?1(கி றாக).
ேபா($ற விசாரைணக), மனித உாிைம மீற,க),
காணாம$ேபானவக)
ெதாடபான
.ைறபா&க)
ஆகியவ$(
நபகமான
விசாரைண
ெபாறி.ைறயிjடாக
பாரப*சம$ற
விசாரைணக)
நட#தப*&, உCைமக) கCடறியபட ேவC&.
அ#தைகய விசாரைணகளிjடாக பாதி(கப*டவகB(
நீதிK
பாிகார.
கிைட(க6ெச8வ'
ந
ஒ>ெவா1வாின' கடைமயா. இ>விடயகளி, நீதி
கிைட(க ேவC&ெம  கா#தி1( ம(கB( உாிய
கால#தி,
நீதி
கிைட(க
வழி
ெச8யபடாம,
கால@தாN#தப&மாக இ1@தா, அ' நீதி ம(கப&வத$
ஒபானதா.
5திய ஆ*சி ஏ$ப&#தப*டேபா' த ைன( ெகாைல
ெச8ய .ய றவ எ  Gறப*டவ1( ெபா' ம னி5
வழகி தன' ந,ெலCண#ைத ஜனாதிபதி ைம#திாிபால
சிறிேசன அவக) ெவளிப&#தியி1@தா. அேதேபா,,
1998ஆ ஆC& எ
ைன( ெகாைல ெச8K ேநா(க#'ட
தா(கியவகB( த$ெகாைல# தா(த, நட#தி எ ைன(
ெகாைல ெச8வத$ .ய$சி ெச8தவகB( உதவியதாக(
$ற Oம#தப*டவகB( நீதிம ற தCடைனகைள
வழகி# தீ5கைள வழகியி1@தா=, அவக) தவறாக
வழிநட#தப*டவக) எ பதா, அவகைள ம னி#'
ெபா' ம னி5 வழக ேவC&ெம  நாJ
வி15கி ேற ;
என'
வி1ப#ைத
அ?(க?
ெவளிப&#திK வ@தி1(கி ேற .
இ>வாறான ^ழL, இ@த அரசாக, பல
ஆC&களாக6 சிைறகளி, அைட(கப*& தCடைனகைள
அJபவி#'( ெகாC?1( தமிN அரசிய, ைகதிகைளK
ெபா' ம னி5 வழகி வி&தைல ெச8' தன'
ந,Lண(க6 சமி(ைஞைய தமிN ம(கB( வழக
ேவC&ெம  இ6ச@தப#தி, வLK#'வேதா&,
என( இ@த வா8ைப வழகியைம( ந றி Gறி,
விைடெபகி ேற .
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ග තලතා අVෙක7රල මහK*ය

(மாமி (திமதி) தலதா அ#ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

Hon. Member, I just want to clarify something. I want
to know whether you will be here in the House till the
end of the Session.
ග ඩ$ලස් ෙ@වාන,දා මහතා

(மாமி டள8 ேதவான1தா)
(The Hon. Douglas Devananda)

If you want me to, I can stay.
ග තලතා අVෙක7රල මහK*ය

(மாமி (திமதி) தலதா அ#ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

You mentioned a particular case which was
transferred to Anuradhapura. Hon. Member, that was
done at the request of the key witnesses. They are also
former LTTE cadres and they have made this request for
their own safety. So, that was done because of their
request.
Also, you mentioned about some detainees. If you
want, I can give you all the details. Island-wide, the total
number of suspects in remand custody to frame charges
as at 31.07.2017 are 18. The number of detainees in
remand custody, who are to be served with indictments
are 17 as at today, out of which seven are Sinhala
suspects and ten are Tamil suspects. Twelve of them are
at the New Magazine Prison, four are at Trincomalee, one
is in Batticalo and the other is in Monaragala. If you
really want to know other details, I can give you the
details.
ග ඩ$ලස් ෙ@වාන,දා මහතා

(மாமி டள8 ேதவான1தா)
(The Hon. Douglas Devananda)

Hon. Minister, as you know, now security-wise, the
country is safe.
ග තලතා අVෙක7රල මහK*ය

(மாமி (திமதி) தலதா அ#ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

Yes.
ග ඩ$ලස් ෙ@වාන,දා මහතා

(மாமி டள8 ேதவான1தா)
(The Hon. Douglas Devananda)

Therefore, the witnesses can be given security and
they can go there and give witness.
ග තලතා අVෙක7රල මහK*ය

(மாமி (திமதி) தலதா அ#ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

For that, of course, the aggrieved party will have to
make an appeal to the High Court, Anuradhapura. Then,
they will consider it and transfer the case back to the
court in Vavuniya. They all have been one group and
now, two of them have become key eye-witnesses. They
had made the request and the Attorney-General had
consented the transfer of this case to Anuradhapura.
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ග ඩ$ලස් ෙ@වාන,දා මහතා

(மாமி டள8 ேதவான1தா)
(The Hon. Douglas Devananda)

Thank you.
[අ.භා. 3.30]

ග කණාරKන පරණතාන මහතා (rණතා
සංවධන හා වෘKය rH ෙය7ජ' අමාත'Vමා)

(மாமி
கணார#ன பரணவிதான - திறக
அபிவி#தி ம*+ ெதாழி*பயி*சி பிரதி அைம/ச)

The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of
Skills Development and Vocational Training)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, අකරණ ඇම½ ගX තලතා
අෙකරළ මැCය $J0 ෙදවන වර ;යැBම සඳහා අද #න
ඉ#Vප3 කර ෙබන සංෙශධන පන3 ෙකeප3 අෙ රෙ¤
අකරණෙ] @)ය පJඳෙ lයාදාමය සබ0ධෙය0
ඉතාම3ම වැදග3 ඒවා බව අ සඳහ0 කර0න කැමැo.
අෙ ෙබන Rධාන ;යම0 ෙදක) ෙ අවස්ථාෙQT මත)
කර0න ඕනෑ. ඒවා තමo "@)ෙ] පමාව - @)ෙ] Cමාව"
;යන එක සහ "කලබල @)ය, @)ය වළ දැම)" - justice
hurried is justice buried - ;යන එක.
ඒ කාරණය
සබ0ධෙය0 න අ භය ෙව0න අවශ4 නැහැ. ෙමකද,
එෙහම එක) අෙ රෙ¤ ෙව0ෙ0 නැ බව හැෙමම ;යනවා.
සර3 ෙෆ0ෙස%කා මහ3මයාට නA දම0න වාෙ ෙcවලT
හැX¯ ෙකට "කලබල @)ය)" සාමාන4ෙය0 Jkෙවලා
නැහැ. අXk ගණනාව) ස්ෙස% Jcධ ෙවO0 ෙබ0ෙ0 නA
කට@වල Rමාදයo. [බාධා ;<ම)] ඒවාට3 ෙවලාවට වැෙª
Jcධ ෙවo. ෙකෙහම ණ3 රෙ¤ @)ෙ] පමාව) ෙබනවා.
සාමාන4ෙය0 අපරාධ නAව) අවස0 ව0න අXk 17ක $තර
කාලය) ගතෙවනවා. ඒ නA සබ0ධෙය0 ගතවන කාල uමා
ගX අ?3 ¶. ෙපෙ!රා Cෙයජ4 අමාත4මා ෙ ගX සභාෙQ
ඉ#Vප3 කළා. එමා මත) කළා, ෙ වන $ට අපරාධ නA
17,000) පමණ අකරණවල ෙගඩ ගැHලා ෙබන බව. අ
HතP, ඒවාෙ] $0#තය0ට @)ය ඉෂ්ට කර ග0න අXk 17)
බලාෙගන ඉ0න Jcධ ණාය ;යලා. ඒ පමා B ලැෙබන
@)ෙය0 ඇ ෙ3Xම ෙමක)ද? එH ;Jම ෙ3Xම) නැහැ.
@)ය ඉe ෙනණා හා සමානo. එම Cසා අෙ රෙ¤ RPඛ
අවශ4තාව) තමo, @)ය පJඳෙ lයාදාමය ෙQගව3 ;<ම
සඳහා යවර ගැ½ම. අකරණ CලධාV0ෙ, $ෙශ%ෂෙය0
මහාකරණ $Cශ්චයකාරවX0ෙ සංඛ4ාව වැ ;<ම ;යන
කාරණය ඒ සඳහා ග0නා එක යවර) පමණo. ෙවා
සබ0ධෙය0 රෙ¤ $ෙQචනය) ඇෙවලා ෙබනවා.
අකරණෙය0 CJ කලට, CJ ෙවලාවට @)ය ඉෂ්ට Jcධ
ෙනBම සබ0ධෙය0, රෙ¤ අකරණ පcධය +බඳව ෙලM
$ෙQචනය) ඇෙවලා ෙබනවා. නP3 අවාසනාවකට ෙබන
කXණ ව0ෙ0 සමාජෙය0 ෙ වාෙ $ෙQචන එLල ෙවන
ෙකට අෙ අකරණ )ෙෂ%vෙ] සමහර අය ඒවා ෙප¡cග1කව
භාර ග0න එකo. ෙප¡cග1කව භාර අරෙගන ඒෙගLෙල
කLපනා කරනවා, ෙක මට එLල කළ $ෙQචනය) ;යලා.
අෙ ර0ජ0 රාමනායක රාජ4 අමාත4මාට3 Jcධ ෙ^ ඒ
වාෙ ෙදය). එමා ඉ#Vප3 කෙළ% ෙ රෙ¤ අකරණ
පcධෙ] කඩා වැÝම +බඳව ෙබන ෙපk $ෙQචනයo.
"රාවය" පvෙ] ක!තෘ $)ට! අoව0 මහ3මයා ට ක10
ෙපත)ම 1යලා ෙප0gවා, අකරණෙ] ෙබන කඩා වැÝම
ෙකo ;යලා. ඒක රෙ¤ ෙබන මතය); රෙ¤ ෙබන ඇ3ත
මතය).
අෙ ර0ජ0 රාමනායක රාජ4 ඇමමා පා!1ෙ0
ම0nවරෙය) හැ|යට ඒ කාරණය ඉ#Vප3 කළාට පස්ෙස%,
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එමාට $Xcධව නA දම0න කථා කරනවා. ඒක මහා $Hqව).
ප{$ඩකXවාට ෙව තැºෙම0 Rශ්නය $සෙඳ0ෙ0 නැහැ.
එෙහම $සෙඳනවා න එමාව Hෙ! දමලා, අකරණෙ] කට@
ෙQගව3 කරලා, අකරණය cධ ප$v කර0න ඕනෑ. නP3
ඒක ෙව0ෙ0 නැහැ. අද අකරණය සබ0ධෙය0 මෙවලා
ෙබන ෙපk $ෙQචනය අXk ගණනාව) ස්ෙස% ෙබන
$ෙQචනය). ඒ සබ0ධෙය0 සමාජය අව# ෙව0න ඕනෑ. අ 3
ෙචදනා කර0ෙ0 නැව කර0න yqව0 ෙcවL |ක කර0න
ඕනෑ.
ගX අ?3 මා0නෙපXම ම0nමාෙ සභාප3වෙය0
lයා3මක ¯ ෛනක කට@ (Áෂණ $ෙර ) සහ මාධ4
+බඳ ආංක අ )ෂණ කාරක සභාවට ඉතාම වැදග3 ෙයජනා
රාය) -ෙයජනාව1ය)- ඉ#Vප3 ෙවලා ෙබනවා. දැ0 අපට
ෙපෙනනවා, ඒවා මත පදනෙවලා එ;0 එක, එ;0 එක ඒ
සංෙශධන පා!1ෙ0වට ඉ#Vප3 වන බව. සමහර ෙcවL
ෙ වාෙ ෛනක සංෙශධන ෙව0න yqව0. තව3 සමහර
ෙcවL අර ;Qවා වාෙම අදාළ පහwක සැපàම යනාT කX¯
සබ0ධෙය0 ෙවන සංෙශධන ෙව0න yqව0.
අ ඒවාo0 @)ෙ] පමාව Cමා ;<ම සඳහා වැඩ කට@
කර0න ඕනෑ. එම Cසා මම Hත0ෙ0 ෙ ඉ#Vප3 කර ෙබන
(සංෙශධන) පන3 ෙකeප3 නම ඉතාම වැදග3 ;යලාo.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, අද @)ෙ] $ශාල පමාව)
ෙබන Cසා අපරාධ ;<මට, Áෂණ ;<මට ෙබන ලජාව සහ
භය සමාජෙය0 පහ ෙවලා HLලා ෙබනවා. ෙමකද, ඒ
අපරාධකXව0 කLපනා කරනවා අෙ අපරාධයට දþවම)
හබ ෙව0ෙ0 නැහැ, හබණ3 ඒ දþවම ෙබෙහම පමා B
හබෙවන දþවම), ඒ කාලය ඇළත අපට ඕනෑ ෙදය) කර
ග0න yqව0 ;යලා. $ෙශ%ෂෙය0ම ධනය සහ බලය ෙබන
සමහර අය ෙ කX¯ කාරණා සබ0ධෙය0 කLපනා
කරනවා, අපට ඕනෑ තර ඔය කථා ;යාyෙද0, අෙ ආ^Aව)
ආවාම අ ඒක අ ෙවනස් කර ග0න, එෙත) ෙක
අLලාෙගන, අLලාෙගන යP ;යලා. ඒ වාෙ ආකLප දරන
අයට පමා B @)ය ඉෂ්ට ෙවන අකරණ පcධය) ºෙම0
වාJ ෙව0නට yqව0. නP3, සමාජය) හැ|යට අ ඒ මr0
කඩාෙගන වැෙටනවා. එම Cසා ෙපkෙQ ග3තාම, ෙ
ව4වස්ථාදායක සභාව +0 රෙ¤ @)ය පJඳෙ lයාදාමය
ෙQගව3 කර0න න ෙමවැC අණපන3 ඉතාම ෙQගෙය0
සමත කරලා lයා3මක ;<ම අවශ4o ;යලා අ අදහස්
කරනවා. ෙ කට@ ෙQගව3 ;<ම සඳහා අෙ ගX අකරණ
ඇමOය ග0නා  ඉතාම
කා!ය)ෂම lයාදාමය
සබ0ධෙය0 රෙ¤ ෙග¡රවය ඔබOයට HO ෙවනවා.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, ඊට අමතරව තව එක වැදග3
කාරණාව) මම මත) කර0න ඕනෑ. අෙ ගX ම0nෙම)
ෙමම ගX සභාෙQ කථා කරලා එක කාරණාව) ඉ#Vප3 කළා.
එමා ;Qවා, අපරාධ $0#තය0 සහ සා)කXව0 හට සහාය
Tෙ සහ ආර)ෂා ;<ෙ (සංෙශධන) පන3 ෙකeපත
ආ^Aව ඉ#Vප3 කර0ෙ0 ෙවන ෙදය) Hෙ3 යාෙගනo
;යලා. බලහ3කාරෙය0 අXදහ0 ;<ම වැළැ)Bම සඳහා
ෛනක ෙයජනාව) ෙ පා!1ෙ0වට ඉ#Vප3 ෙවලා
ෙබනවා. ඒ සබ0ධෙය0 රෙ¤ $$ධ මත ෙබනවා ;යලා අ
ද0නවා. ඒ සබ0ධෙය0 $$ධ අ!ථ Cúපණ ඉ#Vප3 ෙවලා
ෙබනවා. ඒ සබ0ධෙය0 සමහර වැර# අදහස් Rචාරය ෙවO0
ෙබනවා. ෙමතැන3 ඒක ;ය0න තමo උ3සාහ ග3ෙ3.
අපරාධයක $0#තය0 සහ සා)කXව0ට සහාය Tෙ සහ
ආර)ෂා ;<ෙ (සංෙශධන) පන3 ෙකeපත ෙගන එ0ෙ0
ෙක| ඩයස්ෙපරාව සනස0නo ;යන කථාව) ෙමම ගX
සභාෙQT ;යැණා.
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පා!1ෙ0ව

[ගX කXණාර3න පරණ$තාන මහතා]

දැ0 මම ඒ ගැන පැහැ#1 ;<ම) කර0න කැමැo.
බලහ3කාරෙය0 අXදහ0 ;< වැළැ)Bම සඳහා ඒ
ෙයජනාව ෙගෙන0ෙ0, අ¿තයට බලපාන $යට ෙනෙවo.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, ෙ ව4වස්ථාදායක සභාවට බැහැ,
අ¿තයට බලපාන $යට ½ සමත කර0න. ඒක ෙ රෙ¤
ආ^A_ම ව4වස්ථාවට $Xcධo. ෙ රෙ¤ ආ^A_ම
ව4වස්ථාවට $Xcධ පන3 ෙකeප3 ෙ පා!1ෙ0වට
සමත කර0න බැහැ. මම ;ය0ෙ0 ෙකo. ඕනෑම න
තවkරට3 එම පන3 ෙකeපත ෙදවැC වර ;යැBෙ $වාදය
ෙගෙනන දවෙස% අ -ෙ සභාවම- එක ෙවලා තව වග0ය)
දමP. ඒ ෙබන සැකය kX කර ගැ½ම සඳහා "ෙමය අ¿තයට
බලපා0ෙ0 නැහැ" ;යලා වග0ය) අ දමP. එතෙකට
වැෙª ඉවරo. එතෙකට 'ත1ෙයH පැෙනH ;·ල0 ද;0න' බැV
ෙවනවා. දැ0 ෙවලා ෙබ0ෙ0 ෙමක)ද? ෙකපය) දැකලා
;යනවා, "ෙම0න ෙෙ) ;·ල0 ඉ0නවා" ;යලා. ඒ වාෙ
කථාව) තමo ෙමතැන ;QෙQ. ෙ #හා ඒ $යට බල0න එපා.
ෙ පා!1ෙ0වට පැවX¯ ඉතා $ශාල වග~ම) ෙබනවා,
ෙ රෙ¤ අකරණ පcධය CJයාකාරව ෙමෙහයBම සඳහා
අදාළ ½ සපාදනය කර0න. ඒ එක කXණ) තමo,
අකරණය කා!ය)ෂම ;<ම. ඇ3ත වශෙය0ම අපට අවශ4
ෙවලා ෙබනවා, අපරාධයක $0#තය0 සහ සා)කXව0 හට
සහාය Tෙ සහ ආර)ෂා ;<ෙ lයාදාමය) ආරභ කර0න.
අද අ තC රට) $යට ෙනෙවo ඉ0ෙ0. අෙ රට
ෙලකයට සබ0ධ ෙවලා ෙබනවා. අෙ රෙ¤ OCස්w
ෙලකය yරා යනවා; ප#ංÂ ෙවලා ඉ0නවා; සංචාරය කරනවා;
´;යා සඳහා යනවා. ෙගය වශෙය0 අ අ0ත! සබ0තo.
අපරාධ ග3ත3, ඒවා ෙc7ය වශෙය0 ෙදකලාව ඈත නගරයක
Jcධ ෙවන ෙcවL ෙනෙවo. අපරාධ කරලා ෙලකය yරා ෙගස්
අපරාධව10 වස0ෙවලා JÝමට අපරාධකXව0 ඉතාම ර
ෙවලා ෙබනවා. ඒ වාෙම තමo සා)කXෙව3 ෙලකෙ]
හැම තැනම ඇ$#නවා; Ä$ත ගත කරනවා. සමහර ෙQලාවට
ඔ0ට ඉඩ) හබ ෙව0ෙ0 නැහැ, එම නAව ෙවgෙව0ම ෙ
රටට ඇ$Lලා කL ගත කර0න. ඒ වාෙම, දැනට ෙ රෙ¤
RJcධ නA ෙබන බව අ ද0නවා, $ෙcශයක Äව3 ෙවන
yරවැJය0 ඇ$Lලා සා) #ය @. ඒවා බලහ3කාරෙය0
අXදහ0 ;< සබ0ධ, ෙක| ඩයස්ෙපරාවට සබ0ධ නA
ෙනෙවo. ඒවා ඉතාම බලව3 අපරාධ; මහා පVමාණ Áෂණ. ඒ
අයට අෙ තානාප කා!යාලයකට ඇ$Lලා සා) ෙද0න
ඉඩකඩ ලබා k0ෙන3 ෙමකද ෙව0ෙ0? ඒ නAව ෙQගව3
ෙවලා රටට @)ය ඉෂ්ට ෙවනවා. ඒවාට බය අය ෙවාට
ඩයස්ෙපරා කථාව ;ය0න හදනවා; ෙවාට ෙක| ෙLබL
අලව0න හදනවා. ඔ0 'ත1ෙයH පැෙනH ;·ල0 ද;0න'
හදනවා. ඒ Cසා අ ඉතාම ෙග¡රවෙය0 මත) කර0න
කැමැo, අපරාධයක $0#තය0 සහ සා)කXව0 හට සහාය
Tෙ සහ ආර)ෂා ;<ෙ (සංෙශධන) පන3 ෙකeපත
ෙගෙන0ෙ0 ඉතාම පැහැ#1 අරPණ;0 බව. ඒ තමo, ෙ රෙ¤
@)ය පJඳෙ lයාදාමය ෙQගව3 ;<ම. බලහ3කාරෙය0
අXදහ0 ;<ව10 ආර)ෂා ;<ෙ පන3 ෙකeපත
අනාගතයට බලපාන එක). එය, වැ´cද) සHත එක)
ෙනෙවo. ඒක ඉතාම ෂ්ටසප0න _මයකට අෙ රට ෙගන
යෑම සඳහා ෙගෙනන ඉතාම වැදග3 Rජාත0vවාT
Rසංස්කරණය).
Rජාත0vවාT Rසංස්කරණ ෙ රටට
හN0වා Tම ෙ රටට කරන වැ´cද) හැ|යට ව4ාජ ෙcශෙR%0
$J0 හN0වා ෙද0න හදනවා. අද ෙවලා ෙබ0ෙ0 ඒකo. ඒ
Cසා ඒවාෙය0 ජනතාව ෙනමඟ යෑම වැළැ)Bම සඳහා එම
පන3 ෙකeප3 ෙගෙනන අවස්ථාෙQT අ ෙවා +බඳව
$ෙශ%ෂෙය0 සඳහ0 කර0න අවශ4 ෙවලා ෙබනවා.
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ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගX Cෙයජ4 ඇමමC, ඔබමාට ලබා T ෙබන කාලය
අවසානo.

ග කණාරKන පරණතාන මහතා

(மாமி கணார#ன பரணவிதான)

(The Hon. Karunarathna Paranawithana)

එෙහම න, ෙ සබ0ධෙය0 කා!ය)ෂම යවර ගැ½ම
සබ0ධෙය0 නැවත අෙ ආංක අ )ෂණ කාරක සභාවට
සහ ගX ඇමOයට අෙ ස්ය yද කර0න කැමැo.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ළඟට, ගX $?ත ෙහ%ර3 ම0nමා.
[අ.භා. 3.42]

ග dත ෙහ)රK මහතා

(மாமி விஜித ேஹர#)
(The Hon. Vijitha Herath)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, අද දවෙස% අකරණ
)ෙෂ%vයට අදාළව සංෙශධන පන3 ෙකeප3 න) සහ
පළා3 පාලන මැවරණයට අදාළව $ෙශ%ෂ $$ධාන පන3
ෙකeපත) ෙදවැCවර ;යැBම සඳහා ඉ#Vප3 ෙවලා
ෙබනවා.
ෙමHT පළා3 පාලන ආයතන ($ෙශ%ෂ $$ධාන) පන3
ෙකeපත ඉතාම වැදග3 ෙවනවා. PලQ #ස්\)කෙ]
ykMඉVy සහ Pkබඩප3 Rාෙc7ය සභා ෙදක 2011T
මැවරණය සඳහා නාම ෙයජනා කැඳ Rාෙc7ය සභා ෙදක).
නාම ෙයජනා කැඳවාට පw ඒ ආයතන ෙදෙ) මැවරණය කL
යා. අවසානෙ] ½මය Rශ්න ම ණා; උසා$ ¿රණ3 එ)ක
ඒ මැවරණය කL යා. නP3 දැ0 මැවරණ _මය ෙවනස්
ෙවලා ෙබනවා. නව _මයට Pq රෙ¤ම මැවරණය පැවැ3$ය
@ව ෙබනවා. එවැC අවස්ථාවක ෙ Rාෙc7ය සභා ෙදක
පමණ) පරණ _මයට පැවැ3Bම ;Jk ආකාරයකට සාධාරණ
ෙව0ෙ0 නැහැ. ඒ Cසා පරණ නාම ෙයජනා අෙහJ කරලා, ඒ
ෙවgවට නැවත නාම ෙයජනා කැඳවලා,
wkw කාලය)
ලබාTලා, ඒ කාලය ළ මැවරණය පැවැ3Bම කාෙලÂත
ෙවනවා. එෙහම නැ3න ඒ ආයතන ෙදක Cසා සමස්ත
මැවරණයම කL දා0න Jcධ ෙවනවා. ඒ අ!ථෙය0 ෙගන Pq රෙ¤ම පළා3 පාලන ඡ0දය ඉ)ම0 කර ගැ½ම අරP¯
කරෙගන- පළා3 පාලන ආයතන ($ෙශ%ෂ $$ධාන) පන3
ෙකeපත ඉ)මC0 සමත කරගත @ ෙවනවාව ;යා අ
ද;නවා. ඉ0 ඒ පන3 ෙකeපත +බඳව අපට $ෙශ%ෂ
Rශ්නය) නැහැ.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, අකරණ )ෙෂ%vය
සබ0ධව ඉ#Vප3 ෙවලා ෙබන පන3 ෙකeප3 නම
ඉ#Vප3 ව0ෙ0 අකරණ )ෙෂ%vය ළ ය ය Rසංස්කරණ
ඇ ;<ම සඳහාo. ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, ෙ ආ^Aව
බලයට ප3 ෙවcT ඉතා පැහැ#1ව ජනතාවට ෙපෙර0k ණා,
තම0ෙ Rප3 Rකාශනව10 ජනතාවට කX¯ ඉ#Vප3
කළා, අකරණ වහෙ] කන වහා3මක ෙවනස්කම)
කරනවා, එෙහම කරලා කනO0 නA කට@ අවස0 කර0න
වහාම යවර ග0නවා ;යලා. ඇ3තටම ඒක ;QෙQ ට අXk
නකට ක10, 2015T. 2015 PL අවස්ථාෙQ ;යy ෙc නැවත

1559

2017 ෙනවැබ! 07

yනX9චාරණය කර0න ආ^AෙQ ඇමවX0ට අද3 Jcධ
ෙවලා ෙබනවා. අවසානෙ]T ආංක අ )ෂණ කOeෙQT ඒ
+බඳව T!ඝ වශෙය0 සාක9ඡා කරලා, ඒ හරහා ය වා!තාව)
ඉ#Vප3 කරලා ෙබනවා. ඒ වා!තාවට අgව කට@ කර0න
;යන එක තමo අද ආ^AෙQම ඇමවX0ට නැවත නැවත
;ය0න Jcධ ෙවලා ෙබ0ෙ0. එතෙකට ඉතා පැහැ#1ව ඔy
ෙවන කාරණාව) තමo, ෙ ෙග¯ කාලය ළ ආ^Aව අසම3
ෙවලා ෙබන බව එදා ෙව9ච ෙපෙර0kව ඉe කර0න.
$ෙශ%ෂෙය0ම අකරණ )ෙෂ%vය ළ ඒ වහා3මක ෙවනස
ඇ කර0න අසම3 ෙවලා ෙබනවා. ට ෙපර Hටy
ඇමමා3 $$ධ අවස්ථාවලT සහක k0නා, ෙපෙර0k
k0නා, ඒවා කරනවා, කනO0 කරනවා ;යලා. නP3 කෙළ%
නැහැ. නව ඇමOය3 ආවා. ආy ගම0 මහා සcෙදට ෙසඩා
ෙබතලය කැAවා වාෙ ෙප0gවා, ඔ0න දැ0 ඔ)ෙකම
කරනවා, ෙම9චර කL බැV ෙව9ච ඒවා අm3 ඇමOය ආy
ගම0 ෙවනස් කරනවා ;යලා ෙප0gවා.

ග තලතා අVෙක7රල මහK*ය

(மாமி (திமதி) தலதா அ#ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, ෙ සභාව ෙනමඟ යැBමට
ෙ වාෙ අසත4 ;ය0න ෙද0න එපා. ෙ උ3ත<තර සභාෙQ
Hනහ ෙව$ පච ;යනවා.

ග dත ෙහ)රK මහතා

(மாமி விஜித ேஹர#)
(The Hon. Vijitha Herath)

ෙමක)ද අසත4?

ග තලතා අVෙක7රල මහK*ය

(மாமி (திமதி) தலதா அ#ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ෙසඩා ෙබතලය ඇVයා වාෙ ;යලා.

ග dත ෙහ)රK මහතා

(மாமி விஜித ேஹர#)
(The Hon. Vijitha Herath)

ෙසඩා ෙබතලය ඇVයා වාෙ ;යලා උපමාව) ;QෙQ.
ඒක ෙ3Xෙ^ නැcද? [බාධා ;<ම)]

ග ෙපාල ෙහආරbs මහතා

(மாமி விேஜபால ெஹ5ஆர/சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

ඒ උපමාව ගැළෙප0ෙ0 නැහැ.

ග dත ෙහ)රK මහතා

(மாமி விஜித ேஹர#)
(The Hon. Vijitha Herath)

ඔබOය ෙසඩා ෙබතලයකට උපමා කෙළ% නැහැ; ආෙcශ
කෙළ% නැහැ. "ෙසඩා ෙබතලය ඇVයා වාෙ" Rකාශ CM3
කළා ;යලා තමo ;QෙQ. ඔබOය ඒ Rකාශය වරදවා වටහා
ගැ½ම ගැන මම කනගාe ෙවනවා. ඔබOය ;Jෙස%3ම ෙසඩා
ෙබතලයකට සමාන නැහැ, ෙසඩා ෙබතලය ඔoට වඩා
ලස්සනo. ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, [බාධා ;<ම)]ඉLලා
ෙගන ෙ0 ක0ෙ0? ඇo, ෙ ඉLලා ෙගන ක0ෙ0?
ඔබම0ලාෙ මැවරණ Rකාශනෙ] ඉතා පැහැ#1ව
ෙබනවා, අකරණෙ] වහා3මක ෙවනස කරනවා ;යලා.
තවම ඒවා ෙකXෙ^ නැහැ ;යලා දැ0 Hටy ඇමමාට ෙදස්
පවරා ෙහ තව තව3 ෙයජනා ඉ#Vප3 කරO0 ඉඳලා, තව3
අXk ෙදක න) යනෙකට ආපw ;යo තවම3 ඒ ගැන
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lයා3මක ෙ^ නැහැ ;යලා. $ෙශ%ෂෙය0ම එතැන Fණා,
Áෂණ වංචා +බඳව සහ O½මැX වාෙ අපරාධ +බඳව
කනO0 $භාග ;<ම සඳහා ෙවනම අකරණය) Heවනවා
;යලා. $ෙශ%ෂ අකරණය)
Heව0න න ආ^A_ම
ව4වස්ථා සංෙශධනය) කර0න ෙවනවා. ඒක |ක) සං~!ණ
lයාව1ය).
ආ^A_ම
ව4වස්ථා
සංෙශධනය)
පා!1ෙ0ෙQ සමත කර ග0න ෙවනවා. නP3 ෙවනම
අකරණය) Heව0න ;Jk බාධාව) Fෙ^ නැහැ; අද3
නැහැ.
ආංක අ )ෂණ කාරක සභා වා!තාෙQ ෙබන C!ෙcශවල
ඇ3තටම ඉතා වැදග3 ෙcවL ෙබනවා. ඒ ;Jව) බැහැර
කර0නට බැහැ. එම C!ෙcශ lයා3මක ෙවනවා න, ෙ
කට@3ත ෙගඩ) kරට කන ෙවනවා. ඒ වාෙම $C$ද
ෙපෙනන ආකාරයට lයා3මක ෙවනවා. Rශ්නය ෙබ0ෙ0
ෙකo. දැ0 ෙ ෙයජනා ෙබනවා, නP3 ෙ ෙයජනා
lයා3මක ෙව0න එපායැ. ඒවා lයා3මක Bම +බඳ ;Jk
සහකය) තවම රටට ලැ¾ලා3 නැහැ; අපට ලැ¾ලා3 නැහැ.
අද ඉ#Vප3 කර ෙබන අකරණ සං$ධාන (සංෙශධන)
පන3 ෙකeපෙ3 මහාකරණ $CwXවX0 Rමාණය 75 Jට
110) ද)වා වැ ;<ෙ ෙයජනාව) ෙබනවා. ඒක ෙබෙහම
ෙහඳo. ඇමOයම ;ය0න, පw ය කාලෙ] මහාකරණ
$CwXවX0 හැ3තෑපස් ෙදනාෙ තනX ස¨!ණ කළාද?
එH F¯ yරපාA සංඛ4ාව ෙරQෙQ3 නැහැ. මහාකරණ
$CwXවX0 ස්පහ) වැ කර0න ;යන එක ෙහඳo.
ස්පහ3 ම# තමo. ස්පහ) වැ කර0න ෙයජනා කර0න
ක10, හැ3තෑපහ) Fණා. ඒ හැ3තෑපහක yරපාA
ෙරQෙQ3 නැහැ. ඒ Cසා තමo ෙමනරාගල මහාකරණ
$CwXවරයාට අපාරට ය0න ෙ^. ගපහ මහාකරණ
$CwXවරයා නැෙඟනHර පළාතට ෙ]. මහාකරණ
$CwXවX0ෙ හැ3තෑපහ)  cadre එකව3 පw ය කාලය
ළ Cවැර#ව ෙරQෙQ නැහැ. Cadre එක වැ ;<ම ෙහඳo.
Cadre එක වැ ෙනකර F¯ ත33වය යටෙ3 yරපාA
රBමව3 Cවැර#ව Jk ෙ^ නැහැ. එම Cසා නA $භාග ;<
ෙගඩ) Rමාද ණා. අද3 Rමාද ෙවනවා.
මහාකරණ
$CwXවX0
වැ
;<ම
වාෙම
ෙ®%ෂ්ඨාකරණය3 අපට වැදග3. ෙ®%ෂ්ඨාකරණය තමo අෙ
රෙ¤ ã1ක අoවාJක +බඳ නA JයLල $භාගයට ගg
ලබ0ෙ0. රෙ¤ ජනතාවෙ Jයm ã1ක අoවාJක නA
$භාග ෙව0ෙ0 ෙ®%ෂ්ඨාකරණෙ]o. අපට ෙබ0ෙ0 එක
ෙ®%ෂ්ඨාකරණයo.
එතැන
ඉ0ෙ0
ඉතාම
uOත
$Cශ්චයකාරවX Rමාණය). එම Cසා අ #0 #ගටම ෙ
Rශ්නය මකළා. එතෙකට ඔබම0ලාෙ පැ3ෙත0 -ආ^Aව
පැ3ෙත0- සහක ණා, ã1ක අoවාJක නA ඇuම සඳහා
පළා3බද අකරණ පcධය) හදනවා, ඒ සඳහා වහාම කැ¾න¤
ප\කාව) ඉ#Vප3 කරනවා ;යලා. නP3 අද ෙවනක ඉ#Vප3
ෙවලා නැහැ. පළා3 ම¤ටෙම0 ã1ක අoවාJක නA $භාග
කරන එක ෙකෙස% ෙවත3, ෙ®%ෂ්ඨාකරණ $CwXවX0
සංඛ4ාව වැ කර0න. අ එම Rශ්නය3 ම කළා. එතෙකට
benches ;Hපය) දමලා ã1ක අoවාJක නA ඉ)මC0
$භාග කර0න yqව0. නP3, ෙ®%ෂ්ඨාකරණ $CwXවX0
වැ ;<ම සඳහා වන සංෙශධනය) ඔබම0ලාෙ ආ^Aව
පැ3ෙත0 ඉ#Vප3 ෙ^ නැහැ. ෙ ඉ#Vප3 ¯ කාරණාව
නරකo ;යනවා ෙනෙවo. නP3, කළ හැ;, කළ @ව ²
කන සංෙශධනව3 ඔබම0ලා කෙළ% නැහැ; අද ෙවනක
කරලා3 නැහැ. ඒ Cසාම ෙබෙහ නA කL යනවා. සමහර
අයෙ අදහස් දැ)Bෙ T, නA Rමාද Bම +බඳ අකරණයට
තමo ෙචදනා කෙළ%. අකරණය ෙමෙහය Bම, අකරණයට
ඇr1 ගැuම) ෙනෙවo.
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පා!1ෙ0ව

[ගX $?ත ෙහ%ර3 මහතා]

අකරණය ඒ ආකාරයට වහා3මකව ෙවනස් ;<ම
ආ^AෙQ වග~ම). නA Rමාද ෙවනවා න, නA කන ;<ම
සඳහා lයාමා!ග ගැ½ම අකරණ ඇමැවVයෙ; ආ^AෙQ
වග~ම). එදා ෙපෙර0k ¯ ෙcවL අද ඉෂ්ට කරලා නැහැ. එම
ෙයජනාවල F¯ ෙcවL අපට මතකo . "උෙc වXෙQ නA
අහනවා, සවස් වXෙQ නA අහනවා, කාල ෙQලාව ෙවනස්
කරනවා" ;Qවා. උෙc උෙc 9.00ට අකරණ කට@ පට0
ග0නවා ;යලා3 ;Qවා. නP3, අද ඒවා එක)ව3 Jk ෙවලා
නැහැ. එම Cසා ෙමය Rාෙයක භා$තෙය0 ඔy ;<මට අවශ4
කරන මැ#හ3 Bම කර0න ෙබ0ෙ0 ආ^Aවටo. ආ^Aව එම
වග~ම ඉe කරනවා න, අකරණ පcධෙ] ෙබන ෙබෙහ
ගැටm Cරාකරණය කර0න yqව0.
$Cශ්චයකාරවX0ට3 ගැටm ෙබනවා. තම0ෙ දX පල
එක තැනක, ළමo පාසL ය0ෙ0 තව තැනක,
$Cශ්චයකාරවරයා රාජකාV කර0ෙ0 ;ෙල ට! Jය ගණන)
ඈ0. එෙහම ණාම Rශ්න ඇ ෙවනවා. ඇ3තටම නA $භාග
;<ම ඉ)ම0 ;<මට තාවකා1කව ගත හැ; යවර ව0ෙ0,
එවැC තැ0 Cවැර# ;<ම සඳහා මැ#හ3 Bමo. ස¨!ණ
වහා3මක ෙවනස) ;<මට ය ;J කාලය) ගත ෙවo.
එෙත) කළ හැ;, කළ @ අවම ෙcවLව3 ඔබම0ලාෙ
පැ3ෙත0 තවම කරලා නැහැ. ඒ වාෙම "අකරණයට ඇr1
ගහ0ෙ0 නැහැ; අකරණය දැ0 ස්වා නo" ;යලා yන yනා
;යනවා අ දැ)කා.
පwය කාලෙ] ඉතාම පැහැ#1 නA ¿0kව) අ දැ)කා. ඒ
තමo JL ෙර# ෙබදා හැ<ෙ වංචාව +බඳ නA ¿0kව. එම
නAව T!ඝ කාලය) ස්ෙස% $භාග කරලා අවසානෙ] ඉතා
Cවැ´# ¿0kව) උසා$ය මr0 ලබා k0නා. ෙමක)ද ෙ^?
X යL ල)ෂ 6,000) වංචා කරy, X යL ල)ෂ 6,000ක
ãල4 අවභා$තාව) කරy Hටy ජනාප ෙLකවරයා, TRC
එෙ) Hටy සභාපවරයා දවස් 100 ඇප Tලා ෙගදර යැQවා.
එතෙකට හV පැහැ#1ව ෙ රෙ¤ ජනතාවට ෙපෙනනවා, එතැන
බලපෑම), ඇr1 ගැ ම) ෙබනවා ;යලා. කX හV ;යනවා
න ඒක අකරණ ¿0kව) ;යලා, ඒක ප¤ටපL ෙබXව). ඒ
නAව ෙමෙහයවy, ½ප ෙදපා!තෙ0ෙQ ෙජ4ෂ්ඨ
½ඥවරයා #0 #ගටම ෙ නAවට මැ#හ3 ණා. මැ#හ3
ෙවලා, kෂ්කර කා!යක ෙය#ලා, ඉතා අමාXෙව0 කX¯ ඉ#Vප3
කළා. ඒ අgව තමo උසා$ය මr0 ඒ නA ¿0kව ලබා k0ෙ0.
ඒක ෙ®%ෂ්ඨ, ඓහාJක නA ¿0kව). ෙ රෙ¤ රාජ4 ෙස%වය
ශ)ම3 කරන නA ¿0kව). ෙcශපාලනඥය0 ;යන ;යන
$යට වැඩ කරලා, ෙcශපාලනඥo0ෙ ඕනෑ එපාක ඉෂ්ට
Jcධ කර0න HLලා අමාXෙQ වැෙට0ෙ0 නැව, ෙ රෙ¤
රාජ4 ෙස%වකය0ට ෙක0ද ෙක10 යාෙගන වැඩ කර0න
yqව0 බව ;යන Cවැර# නA ¿0kව). නP3 ෙමක)ද
ෙ^? දවස් දහෙය0 ඇප k0නා. "මට න ෙරcද) ඇඳෙගන
HLලා
ඇප
ඉLල0න
බැහැ"
;යලා
½ප
ෙදපා!තෙ0ෙQ එම ෙජ4ෂ්ඨ ½ඥවරයා ඇප ඉLල0න
HLලා Fෙ^ නැහැ. එම රාජ4 CලධාVයාට ෙක0ද)
Fණා, "නAව ෙමෙහයවලා ¿0kව k0නාට පස්ෙස% නැවත
HLලා ඇප ඉLල0න ලජo, එවැC තැනකට මම ය0ෙ0
නැහැ” ;යලා ;ය0න. හැබැo ඔබම0ලා ෙමක)ද කෙළ%?
ඔබම0ලාෙ මැ#හ3 Bම ඇෙළ% ඔබම0ලා ඒවා ෙවනස්
කළා. රෙ¤ ජනතාවට ඒක ඉතා පැහැ#1o. නැ බැVකමට අඹ
ෙග න) කඩාෙගන HLලා $Mණy වයසක අමාව
ෙගCHLලා දඩ ගහලා Hෙ! දැමා. සප3 ෙදක) ග0න
;යලා ෙපL ෙගය) කඩා ග3ත අHංසක දැVයව ෙගCHLලා

1562

Hෙ! දැමා; X යL පනස්දහස) දඩ ගැවා. හැබැo ෙ රෙ¤
මහා පVමාණ වංචා කරy අයට, X යL ල)ෂ 6,000) වංචා
කරy අයට දවස් දහෙය0 ඇප k0නා.
එදා අ කX3 දැ)කා, SAITM එෙ) අධ4කෂවරයා -සර
ෙස%නාර3න- ෙව තබා ග3ත Jcය. ෙව තැFවා ;යලා
;Qවා. අවසානෙ] T ඉතා පැහැ#1ව ඔy ණා, ෙව යලා
නැහැ, ෙව තබා ගැ½ම) ෙ^, ඒක Hතාමතා -සැලw
සහගතව- කරy වැඩ) ;යලා. ඒක Pq රටම දැ)කා. අද
ෙවනකL ඒ Jcය සබ0ධෙය0 ෙක, දþව k0නාද?
SAITM ආයතනෙ] ෂ4ය0ෙ ෙදමQ ය0, ෂ4ය0 අද
මාරා0ක උපවාසෙ] ෙයෙදනවා, තම0ෙ ගැටmව $සඳා
ග0න බැVව. හැබැo ඒ අයට @)ය ඉe කළාද? ඒ අයට @)ය
පJඳෙ lයාමා!ගය) ග3තාද? නැහැ. ඒ Jcයට සබ0ධ
සර ෙස%නාර3නට එෙරHව දþව ලබා k0ෙ0 නැහැ; ½ය
lයා3මක ෙ^ නැහැ. ඒකට Rබල ෙcශපාලනඥය0 සබ0ධ
ණා ;යලා මාධ4 ඉතා පැහැ#1ව වා!තා කළා. නP3 ඒ Jcය
C!මාණය කරy ycගලයාට, SAITM ආයතනෙ] පVපාලන
CලධාVයාට එෙරHව ½ය lයා3මක ෙ^ නැහැ. ඒ ගැන ෙ
පා!1ෙ0ෙQ T #ගටම Rශ්න කළා. අගමැවරයා $$ධ
+X k0නා. ඒ ගැන වහාම ½මය lයාමා!ග ග0නවා ;යා
;Qවා. හැබැo අද ෙවනකL ½මය lයාමා!ගය) අරෙගන
නැහැ. ෙම0න ½ය! ෙම0න @)ය! රෙ¤ ජනතාව ෙවා
ෙහඳට තරා#ෙ] දමලා, මැනලා බලනවා. ඔබම0ලා ;යනවා,
"අෙ ආ^Aව ස්වා නo, අ උසා$ෙ] කට@වලට ඇr1
ගහ0ෙ0 නැහැ, ඒ ප<)ෂණ ෙවනම Jk ෙවනවා" ;යලා. නP3
ෙ JkBව10 ඔy කරලා ෙබනවා, ඒක එෙහම ෙනෙවo
;යලා. ෙවනදා වාෙම ඍÔව සහ ව_ාකාරෙය0 ඒ මැ#හ3B
Jk ෙවනවා ;යලා ඔy කරලා ෙබනවා. ඒ Cසා ඒවා වහාම
නතර කළ @ව ෙබනවා.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, $ෙcශගත [ ලාං;කය0ට
ය ;J නA කට@3තකT සා) ෙද0න ඕනෑ න, $ෙcශ
රටවල ඉඳලා සා) ලබා Tෙ හැ;යාව ෙ සංෙශධනය හරහා
ෙගන එනවා ;යන කාරණය ෙමතැනT ම ණා. ඒක ඉතාම
වැදග3 ෙදය); ෙගන ආ @ ෙදය). êතනෙ] තා)ෂණය #@¯
ෙවලා ෙබනවා. êතනෙ] ෙලකෙ] $$ධ රටවල ලංකාෙQ අය
Äව3 ෙවනවා. අද ග3ෙත3 ලාං;කය0 ල)ෂ $ස්සකට වඩා
Äව3 ව0ෙ0 $ෙදස් රටවල. අෙ රෙ¤ $$ධ ycගලය0 $$ධ
ෙහ% මත -´;යා සඳහා, එෙහම නැ3න ෙ රෙ¤
Rජාත0vවාදය නැ Cසා, ඉ0න බැV Rශ්නය Cසා- රට
HLලා ෙබනවා. පw ය කාලෙ] මාධ4ෙQT0ට $$ධ ෙහ%
මත $ෙcශගත ෙව0න Jk ණා. සමහX0ට තවම3 ආපw
එ0න බැV ත33වය) ෙබනවා. එතෙකට ඒ අයට Jk ¯
අසාධාරණය +බඳව ය ;J නAව) ෙබනවා න, ඒ නAවට
අදාළ සා) ලබා Tෙ අoය අ සහක කර0න ඕනෑ. ඡ0ද
අoය ණ3 එෙහමo. $ෙcශගත [ ලාං;කo0ට අ ඡ0ද
අoය3 ලබා ෙද0න ඕනෑ. ඡ0ද අoය ෙදනවා න, එෙහ%
ඉඳලා සා) ලබා Tමට අoය ෙදන එක වැ´# ෙව0ෙ0
ෙකෙහමද? ඒක ඉතාම වැදග3 සහ අCවා!යෙය0ම කළ @
ෙදය). එතැනT ෙ අXදහ0 කරBම අපරාධය) ෙස% සලකා එම පනතo, ෙකo අතර සබ0ධය) ෙප0වා. නැහැ, එෙහම
;J සබ0ධය) නැහැ. අ ඉතාම පැහැ#1ව ;යනවා,
අXදහ0 කරBම බරපතළ අපරාධය) ෙස% සලකා ඒ ෙවgෙව0
පන3 ෙකeපත) වහාම ෙගන ආ @o ;යලා ඇo, Rමාද?
ඔබම0ලා ඇo ඒක පස්සට දම0ෙ0? ඒක ට ක10
ෙගෙන0න F¯ එක). ඒක ;Jෙස%3ම අ¿තයට බලපාන
එක) ෙනෙවo.
අ¿තෙ] ය ;J අXදහ0 කරBම) කළා න, ඒ අයට
දþව ෙද0න yqව0 පනත) ෙනෙවo ඒක. ඒක අනාගතය
සඳහා බලපාන එක). අ ;ය0ෙ0, ඒ පනත ෙ0න ;යන
එකo. ෙමකද, ඔබම0ලාෙ ආ^Aව තමo දැ0 අXදහ0
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කරB පට0 අරෙගන ෙබ0ෙ0. SAITM අරගළෙ]T රය0
ජයල3 ෛවද4 ෂ4ා ෛවද4වX ඇq Jයmමෙදනා J|යT
මහා දවාෙL ෙපJය ඇ$Lලා පැහැරෙගන ය0න හැkවා. ඒවා
වළ)ව0න ඕනෑ. ඒවා වළ)ව0න න ෙ වාෙ පන3 ඕනෑ.
ඒවා ඡායාúපගත කළා, ඒවා Bෙයගත කළා. ෙ ½ය සමත
ෙවලා Fෙණ3 පමණo එවැC ෙcවLවලට දþව කර0න
yqව0 ෙව0ෙ0. එම Cසා අXදහ0 කරBම අපරාධය) ෙස%
ෙප½ ෙප½,- බලහ3කාරෙය0 පැහැරගැ½ම වාෙම, ෙනෙප½
අXදහ0 කරBම ඉ#Vෙ]T3 ෙව0න yqව0. එෙහම ෙcවL
ෙව0න yqව0 සලM¯ දැ0 මෙවO0 ෙබනවා. ෙක
අ¿තයට බලපාන පනත) ෙනෙවo. ඒ පනෙ3 ෙකෙහ%ව3
නැහැ, අ¿තයට අදාළo ;යලා. ඒ පනෙ3 ය ය සංෙශධන3
කළ @o. අ ද;0ෙ0 එෙහමo. ෙමකද, O½ මැXම) Jk
කළාම, ඒ #තයාට එ)ෙක මරණ ද^ඩනය, එෙහම නැ3න
Ä$තා0තය ද)වා Jර දþවම Cයම කරනවා. හැබැo, අXදහ0
කරBම සබ0ධව පනෙ3 ෙබ0ෙ0 උපVමය අXk 20ක
දþවම). ඝාතනය) Jcධ කළාම අAම ගණෙ0 මළ කඳ හV ෙcහය හV- ෙබනවා. නP3, අXදහ0 කළාම ෙcහයව3
නැහැ; dead body එකව3 නැහැ. එෙහම ycගලෙයMට ෙද0ෙ0
අXk 20ක දþවම)ද? ඒක හVද? O½ මැXම) කළාම
Ä$තා0තය ද)වා Jර දþව ෙදනවා; මර}ය ද^ඩනය ෙදනවා.
හැබැo, අXදහ0 කරලා ඒක ඔy ණාම දþවම ෙව0ෙ0
අXk 20ක Jර දþවම). ඒක Rමාණව3 නැහැ. එම Cසා ඒ
පනතට අ0න එවැC සංෙශධන ෙ0න ඕනෑ. ඒවා තව3
ධනා3මක කරන වග0 ඇළ3 කර0න ඕනෑ.
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ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, ½ප ෙදපා!තෙ0ෙQ
ත33වය
ග3ෙත3,
පw
ය
කාලෙ]
½ප
ෙදපා!තෙ0වට #ගටම $ෙQචන ෙගඩ) Fණා. ½ප
ෙදපා!තෙ0ෙQ J|න කා!ය ම^ඩලය Rමාණව3 ම#. ඒක
ඉතා පැහැ#1ව කX3 +ග0නවා. හැබැo, ඒක Rමාණව3 ම#
;යලා අXk ~ය) ස්ෙස% ;යO0 ඉ0නවාද? Hටy
ඇමමා3 ඒක ;Qවා. අද3 අ ඒ +බඳව කථා කරනවා.
½ප ෙදපා!තෙ0ෙQ J|න CලධාV0ෙ Rමාණය වැ
;<ම සඳහා ෙ ෙවනෙකට ඔබම0ලා අරෙගන ෙබන
lයාමා!ගය ෙමක)ද? කා!ය ම^ඩලය වැ කර0න ;යලා
ආංක අ )ෂණ කOeෙව0 ලබාk0 ෙයජනාව ෙබනවා.
හැබැo, ½ප ෙදපා!තෙ0ෙQ කා!ය ම^ඩලය වැ කරලා
නැහැ. වැ කර0න බැV බාධා $යට ෙබ0ෙ0 ෙමනවාද?
ඇ3තටම
ග3ෙත3,
½ප
ෙදපා!තෙ0ෙQ
CලධාV0ට private practice කර0න බැහැ. ඒ අයට උසා$වලට
H0 නAවලට ෙප½ J|0න බැහැ. ඒ අය ලබා ග0නා ආදායම
ෙවන3 ½ඥවරයM ෙහ ½ඥවVයක ලබා ග0නා ආදායමට
වඩා අAo. ඒ Cසා ෙබෙහ ½ඥවX ½ප
ෙදපා!තෙ0වට ය0න කැමැ නැහැ.

ග අdK . ෙපෙරා මහතා

(மாமி அஜி# K. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

Sir, I rise to a point of Order.
අXදහ0 ව0 +බඳ පනත Rමාද ඇo? අXදහ0 ;<ම
අපරාධය) ෙස% සලකන පනත ඔබම0ලා ෙ0ෙ0 නැ3ෙ3
ඇo? ඒක ඉ)මC0 ෙ0න. ෙමකද, ඒක වැදග3 ෙව0ෙ0 ෙ
රෙ¤ Rජාත0vවාදයට; ෙ රෙ¤ Cදහසට. $ෙශ%ෂෙය0ම අද ෙ
ආ^Aව ආ!කමය හා ෙcශපාලනමය අ!Fදය) ද)වා ගම0
කරනෙකට ඔබම0ලා කර0ෙ0 ම!දනයo. පw ය කාලෙ]
ඔබම0ලා ෂ4 අරගළවලට, SAITM ආයතනය වහ0න
;යලා කරy අරගළවලට පා$9Â කෙළ% ෙව උ^ඩ, කNq ගෑස්,
ඒ වාෙම අමාgක ෙL9ඡ Rහාර. ඒවා තමo ඉ#Vෙ]T තව3
ව!ධනය ෙව0ෙ0. එම Cසා ඒ පනත ෙ රෙ¤ Rජාත0vවාදය
ෙවgෙව0 අත4වශ4 පනත). එ)ස3 ජා¿0ෙ සං$ධානෙ]
මානව HOක ක0Jලය, එෙහම නැ3න ෙවන කX ෙහ
;යනකL ඉ0න ඕනෑ නැහැ ඒක ෙ0න. ඒක ෙ රෙ¤
ජනතාවෙ අoය ෙවgෙව0 අ සමත කරගත @ එක).
අපට ඒ ඉහාසය මතකo. ඒ ඉහාසෙ] අXදහ0 කරB
එක) ෙනෙවo, දMෙ^3, උෙ!3, රෙ¤ හැමතැනම3 Jk 
අXදහ0 කරBෙ Jc දහස් ගණන) +බඳව අපට කථා
කර0න yqව0. ½ත4g±ල හPදාව) $J0 කරy පැහැරගැ½,
අXදහ0 ;<, ½$ෙර කහ බලLm, ෙකළ ෙක|, එක
එක ජාෙ] ක¤|ය, උMස්ෙස කරy අXදහ0 ;< ගැන
අපට මතකo. එම Cසා එවැC අ¿තය) අ නැවත ¾H කරග0න
ඕනෑ නැහැ. අ ඒවා වළ)ව0න ඕනෑ. ඒවා වළ)ව0න ෙ
වෙ ½ ෙගන ආ @o. ඒ ½යo, $ෙcශගත  [ ලාං;කෙය
$$ධ රටවල ඉඳලා සා) ලබාTමo අතර ;J සබ0ධය)
නැහැ. ෙමකද, ෙ පනත අ¿තයට බලපා0ෙ0 නැ3න, ෙ
පනත බලපා0ෙ0 අනාගතයට න, අනාගතෙ] අXදහ0
කරBම) Jk ෙණ3, අ0න ඒ අXදහ0 කරBම අපරාධය)
ෙස% සලකා කට@ ;<ම සඳහා තමo ඒ පනත ෙබ0ෙ0.
එවැC අවස්ථාවක $ෙcශගතව J|න ෙකෙනMට සා) ලබා#ය
හැ; ෙව0ෙ0 ඒ Jcයට අදාළවo; අනාගතෙ] Jkවන Jcයට
අදාළවo. එෙහම නැව අ¿තෙ] ෙව9ච ෙදය) සඳහා ෙනෙවo.
ඒ Cසා නැ ¾Lෙල, ෙබX ¾Lෙල මවලා තම0ෙ පe
ෙcශපාලන වාJ ග0න එක නව3තලා ෙ රෙ¤ Rජාත0vවාදය
ෙවgෙව0, ෙ රෙ¤ ජනතාවෙ Äව3Bෙ අoය ෙවgෙව0
අවශ4 කරන පන3 වහාම ෙගන ආ @o ;යන එක මා දැව
අවධාරණය කරනවා.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගX Cෙයජ4 ඇමමC, ඔබමාෙ point of Order එක
ෙමක)ද?

ග අdK . ෙපෙරා මහතා

(மாமி அஜி# K. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගX ම0nමC, ගX ඇමOයෙ මැ#හ3 Bෙම0 පwව
½ප ෙදපා!තෙ0ෙQ රජෙ] අ½ඥවX0ෙ සංඛ4ාව
118 Jට 217 ද)වා වැ ;<ම +බඳව කළමනාකරණ ෙස%වා
ෙදපා!තෙ0ෙQ අgමැය ලැº ෙබනවා. ගX ම0nමාට
සeදායක ආරංÂය) ෙ ;ය0ෙ0. ඉV පVපාලන ගැටm
Cරාකරණය
කර
ග3තාම
තව
100;0
½ප
ෙදපා!තෙ0ෙQ බලය වැ වනවා. ඇ3තටම Jයයට 100;0
වැ වනවා.

ග dත ෙහ)රK මහතා

(மாமி விஜித ேஹர#)
(The Hon. Vijitha Herath)

ෙ උ3තරය $ජයදාස රාජප)ෂ Hටy ඇමමා3 මට
k0නා.

ග අdK . ෙපෙරා මහතා

(மாமி அஜி# K. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

නැහැ, නැහැ. ෙමය ඊෙ]-ෙපෙ!දා එක). පරණ එක)
ෙනෙවo, අm3 එක). ෙමනවාද ෙ පරණ කථා? ෙවා අm3
ඒවා.

ග dත ෙහ)රK මහතා

(மாமி விஜித ேஹர#)
(The Hon. Vijitha Herath)

ෙ සeදායක ආරංÂය ෙහඳo. දැ0 මා ;යා ෙගන ආy
කාරණය ;ය0න k0ෙ0 නැහැ ෙ0. ට ක10 Hටy
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පා!1ෙ0ව

[ගX $?ත ෙහ%ර3 මහතා]

ඇමමා3 ෙදවතාව) මටම ඔය උ3තරයම k0නා. ඒකo
Rශ්නය ෙබ0ෙ0. ෙ පා!1ෙ0ෙQT ෙදවතාව)ම ;Qවා,
"නැහැ, අ වැ කරනවා. ඒ සඳහා කට@ කරලා ෙබනවා. අ
කළමනාකරණ
ෙස%වා
ෙදපා!තෙ0ෙව0
අgමැය
ඉLලනවා"o ;යලා. නP3 අද වන කL ඒ කට@ Jcධ ෙවලා
නැහැ. දැ0 ගX Cෙයජ4 ඇමමා ;යනවා, අgමැය ලැº
ෙබනවාය ;යලා. ෙහඳo. මා ;ය0ෙ0, අgමැය ලැFණාට
වැඩ) නැහැ ;යලාo. ෙමකද, ෙමතැනට ½ඥවX -

ග අdK . ෙපෙරා මහතා

(மாமி அஜி# K. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගX ම0nමC, ස 3කට ක10 තමo ෙ අවසරය ලැº
ෙබ0ෙ0. එය ඔබමාට ස|0 දැg ෙදනවා. ඔබමා3
සාමා?ක3වය දරන ආංක අ )ෂණ කාරක සභාව
ඔබමාෙ3 දායක3වෙය0 $ෂ්ට වා!තාව) ඉ#Vප3 කර
ෙබනවා. ඒ වා!තාව +ගCO0 තමo ඒ කට@ කරලා
ෙබ0ෙ0.

ග dත ෙහ)රK මහතා

(மாமி விஜித ேஹர#)
(The Hon. Vijitha Herath)

අgමැය ලැF¯ එක ගැන වැ´cද) ;යනවා ෙනෙවo. මා
;QෙQ, ½ඥවX0 ලබා ගැ½ම +බඳව ට ක1g3 සහක
ණා, ෙපෙර0k ණා, ෙ ගX සභාෙQ ;Qවාය ;යලාo.
කළමනාකරණ ෙස%වා ෙදපා!තෙ0ෙව0 අgමත ණාය
;යන එක ෙහඳo. නP3 Rශ්නය ෙබ0ෙ0, ඒ cadre එක
අgමත ණාටම - මා ;යා ෙගන ආෙQ ඒ කාරණයo. ½ඥවX0 ½ප ෙදපා!තෙ0වට එ0ෙ0 නැ එකo.
එයට ෙහ%ව, ඒ අය එතැනට ෙය3 ඒ අයට private practice
කර0න බැV වන එකo. ඒ අයට private practice කර0න බැV
ෙණ3, උසා$වල ½ඥවX0 ලබා ග0නා ආදායම ඔ0ට
ලබා ග0න බැහැ. ඒ Cසා තමo ආංක අ )ෂණ කාරක සභාව
ෙයජනා කෙළ%, ඒ අයට ලබා ෙදන ප-න සහ අCM3 Tමනා
වැ කර0න ;යලා. ඔබම0ලා ඒ සඳහා කැ¾න¤
ම^ඩලෙය0 වහාම අgමැය ලබා ග0න ඕනෑ. ට ක10 ෙ
පා!1ෙ0ෙQTම $ජයදාස රාජප)ෂ ඇමමාට එය ෙයජනා
කළා. එමා3 +ග3තා, "ඔQ. ඒක ඇ3ත. එෙහම කෙළ3 අපට
½ඥවX0 $ශාල සංඛ4ාව) ෙගෙන0න yqව0" ;යලා.
නP3 ඒ කා!යය Jcධ ෙවලා නැහැ. Rශ්නය ෙබ0ෙ0
එතැනo. අ ෙ කථා කර0ෙ0 අකරණෙ] නA Rමාද Bම
ගැනo. ඒ ගම0 අ කථා කරනවා, ෙ ෙයජනා lයා3මක
ෙනBම +බඳව. ඒකo ෙ Rශ්නය. නA Rමාද ෙව0න ෙහ%ව
ගැන කථා කරන ගම0 ෙ ෙයජනා +බඳව3 ට ක10
සාක9ඡා ණා, ඒ +බඳව එකඟ ණා, නP3 lයා3මක ෙ^
නැහැ. අද3 ෙබන Rශ්නය ෙමක)ද? ඒ අයට ෙදන Tමනා සහ
අCM3 ප-නවල ෙවනස්කමo. ඒ සඳහා කැ¾න¤ ප\කාව)
ඉ)මC0 ඉ#Vප3 කරලා සමත කර ග0න ඕනෑ. ඒ කට@
කනO0
කෙළ3
$තරo,
කළමනාකරණ
ෙස%වා
ෙදපා!තෙ0ෙව0 අgමත ¯ yරපාA |ක yරවා ග0න
yqව0 ව0ෙ0. එෙහම නැ3න ෙව0ෙ0, අ කX3 ද0නා
පV# $ශ්ව$ද4ාලෙය0 ඒ ½ උපාය ග3තාට පස්ෙස% කCෂ්ඨ
½ඥවX0
පළPවන
ර)ෂාව
$යට
½ප
ෙදපා!තෙ0වට H0 |ක කාලය) එH ෙස%වය ෙකට
තම0ෙ වෘ3ය ළ ය ම¤ටමකට Rාෙයක y¯ව, අ3
දැ~ ලබා ග3තාට පස්ෙස% ½ප ෙදපා!තෙ0ෙව0 ඉව3
ෙවලා ෙප¡cග1කව නAවලට ෙප½ J|0න උසා$වලට යෑමo.
ඒක තමo Jcධ ෙවලා ෙබ0ෙ0. ෙජ4ෂ්ඨ ½ඥවX0 ඉතාම
අතෙළස්සක Rමාණය) ඉV වනවා. අද3 ෙබන ඇ3ත ඒක
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තමo. ½ප ෙදපා!තෙ0ෙQ ව!තමාන ත33වය ග3ත3
ට ෙදෙවC ව0ෙ0 නැහැ. ඒ Cසා ෙමය ෙවනස් කර0න ගත
@ lයාමා!ගය තමo ඔබම0ලාෙ පැ3ෙත0 ගත @
ව0ෙ0. එෙහම නැ3න ෙව0ෙ0, අ cadre එක වැ කළාට
cadre එක yරව0න ½ඥවX0 එ0ෙ0 නැ එකo. ඒකo මා
උදාහරණයට ;QෙQ.
මහාකරණ $CwXවX0ෙ cadre එෙ) 75ෙදෙන)
J|යා. ඒ 75ව3 ස¨!ණ ෙ^ නැහැ. එෙහම ත33වය) ෙ0
Fෙ^. Cadre එක වැ කරන එක ෙහඳo. Cadre එක වැ
කරලා ඒ සඳහා බඳවා ගැ½ කළ @o. ඒ සඳහා අgමැය ලබා
ෙගන, ඔ0 ½ප ෙදපා!තෙ0ෙQ රඳවා ගැ½ම සඳහා 
ඊළඟ lයාමා!ගයට කනO0 යා @ව ෙබනවා. එෙහම
කෙළ3 පමණo, ½ප ෙදපා!තෙ0ෙQ කට@ කන
කර ග0න yqව0 ව0ෙ0.
½ප ෙදපා!තෙ0ෙQ මැ#හ3 Bම +බඳව ග3ෙත3,
අද අ දැ)කා, තම0ෙ ෙප¡cග1ක කාරණා සබ0ධෙය0
ය ය ෙකOෂ0වල $භාග ¯ කX¯ $ෙQචනය කරනවා.
තම0ට එෙරHව ½ප ෙදපා!තෙ0ෙQ ½ඥවX0
½ත4ාg±ලව මැ#හ3 ෙණ3, රජෙ] CලධාVයM බරපතළ
වැ´cද) කළ $යට ද;නවා. එෙහම කර0න බැහැ. රජෙ]
Hටy ෙජ4ෂ්ඨ ඇමවරයMට, එෙහම Rකාශය) කර0න Jcධ
Bම ම ඉහාසෙ] සරදම).
අෙන) පැ3තට එෙහම කරලා බලාෙපෙර3 ෙව0ෙ0
½ප ෙදපා!තෙ0වට අCය බලපෑම) ;<මo. ෙ
කර0ෙ0 අCය බලපෑම). ම0nවරෙයMෙ ය;J
අකට@3ත)
+බඳව ½ප ෙදපා!තෙ0ෙQ ½
Cලධා<0 මැ#හ3 ෙණ3 ඒක පා!1ෙ0ෙQ Rශ්න
කරනවා, පා!1ෙ0ෙQ වරRසාද කOeවට කැඳවනවා. ෙ භය
;<මo ෙ කර0නට ය0ෙ0. එෙහම භය කරලා ½ප
ෙදපා!තෙ0ෙQ ස්වා න3වය ෙකෙලස0නට එපා, ඒක
වැර#o. එෙහම ෙණ3 ඔය තනX Rමාණය ෙකපමණ වැ
කළ3 වැඩ) නැහැ, ඉ0 පwව එන ½ CලධාV0 තම0ෙ
ස්වා න3වය ෛධ!යෙය0 @)තව lයා3මක කර0ෙ0 නැහැ.
එම Cසා ඒ වැර# ආද!ශය ෙද0න එපා ;යන කාරණය3
අවධාරණය කරනවා.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, ã1ක අoවාJක නA
ඇuම +බඳව අකරණ පcධය ළ ෙවනස්ක Jk $ය @o
;යලා අ $ශ්වාස කරනවා. $ෙශ%ෂෙය0ම පළා3 ම¤ටෙම0
ෙහ ã1ක අoවාJක නA $භාග ;<ම සබ0ධෙය0
ඔබම0ලා තවම3 Cවැර#ව කන යවර) අරෙගන නැහැ.
ã1ක අoවාJක නAව) ෙ®%ෂ්ඨාකරණයට ඉ#Vප3 කරලා
නAව අහන ත33වයට ෙ0න අද X යL ල)ෂ 10) $තර
$යද ෙවනවා. ඈත |සර ගමක kප3 ෙදමQ ය0ට, kප3
ycගලයMට තම0ෙ ã1ක අoවාJක කඩBම) +බඳව
අෙ රෙ¤ ෙ®%ෂ්ඨාකරණයට H0 ඒ නAව #නන තරමට
$යද කර0නට බැහැ. අAම තරO0 ඒ අයට ෙකළඹට එ0න
බස් ගාස් ෙසයා ග0නව3 $ය) නැහැ. එවැC ත33වය)
ෙවනස් කර0නට අකරණ පcධය ළ කනO0 ගත @
lයාමා!ගය ෙමක)ද? ඒ ගැන අද දහස් ගණන) ජනතාව
සාක9ඡා කරනවා. අද පවන ã1ක අoවාJක නAව10 වැ
Rමාණය) පවරලා ෙබ0ෙ0 ය ආ!ක හැ;යාව) ඇ
සමාග, එෙහම නැ3න ෙcශපාලන වශෙය0 ය;J බල
yqව0කාරකම) ෙබන අය, එෙහම3 නැ3න ෙවන3
හැ;යාව) ෙබන අය ;Hප ෙදෙනM $තරo. නP3 අෙ රෙ¤
සාමාන4 kප3 ජනතාවට ෙ®%ෂ්ඨාකරණයට H0 ã1ක
අoවාJක නAව) ෙගg කර0න ව3කම) නැහැ,
හැ;යාව) නැහැ, ඒ +බඳ දැgම) නැහැ.
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ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගX ම0nමා, ඔබමාට තව $නා ෙදකක කාලය)
ෙබනවා.

ග dත ෙහ)රK මහතා

(மாமி விஜித ேஹர#)
(The Hon. Vijitha Herath)

මානව HOක +බඳ කා!යාල #ස්\) ම¤ටO0 ෙබනවා.
නP3 ඒ කා!යාල හරහාව3 අAම තරO0 ඒ ½ උපෙcශයනය,
මැ#හ3 Bම තවම Cවැර#ව Jcධ ෙව0ෙ0 නැහැ. ãලාසනාúඪ
ගX ම0nමC, ඒ වාෙම පwය කාලෙ] අෙ රෙ¤ Jk ¯
බරපතළ JkB ;Hපය) Fණා. කeනායක ෙරෙෂ%0 චානක
ඝාතනය, බ0ධනාගාරය ළ ෙව තැºෙ Jcය, වCයාව
කඳෙ! JරකXෙවMට ෙව තැºෙ Jcය. ෙවා +බඳව
$ෙශ%ෂ ෙකOෂ0 සභා ප3 කළා. ඒ ෙකOෂ0 සභා වා!තාවලට,
ඒ Cගමනවලට ෙමනවාද ෙ^? අද3 ෙ රෙ¤ @)ය
පJඳම ගැන ආශාෙව0 බලාෙගන ඉ0න ජනතාව අහන Rශ්න
තමo බ0ධනාගාරය ළ ෙව තැºෙ Jcයට Cෙයග Ty
අයට, ඒ ෙව තැºම ෙමෙහයවy අයට, ඒ Jcයට අදාළ
#තය0ට Ty දþව ෙමනවාද, ෙරෙෂ%0 චානකව ෙව යලා
මරy $3කXව0ට Ty දþවම ෙක ;යන ඒවා. අAම තරO0 ඒ
වා!තාවට ¯ සාධාරණය)ව3 නැහැ. ඒ
+බඳව
$Cශ්චයකාරවරෙයMෙග0 @3 ඒක ycගල ෙකOෂ0 සභාව)
Hටවා. ඒ $Cශ්චයකාරවරයා ඉ#Vප3 කළ වා!තාවට අgවව3
තවම කට@ කරලා නැහැ. ඔබම0ලා බලයට ආෙQ ඒවා
කනO0 Jcධ කරනවා ;යලා. "Jයm JරකXෙව
මgෂ4ෙයය." ;යලා උcධෘත පාඨය) Fණ3 ඒ JරකXව0ට
CJ සාධාරණ3වය ලැ¾ලා නැහැ. ඔ0ව ෙව යලා මැXවා,
ඝාතනය කළා. ඒ ඝාතකෙය තවම3 CදැLෙL, ඒ #තෙය
තවම CදැLෙL. තවම එයට සාධාරණය ඉe කෙළ3 නැහැ. එම
Cසා ඔබම0ලා ෙ කාරණා |ක අවධානයට අරෙගන,
සමාෙලචනය කරලා අද Jcධ ෙවලා ෙබන නA Rමාද Bමට
ෙහ% ෙසයා ග0න. නA කන ;<ම සඳහා අකරණ
පcධෙ] කළ @ වහා3මක ෙවනස්කම ෙ සංෙශධන පන3
ෙකeප3 හතෙර0 $තර) කර0නට බැහැ. ඒ සඳහා කන
මැ#හ3 Bම) වහාම අත4වශ4 ෙවනවා. ආංක අ )ෂණ කාරක
සභාෙව0 ඉ#Vප3 කළ ෙයජනා ෙහඳo. ෙයජනා lයා3මක
;<ම ගX ඇමOයෙ වග~ම, ආ^AෙQ වග~ම. ඒවා
කවදාද lයා3මක කර0ෙ0, කවදාද ඒවාට CJ lයාමා!ග
ග0ෙ0 ;යන එක ෙ රෙ¤ ජනතාව දැන ග0නට කැමැo. එය
ඉe කරන ෙලස නැවත අවධාරණය කරO0 මෙ කථාව අවස0
කරනවා, ෙබෙහම ස්o.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ළඟට, ගX ර0ජ0 රාමනායක Cෙයජ4 අමාත4මා.
ඔබමාට $නා 29ක කාලය) ෙබනවා.
[අ.භා. 4.12]

ග ර,ජ, රාමනායක මහතා (සමාජ සබල ගැ,S,
oබසාධන සහ ක,ද උඩරට උමය 89බඳ ෙය7ජ'
අමාත'Vමා)

(மாமி ர.ஜ ராமநாயக - ச9க வ:;5ட(,
நலாி ம*+ க மராிைமக ப*றிய பிரதி அைம/ச)
(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social
Empowerment, Welfare and Kandyan Heritage)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, අපරාධයක $0#තය0 සහ
සා)කXව0 හට සහාය Tෙ සහ ආර)ෂා ;<ෙ (සංෙශධන)
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පන3 ෙකeපත, අපරාධ වැළැ)Bෙ (සංෙශධන) පන3
ෙකeපත, අකරණ සං$ධාන (සංෙශධන) පන3 ෙකeපත
වැC කාන පන3 ෙකeප3 කර+යට ෙගන ඒමට #V k0, එම
කට@ සං$ධානය කරy ගX තලතා අෙකරල අකරණ
ඇමOය, අ?3 මා0නෙපXම ම0nමා සහ අ?3 ¶.
ෙපෙ!රා Cෙයජ4 ඇමමා ඇq Jයmම පා!ශ්වවලට මා ෙ
අවස්ථාෙQT ස්ව0ත වනවා.
ෙමම පන3 ෙකeප3 ඉතාම කාෙලÂත පන3 ෙකeප3
හැ|යට මා ද;නවා. ඒ කාරණය සබ0ධෙය0 Rශංසා කරන
අතරර ෙමවැC කාෙලÂත පන3 ෙකeප3 ෙගන එ0නට
ෙමපමණ කාලය) ගත Bම සබ0ධෙය0 මා ෙප
ෙදෂාෙරපණයM3 කර0න ඕනෑ. ෙමකද, ආ^Aව) හැ|යට
අ බැ¯ අහනවා න අහ0ෙ0 ෙ Rශ්නය Cසා ;යන
කාරණය මා ෙබෙහම පැහැ#1ව ;ය0න ඕනෑ. නP3 කL
HLලා ෙහ ෙමවැC පන3 ෙකeප3 ෙගන ඒම +බඳව එම
ෙදනාටම මෙ ස්ය, Rශංසාව සහ ජනතාවෙ Rණාමය3
Vනම0න කැමැo.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, මහාකරණ $CwXව0 75
ෙදෙනM ෙවgවට 110) ප3 කර0න ඕනෑ ;යලා ;යනවා.
ෙමය කL HLලා ෙහ ඉ#Vප3 කරy ඉතාම ෙහඳ
ෙයජනාව). මහාකරණ $CwXව0 වැ කරනවාට අ
කැමo; ඒකට ජනතාව3 කැමැ ෙQ$. ෙහX0 න ඒකට
අකැම ෙQ$. හැබැo, $CwXව0ෙ quality එක ගැන අෙ
ජයප $_මර3න මැමා කථා කළා. "අකරණ
$Cශ්චයකාරවX0 වැ කරනවා වාෙම $Cශ්චයකාරවX0ෙ
quality එක ආර)ෂා කර ගැ½මට අවශ4 යවර ද ගත @o."
;යලා එමා ;Qවා. ෙමක)ද, ෙ quality එක ;ය0ෙ0?මට
$Xcධව නAව) ෙබනවා. නP3 මා එම නAව ගැන කථා
කර0ෙ0 නැහැ. මා $CwXවX0 ගැන කථා කර0න. ෙහඳ
$CwXවX0ට මා පසඟ Heවා ව³0න, ãලාසනාúඪ ගX
ම0nමC.
ගXතර මහා සංඝ ර3නයට වාෙ පසඟ Heවා ව³0න
yqව0 ෙහඳ $CwXවX0 ලංකාෙQ ඉ0නවා. ඒ අයෙ ප
වැ කර0න, ආර)ෂාව වැ කර0න, තව Tමනා ෙද0න,
වරRසාද ලබා ෙද0න ;යන ෙයජනාවට අ අ3 ෙදකම උස්සලා
කැමැ3ත පළ කර0න; අ ඒ සඳහා ¨!ණ සහෙයගය ලබා
ෙද0න. අෙ ලංකාෙQ ඒ වාෙ න හදා ග3 ෙහඳ
$CwXවX0 H|යා. හා0 Mලංග මහ3මයා, පcO{ එ0.
රණවක Wණලක මහ3Oය -එOය තමo ආ!.kO0ද JLවා
මහ3මයාෙ නAව වාෙ ෙබෙහම ¿රණා3මක නAවලT බය
නැව ෙක+0ම ¿0kව ලබා k0ෙ0.-, ලංකා ජයර3න
ෙමෙන$ය, වරාවැව මහ3මයා, ල13 ජයVය මහ3මයා,
ෙන$L සමරෙක0 මහ3මයා, CමL ගාO} අමරංග
මහ3මයා, $මL #සානායක මහ3මයා, ෙහ)ට! එස්. යාපා
මහ3මයා, එෆ්.එ0.Ã. ජයVය මහ3මයා, රාC ලකව!ධන
මහ3Oය, යාපනෙ] මහාකරණ $CwX හැ|යට කට@ කරන
ඉලංෙ91ය0 මහතා -තP0 ෙවgෙව0 ෙව කාy
ෙකස්තාපLවරයාෙ ¾Vඳට HLලා දණ ගහලා ව³0න තර
එමා Cහතමා½ ණා.-, [ ස්ක0ධරාජා මහ3මයා, වස0ත
?නදාස මහ3මයා, අෙ0 ෙසෙන$ර3න මහ3මයා, ධOක
ෙහ%මපාල මහ3මයා - කAෙවල උසා$ෙ] ඉඳලා දැ0 බkLල
#ස්\)කෙ] වැ1මඩට මාX කරලා ෙබනවා.- වාෙ අයට අ
පසඟ Heවා ව³0න. නP3 අපට අC) අය ගැන ෙමෙහම
Hත0න yqව0ද? මට දැgම, ෙ3Xම ෙබන කාලෙ] ඉඳලා මා
අග$CwXවX 0 ෙදෙන) දැ)කා, ãලාසනාúඪ ගX
ම0nමC. ඒ අග$CwXවX 0 ෙදනාෙග0 එ) ෙකෙන)
තමo, සර3 න0ද JLවා. සර3 න0ද JLවා ;ය0ෙ0 Áත
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පා!1ෙ0ව

[ගX ර0ජ0 රාමනායක මහතා]

ycගලෙය) ;යා අ ;ය0න බය ෙව0න ඕනෑ නැහැ. $)ට!
අoව0 මහතා "ෙනCO අරගලය" ;යන ෙපෙ3 ඒ ගැන 1යලා
ෙබනවා. "උසා$ය Cහඬo" ;යන film එෙ) පවා එමා ගැන
සඳහ0ව ෙබනවා. ඒ තර ෙ ½ )ෙෂ%vය ගඳ ගස්සy Áත
ycගලෙය) ඉහාසෙ] පහළෙවලා නැහැ. එමා තමo, ෙරHත
ෙබෙගLලාගම මහ3මයා ඡ0ද අරෙගන අC) පැ3තට
පැ0නාම -ප)ෂ මාX කළාම- ඒක සාධාර}කරණය -justifyකර0න ¿0kව k0g ෙකනා. එමා තමo ;QෙQ, "මම Hර
ෙගදර යව0න ඕනෑ ෙකනාව රජ ෙගදර යැQවා. මට සමා ෙව0න.
මට සමා ෙව0න. මට සමා ෙව0න." ;යලා. ඒ කාලෙ] මH0ද
රාජප)ෂ මහ3තයාව wනාO වංචාවට $Xcධව Hර ෙගදර යැQවා
න අද අෙ රට $ශාල අගාධය;0 ෙsරා ග0න Fණා. "අෙ0!
මට සමා ෙව0න." ;යලා එමාම ;Qවා. තP0 ලබා k0g
judgment එක ගැන එමාම $)ෙෂපෙවලා ජනතාවෙග0
සමාව ඉLmවා. ෙම0න, අග$CwXව0ෙ Oකාව! මා ෙ
ත!කය ෙගඩ නඟ0න ය0ෙ0 ෙමෙහමo, ãලාසනාúඪ ගX
ම0nමC. අග$CwX ෙකෙන) එෙහම හැJෙරනවා. එමා
ෙ #යව0නාෙQT ඉතාම ෙප ඇ³වත) ඇදෙගන තව3
½ඥවVය) එ)ක ඉඳලා අ ණා.
ඒක අ¯ ෙපJෙ] මහ3මයාට ෙලM Rශ්නයකට
Pණ ෙද0න ණා. ඒ ½ඥවVය හN0වා k0ෙ0 එස්.º.
#සානායක මහ3මයා ;යලා ඒ මහ3මයා3 මට ;Qවා. අද3
එOය සමඟ තමo ඉ0ෙ0. ෙම0න ෙමෙහමo සර3 න0ද
JLවා මහ3මයා හැJXෙ^. මට දැg-ෙ3X ෙබන කාලෙ]
ඉඳලා සර3 න0ද JLවා හැJX¯ $යo ඒ මම ;QෙQ.
ඊට පස්ෙස කද ආෙQ? රාC බ^ඩාරනායක. එOය
ෙවgෙව0 මෙ මතය ෙවනස්. නP3, ෙ සභාෙQ ඉ0න අgර
ïයද!ශන යාපා මහ3මයා, ලා0 ෙපෙ!රා මහ3මයා, රා?ත
ෙස%නාර3න මහ3මයා, $මL Bරවංශ මහ3මයා ඇq
හයෙදෙන) ;Qවා, එOය ''ෙහර)'' ;යලා. ඕස්ෙ1යාෙQ ව
ග3තා ;Qවා, accountsවල සL1 දමා ග3තා ;Qවා. එOයට
Áෂණ ෙචදනා Fණා. ඒ තමo ෙදවැCයා. ඒ තමo Hටy
අග$CwXව0 ෙදෙදෙනMෙ හැJ<ම.
ඊට පස්ෙස% ආවා, ඊට3 වඩා ෙහර ෙගෙය). කද? ඒ,
ෙමහා0 ¶Vස්. ෙමහා0 ¶Vස් ෙමනවාද ;QෙQ ඇ$Lලා?
''RÜ3 එ)නැ+ෙගඩට ¯ ෙc ෙදoෙය තමo ද0ෙ0'' ;Qවා.
ඊට පස්ෙස% එමා ජනවාV 8වැCදා ð කරy Oකාව ෙමක)ද?
ජනවාV 9වැCදා උෙc ලංකාෙQ පළPවැC yරවැJයාෙ එන
අගX ජනාප ෛමnපාල JVෙස%න මැමාෙ ෙගදරට
යා. ජනාපමාමo ඒ බව ;ය0ෙ0. එමා ;යනවා,
පා0දර එමාෙ ෙගදරට ඇ$Lලා ෙමහා0 ¶Vස් Hටy
අග$CwXමා ;Qවාm, ''මට නැවත අග$CwXකම ෙද0න. මම
ඔබමාට කැම $යට ¿0k - judgments - හදලා ෙද0න''
;යලා. ෙම0න! අ දැ)ක, මට දැg-ෙ3X ෙබන කාලෙ]
ඉඳලා H|ය අග$CwXවX0 0ෙදනාෙ Oකාව. 0ෙදනාම
Áතo; 0ෙදනාටම Áෂණ ෙචදනා Fණා. දැ0 ෙකෙහමද,
අ ෙ අයට පසඟ Heවා ව³0ෙ0? අ ෙකෙහමද, ෙ අයට
''ස්වාC'' ;යලා ;ය0ෙ0? අ ෙකෙහමද, ෙ අයට
''නAකාර උ0නා0ෙස%'' ;ය0ෙ0? අ ෙකෙහමද, ෙ අය
ඉ#V ට කOසෙ] උඩ ෙබ3තම දමා ග0ෙ0? ඇo, අ
අකරණෙ]T කH0ෙ0 නැව ඉ0ෙ0; ;$w අV0ෙ0
නැව ඉ0ෙ0; ෙබLල Hර ෙගන භෙය0 ඉ0ෙ0? අෙ බk
Pද10 ප ග0න ෙ අය කරන ෙ ෙcවL දැක දැක, අ
ෙකෙහමද ෙ අයට ගX කර0ෙ0?
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, ෙමතැන හැkෙ^ නැ3න
අෙ රෙ¤ ජනාප ෙවනස් ණාට වැඩ) නැහැ; අෙ රෙ¤
අගමැ ෙවනස් ණාට වැඩ) නැහැ; ආ^Aව ෙවනස් ණ3
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වැඩ) නැහැ. ෙමතැන තමo හැම ෙහෙර)ම HLලා හැංෙගන
තැන. ෙ තමo කඩරාව. ෙ අකරණෙ] තමo හැම
ෙහෙර)ම HLලා අ0මට හැංෙග0ෙ0. අපට එතැන ෙවනස්
කර ග0න ෙවනවා; එතැන VJk කර ග0න ෙවනවා. ඒකo මම
Rකාශ කෙළ%, ''බතරය Áතo'' ;යලා.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, ඒ සබ0ධෙය0 ෙග¡තම
Fkරජාණ0 වහ0ෙස%ෙ ෙබ¡cධ ධ!මෙ] ෙcශනාව;g3
ආද!ශ ග0න yqව0. උ0වහ0ෙස% Rකාශ කළා, ''රජ අධා!Oක
ණාම, ඇම ම^ඩලය අධා!Oක ෙවනවා; ඇම ම^ඩලය
අධා!Oක ණාම Cලෙමලා අධා!Oක ෙවනවා; Cලෙමලා
අධා!Oක ණාම රටවැJයා අධා!Oක ෙවනවා'' ;යලා. එෙහම
බැmවාම, අකරණ )ෙෂ%vෙ] 'රජ' කද? ' ඒ, අග$CwX. Hටy
අග$CwXවX0 Áතo. එතෙකට ෙප උ0 ගැන කවර
කථාද? ෙප අය ෙමනවාද කර0ෙ0? Hටy අග$CwXෙ
ඉඳලා Tලා ෙබ0ෙ0 වැර# ¨!වාද!ශ. ඒවා දැකලා තමo අර
සර3 ආබෲ ;යන ¾Hw¯, අමාgක, සLලාල $CwXවරයා,
ෙමෙහකාVය) Áෂණය කෙළ%; ෙපJයට ගැෙQ. අ0මට
කන පැෙළ0න ºලා බැLකCෙය0 වැ|ලා මළා. ඔ0න ඕක
තමo ත33වය. අ ෙකෙහමද, ඒ අයට ''ස්වාC'' ;යලා
ව³0ෙ0? මම අර ක10 න ;Qව $CwXවX0ට අ පසඟ
Heවා ව³0න. නP3, හැෙමටම එෙහම කර0න බැහැ.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, මම තCව Hතා ෙනෙවo,
''බතරය) $CwXවX0 Áතo'' ;යලා ;QෙQ. ෙප3 ප3
;යවලා, Rස0න $තානෙ මහ3මයාෙ 'උසා$ය Cහඬo'
;යන film එක බලලා, 'ෙනCO අරගලය' ෙපත ;යවලා,
'රාවය' ප3තර බලලා, ඒවා පදන කර ෙගනo මම එෙහම
;QෙQ.
මම ෙ කාරණය ගැන ජනමාධ4යට අ¼ෙයග කරනවා.
ජනමාධ4ෙQT0ට yqව0 න, උසා$ය) අවස0 ෙවලා එ+යට
එන නAවක පා!ශවකXෙව) ඉ#V ට mike එක) යලා Cක
අහලා බල0න, ''තP0නා0ෙස% ලංකාෙQ අකරණය ගැන
ෙමනවාද Hත0ෙ0?'' ;යලා. අමෙම නැව ;යo, අ
;ය0න ඕනෑ නැහැ. ෙ ස්ථානය එපමණකටම ¶තයාව,
kබලයාව, අHංසකයාව, kපතාව ¶ඩනයට ප3 කර0න හදy
තැන) ;යලා මම C!භයව ;යනවා, ãලාසනාúඪ ගX
ම0nමC.
අෙන) අයට ''අෙ)ත ඇප'' - anticipatory bail ෙබනවා. අර අඹ ෙග න) කඩා ග3ත අමාට කවදාව3
බැහැ ෙ0, ෙරෙෂ් ද JLවාෙ ෙස%වය ලබා ග0න. එයාට
බැහැ, Vෙය0J අ!සMලර3නෙ ෙස%වය ලබා ග0න; කා1ංග
ඉ0ස්ස මහ3මයාෙ ෙස%වය ලබා ග0න. ඒෙගLෙල ඉහළ
ගාස්ව) අය කරනවා. ඒ Cසා අර අHංසක අමා Vමා0ª
බ0ධනාගාරයට යනවා. ෙපL ෙග හය) ග3ත ෙකනාට
ෙලM ½ඥෙය) අLල0න බැහැ; PදL නැහැ. uVෙ] MXe
Ü රy ළමයාට ෙලM ½ඥෙය) අLල0න බැහැ; PදL නැහැ.
ඒ ෙස%වය PදL මතo ෙබ0ෙ0. Highest-paid lawyersලා
තමo ෙක පාලනය කර0ෙ0. ඒ අය $CwXවX0 එ)ක
"ÃL" දාෙගන ෙබනවාය ;යනවා. ෙක හVම ykමාකාර
ත33වය)! මම Hතනවා, අ ෙ ගැන $ෙශ%ෂෙය0ම ෙසයා
බැ1ය @o ;යලා. ඒ අය ස්ෙQ9ඡාෙව0, තP0ෙ හදවතට
එකඟව හැෙද0ෙ0 නැව, අකරණ වැyර HෙටQව3, Hර
ෙගවL වැyර හැkව3, මහාකරණ $CwXවX0ෙ සංඛ4ාව
75 Jට 110 ද)වා වැ කළ3, ෙමන පන3 ෙකeපත pass
කළ3 වැඩ) ෙව0ෙ0 නැහැ ;යන එක3 මම ෙබෙහම
පැහැ#1ව ;ය0න ඕනෑ.
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සර3 එ0. JLවා මහ3මයා එක වතාව) ;යy කථාව මම
;Qවා. එමා ;QෙQ, " Hර ෙගදර යව0න ඕනෑ ෙකනාව මම රජ
ෙගදර යැQවා" ;යලා. ඒ වාෙ අවංක Rකාශය) කළාට, එමාට
ස්o. හැබැo, ඒක ෙමෙහම ;Qවා න තව3 ෙහඳo. "මම Hර
ෙගදර යව0න ඕනෑ ෙcශපාලනඥය0ව අද පා!1ෙ0වට
එQවා" ;යලා. ෙමකද, ෙමතැන කෑ ගහන ෙගඩ) ෙදනා දැ0
ඉ0න ඕනෑ Hෙ!. ඒෙගLල0ට ෙකෙහමද අෙ)ත ඇප anticipatory bail - ලැෙබ0ෙ0? ඒ ගැන ජනතාව කථා ෙවනවා.
ඒ ;ය0ෙ0, අHංසකය0ව $තරo Hර ෙගදර යව0ෙ0; ෙලM
ෙලM අය යව0ෙ0 නැහැ ;යලා. Hටy ෙලM මහ3තෙය)
;යනවා, "මාව අ3 අඩංWවට ග0න එපා" ;යලා. ෙක|
ගණන) ෙහරක කරy ගාO} ෙසනර3 නැමැ ෙහරා
;යනවා, "මාව අ3 අඩංWවට ග0න බැV වන $යට
anticipatory bail ග0නවා" ;යලා. ෙගඨාභය රාජප)ෂ
මහ3මයා නAව එ0න ඉස්සර ෙවලා අෙ)ත ඇප ග0නවා. ඒ
කාලෙ] එමා ගL;ස්ස උසා$යට යc# උසා$ය ඇළට වාහන
ග0න බැහැ; lawyersලා එ+ෙ] ඉ0න ඕනෑ. එයාෙ ආර)ෂාව
Cසා ;යලා ආර)ෂක ෙLකමා $තරo ඇළට ය0ෙ0.
ෙම0න ෙමෙහමo ඒ කාලෙ] කෙළ%. ෙ $යට තමo
අකරණය Áත ෙවලා Fෙ^. මම ඒ Cසා පසඟ Heවලා
වැඳලා ෙ අකරණයට සබ0ධ Jයmෙදනාෙග0 ඉLලා
J|නවා, ¶ත හා kප3 ප0ෙ] ජනතාවට ෙ වාෙම ආදරය
කර0න, ෙග¡රව කර0න ;යලා. ෙමකද, අ Jයmෙදනා ජනතා
ෙස%වකය0. අ Jයmෙදනා ප ග0ෙ0 හාL ෙස%Xව, පVy
;ෙල එක, සැම0 |0 එක ග0න ඒ OCw0 ෙගවන PදෙL
ඇළ3 tax එෙක0. කX3 ස!වබලධාV නැහැ. අ
Rප3වලට ගX කර0න. අ තනXට, "Sir" ;ය0න;
"ස්වාO½" ;ය0න; "හාPkXවෙ0" ;ය0න. ඕනෑ ෙදය)
;ය0න. හැබැo, අෙප0 "ස්වාO½" ;යලා අහග0න, අෙප0
"Sir" ;යලා අහග0න, අෙප0 "හාPkXවෙ0" ;යලා අහග0න
වැදග3 $යට Äව3 ෙව0න ;යලා මම $CwXවX0ෙග0
ඉLලා J|නවා. හැබැo, හැෙමෙග0ම ෙනෙවo.
පwය දවස්වල අ අහෙගන සමහX ;යනවා, 'ÃL' දාන
½ඥය0 ඉ0නවා ;යලා. මම ගX අ?3 ¶. ෙපෙ!රා Cෙයජ4
ඇමමාට තව3 ෙයජනාව) කර0න කැමැo. ගX
Cෙයජ4 ඇමමC, ½ෙ] ස්වාපත4 Heව0න න,
½ය VJk කර0න න, අකරණය VJk කර0න න අ
;යනවා, $CwXවX0 ගැන $තර) ෙනෙවo; $CwXවX
සමඟ 'ÃL' දාන ½ඥය0 ගැන3 ෙහය0න ;යලා. ½ඥවX
මා එ)ක තරහා ෙව0න එපා. තරහා ණ3 කම) නැහැ. මම
පැහැ#1ව ;යනවා, ½ඥය0 අද ෙක| ගණ0 PදL ෙහයන
බව. ෙcශපාලනඥය0 ෙහරක කරy සL1ව10 වැ
Rමාණය) ෙහරක කර0ෙ0 ½ඥවX. නA #නය) ග3ත3
Rs. 1 million, Rs. 2 million ග0නවා. හැබැo ãලාසනාúඪ ගX
ම0nමC, මම එක) ;ය0න කැමැo. "ෂV ආ" ½ය
ෙබන ස# අරා¾ෙ] වාෙ ෙවා blood money; ෙවා ෙL
සL1. ෙවා අරෙගන යා ෙද0ෙ0 නැහැ. තP0ෙ
ෙස%වාදායකයා ෙමන ෙහරා ණ3, තP0ෙ ෙස%වාදායකයා
O½මXවා ණ3, ෙ lawyersලා ;යනවා, "He is my client. I
have to protect him" ;යලා. ඒ ;ය0ෙ0 ෙ අයට සL1
ෙදනවා න, Rභාකර0ව3 ෙබස3වෙය) කරo; H¤ල!ව3
ෙබස3වෙය) කරo. තP0ෙ මවට අතවර කරy
$3කXවා ඇ$3 සL1 Tලා, "මම ඔබෙ මව සමඟ ෙR%ම කළා.
අෙ0! මාව ෙsරා ග0න" ;Qව3, ෙ kෂ්ට ½ඥවX ෙ අය
ෙsරා ග0ෙ0 නැcද? තP0ෙ මව Áෂණය කරy ෙකනාව ෙsරා
ග½$, සL1වලට. ෙමකද, "I have to protect my client" ෙ0.
මෙ ෙස%වාදායකයාව මම ආර)ෂා කළ @o ෙ0. ඒ වාෙ
ත33වය) ෙබ0ෙ0.
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ඒ Cසා මම අ?3 ¶. ෙපෙ!රා Cෙයජ4 අමාත4මාටo,
අ?3 මා0නෙපXම ම0nමාටo, අකරණ ඇම½ තලතා
අෙකරල මැOයටo ෙයජනාව) කරනවා. පw ය
කාලෙ] ෙයජනාව) ආවා, nBල! Vයැkර0, තP0ෙ
ෙස%වාදායකයාට VJ¤ පත) CM3 කර0න ;යලා. nBල!
Vයැkර0 2018 ජනවාV 01වැC දා Jට තP0ෙ ෙස%වාදායකයාට
අදාළ ගාස්ව ෙවgෙව0 ¾ල) ෙද0න ;යලා ෙ
පා!1ෙ0ෙQ
ෙයජනාව)
සමත
ණා.
අෙ
ෙස%වාදායකය0 ෙගවන ගණ0වලට3 ෙ lawyersලා ¾ල) ලබා
ෙද0න ;යලා, ෙ පා!1ෙ0ෙQ ෙයජනාව) ෙගනැLලා අ
Jයm ෙදනාම අත ඔසවලා සමත කර ගCP ;යා මම ඉLලා
J|නවා. ෙමකද? දවසකට Rs. 2 million, Rs. 3 million ග0න
අය3 ඉ0නවා. ෙවා ;Qවාම මා එ)ක ½ඥ මහ3වX තරහා
ෙවo. මම Jයmෙදනා ගැනම ෙනෙවo ;ය0ෙ0. නP3 ෙ
$යට ෙකLල ක0න ෙහඳ නැහැ ;යන එක ෙහX පවා මට
ඇ$Lලා ;යලා ෙබනවා. ෙහX ෙ සL1 ෙද0ෙ0
කැමැ3ෙත0 ෙනෙවo. "ෙහX" ;යලා ජාය) ඉ0නවා ෙ0.
ෙහX ෙහරක කරලා ෙබ0ෙ0, මාස ගණ0 ෙහඳට සැලw
හදලාo. බල0න, ෙහරා ෙක9චර මහ0J ෙවනවාද ;යලා.
තCෙය0 ෙනෙවo, ක^ඩායම ඇ$Lලා සාක9ඡා පව3වනවා.
සාමාන4ෙය0 මංෙකLලය) ක0න ඉස්ෙසLලා ෙපරXවM3
කරනවා. නP3 ½ඥයා Cකම ඉඳලා පවදාම ල)ෂ 10කට
$තර ෙක+නවා ෙ0. එෙහම බලන ෙකට කද ෙලMම ෙහරා?
Cක Hත0න. ෙහරාෙගg3 ෙහරක කරනවා ෙ0. සමහර
අපරාධකාරය0 ½ඥය0ට සL1 ෙගව0ෙ0 Hෙ3 ආසාෙව0
ෙනෙවo; ඇෙඟ0 කෑLල) යනවා වාෙ. ෙහX0 ;යනවා,
"Ä$තය පරkවට යලා ෙහරක කරy සL1වලට ෙ0 ã
ෙක+0ෙ0" ;යලා; "ෙහණ ගහනවා" ;යලා ;යනවා. ½ඥ
මහ3වX0ට ෙහණ ගහ0න ඕනෑ ;යලා ;යනවා; Pඛ +කා
හැෙද0න ඕනෑ ;යලා ;යනවා.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, උසා$ෙ]T බoබලයට අත
යලා #රනවා මම දැකලා ෙබනවා. "මම ;යන ෙc සත4ය)
බවට3, මා ;ය0ෙ0 අසත4ය) ෙනවන බවට3" ;යලා
#රනවා. #රලා ã ;ය0ෙ0ම ෙබX. ½ඥයා3 ෙබX
;යනවා. ඒක $CwXවරයා3 ද0නවා. Cක Hත0න, ½ඥ
මහ3වX ලංකාෙQ OCw0 රව¤ටන ´ව|Lල ගැන. ෙදෙ)
ප0ෙ] ළමo0ට ;යන ෙබX ෙ0 ;ය0ෙ0. ෙªJ ආ9Â
මැ{) මLල) ෙගනාවාm. මැ{) මLල අරෙගන, Pදලා1
ෙකෙන) සL1 මLල) k0නාm. ෙවා $ශ්වාස කරලා ඇප
ෙදන $CwXවX ලංකාෙQ ඉ0නවා ෙ0, ෙදoයෙ0! ඕනෑම
මgස්සෙය) ද0නවා ෙ0, ෙ ගැන.
මට $Xcධව නA දාලා ෙබන .ආ!. ද JLවා මහ3මයා
බැJL රාජප)ෂ මහ3තයාෙ ½ඥයා. මLවාෙ0 ෙබන
බංගලාවට දැ0 අoකාරෙය) නැහැ. බංගලාව ෙබනවා. ඒ
ෙවgෙව0 ෙප½ Hටy OCස්w තමo ෙ. ෙ අය තමo අද
wcෙධදනලා ෙවලා, ෙබස3වය0 වාෙ ෙ වැඩ කර0ෙ0.
මම ඒ ½ඥ මහ3වX0ට ;ය0ෙ0, "ඔය PදL යා ෙද0ෙ0
නැහැ. ඔබලා ෙකLල ක0ෙ0, අHංසක OCw0ෙ ෙL සL1;
අHංසක OCw0ෙ දාය; අHංසක OCw0ෙ මහ0Jය"
;යලාo. ෙ අයෙග0 සමහර අයෙ ෙගවLවලට මම HLලා
ෙබනවා. මා+ගා - palaces - වාෙo. ඒවා හද0න සL1
ෙහQෙQ ෙකෙහමද ;යලා ද0ෙ0 නැහැ. $ජයදාස රාජප)ෂ
මහ3තයා -මට සමාෙව0න- කවදාව3 එමා ෙගදර ඉඳෙගන
yව3 ප3වලට interview එක) ය0ෙ0 නැහැ.
මාධ4ෙQ#ෙය) yව3 ප3 සාක9ඡාවට එ0න ඇවාම ෙ අය
ෙගදරට එ0න ;ය0ෙ0 නැ3ෙ3 ඇo? මම න මාධ4 සාක9ඡා
යන ෙකට මා#ෙවල ම0n Cවාසෙ] 'ඒ - 5' ට එ0න ;යනවා.
මට ෙගය) නැහැ. මම ඉ0ෙ0 ඒ $යට ;යලා කX3
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පා!1ෙ0ව

[ගX ර0ජ0 රාමනායක මහතා]

ද0නවා. නP3 ඔය ෙලM ෙලM ෙcශපාලන නායකෙය,
lawyersලා කවදාව3 ෙගදර meetings ය0ෙ0 නැහැ. ෙගදරට
එ0න ;ය0න බැහැ. P0ෙ ෙහරක |ක අෙවනවා. ගහලා
ෙබන ගැHLල අෙවනවා. ඒක තමo ත33වය. කවදාව3 ෙ
සL1 යාෙද0ෙ0 නැහැ. ෙවා අHංසක OCw0ෙ සL1 ;යන
එක මම ෙබෙහම පැහැ#1ව ;යනවා.
ෙහඳ ½ඥවX ඉ0නවා. gවර, අෆ්තා! ජL ;යලා ½ඥ
මහ3මෙය) ඉ0නවා. එමා අය කරන ගණනට හැම දාම ¾ල)
ෙදනවා. X යL 10,000) අය කරනවා න ඒ ගණනට ¾ල)
ෙදනවා. wම0ර0 මහ3තයා - මාෙ lawyer මහ3තයා - සත
පහ)ව3 ග0ෙ0 නැහැ. ෙහඳ ½ඥ මහ3වX ඉ0නවා. අෙ
එස්.ඩs1Q.ආ!.Ã. බ^ඩාරනායක මහ3මයා ½ඥෙයM
හැ|යට ෙප½ ඉඳලා $3කාරෙයM Cදහස් කර ග3තා; O½
මXෙව) Cදහස් කර ග3තා. ෙමක)ද එමා කෙළ%? මෙ ළඟ
ඒ $ස්තරය ෙබන ප3තර කෑLල ෙබනවා. එමා ෙමක)ද
කෙළ%? ඒ ප3තරෙ] සඳහ0 ෙවනවා, "අ3තනගLෙL Jk  O½
මැX Jcයකට $3ය ෙවgෙව0 ෙප½ J| බ^ඩාරනායක
මහ3තයා සැකකXෙව Cදහස් කර ග3තා. හැබැo, එය
වෘ3මය ජයහණය) $තරo. බ^ඩාරනායක මහ3මයා
මැX¯ ෙකනාෙ පෙL උද$යට Äව3 ෙව0න ඉඩ ක¤|ය)
ලබා Tලා ½ඥ රස්සාව අත හැර දැමා." ;යලා. ඒ කද?
එස්.ඩs1Q.ආ!.Ã. බ^ඩාරනායක මහ3මයා. අද ½ඥවX
එෙහම කරoද, එක #ගට හබ කරoද ;යලා තP0නා0ෙස%ලා
කX3 ද0නවා.
ට රට අකරණ ;Jම බය) නැව ලා ද JLවා ;යන
මහා ෙcශපාලනඥයාව අXk ගණනාවකට Hෙ!ට යැQවා.
පා;ස්තානෙ]3 ඒක ණා. ඇo, අෙ අකරණෙ] අය ෙ
ෙcශපාලනඥය0ට බය? මම අහ0ෙ0 ඒකo. ඇo එෙහම
ව0ෙ0? එෙහම ෙව0න ෙහඳ නැහැ. ඇෙමVකාෙQ ¾L
)10ට0 පවා උසා$යට ෙග0gවා. එයා උසා$යට ඇ$3, අඬලා
ඇෙමVකාෙQ ජනතාවෙග0 සමාව ග3තා. මම ෙ ;Qව කථාවම
පw ය 21වැC ෙසනwරාදා උෙc 9.30ට Jට 4.30 ද)වා කාලය
අතරර wï උසා$ෙ], Ceremonial Hall එෙ)T අග$CwX
ෙඩ මහ3මයා3 ;Qවා. "½ඥය0ට $Xcධව ෙචදනා
ෙබනවා; $CwXව0ට $Xcධව ෙචදනා ෙබනවා" ;යා
අග$CwX ෙඩ මහ3මයා ;Qවා. ඒ කථාව yව3 ප3වල වා!තා
ණා. එෙහම න ඔව3 අ3 අඩංWවට ග0න ෙවනවා. ෙමකද,
අග$CwX ෙඩ මහ3මයා3 අකරණයට අපහාස කර
ෙබනවා. ෙ ෙcවL ෙවනස් කර0න අප එක ෙව0න ඕනෑ;
ඒ ෙවgෙව0 පා!1ෙ0ෙQ පන3 සමත කරග0න ඕනෑය
;යන කාරණය මම තP0නා0ෙස%ලාට ;යනවා.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, "රාවය" yව3 පෙ3 ෙහඳ
කථාව) පළ ෙවලා Fණා. ඒ ෙම0න ෙකo:
"උසා$ කට@ Jkවන අවස්ථාවකT උසා$ෙ] අw0 ෙගන
J| ycගලයMට හඬ නඟා ඈgම) යෑෙ වරදට එය
උසා$යට අපහාස ;<ම) ෙලස සලකා ඈgම ඇVය
ycගලයාට මාස අටක Jර දþවම)."
ඈgමකට මාස අටක Jර දþවම)! ෙ #නය කවදාද? 2015
ෙනවැබ! 29වැC දා. වා!තා කර ෙබ0ෙ0 $)ට! අoව0.
ඕනෑ න නA දම0න yqව0. ෙක Jcධ ෙවලා ෙබ0ෙ0
ගL;ස්ස මෙහස්vා3 අකරණෙ]. ãලාසනාúඪ ගX
ම0nමC, ෙපªඩ) Hතලා බල0න. ඈgමකට මාස අටක Jර
දþවම). ඈgම) ;ය0ෙ0 ෙමක)ද? ස්වාභා$කව යන
ෙදය). තව ෙදය) ෙය3 ෙකෙහම කරoද ද0ෙ0 නැහැ.
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$?ත ෙහ%ර3 ම0nමා3 ෙ ගැන ;Qවා. ෙප ෙcවLවලට
තමo ෙමෙහම කර0ෙ0. නP3 ෙලM ෙලM අයට
ෙකෙහමද? හැම දාම අ ව0ෙ0 හාLමැස්ෙස, ±Cස්ෙස.
ෙතX, ෙමX කවදාව3 අ ව0ෙ0 නැහැ. ෙමකද, ඒ අයට
සL1 ෙබනවා. ඒක තමo ෙමතැන ව0ෙ0. ඒ Cසා මම
ජනමාධ4යට3 ෙ කාරණය ;යනවා. ජනමාධ4 ෙස@රC,
ඔබලා ෙ ගැන Hත0න. ෙ කථාව අසා J|න Jයmම
ජනතාවට3 මම ෙ කාරණය මත) කරනවා.
අෙ P0 O3ත0ෙ කාලෙ] Jට අපට අහ0න ලැFෙ^
ෙමක)ද? "[ ලංකාව #@¯ ෙවO0 පවන රට;" ;යා තමo
අෙ P0 O3ෙත ;QෙQ. ඊට පwව අෙ ආ9Âලා uයලා
ෙමක)ද ;QෙQ? ඔg3 ;Qවා, "[ ලංකාව #@¯ ෙවO0
පවන රට;" ;යලා. දැ0 අ ;ය0ෙ03, "[ ලංකාව #@¯
ෙවO0 පවන රට;" ;යලා ෙ0. අෙ දXව0ට ;ය0න
ව0ෙ0 ෙමක)ද? ඔ0ට ;ය0න ව0ෙ03, "[ ලංකාව
#@¯ ෙවO0 පවන රට;" ;යලා තමo. ෙමක)ද ෙහ%ව?
ෙහ%ව ෙවන ෙමක)ව3 ෙනෙවo, ãලාසනාúඪ ගX
ම0nමC. ආ^A ෙවනස් ණ3, ජනාපවX ෙවනස් ණ3,
පා!1ෙ0ව ෙවනස් ණ3, අතැC0 තමo ෙsෙර0ෙ0.
Jයmම ෙහX |ක H0 ½ප ෙදපා!තෙ0ෙQT සහ
අකරණෙ]T ගැලෙවනවා. තම0 ෙමන Áෂණය කළ3, ෙමන
ෙහරකම කළ3, ෙමන ½මැXම කළ3 ෙහඳ highest-paid
lawyer ෙකෙන) අLලලා ෙsෙර0න yqව0 බව ඒ අය
ද0නවා. ඒ මතය දැ0 ජාත40තරයට3 H0 ඉවරo. ෙම0න
ෙ කාරණය ගැන Cක Hතා බල0න. නාමL රාජප)ෂ
මහ3මයාෙ wú ෙLකට ජාත40තර වෙර0ව) එනවා;
Dubai Airport එෙ)# Red Notice එ)ක අ ෙවනවා; මහා
උජාXෙව0 එයා අLලාෙගන එනවා; ෙමෙහ% Airport එකට
ෙදලව3ත ;යන ½ඥ මහ3මයා3 යනවා; ෙපJය3 එනවා.
අෙ ජනතාව ෙබෙහම ස|0 ඉ0නවා. "ෂා, ෙමයා අXk
ගණනකට Hෙ!ට යවo, ෙමකද O1යන 60ක ෙලM Pදල)
ෙ0" ;යලා ජනතාව Hතනවා. අෙ0, පැය භාෙග0 එයා එ+යට
එනවා. ෙමකද, $CwXවරයා රජෙ] ½ඥවරයාෙග0 අහනවා,
"මැයට ඇප Tමට ඔබ $Xcධද?" ;යලා. ඔ නැrටලා ;යනවා,
"අෙ0 නැහැ ස්වා½, ;J Rශ්නය) නැහැ" ;යලා. අ0න එයාට
ඇප ෙදනවා. ෙපL ෙග හය ග3ත ෙකනාට ½ඥ මහ3වX
ඒක කරoද? සාමාන4ෙය0 MMෙළ) ෙහරක කළ
OCෙහMට, ඈgම) ඇVය OCෙහMට ½ඥ මහ3වX එෙහම
කරoද? ෙ Jයm ෙcවL පැවෙත0ෙ0 PදL මතo. ෙහඳ
අකරණය) හදා ග3ෙත3 අපට ලංකාව wර yරය) කරග0න
yqව0. #@¯ රටවL ඒ ත33වයට ප3 ෙවලා ෙබ0ෙ0
½ය) ෙබන Cසාo. ඒ රටවල ½ය රජාට3 එකo,
Hඟ0නාට3 එකo; ජනාපට3 එකo, සාමාන4 yරවැJයාට3
එකo. එතෙකට ජනතාව ½යට බයo. #@¯ වන හැම රට)ම
wර yරය) බවට ප3 ෙවලා ෙබ0ෙ0 ඒ රටවල VJk
අකරණය) ෙබන Cසාo. කා එ)කව3 ෙබන තරහකට
ෙනෙවo, VJk අකරණය) C!මාණය කර ග0නo අප
Jයmෙදනා එක ෙව0න ඕනෑ ව0ෙ0.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, අLලස් ෙහ Áෂණ ෙචදනා
$ම!ශන ෙකOසෙම3 නA දමලා ෙබ0ෙ0 හතරෙදනාටo
;යලා අ?3 ¶. ෙපෙ!රා Cෙයජ4 ඇමමාෙ කථාෙQT
;Qවා. හතර ෙදනාටm නA දාලා ෙබ0ෙ0! නA දාහ3දාහ)
ෙබනවාm. වැර#කXව0 ෙවලා ෙබ0ෙ0 හතර ෙදනාo. ෙ
වාෙ ෙcවL ගැන ජනතාව දැgව3 $ය @o.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, මා Cෙයජනය කර0ෙ0
½ය ගැන RාථOක දැgම) ෙබන අHංසක ජනතාව. මට
½ය ගැන පෘල දැgම) නැහැ. අ ඒ ෙලM ෙලM බර වචන
ද0ෙ0 නැහැ. සමහර $ට අෙ ගෙ ඉ0න සාමාන4
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මgෂ4ෙය) "@ෂ්මතා" ;යන වචනයව3 ද0ෙ0 නැහැ. අෙ0!
ඒ අය අHංසකo. ඒ උසා$ෙ]T අය ෙවලනවා. ඒ අයට
ෙනෙයM3 ½ දාලා ෙබනවා. ඒ අයට උසා$ෙ]T ෙකළ
10න බැහැ; ඈg අV0න බැහැ. ඒ අය එතැනT භය ෙවලා
ඉ0ෙ0. ෙ භය Bම නව3ව0න. අ අ0ත!ජාලය හරහා
දැ)කා, ඇෙමVකාෙQ $CwXවරෙය) හැJෙරන හැ|. ඒ අය
ෙක9චර මාgකද? ෙක9චර humane ද? ඒ $CwXවරයා highspeed ය මවකෙග0 අහනවා, "ඔබෙ දXවා මම උMෙL වා
කරවා ග3තාට කම) නැcද?" ;යාලා. එෙහම අහලා දXවාට
;යනවා, "ඔබෙ මවට මම දþව ෙද0ෙ0 නැහැ, හැබැo
ඔබෙ මව ඔබ breakfast එකට ෙගCය0න ඕනෑ" ;යලා.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගX ම0nමා ඔබමාට තව $නාය) ෙබනවා.

ග ර,ජ, රාමනායක මහතා

(மாமி ர.ஜ ராமநாயக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ඒ වාෙ $CwXවරෙයM ගැන ෙපªඩ) අධ4යනය
කර0න. [බාධා ;<ම)] ඒ වාෙ $CwXවරෙයM ගැන
අධ4යනය කර, ඒ $යට හැJෙර0න ;යලා මම ;යනවා.
මට තව $නා පහක කාලය) ලැFණා. TNA එෙ)
ම0nවX3 ඇ$3 නැහැ. එම0ලා3 ;Qවා මට කාලය ග0න
;යලා. මට kරකථන ඇමම;0-

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
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Ä$තය) ගත කරනවා. ඒවා ගැන ෙමM3 ෙ අකරණ ෙස%වා
ෙකOසෙම0 කර0ෙ0 නැදද? ඒ Jයm ෙcවL දැක දැක ෙ
අය Cහඬව ඉ0නවා. ෙ අය අLලා ග0න ඉ0ෙ0 අකරණය
Áතo ;යy ර0ජ0 රාමනායක $තරද?ãලාසනාúඪ ගX
ම0nමC, ෙ ෙගෙනන Jයm ෙකeප3 ෙහඳo. ඒ් ෙcවL
ෙව0න ඕනෑ. නP3 කළ @ තව3 ෙබෙහ ෙcවL ෙබනවා.
ගX ජයප
$_මර3න මැමා ;Qවා වාෙ
$CwXවරය0ෙ "ෙක1|ය'' හදා ග0න.
ãලාසනාXඪ ගX ම0nමC, මා ෙ අවස්ථාෙQ ෙ
කාරණය ෙබෙහම පැහැ#1ව ;ය0න ඕනෑ. MA කාරය0ට,
O½මXව0ට ඍÔ නA ¿0k k0න $CwXවX H|යා. ස!3
අෙ |ය මහ3මයා ෙප¤ට නෆ!ෙ නAෙQT ෙක10ම ඔට
මර}ය දþවම k0නා. ෙමක)ද එමාට අ3 ¯ ඉරණම?
මට පw ය #නවල $CwXවVය)
කථා කළා. ඒ
$CwXවVය MAකාරෙය ෙද0ෙනM ගැන ¿0kව) k0නා. ඒ
¿0kව ෙදcT MAකාරෙය ෙද0නා $3 ±AෙQ H|ෙ]
$CwXවVයට රව රවා. එOය භෙය0 ෙගදර H0 ෙබ0ෙ0;
එOයට ආර)ෂාව) නැහැ. එOයට
Hය;0 දමලා
ඇ0ෙන3, ඇJª |ක) ගැෙව3 ෙමකද ෙව0ෙ0 අර
අඹ0වල මහ3මයාට වාෙ? ඒ වාෙ ත33වය) තමo අද
ලංකාෙQ $CwXවX0ෙ Ä$තවලට ෙබ0ෙ0. ඒ Cසා ෙහඳ
$CwXවX ¾H කර0න, ගX ජයප $_මර3න ම0nමා
;Qවා වාෙ "ෙක1|" $CwXවX0 ¾H කර0න සමාජෙ] අ
Jයm ෙදනා එක ෙව0න ඕනෑ. ඒ ෙc වනX ෙ පන3
ෙකeප3 ෙමන තර ආව3 හV ය0ෙ0 නැත ;යන එකo
මෙ මතය. ඒ Cසා අ Jයm ෙදනා එක ෙවලා එවැC ෙහඳ
ෙcවLවලට අත ඔසවP.

(The Hon. Presiding Member)

$නා පහ;0 කථාව අවසාන කර0න.

ග ර,ජ, රාමනායක මහතා

(மாமி ர.ஜ ராமநாயக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

Ýඑ0ඒ එෙ) ම0nවX අද ඇ$3 නැහැ. එම0ලා3 ;Qවා
මට ඒ කාලය ග0න ;යලා.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Ýඑ0ඒ එකට ෙව0 කරy ෙවලාව අවසානo. ඔබමා තව
$නා පහ;0 කථාව අවසාන කර0න.

ග ර,ජ, රාමනායක මහතා

(மாமி ர.ஜ ராமநாயக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, සර3 ආබෲ ගැන කථා කරP.
සර3 ආබෲ ºලා බැLකCෙය0 වැ|ලා Oය යාට, එයා Cසා
අගයට ප3  ජනතාව, ඒ kෂණයට ල)  ෙමෙහකාර අයෙ
පL තවම Äව3 ෙවනවා. ඒ වාෙම සර3 එ0 JLවා
මහ3මයා කරy $Cශ්චය +බඳව එමා සමාව ඉLmවා. එමා
Ty judgmentsවලට සමාව ඉLmවාට $තර) ම#. ඒවාo0
අගයට ප3  අය ගැන ෙසයා බල0න _මෙQදය) අවශ4o
;යන එක මම අකරණ ඇමOයට ෙයජනා කරනවා.
$CwXවරයා වැර# නA ¿0k k0නා; $CwXවරයා ºලා
වැeණා; $CwXවරයා ºලා මළා. නP3 එයා Cසා අගයට ප3
 ඒ පා!ශ්වය තවම ඉ0නවා. ෙලC0 ර3නායක ;යන
ycගලයා, ඒ $CwXවරයා උසා$ෙ] ෙ9බ! එෙ)T අHංසක
කා0තාව) kෂණය කරනවා. ඔ අද ගෙ ෙබෙහම wවදායක

½ඥ සංගමෙ] මහ3වX0ට මා නැවත3 ෙ කාරණය
;ය0න කැමැo. මා ඉ#Vප3 කෙළ% ෙ රෙ¤ ෙපk ජනතාවෙ
මතයo; ෙපk ජනතාවෙ අෙඳනාවo. ½ප උපෙදස්, රස
ප<)ෂක වා!තා නැ තව3 MA සබ0ධ නA දාසයදහස)
පමණ ෙබනවාය ;යනවා. ඉ0 ෙමවැC ආකාරයට
අ0තයටම Áත ¯ ත33වයක තමo ලංකාෙQ අකරණය
ෙබ0ෙ0.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, ෙ ½ය හැම දාම
lයා3මක ෙ^ අHංසක, kප3, ¶ත ප0ෙ] ජනතාවට
පමණo. ඒ +0 තළා ෙපළා දැෙ ඒ ජනතාව පමණo. හැම
දාම අපරාධකXව0, වැර# කරy ෙcශපාලනඥය0, ආගOක
නායකය0 ෙsXණා. ඒ Cසා තමo අද ෙ පා!1ෙ0ෙQ3
ෙම9චර ශsදය) ෙබ0ෙ0. අද පා!1ෙ0වට එන
අපරාධකාරය0 කෑ ගහනවා; "උඹලා අප අ3අඩංWවට ග3තාද"
;යලා අහලා Hනා ෙවනවා. මා නැවත නැවත3 ෙ කXණ
;යනවා. අකරණය ;යන ෙග¡රව½ය ෙcවාලයට yqව0, ෙ
Pq [ ලංකාවම wරyරය) කරලා අෙ P0 O3ත0 ;යy
කථාව ෙන;යා, "[ ලංකාව #@¯ ¯ රට;" ;යලා ;ය0න.
අෙ අකරණයට yqව0 අෙ රට ඒ ත33වයට ෙගෙන0න.
අපට අවශ4 ෙවලා ෙබ0ෙ0 ජ!මCෙ], එංගල0තෙ],
ඇෙමVකාෙQ, 0ල0තෙ] ෙබනවා වාෙ w VJk, ෙහඳ
අකරණය) වාෙම ෙහඳ $CwXවX0 Vස).
ඒ $තර) ෙනෙවo. ½ඥ මහ3වX0ද ෙස%වා දායකයා
ෙවgෙව0 වැර# ෙc කර0න එපා.
ãලාසනාúඪ ගX
ම0nමC, ඒ සබ0ධෙය0 $තර) කX¯ ;Hපය) ;ය0න
මට ඉඩ ෙද0න. ළඟT දවසක 'ෙව0' එකකට ය ෙවලාෙQ මට
හP ණා, ජනාප ½ඥ මහ3මෙය). ඒ ෙවලාෙQ මා අ3
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පා!1ෙ0ව

[ගX ර0ජ0 රාමනායක මහතා]

ෙදක එක කරලා වැඳලා එමාට ;Qවා, "අෙ0! ස!, ඔබමා
ෙප½ J|0ෙ0 O½මXවM ෙවgෙව0. ඔය ෙc කර0න එපා"
;යලා. ඒ $තර) ෙනෙවo. මා ඇවා, "ඒ ycගලයා O½මැXම
කළ බව ස!, ද0නවාද?" ;යලා. එතෙකට එමා ;Qවා,
"ර0ජ0, client ඇ$3 මෙ ෙසය ඉස්සරහා ඉඳෙගන $නා
05) කථා කරcT, ඒ මgෂ4යා ඒ O½මැXම කළාය ;යන එක
මා ද0නවා" ;යලා. එතෙකට මා ඇවා, "එෙහම න ඒ
O½මXවා ෙsර0න ඔබමා උWර ෙL රස වනX උසා$ෙ] කෑ
ගහ0ෙ0 ඇo?" ;යලා. එතෙකට එමා ;Qවා, "ඒක මෙ
ෙජs එක" ;යලා. එතෙකට මට එමාෙග0 අහ0න Hණා,
M1යට O½ මරණ ෙකනM ඔබමාට Hෙය0 ඇනලා, "ඒක
මෙ ෙජs එක" ;යලා ;Qෙව3 ෙමකද ෙව0ෙ0, එතැන
ෙබන සාධාරණ3වය ෙමක)ද ;යලා.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, ඉ0#යාෙQ underage rape
casesවලට සැක කරන ycගලය0 ෙවgෙව0 ;Jම ½ඥයM
ඉ#Vප3 ව0ෙ0 නැහැ. ඒක ½ඥ සංගමය $J0 ග3ත
¿රණය). ඒ වාෙම, ½ඥ නාගාන0ද ෙකව)M
මහ3මයා ෙබෙහම පැහැ#1ව ;යනවා, එංගල0තෙ]
½ඥය0 $J0 ෙස%වා දායකයMට අසාධාරණය) කෙළ3, ඒ
ෙවgෙව0 පැO{1 කර0න තැන) එංගල0තෙ] ෙබනවා
;යලා. අද ලංකාෙQ එෙහම තැන) ෙබනවා ද? ½ඥයM
ෙකෙනMට අසාධාරණය) කෙළ3 පැO{1 කර0න තැන)
ෙබනවාද?

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
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අනVව ග ල ජයවධන මහතා \ලාසනෙය, ඉවK
ෙය,, ග qමT රKනායක මහතා gලාසනා]ඪ ය.

அத0 பிற$, மா.2மி$ லகி ஜயவ"தன அவ"க
அகிராசனதினி0 அகலேவ, மா.2மி$ பிம ரநாயக
அவ"க தைலைம வகிதா"க.
Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair,
and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair.

[අ.භා. 4.47]

ග yyර ජයෙක මහතා

(மாமி சிசிர ஜயெகா)
(The Hon. Sisira Jayakody)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, ගX ර0ජ0 රාමනායක
Cෙයජ4 ඇමමා ෙ රෙ¤ අකරණ පcධය3,
$Cශ්චයකාරවX3, ඒ වාෙම @)ය පJඳලන ආයතන සහ
ඒවාෙ] නායක3වය දරන Jයm $Cශ්චයකාරම0ලා3,
½ඥවX3 බරපතළ $ෙQචනයකට, පහර Tමකට ල) කළා.
මම ද0ෙ0 නැහැ, එමා-

ග ර,ජ, රාමනායක මහතා

(மாமி ர.ஜ ராமநாயக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගX ර0ජ0 රාමනායක Cෙයජ4 ඇමමා.

(The Hon. Presiding Member)

ගX Cෙයජ4 ඇමමC, දැ0 කථාව අවස0 කර0න.

ග ර,ජ, රාමනායක මහතා

ග ර,ජ, රාමනායක මහතා

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

(மாமி ர.ஜ ராமநாயக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, තව එක ෙදය) ;ය0න
ෙබනවා. #)කසාද නAවලT3 ඒ ෙcම ෙවනවා. #)කසාද
නAවලට උසා$යට එන අHංසක OCw0ට ෙව0ෙන3 ඒ ෙcම
තමo. මා ෙ ෙවලාෙQ $ෙශ%ෂෙය0 ගX අ?3 ¶. ෙපෙ!රා
Cෙයජ4 ඇමමාට3, අකරණ අමාත4Oය වන ගX තලතා
අෙකරල මැCයට3 ස්ව0ත ෙවනවා. ෙ පන3
ෙකeප3 ෙගන ඒෙT මා ෙ ඉ#Vප3 කළ ෙයජනා3 අදාළ
කර ග0නය ;යලා මා ඉLලා J|නවා. ඒ +0 අ ෙහඳ
අකරණය), VJk අකරණය) හදා ගCP. එතෙකට ෙ
ලංකාව wරyරය) බවට ප3 කර ග0න අපට yqව0 ;යන එක
මත) කරO0 මෙ කථාව අවස0 කරනවා. ෙබෙහම ස්o.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ළඟට, ගX JJර ජයෙක ම0nමා.
ඊට Rථම කX0 ෙහ ගX ම0nවරයM ගX ¾මL
ර3නායක ම0nමාෙ නම ãලාසනය සඳහා ෙයජනා
කර0න.

ග තලතා අVෙක7රල මහK*ය

(மாமி (திமதி) தலதா அ#ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale )

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, "ගX ¾මL ර3නායක
ම0nමා දැ0 ãලාසනය ගත @ය" o මා ෙයජනා කරනවා.

.ශ්නය මසන ලM,, සභා සමත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

(மாமி ர.ஜ ராமநாயக)

ගX ම0nමා මෙ නම mention කරලා වැර# Rකාශය)
කළා. එමා ;Qවා, “Jයmම $Cශ්චයකාරවX3, Jයmම
½ඥවX3” ;යලා මම ;Qවාය ;යලා. ඔබමා මෙ කථාව
අහෙගන J|යා. මම ;QෙQ, “සමහX” ;යලා ෙනෙවo. මම
ෙහඳ ½ඥවX0ෙ න ;Qවා, ෙහඳ $Cශ්චයකාරවX0ෙ
න ;Qවා. කXණාකර වැර# Rකාශ ඉ#Vප3 කර0න එපා.

ග yyර ජයෙක මහතා

(மாமி சிசிர ஜயெகா)
(The Hon. Sisira Jayakody)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, ඒ ;ය0ෙ0 එමා න කරy
$Cශ්චයකාරවX සහ ½ඥවX තමo ෙහඳ. අෙන) අය
Áතෙය. අෙන) අය ෙහX. පා!1ෙ0 වරRසාද උපෙයÜ
කර ෙගන කාටද ෙ අ¼ෙයග කර0ෙ0? පා!1ෙ0 වරRසාද
උපෙයÜ කර ෙගන අ¼ෙයග කර0ෙ0 ෙ රෙ¤ අකරණ
පcධයට,
½ඥවX0ට,
$Cශ්චයකාරවX0ට.
මම
ෙ®%ෂ්ඨාකරණෙ] අXk 25) වෘ3ෙය0 ½ඥවරෙය).
අශය තරගකා< $භාගය;0 තමo අ ෙකළඹ $ශ්ව$ද4ාලෙ]
½ ¶ඨයට ය0ෙ0. අ වෘ3¿ය ½ඥයM ව0ෙ0 ඊට3 වඩා
තරගකා< $භාගය;0. ඒ වාෙම මෙහස්vා3වරයM $ෙශ%ෂ
$භාගයකට ෙප½ Jට අකරණ රාව1ෙ] ඉතාම3 සං~!ණ
කට@වලට Pණ Tලා, තම0ෙ Pq Ä$ත කාලයම කැප
කරO0 තමo මහාකරණ, අ¼යාචනාකරණ, ෙ®%ෂ්ඨාකරණ
$Cශ්චයකාරවරෙයM බවට ප3ව0ෙ0. එම Cසා, අකරණ
පcධෙ] $Cශ්චයකාරවX ෙමෙහම අවඥාවට ල) කරනවා
න, ෙ රෙ¤ @)ය +බඳව අපට ෙබ0ෙ0 ෙමන
බලාෙපෙර3ද ? ෙවා තමo පා!1ෙ0 වරRසාදවලට
Pවාෙවලා අකරණ පcධය
+බඳව කරන $ෙQචන.
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ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, නq බ¤ට0ට මL කඩ0න
Cදහස ෙබ0න yqව0. නP3 උසා$වල $Cශ්චයකාරවX0ට
- [බාධා ;<ම)] VO ග{කාව0ට ඒවා yqව0 ඇ. හැබැo,
$Cශ්චයකාරවX ¿0kව) ෙද0ෙ0 ½මය සහ Jcමය
කාරණා
+බඳව සාෙ)ෂව $මසා බලාo. එම Cසා
$Cශ්චයකාරවX තම0ෙ අ¼මතය -ස්වකැමැ3ත- මත ¿0k
ෙද0ෙ0 නැහැ. එHT ඔ0ට තම $Cශ්චය ලබා ෙද0න අ¿ත
¨!වාද!ශ ෙබනවා; අ¿ත නA ¿0k ෙබනවා; Jcමය
කාරණා සබ0ධෙය0 ¥V සභාව0 ෙබනවා. [බාධා ;<ම)]
කXණාකරලා තP0නා0ෙස% Cශ්ශsද ව0න.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, ෙ මL කඩන

க

டைள

ப( அக

ற

ப

ள]

[Expunged on the order of the Chair.]

ෙ
රෙ¤
අකරණයට
සහ
ෙ®%ෂඨ
් ාකරණෙ]
$Cශ්චයකාරවX0ට අපහාස කර0න බැහැ. අකරණය
ඉස්සරහා ඕනෑම තැනැ3ෙත) වැර#කXෙවM ;යලා සාධාරණ
සැකෙය0 ෙතරව ඔy කරන X ඒ තැනැ3තා C!ෙද»
තැනැ3ෙත) ;යලාo +ග0ෙ0. එමාෙ නAවට3 එමාෙ
හෘදය සා)ෙ] ඇ, එමා C!ෙද»o ;යලා. එම Cසා ඒ
ෙවgෙව0 එමාට අකරණය ඉ#Vෙ] කX¯ ;යාපෑෙ lයා
+ෙවත); lයා ප|පා|ය) ෙබනවා. එම Cසා ½ඥවX0ට
අපහාස කරන එකව3, $Cශ්චයකාවX0ට අපහාස කරන
එකව3 ෙනෙවo කළ @3ෙ3.
ජනවාV අටවැC දා වන ෙත) සර3 එ0. JLවා මැමා
C!දය ෙලස $ෙQචනයට ල) කළ බව අ ද0නවා. ජනවාV
අටවැC දා ෛමnපාල JVෙස%න මැමාෙ ෙQ#කාවට නැඟලා
එමා ෙවgෙව0 ෙප½ J|න ෙකට සර3 එ0. JLවා තමo
උ3ත<තර ව0ෙ0. එම Cසා ෙ වාෙ

[\ලාසනෙ` අණ පZM ඉවK කරන ලC.]
[அகிராசன

க

டைள

ப( அக

ற

ப

ள]

[Expunged on the order of the Chair.]

ලජා නැව කථා කර0න එන ෙcවL +බඳව අපට ඇ3ෙ3
ඉතාම කනගාeදායක +Mල)ය ;යලා මා මත) කරනවා.
අකරණ සං$ධාන (සංෙශධන) පන3 ෙකeපත සහ තව3
පන3 ෙකeප3 ~පය) අද #න $වාදයට ග0නවා. Hටy
අකරණ ඇම $ජයදාස රාජප)ෂ මැමා තමo, ෙ
අකරණ lයාව1ය ළ නA පමාව වැළැ)Bම සඳහා  lයා
ප|පා|ය lයා3මක කෙළ%. එමාට අෙ ෙග¡රවය HOවනවා.
හැබැo, එමා ඊෙ] රා\ෙ] ය Rකාශය) කළා. ඒක ;ය0න
ර0ජ0 රාමනායක මැමාට අමතක ණා. පාලකෙය
සබ0ධ ෙවලා -මැ ඇමවX සබ0ධ ෙවලා- ෙ මහ
ෙපෙළෙQ ෙලක ඉහාසෙ] ෙහරකම) කළා න, ඒ ෙලMම
ෙහරකම මහ බැංM බැNකර ෙහරකමo. ½ප
ෙදපා!තෙ0ෙQ CලධාV0 Cහඬo. ෙචදනා කර0න.
ෙපJය Cහඬo. අLලස් ෙහ Áෂණ ෙචදනා $ම!ශන
ෙකOෂ0 සභාව Cහඬo. තP0නා0ෙස% හෘදය සා)යට කථා
කර0න. බැNකර ෙහX CදැLෙL. තP0නා0ෙස%ලා ;යන
අඹ ෙග න කඩy OCහා Hෙ!. එම Cසා ඒවාට ෙචදනා
කර0න.

ග ර,ජ, රාමනායක මහතා

(மாமி ர.ஜ ராமநாயக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

Sir, I rise to a point of Order.

ග yyර ජයෙක මහතා

(மாமி சிசிர ஜயெகா)
(The Hon. Sisira Jayakody)

තP0නා0ෙස%ට $නා 29) k0නා. Vෙදනවා න, කට
වහග0න.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගX ර0ජ0 රාමනායක Cෙයජ4 ඇමමා.

ග ර,ජ, රාමනායක මහතා

(மாமி ர.ஜ ராமநாயக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

[\ලාසනෙ` අණ පZM ඉවK කරන ලC.]
[அகிராசன
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මෙ නම සඳහ0 කළා. |@ෂ0 මාස්ට! ෙකෙන) කෑ
ගහනවා, මම VJ¤ ඉL Cසා.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

තP0නා0ෙස%ෙ point of Order එක ෙමක)ද?

ග ර,ජ, රාමනායක මහතා

(மாமி ர.ஜ ராமநாயக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, මම බැNකර ෙහX ගැන
;QෙQ නැහැo ;යලා එමා ;යනවා. මම තමo බැNකර
ෙහX ගැන ෙක+0ම ;QෙQ. ඒ අයට දþව ෙද0න ඕනෑය
;යලා ;QෙQ මම. ඒක Pq රෙ¤ම ජනතාව ද0නවා.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ඒක point of Order එක) ෙනෙවo. ගX JJර ජයෙක
ම0nමC, තP0නා0ෙස% එක එක ම0nවX0ෙ න
;Qෙව3 ඔ0ට ස්ථාවර Cෙයග අgව අවස්ථාව) ලැෙබනවා,
ඔබමාෙ කථාවට බාධා කර0න. එම Cසා ඔබමා කථා
කරc# ඒ ගැන සැල;1ම3 ව0න.

ග yyර ජයෙක මහතා

(மாமி சிசிர ஜயெகா)
(The Hon. Sisira Jayakody)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, අද ෙ පන3 ෙකeප3
අgමත කරO0 කතා කරy අය Áෂණය, @)ය පJඳම ගැන
කතා කළාට ඒ ෙබෙහ ෙදනා බැNකර ෙහරකම කරy අය
ආර)ෂා කරන

[\ලාසනෙ` අණ පZM ඉවK කරන ලC.]
[அகிராசன

க

டைள

ப( அக

ற

ப

ள]

[Expunged on the order of the Chair.]

කL1ය - මට එය පැටෙලනවා. - footnote කL1ය. ෙමකද,
ඔය අෙන) වචනය Cෙයජනය කරන අය තමo ෙ ආ^AෙQ
වැෙය0 ඉ0ෙ0. Footnote කL1ෙ] සාමා?කය0 තමo ෙ
අකරණ lයාව1ය ශ)ම3 කර0න කතා කර0ෙ0;
ෙයජනා කර0ෙ0; සාක9ඡා කර0ෙ0.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, අ ද0නවා අෙ රෙ¤
මහාකරණෙ] නA පමාව) ෙබන බව. අකරණ lයා දාමය
කා!ය)ෂම කර0න ඕනෑ. ඒක ඇ3ත. ඒ සඳහා මහාකරණ
$Cශ්චයකාරවX0 ප3 ;<ෙ Rමාණය වැ කරනවා න,
අකරණ පcධය yqL කරනවා න අ එයට එකඟ ෙවනවා.
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පා!1ෙ0ව

[ගX JJර ජයෙක මහතා]

හැබැo අ ද0නවා, ෙ රජය ආy ගම0 අකරණ පcධෙ]
$Cශ්චයකාරවX0 ප3 ;<ම +බඳව කැලැLසහගත lයාව)
කළා ;යා. ඒ තමo, මඩකලyව උසා$ෙ] කCෂ්ඨ
මෙහස්vා3වරයM මහාකරණ $Cශ්චයකාරවරයM බවට ප3
;<ම. ඒක තමo ½ය ගැන කතා කරන අෙ ½ඥවX0
උ0 ඔසවා Heවy, යහ පාලනය ගැන කතා කරන ආ^Aව
ලංකා ඉහාසෙ] කරy අ0ත Áතම, අ0ම C!ල?ත lයාව.
මඩකලyව
උසා$ෙ]
මෙහස්vා3වරයM,
මහාකරණ
$Cශ්චයකාරවරයM බවට ප3 කරනවා. එෙහම න, ෙ ප3
කරන මහාකරණ $Cශ්චයකාරවX0 මඩකලyෙQ ආද!ශයද
ෙද0න ය0ෙ0? ෙ $Cශ්චයකාරවX0 ප3 ;<ෙ ආද!ශය
ඒකද
;යා
අ
Rශ්න
කරනවා.
අකරණෙ]
$Cශ්චයකාරවX0ෙ ස්වා න3වය ගැන කතා කරකර
එම0ලාෙ kරකථන ඇමවලට සව0 Tෙ අප~!ම3
ඉහාසය kO0ද JLවා නA $භාගෙ]T අ
දැ)කා.
$Cශ්චයකාරවX ;Qවා, තම0ෙ kරකථන ඇමවලට සව0
ෙදනවා, තම0ට සමාජ ජාලා ෙවs අඩ$ව10 පහර ෙදනවා ;යා.
එෙහම න, අකරණ ස්වා න3වය ගැන කතා කර0න එ0ෙ0
එවැC OCස්wද ;යන Rශ්නය අපට පැන නrනවා.
අකරණ lයා දාමය lයා3මක කර0න ඕනෑ. නA පමාව
වළ)ව0න ඕනෑ. නA පැව< ඉ)ම0 කර0න ඕනෑ.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, ෙ රජය ආy ගම0 Jk කරy
බරපතළම වරද අ ද0නවා. $ෙcශ $Cමය වංචා +බඳ
ෙචදනාව) ර$ කXණානායක Hටy අමාත4මාට Fණා. අ
කX3 ඒක ද0නවා. ඊට අදාළ කX¯ අ ෙ පා!1ෙ0ෙQ
සභාගත කර ෙබනවා. හැබැo තා)ෂ{ක වරද) මත ඔ
Cදහස් ෙවනවා. නැවත නA පැව<ෙ හැ;යාව තබාෙගන තමo
මහාකරණ $Cශ්චයකාරOය ෙම ¿0kව k0ෙ0. එOය
පවදා $®ාම යා. ඒකට ෙහ%ව ෙවනම කත0දරය).
තා)ෂ{ක වරද Cවැර# කරලා, ර$ කXණානායකට $Xcධව
$ෙcශ $Cමය වංචාව +බඳ නAව නැවත පවර0න Fණා. අද
වන කL නAව) පවරා නැහැ. නP3 @)ය සාධාරණය ගැන
කතා කර0න එනවා. @)ය සාධාරණය ගැන කතා කර0න
එ0ෙ0 ෙහර ත)ක. ර$ කXණානායක $ෙcශ $Cමය වංචාව
+බඳ නAෙව0 Cදහස් වනවා පමණ) ෙනෙවo, එමාට PදL
ඇමකම3 ෙදනවා. ඒක ෙමන තර C!ල?ත, පහ3 lයා
දාමය)ද? ෙහරක කරලා ෙචදනා ලබy, එම නAෙQ T
තා)ෂ{ක වරද) ෙහ%ෙව0 අකරණය ඉස්සරහ C!ෙද 
තැනැ3තාට PදL ඇමකම ෙදනවා. නA $භාගය යන
අතරෙ!#o එම තනර ෙද0ෙ0. යහ පාලනයට කෙª ය
අයට අද ප¤ට ගහ0න ෙබ0ෙ0 ෙමක)ද? මH0ද රාජප)ෂ
මහ3මයාට බ{න එක ඇෙර0න ඔ0ට කර0න ෙවන3
ෙදය)
නැහැ.
තXණය0 60,000) මරy; තම0ෙ
සෙහදරය0 60,000) මරy O½මXව0ට $Xcධව කතා
කර0න ෙක0ද පණ නැහැ, ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC. ඒක
තමo ෙ රෙ¤ ලජා නැම ත33වය.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, 1¤ෙර ගෑස් සමාගෙ Hටy
සභාපට ඊෙ] ඇප Tලා ෙබනවා. ඒ කද? $ෙcශ බැංM මං
ෙකLල කාy ෙහX. ඔ0ට ඇප ෙදනවා. $ෙcශ PදL
ෙහරක කරy ජාවාරකාරය0ට ඇප ෙදනවා. නP3 ගපහ
#ස්\)කෙ] මෙ සෙහදර Rස0න රණBර ම0nමාට අද වන
කL ඇප නැහැ. ඇo ඒ? ෙපk ෙcපළ පනත යටෙ3
බ0ධනාගාරගත කළ එමාට ඇප ලබා ෙද0ෙ0 නැහැ.
මාසයකට වැ කාලය) ඇප ෙද0ෙ0 නැව එමා රඳවා තබා
ග0නවා. [බාධා ;<ම)]
ෙක! ඇප ලැ¾ලා ෙබනවා ද?
නැහැ. ෙම0න අෙ රෙ¤ ½ය. ර0ජ0 රාමනායක Cෙයජ4
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ඇමමC, ෙම0න 1¤ෙර ගෑස් ලංකා සමාගෙ Hටy
සභාපට ඇප Tලා. $ෙcශ බැංMව10 පවා PදL ෙහරක
කරy ෙකනාට ඇප Tලා. තP0නා0ෙස%ලාෙ ජනාප
ෛමnපාල JVෙස%න මැමා 2015T ජනාපවරණ
අෙ)ෂකයා $යට ඡ0දය ඉLmෙQ 1¤ෙර ගෑස් ලංකා
සමාගෙ Hටy සභාප සභාප3වය දරන හංසයා ලM{0. ඒ
Cසා අ0ත ÁතෙයMෙ ප)ෂය;0 තමo ජනාපමා
ඡ0දය ඉLලා ෙබ0ෙ0. @)ය, සාධාරණය, ½ය කන
;<ම, ඇප ½ය ගැන තමo අද කථා කර0ෙ0. මහ බැංM
බැNකර ෙහරාට තවම3 දþවම) නැහැ. මම Cතරම ඒ ගැන
Rශ්න කරනවා. අගමැමා සහ Hටy PදL ඇමමා ඒ
සබ0ධෙය0 ෙචදනා ලබා ෙබනවා. "Footnote" කL1ෙ]
සාමා?කය0 PදL ග3ත බවට ෙතරX ගලා එනවා. අඹ ෙග
න) කඩy මgස්සයාට ෙ $යට k) ෙQදනා ෙදනවා න,
මහ ෙපෙළව gලන මහ බැංM බැNකර අපරාධය කරy
අයව3 අකරණය ඉ#Vයට ෙ0න. ඒ Rශ්න ෙකOෂ0ව10
$තර) $සඳ0න බැහැ. ෙකOෂ0ව10 ෙබX කර0ෙ0. 2015
ජනවාV 08වැCදා Mම0vණය lයා3මක කර0න Jංග¨XෙQ
Jට PදL $යද කරy ක^ඩායම තමo ෙ. ඒ ෙගLල0ට
තමo ෙ PදL |ක ෙ].
ඔ0 තමo 2015 ජනාපවරණෙ]T හංසයා ෙවgෙව0
PදL $යද කෙළ%. ඔ0 තමo එ)ස3 ජාක ප)ෂෙ]
මැවරණ Rචාරණ කට@වලට PදL $යද කෙළ%. ඒ Cසා
ඔ0ට ½ය නැහැ. දැ0 අහක ඉ0න $Cශ්චයකාරවX0ට
අපහාස කරලා, පVභව කරලා නA පමාව ගැන, අකරණෙ]
ස්වා න3වය ගැන කථා කරනවා. පළPව පVභව කර0න,
තP0ෙ ෙL ඉ0න නායකය0ට. ෙ මහ ෙපෙළව gලන
වංචාව කළාට, P10ම ඒ අයට පVභව කර0න. කX ණ3
වංචාව) කෙළ3 ඒක වැ´#o. ෙහරකමට අ ෙකෙහම3
$Xcධo. එ◌් ක කX කළ3 අ $Xcධo. ඒ Cසා සාධාරණ
ෙව0න. සර3 එ0 JLවා මහ3මයා තP0නා0ෙස%ලාෙ
ෙQ#කාවට නැඟලා ඉ0නක හV ෙහඳo. එතෙකට ස්වාC.
දැ0 ;යනවා, "අ0ත Áතයා. ගෑg ළමo අමාXෙQ දාy එකා."
;යලා. අෙ0 අෙ! ෙ ;ය0ෙ0 කද? ෙවා ;ය0ෙ0
කද?

ග ම,}වරෙය>

(மாமி உ+3பின ஒவ)

(An Hon. Member)

|@ෂ0 මාස්ට! ෙකෙන).

ග yyර ජයෙක මහතා

(மாமி சிசிர ஜயெகா)
(The Hon. Sisira Jayakody)

මම |@ෂ0 WXවරෙය) Bම ගැන ආඩබර ෙවනවා. නP3,
තP0නා0ෙස%ලාට උග0ව0න බැVBම ගැන මට කනගාeව)
ෙබනවා. තP0නා0ෙස%ලාට |@ෂ0 ෙද0න yqව0 ණා න,
ෙ වාෙ ෙමඩ කථා ;ය0ෙ0 නැ බව මම ද0නවා.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, Üතා MමාරJංහ අෙ සෙහදර
ම0nOයට අද පා!1ෙ0 ම0n රය අHO ෙවලා
ෙබනවා. එOය ෙ පා!1ෙ0ෙQT Cතරම කරy
Rකාශය) ෙබනවා. එOය ;යනවා, ආ^A ප)ෂෙ] Hතව3
ඇමවරෙය) එOයට kරකථනෙය0 #නපතා කථා කරනවා
;යලා. ඒ ඇමවරයා kරකථනෙය0 කථා කරලා ෙමOයට
ෙමනවාද ;ය0ෙ0? ෙමOයට ;යනවා m, "අෙ0! ඔයා
ආ^Aවට එ0න. Cෙයජ4 ඇමකම) ෙද0න. ඔයාෙ
ම0nකම3
´කලා
ෙද0න."
;යලා.
ඔ0න
තP0නා0ෙස%ලාෙ අකරණෙ] ස්වා න3වය. ෙරcද
පLෙල0 යනවා. එOය Cෙයජ4 ඇමකම ග3තා න,
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එOයට නA නැහැ. අ ඒක අLලස් ෙහ Áෂණ ෙචදනා
$ම!ශන ෙකOෂ0 සභාවට ඉ#Vප3 කළා. අ ඉෙගන ග3ත
මහෙපළ අරPදල වංචා ;<ම +බඳව අLලස් ෙහ Áෂණ
ෙචදනා $ම!ශන ෙකOෂ0 සභාෙQ නA නැහැ. ෙවා මහ
ෙපෙළව gලන අපරාධ. හැබැo, X යL ල)ෂ 7කට අෙ
මH0දාන0ද අm3ගමෙ ම0nමාට නA දාලා ෙබනවා.
X යL ¾1යන නක වංචාව0 අ ෙහ+ කළා. ඒවාට කට
උ3තර නැහැ; කථා නැහැ. දැ0 ෙචදනා ඉ#Vප3 කරන අයට3
දþව ලබා ෙද0න yqව0 $ය) ෙ පන3 ෙකeපෙ3
ෙබනවා මම දැ)කා. දැ0 අLලස් ෙහ Áෂණ ෙචදනා $ම!ශන
ෙකOෂ0 සභාවට ෙචදනා ඉ#Vප3 කරන අයට දþව
පPණව0න3 ෙ පන3 ෙකeපත හරහා Rපාදන Tලා
ෙබනවා. දþව පP¯ව0න ඕනෑ ෙහරාටo. නP3, ෙචදනා
කරන ෙකනාට දþව පP¯ව0න3 දැ0 Rපාදන සලස්වා
ෙබනවා. ඒ බව ෙ පන3 ෙකeපත ;ෙයවාම අපට ෙනවා.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගX ම0nමC, තP0නා0ෙස%ට තව $නායක කාලය)
පමණo ෙබ0ෙ0.

ග yyර ජයෙක මහතා

(மாமி சிசிர ஜயெகா)
(The Hon. Sisira Jayakody)

ෙවලාව අA ෙවන බව අ ද0නවා. ගX ඉ0#ක අgXcධ
ම0nමාෙ $නා 12ක කාලය) ෙබනවා. එo0 මම $නා
5ක කාලය) ග3තා. ඉV $නා 7g3 තව3 $නා 5ක
කාලය) මම ග0නවා.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

තP0නා0ෙස%ට
එෙහම
ෙවලාව)
ග0න
බැහැ.
ãලාසනෙය0 කථාවට ෙවලාව ෙව0 කර0ෙ0. තP0නා0ෙස%ව
දැgව3 කර0ෙ0 -

ග yyර ජයෙක මහතා

(மாமி சிசிர ஜயெகா)
(The Hon. Sisira Jayakody)

ගX ඉ0#ක අgXcධ ෙහ%ර3 ම0nමාෙ -

ග yyර ජයෙක මහතා

(மாமி சிசிர ஜயெகா)
(The Hon. Sisira Jayakody)

එමා යා. ඒක ;යලා තමo ෙ]. ඔබමා දැ0 ෙ0
ãලාසනයට ආෙQ.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ඒක පා!1ෙ0 ෙLකවX0 දැgව3 කළාද?

ග yyර ජයෙක මහතා

(மாமி சிசிர ஜயெகா)
(The Hon. Sisira Jayakody)

එ)ස3 ජාක ප)ෂයට බ{නෙකට ෙQලාව uමා ෙවනවා.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ෙපªඩ) ඉ0න. එමාෙ $නා 4 තමo තP0නා0ෙස%ෙ
CයOත ෙQලාවට එක කරලා ෙබ0ෙ0.

ග yyර ජයෙක මහතා

(மாமி சிசிர ஜயெகா)
(The Hon. Sisira Jayakody)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, ඉ0#ක අgXcධ ෙහ%ර3
මැමාට $නා 12) Fණා.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

තP0නා0ෙස%ට $නා 12) ෙව0 කරලා ෙබනවා. ඒකට
අමතරව ඉ0#ක අgXcධ ෙහ%ර3 මැමාෙ $නා 43 එක
කරලා ෙබනවා. ඒ ලබා k0 කාලය දැ0 අවස0 ෙවලා
ෙබනවා. එම Cසා තP0නාස්ෙස%ට CයOත කාලය දැ0
අවස0.

ග yyර ජයෙක මහතා

(மாமி சிசிர ஜயெகா)
(The Hon. Sisira Jayakody)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, ඉ0#ක අgXcධ ෙහ%ර3
ම0nමාට $නා 12ක කාලය) ෙබනවා.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(The Hon. Presiding Member)

(The Hon. Presiding Member)

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
තP0නා0ෙස% ඉස්ෙසLලා අක0 ෙද0න. මමo ෙමතැන
ෙවලාව ෙව0 කර0ෙ0. ඔබමාට ෙව0 කරලා ෙබනවා P10
$නා 12M3, තව3 $නා 4M3. ඒ $නා 16ක කාලය පස්වX
05.03ට අවස0 ෙවනවා. එතෙකට ඊට අමතරව ෙමන
ම0nමාෙග0 ද ෙQලාව ග0ෙ0 ;යන එක -

ග yyර ජයෙක මහතා

(மாமி சிசிர ஜயெகா)
(The Hon. Sisira Jayakody)

ඉ0#ක අgXcධ ෙහ%ර3 ම0nමාෙ ෙQලාෙව0 $නා
5ක කාලය) ලබා ග0නවා.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ඒක ඉ0#ක අgXcධ ම0nමා ෙමතැනට ඇ$Lලා
;ය0න ඕනෑ. තP0නා0ෙස% ;යලා හV ය0ෙ0 නැහැ.
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(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
එමාෙ ෙවලාෙව0 ෙකටස) එමා ගX වාwෙcව
නානාය)කාර ම0nමාට k0g බව) තමo පා!1ෙ0
සහකාර මහ ෙLකමා ;ය0ෙ0.

ග yyර ජයෙක මහතා

(மாமி சிசிர ஜயெகா)
(The Hon. Sisira Jayakody)

ෙකටසo k0ෙ0.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

මට තP0නා0ෙස%3 සමඟ වාද කර0න ෙදය) නැහැ.
ඔබමාෙ ෙවන3 ම0nවරෙය) ඉ0නවා න එමාට ඒ
සඳහා ඉ#Vප3 ෙව0න ;ය0න. නැ3න තP0නා0ෙස%ෙ
කථාව නතර කර0න ෙවනවා.
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පා!1ෙ0ව

ග yyර ජයෙක මහතා

(மாமி சிசிர ஜயெகா)
(The Hon. Sisira Jayakody)
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The Hon. Abdullah Mahrooff has six minutes. [බාධා
;<ම)] List එෙ) ෙබ0ෙ0 ගX අskLලාහ් මහ්úෆ්
ම0nමා. [සභා ග!භය ළ නැත]

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC,-

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ඔබමාෙ කථාව අවස0 කර0න. ඔබමාට CයOත
ෙQලාව අවසානo. ඔබමාට ෙQලාව ලබා ෙද0න yqව0 වන
ප)ෂෙ] ෙවන3 ම0nවරෙය) ඉ0නවාද?

ළඟට, අ?3 මා0නෙපXම ම0nමා. You have eight
minutes.
[අ.භා. 5.05]

ග අdK මා,නpෙපම මහතා

(மாமி அஜி# மான3ெபம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ග yyර ජයෙක මහතා

(மாமி சிசிர ஜயெகா)
(The Hon. Sisira Jayakody)

වාwෙcව නානාය)කාර ම0nමා $තරo - ජනතා $P)
ෙපරPෙ^ ම0nවරෙය)ෙ ෙQලාව - අ සෙහදරය0, අ
$ප)ෂෙ] ෙ0. ජනතා $P) ෙපරPෙ^ ම0nවරෙය)ෙ
කථාෙව0 $නාය) ෙද0න ;යලා ඉLලා J|නවා.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ඔබමාෙ කථාව අවස0 කර0න.

ග yyර ජයෙක මහතා

(மாமி சிசிர ஜயெகா)
(The Hon. Sisira Jayakody)

හැබැo, ජනතා $P) ෙපරPණට එ)ස3 ජාක ප)ෂෙ]
ම0n ෙකෙන)ට ෙQලාව ෙද0න yqව0.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගX ම0nමා ඔබමාෙ කථාව අවස0 කර0න.

ග yyර ජයෙක මහතා

(மாமி சிசிர ஜயெகா)
(The Hon. Sisira Jayakody)

අපට ෙද0න බැහැ. $ප)ෂෙ] අපට ෙද0න බැහැ.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගX ම0nමා මම ෙමතැන Cෙයජනය කර0ෙ0
ãලාසනය. තP0නා0ෙස%ෙ Rද!ශනය කර0ෙ0 ෙමක)ද
;යන එක ගැන තP0නා0ෙස% ෙ3X ග0න.

ග yyර ජයෙක මහතා

(மாமி சிசிர ஜயெகா)
(The Hon. Sisira Jayakody)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, ඔබමාට මම ගX කරනවා.
හැබැo, අපට ජනතා $P) ෙපරPණ ගැන ලජo. ස්o.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

තP0නා0ෙස% පා!1ෙ0වට wkw නැ වචන පා$9Â
කරනවා, ãලාසනයට අෙග¡රව කරනවා. මම ãලාසනෙ]
ඉ0නෙකට ප)ෂය) Cෙයජනය කර0ෙ0 නැහැ.
තP0නා0ෙස% ඒක ෙ3X ග0න. මම තP0නා0ෙස% ෙ
හැJ<ම +බඳ කනගාe ෙවනවා.

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, ඇ3තටම මෙ #ස්\)කය
Cෙයජනය කරන මෙ Ov ම0nමා ළමo0ට3 ඕවා
උග0වනවා ද ;යලා මම ද0ෙ0 නැහැ. එමා M¯හXප වචන;
ඉතාම3 අසභ4 වචන පා$9Â කරනවා. 'ඔq බ)කා, අර බ)කා,
ෙ බ)කා' ;යනවා. මට ෙ0ෙ0 ½ )ෙෂ%vෙ] $තර)
ෙනෙවo, |@ෂ0 )ෙෂ%vය3 හද0න ෙවනවා ;යලාo. අෙ
ගX ම0nමා ෙහඳ ගX ම0nෙම).
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, අ දැ0 ෙගඩා) කථා කළා.
ගX $මL Bරවංශ ම0nමා3 ක10 කථා කළා, හVයට මැVලා
උප0නා වාෙ. අ අද පවන ත33වයට ආෙQ ෙකo වාෙ
රට;0 ද ;යන එක ෙ අයට මතක නැහැ. ගX ãලාසනාúඪ
ම0nvමC, එදා රෙ¤ ½ය වL වැ#ලා Fෙ^. රෙ¤ ½ය
½ ෙපතට $තරo uමා ෙ^. එදා lයා3මක ෙව0ෙ0 ෙවන
ෙදය). ෙක ½¿ඥ මහ3X0ෙව3, අකරණෙ]ව3
වැ´cද ෙනෙවo. ෙcශපාලනඥය0 ½ය අතට ෙගන Fෙ^.
පළාෙ3 ම0nමා ෙපJෙ] කාමෙ! ඕඅou ෙවලා H|ෙ].
ඒකට ½ඥමහ3X0ට, $CwXවX0ට ෙදස් ;යලා
හVය0ෙ0 නැහැ. එදා රට පාලනය කරy ආ^A,
ෙcශපාලනඥ0 ½ය අතට අරෙගන Fෙ^. ෙ ;යන කථා
ඇ3ත. ½ය මMqදැල) ෙවලා Fෙ^. ãලාසනාúඪ ගX
ම0nමC, Rබල OCw0ට ෙsෙර0න yqව0 අHංසක
OCw0 තමo ෙවාට අෙව0ෙ0. නP3, එදා තP0ට ඕනෑ
$යට ½ය lයා3මක කළා ;යලා අ ද0නවා. තP0ට
$Xcධ ෙවනවා න; තම0ෙ බලයට $Xcධ ෙවනවා න wk
වෑ0 එක) අරෙගන ඇ$Lලා උස්සාෙගන යා. මරණ දþවම
lයා3මක ණා. නැහැ ;ය0න බැහැ. ඒක අකරණෙය0
ෙනෙවo පැනෙ^. බලව3 ෙcශපාලනඥය0 මරණ දþවම
lයා3මක කළා. මම Hත0ෙ0 ඒවා
JJර ජයෙක
ම0nමාට මතක නැහැ. ආ@ධ ෙප0ව0න ;යලා එ)කෙගන
HLලා ;යලා ~ ෙදෙන) මඟT මැXවාද? ½ය lයා3මක
ණා. අෙ ගෙ මෙ ආසනෙ] වර ඉLලා කෑ ගහy අHංසක
OCස්w0ව අP අPෙQ මහ දවL ෙව යලා මරලා දැමා. ඒ
$යට මරණ දþවම lයා3මක ණා. ෙරෙෂ%0 චානකව
මැXවා. හලාවත ඇ0ට½ව ෙව යලා මැXෙQ මහ දවL.
½ය ඔ0න! මරණ දþවම lයා3මක ණා. ඒ ෙව යy
OCහාට ෙමන දþවම k0න3 ෙ3Xම) ෙබනවාද, ඒ
මgෂ4යා මැXවාට පwව. [බාධා ;<ම)] මම ;ය0ෙ0 එෙහම
කාලය) තමo Fෙ^ ;යලා. ඔබමාෙ නායකයා- ½ය
Fෙ^ ෙකෙහ%ද? එදා Rාෙc7ය ෙLක කා!යාලෙය0 නA
අහලා රජෙ] ෙස%වකයා -සමෘc CලධාVයාව- ගෙහ% බැ0දා. ෙ
ෙගLල0 තමo ගෙහ% බැ0ෙc. Rාෙc7ය ෙLක කා!යාලය
තමo අකරණය ෙවලා Fෙ^. [බාධා ;<ම)]Rාෙc7ය
ෙLක කා!යාලෙය0 නA අහලා ගෙහ% බැ0දා.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ඔබම0ලා එමාෙ කථාවට බාධා කර0න එපා.
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ග අdK මා,නpෙපම මහතා

(மாமி அஜி# மான3ெபம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ඉස්ෙකෙLT තP0ෙ දXවාට දþව k0නා ;යලා, පළා3
සභා ම0nවරයා ඒ WXවVයව ඉස්ෙකෙL ඇෙළ%Tම දණ
ගැස්wවා. එෙහම F¯ රට) තමo අපට ෙවනස් කර0න
k0ෙ0. අ ඒක ෙවනස් කරනවා. නA ¿0k Jk ෙ^
පාලකය0ට ඕනෑ $යටo. රෙ¤ සාමාන4 ජනතාවට අකරණය
ගැන $ශ්වාසය) Fෙ^ නැහැ.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, ඒ Cසාම තමo එදා 2015
ජනවාV 08වැCදා යහපාලන ආ^Aව) අවශ4o ;යලා ෙ රෙ¤
ජනතාව $ලවය) කරලා ෙcශපාලන ෙදය;0 ෙතරව Jයm
ජනතාව අ3වැL බැඳෙගන Hටy පාලන ත0vය ෙවනස් කෙළ%.
අ ඒ ජනතාවෙ ඉLමට, ජනතාවෙ $ලවයට ඇක0
k0නා. ඇක0 Tලා _ම _මෙය0, _ම _මෙය0 අකරණ
පcධෙ] ෙබන Áතභාවය, වංචCකභාවය නැ කරලා VJk
කරO0 එනවා. අ ආy ගම0ම $CwXවරයාට ෙක+0 ඉඳෙගන
¿0k ග0න yqව0 $යට, අකරණ )ෙෂ%vෙ] CලධාV0ට
ෙදපo0 ඉඳෙගන කට@ කර0න yqව0 $යට අකරණ
ෙස%වා ෙකOෂ0 සභාව ස්ථා ත කෙළ%, ½ය VJk ;<ෙ
වග~ම ඇවo. ඒ CලධාVයාට තම0ෙ උග3කම, Fcය
පා$9Â කරලා ½ය අgව ¿0k ¿රණ ග0න yqව0
වාතාවරණය අ හVගස්සලා k0නා.
ඒ $තර) ෙනෙවo, $0#තය0 සහ අපරාධකXව0 ගැන
කථා කරනෙකට වැ1ෙQVෙ] yතාට ෙව තැºම ගැන සා)
ෙද0න අමා එ0න භයo. ෙමකද, අමා සා) ෙද0න යා
න wk වෑ0 එක) ඇ$Lලා අමාව3 උස්සාෙගන යනවා. අ
ඒවා සැල;Lලට අරෙගන අපරාධයක $0#තය0 සහ
සා)කXව0 හට සහාය Tෙ සහ ආර)ෂා ;<ෙ පනත
ෙගනැLලා ඕනෑම අපරාධයක $0#තෙයMට, සා)කXෙවMට
ආර)ෂා ෙව0න, භය නැව ෙපJයට HLලා පැO{Lල)
කර0න, සා)ය සටහ0 කර0න yqව0 වාතාවරණය අ
C!මාණය කර k0නා. අද ය ෙවනස) ඇෙවලා ෙබනවා.
Jයයට Jයය)ම ෙවනස් ෙවලා ;යලා මම ;ය0ෙ0 නැහැ.
ආ^Aවට $Xcධව උසා$ HLලා අද $ප)ෂය ෙක9චර නA
ජය ග0නවාද? එතෙකට ඇ$Lලා ;යනවා, "අකරණය හV
ස්වා නo. අකරණය ෙහඳ ¿0k k0නා. අපට ඇක0
k0නා." ;යලා. ඒ $යට $ප)ෂෙ] අය අකරණ Oයට
HLලා කථා කරනවා. ෙ ෙගLල0ෙ ෙහX අLලාෙගන
යාම, ෙහරක කරලා ෙ ෙගLෙල අLලා ෙගන යාම ඒක
ෙcශපාලන ප+ගැ½ම). අ ½යට ඇr1 ගැෙQ නැහැo
;යලා මම $ෙශ%ෂෙය0ම ;යනවා.
එදා අකරණයට ය0න ක10 Rාෙc7ය සභාෙQ
සභාපවරයM ½ය ඉ#Vයට ෙගන ය0න yqව0කම Fණාද?
අර WXවVය දණගැස් පළා3 සභා ම0nවරයා ½ය ඉස්සරහට
ෙගන ය0න yqව0කම Fණාද? කැල{ය Rාෙc7ය ෙLක
කා!යාලෙ] OkෙL නA අහy ඇමමා, එයාව ෙපL ගෙහ%
බැඳලා දþව k0නා. අකරණය ඉස්සරහට ෙගන ය0න
yqව0කම Fණාද? නP3 අද නA ඇෙහ0න3 ඉස්සරෙවලා,
අෙ රජෙ] ඇමවX ඉLලා අස්ෙවනවා, "හV මම ස්වා නව
නAව අහ0න අවස්ථාව ෙදනවා. මෙ ඇමකෙම0 මම ඉLලා
අස්ෙවනවා.";යලා. අ එෙහම සංස්කෘය) C!මාණය කර
ෙබනවා.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, Rශ්න ෙබන බව අ
ද0නවා. ½ෙ] හද0න ෙcවL ෙබන බව අ ද0නවා. ඒ ගැන
මම කාටව3 ඇrLල #) කර0ෙ0 නැහැ. ෙ ½ පcධය
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හද0න ඕනෑ. අ දහනව වන ආ^A_ම ව4වස්ථා සංෙශධනය
ෙ රටට හN0වා Tලා ½ය තව තව3 ශ)ම) කළා. අපට තව
වැඩ ෙගඩ) කර0න ෙබනවා. අෙ ආංක අ )ෂණ කාරක
සභාෙQ ඉ0න ම0nවX ඔ)ෙකම එක ෙවලා, $ෙශ%ෂෙය0ම
ගX අ?3 ¶. ෙපෙ!රා Cෙයජ4 ඇමමා, ගX (ආචා!ය)
ජයප $_මර3න ම0nමා, ගX $ෙපාල ෙහ¤|ආර9Â
ම0nමා ඇq අ ඔ)ෙකම එක ෙවලා කX¯ ෙසයලා
බැmවා.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගX ම0nමC, ඔබමාට තව $නායක කාලය)
ෙබනවා.

ග අdK මා,නpෙපම මහතා

(மாமி அஜி# மான3ெபம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

කථා කර0න පට0 ග3තා $තරo.
කX¯ ෙසයලා බලලා අ වා!තාව) ඉ#Vප3 කළා. @)ය
පJඳම සඳහා ගත වන කාලය අXk 17o. ඒ අgව,
ycගලෙය) නAව) දැමාම ඔෙ P¯Fරාට තමo ¿0kව
ලැෙබ0ෙ0. ෙමතැන Rශ්නය) ෙබනවා. ෙ Rශ්නය
ඇෙව0න ෙහ% ෙමනවාද ;යලා අ ෙසයලා බැmවා.
$ෙශ%ෂෙය0ම මම ½ )ෙෂ%vෙ] ඉ0න Jයm RBණය0ට ෙ
අවස්ථාෙQ ස්ව0ත ෙවනවා. ඒ අය ෙ කාරක සභාවට
ඇ$Lලා සා) Tලා අ ව දැgව3 කළා. ½ප ජනාප
½ඥ ජය0ත ජයVය මහ3මයා, අLලස් ෙහ Áෂණ $ම!ශන
ෙකOෂ0 සභාෙQ අධ4)ෂ ජනරාL සර3 ජයමා0න මහ3මයා,
ෙස1Jට! ජනරාL ජනාප ½ඥ යස0ත ෙකදාෙගඩ
මහ3මයා, පcමJV ජයමා0න මහ3මයා, wÄව ලාL දසනායක
මහ3මයා ඇq ½ )ෙෂ%vෙ] ඉ0න Jයm ෙදනා ඇ$Lලා
ඔ)ෙකම අය එක හ0 ;Qවා, "අපට අකරණ )ෙෂ%vය
ෙවනස් කර0න ට වඩා කන නA $ස©ෙ _මය) අවශ4
ෙවනවා. නැ3න අHංසක kප3 OCස්w Pq Ä$ත කාලයම
උසා$ෙ] ෙගවනවා; එයාෙ Ä$ත කාලය උසා$ෙ] ගත කරලා
ඒ3 ¿0kව එ0ෙ0 නැහැ, දXවාෙ Ä$ත කාලය3 උසා$ෙ]
ගත කරනවා; P¯Fරාෙ Ä$ත කාලෙ] තමo උ3තරය
එ0ෙ0." ;යලා. අ0න ඒක නව3ව0න තමo අෙ කාරක
සභාෙව0 අ ෙයජනා සãහය) ඉ#Vප3 කර ෙබ0ෙ0.
පා!1ෙ0ෙQ Jයm Cලධා< මහ3වX අපට ෙක ශ)ම3
කර0න උද උපකාර කළා. $ෙශ%ෂෙය0ම අෙ ඇමOය ඒ
ෙකeපත අරෙගන ¿0k ¿රණ ග0නවා. ගX ඇමOය අද
සමත කර ග0නා පන3 ෙකeප3වලට3 ෙ වා!තාව10
අරෙගන කX¯ ඇළ3 කර ෙබනවා.
ෙහඳ, ද)ෂ ඇමOය) අපට හබ ෙවලා ෙබනවා;
Rාෙයක දැgම ෙබන ඇමOය) අපට හබ ෙවලා
ෙබනවා; ෙපෙළෙQ පය ගහෙගන වැඩ කර0න yqව0
ඇමOය) ඉ0නවා. එOය අෙ වා!තා ඔ)ෙකම එක
කරලා සාධාරණ VJk රට) හද0න, ෙ රෙ¤ ජනතාව
බලාෙපෙර3 වන යහ පාලනය ෙ රෙ¤ ස්ථා ත කර0න
කට@ කරනවා. ඒ සඳහා ෛනක කට@ (Áෂණ $ෙර ) සහ
මාධ4 +බඳ ආංක අ )ෂණ කාරක සභාෙQ ෙමම වා!තාව
ගැන ෙසයා බලා කට@ කරලා අවම වශෙය0 මාස හය) ළ
ෙක lයා3මක කර0න ;යලා ඉLලා J|න ගම0, ෙ
ෙවනෙකට ය ෙකටස) lයා3මක ෙවලා ෙබනවා න,
ඒකට3 ස්ව0ත ෙවO0 මා Cහඬ ෙවනවා. ෙබෙහම
ස්o.
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පා!1ෙ0ව

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is the Hon. M.L.A.M. Hisbullah.
You have eight minutes.
[

பி.ப. 5.13]

ග එ.එT.ඒ.එ. 4ස්vTලා මහතා (rනKථාපන හා
නැවත පMංs PQම රාජ' අමාත'Vමා)

(மாமி
எ.எ(.ஏ.எ.
ஹி8(லாN
னவாOவளி3 ம*+ மீேய*ற இராஜா4க
அைம/ச)
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of
Rehabilitation and Resettlement)

பி மி லாஹி ரமானி ரஹீ.

ெகௗரவ தைலைமதா உபின அவகேள,
உ)c அதிகாரசைபக) (விேசட ஏ$பா&க)) ம$ நீதி#
'ைற சப@தமான தி1#த6 ச*ட4லக) ெதாடபான
விவாத#திேல
கல@'ெகா)வதி,
நா
மிகA
மகிN6சியைடகி ேற .
உ)c
அதிகாரசைபக)
ெதாடபான ச*டகளிேல தி1#தகைள( ெகாC&வ@',
5திய நைட.ைறயி, ேதா்த,கைள நட#'வத$கான
ஏ$பா&கைள6 ெச8'ெகாC?1(கி ற ^Nநிைலயிேல,
உ)c அதிகாரசைபக) விேசட ஏ$பா&க) ச*ட#தி
jடாக6 சிபா ைம6 ச4ககளிJைடய பிரதிநிதி#'
வக) பா'கா(கபட(G?ய வைகயி, அ' ெதாடபான
உாிய நடவ?(ைகக) ேம$ெகா)ளபட ேவC&ெம 
இ@த6
ச@தப#திேல
நா
ெசா,L(ெகா)ள
வி15கி ேற .
றிபாக, அரசிய, க*சிக) அவ$றி
ேதா்த,
ேவ*பாளகைள# ெதாிAெச8Kேபா' சிபா ைம6
ச4ககளிJைடய பிரதிநிதி#'வ. அ@த@த பிரேதச
சைபகளிேல பிரதிபL(க(G?ய வைகயி, அவகB(
நியமன ப#திரகைள வழவதjடாக, எதிகால#திேல
"இ@த 5திய ேதா்த, தி1#த6 ச*ட#திjடாக6
சிபா ைம6 ச4கேமா அ,ல' ெப1பா ைம6 ச4கேமா
பாதி(கப*&வி*ட'" எ  Gகி ற நிைலைம
ஏ$படாதவா
பா'கா#'(ெகா)ள
ேவC&ெம 
இ6ச@தப#திேல றிபி*&(Gற வி15கி ேற .
அபாைற மாவ*ட#திேல சா8@தம1' பிரேதச ம(க)
தகB(ெக  ஒ1 பிரேதச சைபைய அைம#'#தர
ேவC&ெம  கட@த 25 ஆC&கB( ேமலாக ேபாரா?
வ1கி றாக). அCைமயி, 3 நா*க) கைடக)
4டப*&, வியாபாரக) நி#தப*ட நிைலயி,, சகல
அரச காாியாலயகB பாடசாைலகB 4டப*ட
நிைலயி,, அவக) தகB( ஒ1 பிரேதச சைபைய
உ1வா(கி#
த1மா ேகாாி மிகெபாிய ஆபா*ட
ெமா ைற ேம$ெகாCடாக). அவகBைடய அ@த
நியாயமான ேகாாி(ைக
அரசிய, தைலைமகளா,
அகீகாி(கப*ட'. மாC5மி
பிரதம அைம6ச
அவக)Gட கட@த ேதா்தL ேபா' அதைன உ1வா(கி#
த1வதாக உதிெமாழி வழகியி1@தா. lலகா .mL
காகிரசி
தைலவ1 ெகளரவ அைம6ச1மான ரn
ஹ(கீ அவக), ெகௗரவ அைம6ச றிசா* பதிKதீ
அவக), ெகௗரவ அைம6ச ைபச .mதபா அவக)
உ*பட பல அ@த ம(கB( வா(திைய
வழகியி1@தாக). இவக) ெதாட6சியாக வழகிவ@த
வா(திகளினா, அ@த ம(க) ெப1 எதிபாேபா&
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இ1@தாக). ஆனா,, க,.ைன மாநகர ம(கBைடய
எதிபி காரணமாக அ' ைகGடவி,ைல.
க,.ைன மாநகர சைபயிேல இ1(கி ற பிர6சிைனக),
^Nநிைலக) எ பவ$ைற( க1#திெல&#' அவகBைடய
எதிகால பா'கா5( க1தி, க,.ைன மாநகர ம(க)
எ&#'(ெகாCட நியாயமான தீமான#தி அ?பைடயி,,
சா8@தம1' பிரேதச சைப( ேகாாி(ைகயான' நிராகாி(க
ப*&)ள'. அத
காரணமாக அ)ள ம(க)
மனேவதைனயான நிைலைமயி, இ1(கி றாக). இ@த6
ச*ட4ல#தி விேசட ஏ$பா&க) 4ல தகB( ஒ1
சைப கிைட( எ ற ஆவேலா& ஆவ#ேதா&
எதிபா#தி1@த சா8@தம1' ம(க), UவெரLயா
மாவ*ட#திேல 5திதாக நா  சைபக) உ1வா(கப*ட
ேபா' தகB(கான சைப உ1வா(கபடவி,ைலேய எ ற
ஆதக#'டJ கவைலKடJ இ1(கி றாக). ெகளரவ
தைலைமதா உபின அவகேள, எதிகால#தி,
ேமத ஜனாதிபதி அவகளி
தைலைமயிலான இ@த
அரசாக க,.ைன மாநகர ம(க), சா8@தம1' ம(க)
ஆகிய
இரC&
தரபின1டJ
கல@'ைரயா?,
க1#'(கைள( ேக*டறி@' அவகBைடய நியாயமான
ேகாாி(ைககைள
நிைறேவ$வத$
உடன?யாக
நடவ?(ைக எ&(க ேவC& எ  இ@த6 சைபயிேல
ேக*&(ெகா)ள வி15கி ேற .
கட@த 30 ஆC& கால#தி, சா8@தம1' ம(க) ஒ1
தனிநா*ைட( ேகா1வத$ேகா அ,ல' ஒ1 மாகாண#ைத(
ேகா1வத$ேகா அ,ல' ஒ1 மாவ*ட#ைத( ேகா1வத$ேகா
.ய$சி(கவி,ைல. ஆனா,, இ  உ)cரா*சி#
ேதா்த,க) நட(கவி1(கி ற' எ  அறி@த நிைலயி,,
தகB( ஒ1 பிரேதச சைப இ,ைலேய எ  அ@த .9
பிரேதச ம(கB மிக( கவைலேயா& ' ப#ேதா&
இ1(கி றாக). நாக) அவகைள( கC& மனேவதைன
அைடகி ேறா. ஆகேவ, ஏைனய பிரேதச ம(கBைடய
அபிலாைஷகB(
.ரCபடாம,,
அவகBைடய
அபிபிராயக) பாதி(காத வைகயி, சா8@தம1'
ம(கBைடய நியாயமான ேகாாி(ைகக) ெதாடபி,
கவன#'(ெக&#' அ@த பிரேதச#தி
பிர6சிைன
தீ(கபட ேவC& எ  அ@த ம(கB(காக இ@த6
சைபயிேல ர, ெகா&பதி, நா மிகA ச@ேதாஷ
மைடகி ேற .
ெகளரவ தைலைமதா உபின அவகேள,
எதிகால#திேல ஒ>ெவா1 பிரேதச#தி$ ெபா5(Gற(
G?ய வித#தி, ம(களா, தகBைடய உபினைர#
ெதாிAெச8ய(G?ய வைகயி, உ)c அதிகாரசைபக)
ச*ட4ல உ1வா(கப*?1(கி ற'. அ@தவைகயி,,
அ@த6 ச*ட4ல#ைத நாக) வரேவ$கி ேறா.
எதிகால#திேல ஒ>ெவா1 வ*டார#தி$ ஒ>ேவா
உபினைர# ெதாிA ெச8வதjடாக, அ@த உபின
த ைன# ெதாிAெச8த ம(கB( பதி, Gற(G?ய ஒ1
^Nநிைல உ1வாக ேவC&. அேதேபா  மாகாண
சைபகB(# ெதாதி அ?பைடயிேல உபினகைள#
ெதாிAெச8வத$கான நடவ?(ைகக) ேம$ெகா)ளப*&
வ1கி றன. மாகாண சைப# ேதத=(கான ெதாதிக)
பிாி(கப&கி றேபா'
றிபாக
.mLகBைடய
பிரதிநிதி#'வ பாதி(காத வைகயிேல பிாி(கபட
ேவC&. நியமி(கப*?1(கி ற மாகாண எ,ைல நிணய
ஆைண(9 .mLகBைடய பிரதிநிதி#'வ எ@த
வைகயி= ைற(கபடாத ^Nநிைலயி, அவகBைடய
விகிதாசார#தி$ேக$ப
பிரதிநிதி#'வ
கிைடபத$
வழிவ(க ேவC&.
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ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Hon. Minister, you have one minute more.
ග එ.එT.ඒ.එ. 4ස්vTලා මහතා

(மாமி எ.எ(.ஏ.எ. ஹி8(லாN)

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)

I will wind up within one minute, Sir.

ஆகேவ, .mLகளி பிரதிநிதி#'வக) ைற(க
படாத வைகயி, மாகாண சைபக) ம$ உ)cரா*சி
அைம6O நடவ?(ைக எ&(கேவC&. ஏென றா,,
மீC& இனகB(கிைடேய ஒ1 கச5ணA அ,ல'
தகB(கான பிரதிநிதி#'வ கிைட(கவி,ைல எ ற
உணA ஏ$பட(Gடா'.
இ@த நா& ஒ1மி#த நாடாக இ1(க ேவC&;
எ,ேலா1 ஒ1 தா8 ம(களாக6 ெசய$பட ேவC&.
நாக)
எகBைடய
அரசிய,
உாிைமகைளK
பிரதிநிதி#'வ#ைதK பா'கா#'(ெகாC& பயணி(க
ேவC?ய ேதைவ இ1(கி ற'. இ  நா*? எதிகால
நல கைள( க1#தி$ெகாC& நாக) இைண@'
ெசய$ப&கி றேபாதி=, .mLகBைடய அரசிய,
உாிைமகைள பா'கா(க ேவC?ய ெபா5 கடைம
பா& எகBைடய தைலகளிேல Oம#தப*?1(கி ற'.
ஆகேவ, ெகளரவ தைலைமதா உபின அவகேள,
மாகாண சைப சப@தமாக நியமி(கப*?1(கி ற ெதாதி
எ,ைல நிணய ஆைண(9, ஒ>ெவா1 மாவ*ட#தி=
.mLகளி
விகிதாசார#தி$ ஏ$ப அவகB(ாிய
பிரதிநிதிக)
ெதாிAெச8யப&வைத
உதிப&#தி(
ெகா)ள ேவC&ெம  ேக*&, விைடெபகி ேற .
ந றி.
ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ස්o, ඔබමාට.
ළඟට, ගX P?F! රමා0 ම0nමා.
[අ.භා. 5.21]
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HLලා. ඒ ෙගLල0ෙ කථාවල පරස්පරතාව0 ෙබන බව
අපට ෙපෙනනවා. ඒ ෙගLල0 එක ෙQලාවකට අකරණය
ගැන ෙහඳ $යකට කථා කරනවා; එක ෙQලාවකට "අෙ Hටy
ම0nමා Cදහස් කෙළ% නැහැ" ;යලා අකරණය $ෙQචනය
කරනවා. එතෙකට අපට ෙපෙනනවා, එම0ලාෙ කථා ඉතාම
පරස්පර $ෙර බව. ඒ ෙගLල0 එක එක ෙQලාවට එක එක
ෙcවL කථා කරන ක^ඩායම) හැ|යට තමo අපට
ෙපෙන0ෙ0.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, $ෙශ%ෂෙය0ම යහ පාලන
ආ^Aව බලයට පැO{ පwව පwය කාලෙ] මH0ද රාජප)ෂ
පාලන සමෙ]T ෙ රෙ¤ Jcධ ¯ ය ඝාතනය) සබ0ධ
Jcය නැවත එ+යට අරෙගන, ෙ රෙ¤ Jයm ජනතාව
ෙවgෙව0 @)ය ඉෂ්ට කර0න ය lයාමා!ගයකට පැO{
බව ෙ අවස්ථාෙQT මම ;ය0න ඕනෑ. තාÔÃ0ෙ ඝාතනය
සබ0ධව අ කථා කෙළ3, යහ පාලන ආ^AෙQ ½ෙ]
සාධාරණ3වය සංෙ)තව3 ෙවන නAව) බවට අද එය ප3
ෙවලා ෙබනවා. අ කාට3 ඒෙක0 Oෙද0න බැහැ. වළලා දමy
තාÔÃ0ව තමo 2015 වසෙ! ජනවාV මාසෙ] ජයහණෙය0
පwව අ එ+යට ග3ෙ3. එෙස% එ+යට ග3 තාÔÃ0ට
සාධාරණ3වය ඉෂ්ට කර0න තමo එදා අ කථා කෙළ%. එදා අෙ
ආ^Aව එෙස% HeBම3 එ)ක, ෙ රෙ¤ J|න Jයmම ජනතාව
තාÔÃ0ට ¯ අසාධාරණය සබ0ධව කථා කළා.
"තාÔÃ0ෙ Jcය ඝාතනය) ෙනෙවo, ඒක accident එක).
ඒක O½ මැXම) ෙනෙවo" ;යලා පwය ආ^Aව කාලෙ]
එම Jcය යට ගහලා ඒක වසා දමා ෙබන ෙQලාෙQ, අෙ
ආ^Aව බලයට පැO{ Cසා නැවත ඒක එ+යට අරෙගන, එය
ඝාතනය) ;යලා සනාථ කර ග0න අපට yqව0 ණා.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, ඝාතනය) ;යලා සනාථ
¯ තාÔÃ0ෙ ඝාතනය ගැන නැවත අපට සැක සංකා ම
ෙවලා ෙබනවා. අ ට ෙනෙපෙනන හස්තය) තාÔÃ0ෙ
ඝාතන Jcය නැවත යට ගහ0න ය ය lයාදාම Jk කරෙගන
යනවා. අකරණ ඇමOය ෙමම ගX සභා ගැෙs ෙ
අවස්ථාෙQT ඉ0නා Cසාම ෙ කථාව කරන එක ෙහඳo ;යලා
මම Hතනවා. ෙමකද, $ෙශ%ෂෙය0ම එම නAෙQ lයාදාමය ගැන
බලන ෙකට, මම ක10 ;Qවා වාෙ ෙනෙපෙනන හස්තය)
ෙ නAව ළ lයා3මක ෙවනවාය ;යලා අ ;ය0න ඕනෑ.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, අ ද0නවා, Hටy DIG අgර
ෙස%නානායක මහ3මයා සහ නාරාෙහ%0 ට ෙපJෙ] OIC
මහ3මයා ෙමH සැකකXව0 හැ|යට ඉ#Vප3 කරලා ෙබන
බව.

ග gdv රමා, මහතා

(மாமி 0ஜி ரஹுமா)
(The Hon. Mujibur Rahuman)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, $ෙශ%ෂෙය0ම අකරණය
සබ0ධ පන3 ෙකeප3 ;Hපය) ෙදවැCවර ;යවා සමත
කරන ෙ අවස්ථාෙQ මට3 කථා ;<මට අවස්ථාව ලබා Tම ගැන
මා ඔබමාට ස්ව0ත ෙවනවා. ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC,
පwය ආ^Aව3 එ)ක සංස0දනය කරන ෙකට, ෙ රෙ¤
අකරණ පcධය ගැන ය wබදාà $ශ්වාසය) අපට තබා
ග0න yqව0 ;යන කථාව අද ෙමතැන ම ණා. ඒ වාෙම
අෙ අකරණ ඇමOයට3 අ wබ පතනවා. එOයෙ ෙ
කාල පV9ෙØදය ළ ෙ රෙ¤ ½ය හා ½ෙ] ආපත4 ගැන
ජනතාවට ෙබන $ශ්වාසය තව-තව3 වැ ෙව0න ඕනෑය
;යලා අ Rා!ථනා කරනවා.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, මට ෙපර අෙ ගX
ම0nවX0 ;Hප ෙදෙන) කථා කළා. ඒකාබcධ $ප)ෂෙ] ගX
JJර ජයෙක ම0nමා දැ0 ෙමතැන නැහැ. එමා නැrටලා

$ෙශ%ෂෙය0ම අ ද0නවා, ඔ0 ෙ නAවට ඉ#Vප3 කෙළ%
අපරාධ නA $ධාන සංහෙ] 297 වග0ය යටෙ3 ;යලා.
Rධාන සැකකාරයා හැ|යට පw ය කාලෙ] ෙ සමාජෙ]
කථාවට ල)ණා, Hටy ෛවද4 CලධාV ආන0ද සමරෙස%කර
මහ3මයා ගැන. එමා ෙක ඝාතනය) ෙනෙවo ;යලා
ෛවද4 වා!තාව k0නා. ඒ ආන0ද සමරෙස%කර මහ3මයා
යටෙ3 වැඩ කරy ෛවද4වX0 ෙදෙදෙනM ඉ0නවා. ඒ
ෛවද4වX0 ෙදෙදනාම ඉතාම බරපතළ කටඋ3තර ලබාTලා
ෙබනවා, අපරාධ ප<)ෂණ ෙදපා!තෙ0වට - CID එකට-.
ෙ කට උ3තර ෙද0න ;යලා, ආන0ද සමරෙස%කර මහ3මයා
එම0ලාට බලපෑ කරලා ෙබනවා. නP3 ආන0ද
සමරෙස%කර මහ3මයාව අ3 අඩංWවට ග3ෙ3 නැහැ. ඒක තමo
ෙබන Rශ්නය. ඇo, ඒ? අපරාධ නA $ධාන සංහෙ] 297
වග0ය යටෙ3 DIG අgර ෙස%නානායක මහ3මයාට සහ
නාරාෙහ%0 ට OIC මහ3මයාට ෙ මරණෙ] Mම0vණෙ]
ෙකටස්කාරය0 ;යලා ෙචදනා ඉ#Vප3 කරලා, අXcදකට
වඩා වැ කාලය) Vමා0ª බ0ධනාගාරෙ] යාෙගන J|යා.
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පා!1ෙ0ව

[ගX P?F! රමා0 මහතා]

හැබැo, ආන0ද සමරෙස%කර මහ3මයාට එක දවJ0 ඇප Tලා
යැQවා. එෙහම ෙව0ෙ0 ෙකෙහමද? ෙමක)ද කර0න ඕනෑ
;යලා ½ප ෙදපා!තෙ0ව ;Jම උපෙදස) CID එකට
k0ෙ0 නැහැ.
ගX ඇමOයC, 2017.10.02ෙවC දා CID එක උසා$යට
වා!තාව) ඉ#Vප3 කළා. ෙමක)ද, වා!තාව? ෙබX සා)
ඉ#Vප3 ෙකXවා ;යලා 190 වග0ය යටෙ3 සහ සා)
මැMවා ;යලා 198 වග0ය යටෙ3 ආන0ද සමරෙස%කර
මහ3මයාට $Xcධව වා!තාව) උසා$යට ඉ#Vප3 කරලා
එමාව අ3 අඩංWවට ග0න Cෙයගය) ඉLmවා. Cෙයගය
ලැFෙ^ නැහැ. ෙමක)ද, ෙ^? 2017.10.19ෙවC දා ආන0ද
සමරෙස%කර මහ3මයා දවL 1.30ට උසා$යට ඇ$Lලා, ඇප
අරෙගන එ+යට යා. ½ප ෙදපා!තෙ0ව උසා$යට ආෙQ
නැහැ. CID එෙක0 ½ප ෙදපා!තෙ0වට දැ0වා, "අද
ෙමෙහම නAව) ෙයනවා, ෙ නAවට එ0න" ;යලා. ½ප
ෙදපා!තෙ0ව නAවට ආෙQ නැහැ; නAව මඟහැVයා. ඇo, ඒ?
ඒක තමo ෙබන ගැටmව. අ ෙ යහ පාලන ආ^Aව හැkෙQ
ෙ රෙ¤ ½ෙ] ආපත4ය ඇ කර0න; ෙ රෙ¤ ½ය
කාට3 සමාන කර0න. තාÔÃ0ෙ මරණය එ+යට ග3ෙ3
තාÔÃ0ට සාධාරණ3වය) ඉෂ්ට කර0න. නැව තාÔÃ0ෙ
මරණය ෙප0වා ඡ0ද එක කර0න ෙනෙවo, අ තාÔÃ0ව
එ+යට ග3ෙ3. එෙහම න ½ප ෙදපා!තෙ0ව එදා
නAවට ආෙQ නැ3ෙ3 ඇo? ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC,
මතක යාග0න ආන0ද සමරෙස%කර මහ3මයා හැම උසා$ය)
ගාෙ0ම ඇප ඉLලාෙගන යා. හැම උසා$ය)ම ඇප R)ෙෂ%ප
කළා. මෙහ%ස්vා3 උසා$ය ;Qවා, ඇප ෙද0න බැහැ ;යලා.
ඔව අ3 අඩංWවට ග0නවාට $Xcධව ඇප ඉLලා ෙගන යා.
ඇප R)ෙෂ%ප කළා.
මහාකරණෙ] තවම නAව) යනවා, එමාට අවශ4 කරන
ඒ ¿0kව තවම k0ෙ0 නැහැ. එෙහම ෙයcT, එමා හැම
උසා$යකටම HLලා ඇප ඉLලලා ඇප ග0න බැV ණාම
අ0මට ෙෙ) ykමය ;ය0ෙ0 එමාෙ නAව ෙයන
උසා$ෙය0 එමාට ඇප ලැFණා. ෙකෙහමද වැෙª? වෙ¤
HLලා, HLලා ඒ හැම උසා$ය;0ම ඇප ග0න බැV ණා.
ඔ)ෙකම උසා$ ඇප Tම R)ෙෂ%ප කළා. නP3 නAව ෙයන
උසා$ෙය0 ඇප k0නා. එෙහම ෙ^ ෙකෙහමද? ãලාසනාúඪ
ගX ම0nමC, මෙ ළඟ කට උ3තරය) ෙබනවා. මම එය
ෙ ගX සභාවට ;යව0න ඕනෑ. ෙ කට උ3තරය k0ෙ0
කද? ච0දන රාජWX ;යන ෛවද4වරයා. ඔ ෙමෙහම
;යනවා:
"තමා ෙමම පශ්චා3 මරණ ප<)ෂණෙය0 |ක කලකට පw
$ෙcශ y¯ව) සඳහා පෘගාලයට ෙගස් වසර ෙදකකට පමණ
පw #වoනට පැO{ බව3, එෙස% පැOණ J|න $ට 2015 ජනවාV
මාසෙ]T නව ජනාපමා ප3Bෙම0 පw ෙමම තාÔÃ0ෙ
ඝාතනය සබ0ධෙය0 නැවත ප<)ෂණ ආරභ කර ඇ බව
$$ධ මාධ4ව10 Rචාරය ව3, තමා ඒ ගැන $ෙශ%ෂ අවධානය)
ෙයP ෙනකළ බව3, 2015 ÔC මාසෙ]T තම ජංගම
kරකථනයට ෛවද4 ආන0ද සමරෙස%කර මහතා කථා කර තමාට
තාÔÃ0ෙ post-mortem එකට කටඋ3තර ෙද0න CID එකට
එ0න ;යලා ෙයනවා. ඒකට ඔෙහ%ටo, ය0තටo එ0න
;යo. අ ඔ)ෙකම එක $යකට කට උ3තර ෙද0න ඕනෑ.
නැ3න ඔය ෙගLල0ට ෙලM Rශ්නය) ෙවo.ඔයා ය0ත3
එ)ක ඇ$3 මාව හබ ෙව0න ;යා තමාට ;Qව බව3, එ$ට
තමා, ස! ෙක අ කෙළ% නැහැ ෙ0, ෙකට අ සහාය ණා
$තරo ෙ0, අ ෙමකටද ෙකට කටඋ3තර ෙද0ෙ0 ;යා
;Qව $ට, ෛවද4 සමරෙස%කර මහතා $J0, රාජWX, තP0 තාම
ස!$ස් එෙ) ඉ0නවා, මම ;යන $යට වැඩ කෙළ% නැ3න
තP0ට ෙලM Rශ්නය) ෙවo ;යා ත!ජනා3මක ස්වúපෙය0
;Qව බව3, ඊට පw තමා ෛවද4 ය0ත අමරර3නට ෙකL
කරලා ෙ ගැන ;Qව $ට...."
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ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, ෙ කටඋ3තරය කාෙද?
ෛවද4 ච0දන රාජWXෙ. එයාෙ කටඋ3තරය Tලා
ෙබනවා. ෙමෙහම කටඋ3තරය) Tලා3 අ3 අඩංWවට ග3ෙ3
නැහැ. ළඟට ෙබනවා,- [බාධා ;<ම)] ඒක තමo Rශ්නය.
කද ග0ෙ0 නැ3ෙ3? ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, -[බාධා
;<ම)] මම ෙ ;ය0ෙ0 Jයm ෙදනාට දැන ග0නo. ෙමකද,
අ ෙ ආ^Aව හැkෙQ ෙ රෙ¤ ½ෙ] ආපත4ය හද0නo.
ෙවා කර0න ෙනෙවo. කXව3 ආර)ෂා කර0න ෙනෙවo.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, ඊළඟට ෙ කටඋ3තරය
ෙද0ෙ0 අෙන) ෛවද4වරයා වන ය0ත අමරර3න
මහ3මයා. එමා ;යනවා:
"මම ;යන $යට ඔය ෙද0න3 කටඋ3තර ෙද0න ඕනෑ
;යලා. තාÔÃ0ෙ පශ්චා3 මරණ ප<)ෂණය Jk කරන
අවස්ථාෙQ ඔ වV0 වර පැOණ එය C<)ෂණය කර අවශ4
උපෙදස් ලබා k0 බව පවසන ෙලස3, මරණකXෙ ශ්වාස
නාලය3, පy අස්ය3, කලවා අස් ෙදක3 ප<)ෂණ කට@
සඳහා ලබා ග3 බව Rකාශ කර0න ;Qව බව3, එ$ට තම0ලා
ෙද0නාම එ) වරම 'ස! අ ඒවා ග3ෙ3 නැහැ ෙ0, අ ග0ෙ0
සාපLවලට ෙL, Pvා, ත හා Ã.එ0.ඒ. ප<)ෂණයට අවශ4
සාපL ෙ0' ;යා පැවw $ට, නැහැ, නැහැ එෙහම ෙනෙවo, මම
;යන $යට කර0න, ඔය ෙද0නාට ෙලM Rශ්නය) ෙවනවා.
ඔය ෙද0නා3 ã1කවo ෙක කෙළ%. මම ;යන $යට ඔයාලට
එ0න ;Qවහම, ෙද0නාම H0 එක $යට කටඋ3තර
ෙද0න, පරස්පර ෙවන $යට කටඋ3තර ෙද0න එපා ;යා
තමාලාට උපෙදස් k0න බව3...."

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගX ම0nමා, ඔබමා උyටා ද)ව0ෙ0 ඉතාම වැදග3,
ජනතා අවධානයට ල) ෙව9ච කXණ) ගැනo. එම Cසා
ඔබමා ඔය ෙLඛනෙ] වග~ම අරෙගන ඔය ෙLඛනය සභාගත
කර0න දානද?

ග gdv රමා, මහතා

(மாமி 0ஜி ரஹுமா)
(The Hon. Mujibur Rahuman)

මම ඉතාම වග~ෙම0 ෙ කාරණය ;ය0ෙ0. මම ෙ
ෙLඛනය සභාගත* කරනවා. ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC,
ෙක තමo Ty කටඋ3තරය.
ෙ වා!තාෙQ තව තැනක ෙබනවා:
"ෙ සබ0ධව ෛවද4 ය0ත අමරර3න මහතාෙග0
T!ඝ ෙලස කX¯ $මuෙT, ඔ වැ kරට3 ;යා J|ෙ], 2015
වසෙ! මැද භාගය වන $ට තමා රාජකාV කරO0 J|ෙ]
y3තලම ã1ක ෙරහෙL $ෙශ%ෂඥ අකරණ ෛවද4 CලධාVයා
ෙලස බව3, එෙස% J|න $ට 2015 ÔC මාසෙ] #න ;Hපය)ම
ෛවද4 ආන0ද සමරෙස%කර මහතාෙග0 තමාට kරකතන
ඇම ;Hපය) ලැFණ බව3, තමා ඒවාට ආ0ස! ෙනකළ
බව3, එයට ෙහ%ව තාÔÃ0ෙ පශ්චා3 මරණ ප<)ෂණය
සබ0ධව සකස් කරන ලද වා!තාවලට තමාට අ3ස0 ;<මට
; $ට, තමා එය R)ෙෂ%ප කළ බව3, නP3 ෛවද4 ආන0ද
සමරෙස%කර මහතා යටෙ3 තමා $ෙශ%ෂඥ අකරණ
ෛවද4වරෙයM ෙලස ප3B ලබා ගැ½ම සඳහා y¯ව ලැ²
බව3, එෙස% y¯ව ලැ² බවට ඔෙග0 ලබා ගත @ වා!තාවට
ඔ අ3ස0 ෙනකරන බව ;යා, තමාට ත!ජනය කළ බව3,
ප3B ලබා ගැ½මට එම අ3සන ලබා ගත @ බැ$0,
තාÔÃ0ෙ පශ්චා3 මරණ ප<)ෂණය පැවැ3Bම සබ0ධව
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අංක º 849/12 දරන ෙකළඹ මෙහ%ස්vා3 අකරණෙය0
2013.04.09වන #න ඉ#Vප3 කරන ලද වා!තාව තමා අ3ස0
කෙළ% අකැමැ3ෙත0 බව3 Rකාශ කරන ලT".
කද ෙ ;ය0ෙ0? ෙ ;ය0ෙ0 ආන0ද සමරෙස%කර
මහ3මයා යටෙ3 තාÔÃ0ෙ මරණ ප<)ෂණයට සබ0ධ ¯
ෛවද4 CලධාV0 ෙදෙදනා. ඔ0 CID
එකට H0
කටඋ3තරය) Tලා ෙබනවා, "ආන0ද සමරෙස%කර මහ3මයා
අපට බල කරනවා, අපට බලපෑ කරනවා තාÔÃ0ෙ මරණය
සබ0ධව කටඋ3තරය ෙවනස් කරලා ෙද0න, එෙහම කෙළ%
නැ3න බලාෙගන ;යලා ත!ජනය කරනවා" ;යලා. එෙහම
ත!ජනය කරy ආන0ද සමරෙස%කර මහ3මයා දවL 1.30ට
උසා$යට H0 ඇප අරෙගන යනවා. ෙකෙහමද එෙහම
ෙව0ෙ0?
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, ඒකo මම ;QෙQ ෙක
ඉතාම කනගාeදායක ත33වය) ;යලා. ආ^A ප)ෂෙ]
ම0nවරෙය) හැ|යට මම ;QෙQ ඒකo. එෙහම න ෙ
ආන0ද සමරෙස%කර මහ3මයාට එ+යට ය0න ඔ)ෙකමලා
උදQ කරලා ෙබනවා. ෙමක) යටෙ3ද නA පවර0න ඕනෑ,
ෙකෙහමද ඉ#Vප3 කර0න ඕනෑ ;යලා ½ප
ෙදපා!තෙ0ව CID එකට උපෙදස් ෙද0ෙ0 නැහැ.
සා) මැMවාය ;යලා CID එක එමා උසා$යට ඉ#Vප3
කෙළ%, 198 වන වග0ය යටෙ3. ෙ මරණය Jk කර0න
Mම0vණය කළාය, ඊට සබ0ධ ණාය, ෙ මරණය කර0න
සැලw කළාය ;යලා අgර ෙස%නානායක මහ3මයo,
නාරාෙහ%0 ට OIC මහ3මයo අපරාධ නA $ධාන සංහෙ] 297
වන වග0ය යටෙ3 උසා$යට ඉ#Vප3 කර0න yqව0 ණා
න, ආන0ද සමරෙස%කර මහ3මයා $තර) 198 වන වග0ය
යටෙ3 ඉ#Vප3 කරලා ඇප ෙද0න yqව0 $යට කට@
කෙළ% ඇo? ආන0ද සමරෙස%කර මහ3මයා ෙ නAෙව0
ෙsරලා යව0න ;Hප ෙදෙනMට උවමනා ෙවලා ෙබනවා.
අකරණ ඇමOයC, ½ප ෙදපා!තෙ0වට3 එෙහම
උවමනාව) ෙබනවාද ;යලා මම ද0ෙ0 නැහැ.
පwය කාලෙ] අ දැ)කා, අෙ මහ බැංMෙQ බැNකර
ගgෙදgව සබ0ධව ප3 කළ ෙකOසෙT ½ප
ෙදපා!තෙ0ව ෙකo තර ආෙQග7ව, ෙකo තර
Rහාරා3මක ෙලස කට@ කළාද ;යලා. අ බලාෙගන H|යා.
නP3 තÔÃ0ෙ ඝාතනය සබ0ධෙය0 එෙහම එක) නැහැ.
තÔÃ0ෙ ඝාතනය සබ0ධෙය0 ½ප ෙදපා!තෙ0වට
ඒ ආෙQග713වය - aggressiveness - නැහැ. එතැනT
ෙබ0ෙ0 ඒෙ) අෙන) පැ3ත; ම0දගා ස්වභාවය)
ෙබ0ෙ0. ගX ඇමOයC, ඔබOය ෙ අමාත4ාංශෙ] වැඩ
භාර ග3තා. අ ඔබOයෙග0 ඉLල0ෙ0 ෙ ෙවනස. ½ය
සැමට එක හා සමානව lයා3මක ෙව0න ඕනෑය ;යලා පw ය
කාලෙ] අ ෙපළපා+ යා, උcෙඝෂණ කළා. ඒ ෙවgෙව0
අෙ ලස0ත $_මංගලා, RÜ3 එ)නැ1ෙගඩලා තම0ෙ
Ä$ත ¨ජා කළා. ෙ රෙ¤ ½ෙ] ආපත4ය හද0න ඕනෑය
;යලා ;ය0න HLලා අ දහස් ගණන) කNq ගෑස් කෑවා. අ
ඒ ඉහාසය මත) කර ග0න ඕනෑ. ෙමන ෙල)කා ණ3, ෙ
රෙ¤ කX ණ3, ෙ රෙ¤ ½යට යට3 කර ග0න, ඒ ½ෙ]
ආපත4ය හද0න තමo අ යහපාලන ආ^Aව ෙගනාෙQ.
යහපාලන ආ^Aව ඒ මා!ගෙ] ගම0 කළ @o. ඒක තමo අ

—————————
* rස්තකාලෙ` තබා ඇත.
*

,னிைலயதி ைவக ப ள.

* Placed in the Library.
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Jයm ෙදනාෙම බලාෙපෙර3ව. යහපාලන ආ^Aව ඒ
මා!ගෙය0 ට පCනවා න, යහපාලන ආ^Aව ඒෙක0 අo0
ෙවනවා න, යහපාලන ආ^Aව O½මXව0 ආර)ෂා කර0න
ඉස්සරහට එනවා න, ඒ O½මXව0ට ෙ දැLව10 පැනලා
ය0න ඉඩ ෙදනවා න, මH0ද රාජප)ෂ මහ3මයාෙ ආ^Aව
යටෙ3, ඒ ඒකාප සප3ව යටෙ3 k) $ඳලා අ හදා ග3ත
ෙ ආ^Aව හදා ග3ෙ3 ෙමකටද ;යලා අපට දවසක Hෙතo.
අපට එෙහම Hෙත0න ෙද0න එපා. ඒ Cසා තÔÃ0ෙ පලට
සාධාරණ3වය ඉෂ්ට කර0න. ආන0ද සමරෙස%කර ;ය0ෙ0
ෙ නAෙQ Rධාන සා)කX. ඔ ඔ)ෙකම ෙcවL ද0නවා. ඒ
Cසා තමo ඔ එක එක තැ0වලට HLලා හැං හැං ෙsVලා
ඉ0ෙ0. ඔ තවම කටඋ3තර ෙද0ෙ0 නැහැ. දැg3 ඔ
ඔෙ ½ඥ මහ3වX මා!ගෙය0 ප{ඩ යවනවා. “මම අද
ඉ0ෙ0 යාපනය ඉස් Vතාලෙ] admit ෙවලා, අද ෙ
ඉස් VතාෙL admit ෙවලා ඉ0නවා, අද මට අස½පo, CID එකට
එ0න බැහැ” ;යO0 තවම එයා හැං ෙහරා ෙසLල කරෙගන
යනවා.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගX ම0nමC, ඔබමාට තව $නායක කාලය)
ෙබනවා.

ග gdv රමා, මහතා

(மாமி 0ஜி ரஹுமா)
(The Hon. Mujibur Rahuman)

ෙබෙහම ස්o, ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC.
2015 වසෙ!T අ ඒ ඓහාJක ජයහණය ලබා ග3ෙ3, ඒ
ඓහාJක $ලවය කෙළ%, ෙ රෙ¤ Rජාත0vවාදය ෙවgෙව0
ෙ රෙ¤ පLවාදය අවස0 කර0නo. ඒ වාෙම ෙ රෙ¤
Jයm ෙදනාට සමානව Äව3 Bෙ අoය ලබා ෙද0නo. අ
දැ0 අm3 ෙවනසකට යනවා. අ Jයmෙදනාටම +ග0න
yqව0 අm3 ආ^A_ම ව4වස්ථාව) හද0න කට@ කරලා
ෙබනවා. කාලය) ස්ෙස% අ මරා ග3තා. කාලය) ස්ෙස% අ
ඇන ෙකටා ග3තා. ඒ Jයm ෙcවL ෙවනස් කරලා අ
Jයmෙදනාටම [ ලාං;කය0 හැ|යට Äව3 Bෙ අoය ලබා
#ය @ බව +ගැ½ම මතo අ ෙ ව4වස්ථා ෙවනසට ය0න
ලැහැස් ෙව0ෙ0. අ අm3 රට) හද0න අm3 #ශාවකට
ගම0 කරන ෙ ෙමෙහෙ3 "½ෙ] ආපත4ය" ;යන ෙc අ
Jයm ෙදනාටම වැදග3 ෙදය). අෙ අm3 අකරණ ඇමOය
යටෙ3 ඒ සාධාරණ3වය ඉෂ්ට ෙවo ;යලා බලාෙපෙර3
ෙවO0, මාෙ වචන ස්වLපය අවස0 කරනවා. ෙබෙහම
ස්o.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ළඟට, ගX වාwෙcව නානාය)කාර ම0nමා.
ඊට ෙපර ãලාසනය සඳහා ගX එªවª Wණෙස%කර
ම0nමාෙ නම ෙයජනා කර0න.

ග තලතා අVෙක7රල මහK*ය

(மாமி (திமதி) தலதா அ#ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, “ගX එªවª Wණෙස%කර
ම0nමා දැ0 ãලාසනය ගත @ය”o මා ෙයජනා කරනවා.

.ශ්නය මසන ලM,, සභා සමත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.
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පා!1ෙ0ව

අනVව ග qමT රKනායක මහතා \ලාසනෙය, ඉවK
ෙය,, ග එව wණෙස)කර මහතා gලාසනා]ඪ ය.

அத0பிற$, மா.2மி$ பிம ரநாயக அவ"க அகிராசன
தினி0 அகலேவ, மா.2மி$ எ வ $ணேசகர அவ"க
தைலைம வகிதா"க.
Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair, and
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair.

ග වාoෙ@ව නානාය>කාර මහතා

(மாமி வா@ேதவ நாணாயகார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, මට ෙකපමණ කාලය) ලැº
ෙබනවාද?

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ඔබමාට $නා 18ක කාලය) ලැº ෙබනවා.
[අ.භා. 5.39]

ග වාoෙ@ව නානාය>කාර මහතා

(மாமி வா@ேதவ நாணாயகார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ස්o.
ගX P?F! රමා0 ම0nමාෙ කථාෙව0 පස්ෙස% මෙ
කථාව කර0නට ලැF¯ ෙ අවස්ථාෙQT පළPෙව0ම මම
ඉෙගන ග3ත ã1ක කාරණය) ;ය0න ඕනෑ. P?F! රමා0
ම0nමා3, මම3 එක ප)ෂයක Hටy කාලෙ] ෙ පාඨය
ඉෙගන ග3තා. "Rule of law" ;Qවාට, අ0මට ඒක lයා3මක
ෙව0ෙ0 "law of the rulers" වශෙය0. ෙක P?F! රමා0
ම0nමාo, මමo ෙදෙදනාම ඉෙගන ග3ත පාඩම). නP3
එමා ඒක මතක නැණා වෙ කථා කරනවා. මම න ෙමන
ආ^AෙQ H|ය3 ද0නවා, අ ඉ0න ආ^Aව ෙමක)ද, ඒ
ආ^Aව යටෙ3 ෙව0ෙ0 ෙමනවාද, ෙමන ෙහ% කාරණා මත
අ ඒ ආ^A3 එ)ක ඉ0නවාද ;යලා. ෙලකෙ] ෙබන
Rධානතම R$ෙරධය තමo අරාජ4වාදය සහ ජනතාව අතර
ෙබන R$ෙරධය. ඒ Cසා පමණo අ ආ^A3 එ)ක
ඉ0ෙ0. අරාජ4වාT0ෙ ෙනපනාමයට ෙහ%  ආ^A
හැ|යට අ Hටy ආ^A හNනාෙගන ෙබනවා. ඒ වාෙම
අරාජ4වාT0ෙ වමනාවට ෙපරළා දැã ආ^A හැ|යට3 අ
Hටy ආ^A හNනාෙගන ෙබනවා. අ0න ඒ කාරණය උඩ
පමණo අ අෙ ආ^A ළ J|ෙ]. ෙ ෙවලාෙQ අපට ඒක
මත) ෙවනවා.
ඊළඟට ෙ රජය යටෙ3 පවන ත33වය ගැන බරපතළ
ෙචදනා පvය) P?F! රමා0 ම0nමා ඉ#Vප3 කළා.
අපරාධ ප<)ෂණ කට@ Jkවන ආකාරය ගැන3, ඒවා එෙස%
Bමට හා ෙනBමට ෙහ% වන බලපෑ +බඳව3 ඔ කරy
ඇrLල #W ;< සහ ඔ කරy සැක Pw Rකාශ JයLලටම
ආ^Aව +X #ය @ ෙවනවා. මට ;ය0න ෙබ0ෙ0
ෙම9චරo. P?F! රමා0 ම0nමා Rකාශ කළ කX¯ JයLල
අ ඒ $යටම භාරග3ෙත3, අවසාන වශෙය0 ෙ ආ^AෙQ
ප+ගැ½මට ල)$ය හැ; ෙ ආ^AෙQ $XcධවාT0ට,
පා!1ෙ0ෙQ $ප)ෂෙ] J|න අපට යන කලදසාව Mම)
ෙවoද? ෙ ආ^Aව ත#0ම කළ @ ප<)ෂණය) හැ|යට
සලකy එක) ගැන, එHT ආ^Aව ග3 lයාව1ය ගැන ආ^Aව
ෙ තර බරපතළ ෙචදනාවලට ල)ෙවනවා න, අපට Mමන
ඉරණම) අ3 ෙවoද ;යා අපට Hත0න ෙවලා ෙබනවා.
ෙ රජය යටෙ3 -ෙ රජෙ] අgහය ඇව- අ0ම kපතා
ඇq සෑම yරවැJෙයMෙග0ම X යL ල)ෂ ගණනක Pදල)

1598

ෙකLල කා ෙබනවා. ට වඩා අපරාධය) තව3 ෙබනවාද?
ෙක සාãHක ජාක අපරාධය). ඉ0 ½ෙ] ආපත4 ෙක?
ෙමබN  මහා $ශාල අපරාධය) +බඳව ½ෙ] ආපත4
Cහඬ Bම තමo මට ෙබන Rශ්නය. ½ය ෙකLල කෑමටද
½ෙය0 අවසර T ෙබ0ෙ0? එෙහම නැ3න ෙකLල
කෑමට $Xcධවද අ ½ය 1යා ෙබ0ෙ0? එෙහම න, ඒ
½ෙ] ආපත4යට Mම)ද Jkෙ^? ඒ ½ෙ] ආපත4
ෙගq ෙ^ ඇo? ෙම0න ෙවා අද $මසO0 ෙබන Rශ්න.
නP3 ඒ ගැන මම #ගට කථා කර0න ය0ෙ0 නැහැ.
මම ඊළඟට එනවා, මහාකරණ $Cශ්චයකාරවX0 සංඛ4ාව
85 ද)වා වැ ;<ම +බඳ  ෙයජනාවට. ඒ ෙයජනාව අවශ4
ෙයජනාව) බව අ +ග0නවා. මම ඒකට තව එක කාරණය)
එක කර0න කැමැo. මහාකරණය ඉ#Vයට යන, PදL නැ
#තය0ට ඉතා අවාසනාව0ත ත33වයකට Pණ ෙද0න Jcධ
ෙවලා ෙබනවා. ඔ0ට රජෙය0 ½ඥෙය) ෙදනවා. නP3,
අ කX3 ද0නා ආකාරයට ඒ ½ඥo0 කCෂ්ඨ අය.
ඇ3තටම ඒ ½ඥය0ට $3කXෙව) ආර)ෂා කරO0 ෙප½
JÝමට, ½ය හරඹ කරO0 ෙප½ JÝමට තර ද)ෂතාව මඳ බව
අ කාට3 +ග0න ෙවනවා. අ ½ )ෙෂ%vය +බඳව ද0නා
ආකාරයට මම ;ය0ෙ0, ඇ3තටම සැකකXෙව) ;ය0ෙ0
සැකකXෙව). ඊළඟට ඔ #තෙය). ඇ3තටම ඔ ඒ
ෙචදනාවට ල)$ය @ නැ ycගලෙය) න, ඔට ඒ
ෙචදනාෙව0 Oෙද0නට ඔට ෙබන සාධාරණ අoය ඉeකර
Tමට රජය) හැ|යට අද අ ඉe කරන කා!යය Rමාණව3ද?
මහාකරණ $Cශ්චයකාරවX0 වැ කරනවා වාෙම
assigned counselsලාට;
රජෙය0 ප3 කරg ලබන
½ඥවX0ට3 මහාකරණෙ] $3කXව0 ආර)ෂා කර0න
ට වඩා ෙහඳ ගාස්ව) ලබා ෙදනවා න පමණo ෙහඳ
½ඥවX0 ලබා ග0න yqව0 ව0ෙ0. ෙහඳ ගාස්
ලැෙබනවා න නA ඉLලා ෙගන එ0න yqව0.
මා ;ව @ තව කාරණය) ෙබනවා. අෙ කකX උසා$
අ¼යාචනා නA ය0ෙ0 Rථම උසා$ය හැ|යට මහාකරණයටo.
අ
කX3 ද0නවා, මහාකරණෙ] ෙකපමණ නA
සභාරය) ෙබනවාද ;යලා. ෙවා අතෙ! තමo කකX
$Cශ්චය සභා නAවල අ¼යාචනා3 $භාග ව0ෙ0. කකX
)ෙෂ%vෙ] නA; කකX $ෂය සබ0ධ නA ග3තාම, $ෙශ%ෂ
½ දැgම) අවශ4, $ෙශ%ෂ ½ සRදායය0 ඇ )ෙෂ%vය)
;යලා මා Hතනවා. දැ0 ෙ ;යන වා{ජ ½ය $ෙශ%ෂ
දැgම) අවශ4 ½ය). $හාර හා ෙcවාලග පනත ½ය
$ෙශ%ෂ දැgම) අවශ4 ½ )ෙෂ%vය). ෙ $යට $ෙශ%ෂ
දැgම) අවශ4 )ෙෂ%vවලට අය3 ½ +බඳව කට@ කරන
අකරණය0 ෙව0 වශෙය0 ප3 කර0නට සැලw කර ºම
අm3 Rවණතාව) හැ|යට අ කX3 ද;නවා. ය $ෂය)
ගැ·Xo. ඒ $ෂයටම ආෙQ{ක  $ශාල දැg සභාරය)
ෙබනවා. ඒ දැgම ඇවo අකරණමය ¿රණයකට යාමට වඩා
ෙහඳ yqව0කම) ලැෙබ0ෙ0. එෙහම න කකX උසා$
අ¼යාචනා නA සබ0ධෙය0 ෙපkෙQ මහාකරණය Rථම
අ¼යාචනාකරණය කරනවා ෙවgවට, කකX සබඳතා
මහාකරණය) ඇ කර0නට බැVද? කකX සබඳතා
මහාකරණ එක) ෙනෙවo, කකX සබඳතා මහාකරණ
;Hපය) ඇ කර0න බැVද? #ස්\)කයක Rධාන නගරයක
කකX සබඳතා මහාකරණ එක බැ0 ඇ කර0න බැVද?
කකX සබඳතා +බඳ මහාකරණය0ට ප3 කරන
$Cශ්චයකාරවX0, කකX උසා$වලම ඉ0න ඉතාම ද)ෂ,
ෙජ4ෂ්ඨතම අකරණ CලධාV0 අතV0 ෙතරා ග0න3
yqව0. මා Hතන හැ|යට ෙ කට@3ත කෙළ3 ෙස%වකයාට
$ශාල @)ය) ඉe වනවා. අ¼යාචනා නA කට@ කර ෙගන
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ය0න
හoය
ෙබ0ෙ0
ෙස%වකයාට
ෙනෙවo,
ෙස%වාෙයජකයාටo. ෙස%වාෙයජකය0ෙ අ¼යාචනා $මසා
බලන අකරණයක ෙස%වකයා ෙවgෙව0 CJ @)ය) ඉe
ව0නට අවශ4 කරන තරෙ ඒ $ෂයය +බඳව දැgම) ඇ
$Cශ්චයකාරවX0 ඒ උසා$වල ඉ0නවා න තමo එය ඉe
ව0ෙ0.
කකX සබඳතා
+බඳ දැgම ඇ උද$ය ෙ
මහාකරණවලට ප3 කර0නය ;යලා ;ය0න අපට
yqව0කම) නැහැ. කකX සබඳතා +බඳ දැgම, පVචය, T!ඝ
කාන අ3 දැ~ ලැ² $Cශ්චයකාරවX0 මහාකරණවල
$භාග වන කකX උසා$ අ¼යාචනාවලT ෙස%වකයාෙ පැ3තට
අ@)ය) ෙනව0නට කට@ කරනවා. ඒ ආකාරයට අmෙත0
කකX සබඳතා මහාකරණ ඇ කරලා, - "කකX සබඳතා
මහාකරණ" වශෙය0 ඒවා න කරලා - කකX උසා$වල
ෙහඳ පVචය) ලැ² අකරණ CලධාV0 ඒවාට ප3 ;<ම +0
@)ය) ඉe කර0න yqව0 ;යා මා $ශ්වාස කරනවා. හැබැo
ෙමය තව3 $යද යන කට@3ත). එක #ස්\)කයක Rධාන
නගරයකට කකX සබඳතා මහාකරණය බැ0 ඇ කර0න
ඕනෑ. එතෙකට න $Cශ්චයකාරවX0 85 සංඛ4ාවට වඩා
වැෙය0 අවශ4 ව0න yqව0. නP3 මා කථා කෙළ%
ෙස%වකයාට වඩා ෙහඳ @)ය) ඉe ව0න yqව0 ආකාරය
ගැනo. එෙහම නැ3න අ¼යාචනය) ඉ#Vප3 කරලා, ඒ
ෙවgෙව0 $ශාල දැgම ඇ ½ඥවX0 ඉ#Vප3 ෙවලා කX¯
;ය0න පට0 ග3තාම, එම අකරණෙ] J|න, එම
අ¼යාචනයට ඇ ක0 ෙදන, -සව0 ෙදන- $Cශ්චය කරන,
$Cශ්චයකාරවX0ට $ෂය )ෙෂ%vය +බඳ දැgම ඒ Rමාණයටම
ෙනFෙණ3, එවැC අවස්ථාවලT ෙස%වකය0ට $ශාල
අ@)ය) වන බවo මෙ අදහස ව0ෙ0.
ළඟ කාරණය, අ ව4වස්ථා සභාව) ප3 කළා. එම
ව4වස්ථා සභාෙව0 ස්වා න ෙකOෂ0 සභා ප3 කළා. ෙමය
කල) ස්ෙස% F¯ ඉLම). ස්වා න ෙකOෂ0 සභා
ෙමනවාද ;යලා ;ය0න මා ෙ අවස්ථාෙQT බලාෙපෙර3
ව0ෙ0 නැහැ. අපට ෙමතැනT වැෙය0ම වැදග3 ව0ෙ0
අකරණ ෙස%වා ෙකOෂ0 සභාවo. ෙ ව4වස්ථා සභාව
පා!1ෙ0වට වග ;ව @o ;යලා දහනව වන ආ^A_ම
ව4වස්ථා සංෙශධනෙ] සඳහ0ව ෙබනවා. ව4වස්ථා සභාව
$J0 ප3 කරන ස්වා න ෙකOෂ0 සභා අCවා!යෙය0ම ෙ
පා!1ෙ0වට වග ;ව @ වනවා. ඔ0 ෙ පා!1ෙ0වට
වග ;ය0ෙ0 ෙකෙස%ද? ෙම0න ෙ Rශ්නයට තවම උ3තරය)
නැහැ. පා!1ෙ0ව දැgව3 ;<ම හා අප නඟන Rශ්නවලට
+X සැපàෙ T ව4වස්ථා සභාව ෙහ ස්වා න ෙකOෂ0
සභා ෙකo තරkරට තම කා!ය භාරය ඉe කර ෙබනවාද
;යන කාරණය සලකා බැ1ය @o.
ෙමම Rශ්නය මා නඟ0ෙ0 ෙ Cසාo. $ෙශ%ෂෙය0ම
අකරණ ෙස%වා ෙකOෂ0 සභාවට $ෂයය  Rශ්නය) ගැන මා
$මuම) කළා. ඒ #සා $CwXවරෙයMෙ ස්ථාන මාXව)
ගැනo. මට මතක නැහැ, එමා #සා $CwXවරෙය)ද,
මහාකරණ $CwXවරෙය)ද ;යලා. එම ස්ථාන මාXව
ෙනමනා ස්ථාන මාXව) ;යලා මෙ දැgම අgව හා මෙ
මැ½ම අgව මට ෙප½ යා. ඒ Cසා ම0nවරයM හැ|යට මා ඒ
ගැන $මuම) කළා. සමහර $ට මා ෙනද0නා කX¯ ෙබ0න
yqව0. ෙක+0ම ඒ +බඳව ;Jය ඇඟBම) ෙනකර, ;Jම
ෙචදනාව) ෙනකර, ෙ $Cශ්චයකාරමා ෙ $යට ස්ථාන
මාX කර0නට ෙයkෙ^ ඇo ;යන Rශ්නයට +ර) ලබා
ගැ½ෙ බලාෙපෙර3ෙව0 මා අකරණ ෙස%වා ෙකOසමට
1@ම) යැQවා. නP3 මට
+ර) ලැFෙ^ නැහැ.
පා!1ෙ0 ම0nවරෙයMට එෙහම Rශ්නය) අහ0න
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අoය) ෙබනවාද, නැcද ;යන එක අප ෙවනම $සඳා ගත
@ Rශ්නය). නP3 ම0nවරෙයM හැ|යට - මෙ දැ½ෙ
හැ|යට; මෙ මැ½ෙ හැ|යට හා මෙ අවංක උ3සාහය)
හැ|යට- මා යම) $මසා අකරණ ෙස%වා ෙකOෂ0 සභාවට
1@ම) යැQවාම, එයට +ර) එBමට ෙනහැ; Bම එම
ෙකOසෙ වග~ම ඉe ;<ම)ද, එෙහම නැ3න වග~ම
පැහැර හැ<ම)ද? ස්වා න ෙකOෂ0 සභාවකට ම0nවරෙයMට
1ය0න බැVද? ස්වා න ෙකOෂ0 සභාවකට ම0nවරෙයMට
+ර) එBමට වග~ම) සහ බැ©ම) නැcද? ෙ හැම
ම0nවරයMම Pq පා!1ෙ0වම Cෙයජනය කරනවා.
'පා!1ෙ0වට වග ;යනවා'o ;යලා තමo දහනව වන
ආ^A_ම ව4වස්ථා සංෙශධනෙ] ෙබ0ෙ0. ෙ කාරණය
ගැන පwව මා ව4වස්ථා සභාවට 1Qවා. ව4වස්ථා සභාවට
1@ම) මr0 දැ0වා, "මම ෙම0න ෙමෙහම 1Qවා, ෙම0න
මෙ 1@ෙ ටපත. මට උ3තරය) නැහැ" ;යලා. ඊට පwව
මට උ3තරය) ලැFණා. මම Hතන $යට ව4වස්ථා සභාව
$J0 අකරණ ෙස%වා ෙකOසමට ;Qවා, "ෙ ගැන ය
+ර) සපය0න"o ;යලා. එෙහම ;ය0න ඇ ;යලා මා
Hතාෙගන ඉ0නවා. ව4වස්ථා සභාව මට එෙහම ;QෙQ නැහැ.
ඊට පwව අකරණ ෙස%වා ෙකOෂ0 සභාව $J0 මට
+ර) එවා Fණා. එම +ෙ! ෙබ0ෙ0 එ) වාක4යo.
එH සඳහ0 කර Fණා, අකරණ ෙස%වා ෙකOෂ0 සභා
½ෙ] අහවL වග0ය යටෙ3 $Cශ්චයකාරවX0ෙ ස්ථාන
මාX B ;<මට අoය) ෙs ;යලා. එම ස්ථාන මාXBම
කෙළ% ඇo ;යලාo මම ඇෙQ. නP3 මට උ3තරය එවා
Fෙ^ "ඇo?" ;යන එකට ෙනෙවo. මම ඇwෙQ නැ
Rශ්නයකට තමo ඔ0 උ3තර එවා Fෙ^.
ඔ0ට
$Cශ්චයකාරවX0ෙ ස්ථාන මාXB කර0න
බලය)
ෙබනවාද ;යලා මා ඇෙQ නැහැ ෙ0. නP3 මට ද0වා
එෙQ, "ෙ වග0ය යටෙ3 මාX ;<මට බලය) ෙs"
;යාo. අහy Rශ්නයට ෙනෙවo ඔ0 උ3තර එවා Fෙ^. මම
ආපw ව4වස්ථා සභාවට ෙ කාරණය ගැන සඳහ0 කරලා
1@ම) යැQවා, "ෙ බල0න, මම යවy 1@ෙ ෙබන
Rශ්නයට එම0ලා එවy උ3තරය. ෙ අgව ව4වස්ථා සභාව
ෙමයට මැ#හ3 ව0න" ;යලා. ඊළඟට, ව4වස්ථා සභාව මට
ද0වා එවා ෙබනවා, "ෙවා ගැන අපට මැ#හ3 ෙව0න බැහැ.
අ ඟ) kරට ෙ ගැන කLපනා කර බැmවා. ෙක ස්වා න
ෙකOෂ0 සභාව). ස්වා න ෙකOෂ0 සභාව) Cසා අපට
මැ#හ3 ෙව0න බැහැ" ;යලා.
මම මැ#හ3 ෙව0න ;ය0ෙ0 ස්ථාන මාXව නව3ව0නට
ෙනෙවo. මම මැ#හ3 ෙව0න ;ය0ෙ0 ෙ ස්ථාන මාXව
k0ෙ0 ඇoද ;යන එක ගැන මම ම කරලා ෙබන Rශ්නයට
උ3තරය) ග0නට. ඒ Rශ්නයට උ3තරය ෙව0ෙ0 ෙමක)ද?
ෙම0න ෙ ෙ කX¯ Cසා ස්ථාන මාX ;<මට අපට Jcධ
ණා ;යන එක. නP3 ඒක ෙනෙවo ;යලා එවලා ෙබ0ෙ0.
එම Cසා මම Hතනවා ෙ ස්වා න ෙකOෂ0 සභාවල
ස්වා න3වෙ] uමාව3, ෙ ස්වා න ෙකOෂ0 සභා +බඳව
පා!1ෙ0වට ෙබන අoය3 අතර Cවැර# මාoම අ හNනා
ග0නට ඕනෑ ;යලා. පා!1ෙ0වට අoය) නැcද ෙ
ෙකOෂ0 සභාව10 ය ය කX¯ කාරණා දැන ග0නට?
එෙස% දැන ග0නට අoය) ෙබනවා න ස්වා න ෙකOෂ0
සභාවලට අoය) ෙබනවාද ඒ +බඳව ෙහ% දැ)Bමකට වඩා
තම0ට ෙබන බලය ෙකo ;යලා k Rකාශය) කර0නට.
මම ෙෙක0 නැවලා නැහැ. මම තවම ද0ෙ0 නැහැ ;Jම
වා!තාව) ගැන අෙ ආ^A_ම ව4වස්ථා සභාව ෙ
පා!1ෙ0වට
k0g.
ආ^A_ම
ව4වස්ථා
සභාව
පා!1ෙ0වට වග ;ය0නට ඕනෑ. පා!1ෙ0ව මr0 අ o
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පා!1ෙ0ව

[ගX වාwෙcව නානාය)කාර මහතා]

ආ^A_ම ව4වස්ථා සභාව ප3 කෙළ%. එH Cල බලෙය0 ප3
ෙවන අය සහ පා!1ෙ0ෙව0 ප3 කරන අය J|නවා, අෙ
ඡ0දෙය0 ප3 කරලා යවy අය.
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එQවාම මම අෙ ඇමOයට 1@ම) යැQවා ෙ ගැන අLලස්
ෙහ Áෂණ ෙචදනා $ම!ශන ෙකOෂ0 සභාව ෙමනවාද
කර0ෙ0 ;යලා ෙපªඩ) බල0න ;යලා. එOය මට
;ය0ෙ0 ආ^A_ම ව4වස්ථා සභාව ;යy ෙcමo.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා
ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)

(The Hon. Presiding Member)

ගX තලතා අෙකරල අමාත4Oය.

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
ඔබමාට තව $නා ෙදක) ෙබනවා.

ග වාoෙ@ව නානාය>කාර මහතා

(மாமி வா@ேதவ நாணாயகார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මට $නා 18) Fණා.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ඔQ, දැ0 ඒවා ඉවරo. තව $නා 2o ෙබ0ෙ0.

ග වාoෙ@ව නානාය>කාර මහතා

(மாமி வா@ேதவ நாணாயகார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, ඉතා ෙQගෙය0 කාලය ෙගB
ෙගස් ෙබනවා.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ඔQ, ඔබමා #ගට කථා කළාෙ0.

(The Hon. Presiding Member)

ග වාoෙ@ව නානාය>කාර මහතා

(மாமி வா@ேதவ நாணாயகார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

අවසානෙ] ඔබOයෙ ෙQලාෙQT උ3තර ෙදනවාද?

ග තලතා අVෙක7රල මහK*ය

(மாமி (திமதி) தலதா அ#ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

$නාය) ෙද0න ගX ම0nමා. අෙ වැH|, අ
සලකන, අ
ගX කරන, මහ3මා ෙcශපාලනය කරන
මහ3මෙය) හැ|යට -

ග වාoෙ@ව නානාය>කාර මහතා

(மாமி வா@ேதவ நாணாயகார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

;ය0න, ;ය0න. උ3තරය ;ය0න.

ග තලතා අVෙක7රල මහK*ය

(மாமி (திமதி) தலதா அ#ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

මෙ Ministry එෙක0 1@ම) යැQවා එමාට. ඒක වරද)
නැහැ ෙ0?

ග වාoෙ@ව නානාය>කාර මහතා

(மாமி வா@ேதவ நாணாயகார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මෙ කථාෙQ අග ෙකටසට එ0නට ඔබමාෙ
අgහය)ව3 ලබා ෙද0න yqව0ද බල0න. බල0න, ෙද0න
;යලා ;Qවා ෙනෙවo.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ෙහඳo, බලP.

ග වාoෙ@ව නානාය>කාර මහතා

(மாமி வா@ேதவ நாணாயகார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

නැහැ, නැහැ. ඔබOයෙ 1@ම $තරo සැනuම. ඒක3
නාවාන මට ෙමM3 නැහැ.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

එOය අ කාට3 සැනuම).

ග වාoෙ@ව නානාය>කාර මහතා

(மாமி வா@ேதவ நாணாயகார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මම ඊළඟට ;ය0නට හද0ෙ0 ෙමයo. මම අෙ අකරණ
ඇමOයට 1@ම) යැQවා. එOය wyXk කාX{ක
ආකාරයට +ර) එQවා. ඒ ගැන ස්o. ඔබOය ;යලා
ෙබ0ෙ0 ''අLලස් ෙහ Áෂණ ෙචදනා $ම!ශන ෙකOෂ0
සභාව ස්වා න ෙකOෂ0 සභාව). මට ඕකට මැ#හ3 $ය
ෙනහැක.'';යලා. මම ඇෙQ ෙමයo. Hටy ම0n රා?Q
$ෙJංහ මහ3මයා අLලස් ෙහ Áෂණ ෙචදනා $ම!ශන
ෙකOෂ0 සභාවට 1@ම) යවලා, RකාශයM3 Tලා Fණා. ඒ,
අගමැමාට X යL O1යන 65) ෙද0නට $ෙVය ;යලා
ycගලෙය) ෙගදරටම H0 ෙච) පත;0 ඒක k0නා ;යලා
රා?Q $ෙJංහ මහ3මයාට ;Qවාය; රා?Q $ෙJංහ මහ3මයා
ඒ ෙතරර අLලස් ෙහ Áෂණ ෙචදනා $ම!ශන ෙකOෂ0
සභාවට k0නාය; ඒ ගැන RකාශයM3 ග3තාය, ඉ0 පwව ෙව9ච
ෙදය) නැත ;යලා. ඒ ෙතරර මට රා?Q $ෙJංහ මහ3මයා

ග වාoෙ@ව නානාය>කාර මහතා

(மாமி வா@ேதவ நாணாயகார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මම ;යාෙගන ආy කාරණය ෙමයo. අLලස් ෙහ Áෂණ
ෙචදනා $ම!ශන ෙකOෂ0 සභාව ෙQවා, Mමන ස්වා න
ෙකOෂ0 සභාව) ෙQවා ෙ පා!1ෙ0වටo ඒ අය වග
;ය0ෙ0 ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC. ෙ පා!1ෙ0ෙQ
අoෙ] uමාව ෙමක)ද, ඒ උද$යෙ බලෙ] uමාව ෙමක)ද?
ෙක ½ෙ] ආපත4යද, බලෙ] ආපත4යද? ෙ ෙදෙක0
Mම)ද ;යා අ හැෙමම නැවත $මසා බැ1ය @o.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ඔබමාෙ ෙQලාව අවසානo. වැyර ත3පර 30) ග0න
ෙක. තව ත3පර 30;0 අවස0 කර0න.
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ග වාoෙ@ව නානාය>කාර මහතා

(மாமி வா@ேதவ நாணாயகார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඔබමාට සහෙයගය ෙදO0 මම අවස0 කරනවා.
මම ෙ ;QෙQ ඉතා වැදග3 කාරණා ෙදක). අ ෙවාට
අවධානය ෙයP කර ෙවා ෙsරා ග3ෙ3 නැ3න අ0මට
පා!1ෙ0ෙQ
බලය
hijack
කරනවා.
දැනටම3
පා!1ෙ0ෙQ බලය hijack කරලා ෙබනවා, ය ය
CලධාV0ෙ බලය. අ දැ0 ගX P?F! රමා0 ම0nමාෙ
මහා $ලාපය අහෙගන H|යා ෙ0. ෙමක)ද ඒ $ලාපය?
පා!1ෙ0ෙQ බලය hijack කරලා. ෙ ත33වයට ඉඩ
ෙද0නට එපා. අ පා!1ෙ0ෙQ බලෙ] uමාව හදා ගCP. අ
හැම ෙකනාටම ½ය සමානo ;Qවාට ඒෙ) අ0ම අ!ථය [බාධා ;<ම)] මම ෙක3 ;යලා අවස0 කර0න. ½ය හැම
ෙකනාටම එක සමානය ;Qවාට එ) එ) අයට $යද කළ හැ;
Pදල අgවo එය සමාන ෙව0ෙ0. සමහX0ට වැෙය0
සමානo, අෙන) අයට අAෙව0 සමානo. ෙ තමo ප0
ෙදෙය0 @3 සමාජය ළ ෙනවැළැ)$ය හැ; කාරණය.
½ෙ] ෙනෙවo ආපත4, අපය0ෙ බලයටo ½ය යට3
ෙව0ෙ0. ෙමෙස% ;යO0 මම Cහඬ ෙවනවා. ෙබෙහම ස්o.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ළඟට, ගX හ!ෂණ රාජකXණා ම0nමා.
[අ.භා. 6.00]

ග හෂණ රාජකණා මහතා

(மாமி ஹஷன ராஜகணா)
(The Hon. Harshana Rajakaruna)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, 2015 ව!ෂෙ] ජනවාV
8වැCදා3, අෙගස් 17වැCදා3 අපට ජන වරම) ලැF¯ බව
අ කX3 ද0නවා. ෙනෙය) කාරණා Cසා ෙ රට ඉතා
අසරණ ත33වයකට ප3 වන $ට, ෙ රට ෙsරා ග0න අෙ
රෙ¤ ජනතාව ඒ අවස්ථාව අපට ලබා k0නා. එෙහම ලබා k0ෙ0
අෙ රෙ¤ ආ!ක ත33වය Cසා ෙව0න yqව0; එෙහම
නැ3න ෙවන3 කාරණා Cසා ෙව0න3 yqව0. ෙ ෙමන
කාරණාෙQT ණ3 යහ පාලන ආ^Aවට ෙ ජයහණය ලබා
k0 අවස්ථාෙQ, ½ෙ] ස්වා න3වය; ½ෙ] ආපත4ය ´ක
ග0නවාය ;යන කාරණය ගැන අ රෙ¤ ජනතාව ළ ෙලM
බලාෙපෙර3ව) ඇ කළා. එදා එක පල); එක Vස);
එක ආ^Aව) Fෙ^. ඒ අයට එක ½යM3, සාධාරණව
Äව3 වන සාමාන4 ජනතාවට තව ½යM3 Fණාය ;යන එක
කX3 +ග3 කාරණය). පwය ආ^Aවට Hතව3 අය, මැ
ඇමවX0 $තර) ෙනෙවo, Rාෙc7ය සභා Cෙයජනය කළ
ම0nවX0 ණ3 ½ය අතට ෙගන lයා කරy ආකාරය අ
දැ)කා. ෙ ෙපර+ය ඇ කර0න අ0න ඒ කාරණය Rධානම
ෙහ%ව) ණා; ෙ දැවැ0ත ෙපර+ය ඇ කර0න, ''½ය වL
¾HBම'' Rධානම ෙහ%ව) ණා. අ0න එවැC අවස්ථාවකT අපට
ෙලM වග ~ම) ෙබනවා එය Cවැර# කර0න. ඒ වාෙම,
½යට ය සාධාරණය) ඉe B, පwය කාලෙ] ඇ  ෙcවL
නැවත ෙ රෙ¤ ඇ ෙනවන ආකාරයට කට@ Jk ෙQ$ය ;යා
ජනතාව ළ3 ෙලM බලාෙපෙර3ව) ෙබනවා. එH
Rගය) ෙබන බව ය ආකාරය;0 අපට ද;0න yqව0.
අද ෙ කථා කරන, ආ^A ප)ෂය Cෙයජනය කරන මම
වැර# ෙදය) කළ3, මා ෙවgෙව0 ½ය හVයට lයා3මක
ෙවනවා. ෙ වන $ට මැ-ඇමවX0, -කැ¾න¤
අමාත4වXg3- ½යට ගX කරන ආකාරය අ දැක ෙබනවා;
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ඇතැ ඇමවX0ට ය ෙචදනා ල) ෙවලා ෙබන අවස්ථාෙQ
ඇමක අ3 හැVය ආකාරය අ දැක ෙබනවා. පwය
කාලෙ]
මැ-ඇමවරෙය)
ෙනෙවo,
පා!1ෙ0
ම0nවරෙය) ෙහ Rාෙc7ය සභා ම0nවරෙය)ව3
කටඋ3තරය) ලබා ග0න ෙපJයකට ෙග0වා ග0න බැV
ණා. ඒකo ඇ3ත. දැ0 එH ය Rගය) ෙබනවා. නP3,
අෙ බලාෙපෙර3 Jයයට Jයය) ඉe ෙවලා ෙබනවාද
;යන එක Rශ්නා!ථය). අෙ රෙ¤ ජනතාව ඇqව අ ෙලM
බලාෙපෙර3ව;0 ඉ0නවා ෙ වැඩ +ෙවළ හVයටම
lයා3මක ෙවo ;යලා. ස්වා නව කට@ කරන ඇමවVය)
අමාත4ාංශයට අm0 ප3 ¯ Cසා, සාධාරණව lයා කරO0,
ෙ lයාදාමය ට වඩා ෙQගව3ව කර ෙ කට@ ඉe කරo
;යන බලාෙපෙර3ව ෙමOය Cසා අපට අm0 ලැFණා.
අපට අවශ4 ව0ෙ0 අකරණ සංඛ4ාව ෙවනස් කර0න ෙහ
$Cශ්චයකාරවX0ෙ Rමාණය වැ කර0න න, සාධාරණය
ඉe ;<ම සඳහා එයට අවශ4 ½ පා!1ෙ0වට ෙගනැLලා ඒ
කට@ ඉ)මC0 Jk කළ @ වනවා.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, Áෂණ ෙචදනා $තර)
ෙනෙවo, සාමාන4 ycගලෙයMට ඉඩමක ගැටmව) $සඳා
ග0න අවශ4 ෙණ3 ඒ ෙවgෙව0 අXk දහය) ෙහ අXk
පහෙළව) ගත වනවා න; O½මැX ෙචදනාවකට අXk
$ස්ස), අXk $Jපහ) ගත වනවා න, ෙ ෙවgෙව0 ½ය
හVයටම ඉe ෙවලා ෙබනවාද ;යන එක Rශ්නා!ථය). අපට
අවශ4o ෙ ෙවgෙව0 අප ලබා ඇ Rගය තව3 ෙQගව3
කර0න; අප ලබා ෙබන Rගය +0 තවkරට3 අෙ
බලාෙපෙර3 ෙවත ඉ#Vයට ගම0 කර0න. ෙ ෙවgෙව0
අෙ ඇමOය Rධාන අමාත4ාංශය වැ උන0kව) ද)වO0
කට@ කරනවා.
අප ඕනෑම තැනකට යාම ජනතාව අහ0ෙ0, ''ෙ ෙහX
|ක අLල0ෙ0 කවදාද; ෙ ෙහX අLලලා සාධාරණය)
ෙව0ෙ0 කවදාදද; ෙ ෙහX |ක ෙකෙහමද ඉ)මC0 ඇප
ලබා ග0ෙ0?'' ;යන කාරණාo. මම $ෙශ%ෂෙය0 ෙ කාරණය
සඳහ0 කර0ෙ0, ෙ රෙ¤ යහ පාලන ආ^Aව) හැTෙ
Rධානතම ෙහ%ව) බවට ප3 ෙ^ සාධාරණය ඉe කරo යන
බලාෙපෙර3ව ජනතාව ළ ඇ Cසාo. ෙ අය ෙවgෙව0
සාධාරණව ප<)ෂණය) කර0නo. සර3 ෙෆ0ෙස%කා
මැමාව Jරගත කළ $යට Jරගත කරන එක ෙනෙවo
ජනතාවෙ බලාෙපෙර3ව.
සමහර අය ඒ වාෙ කට@3ත) කරන කL බලාෙගන
ඉ0න3 yqව0. නP3 අ ඉLල0ෙ0 ඒක ෙනෙවo. අ
ඉLල0ෙ0,
සාධාරණ
කාලය)
අරෙගන,
සාධාරණ
ප<)ෂණය) කර0න ;යලාo. පw ය ආ^A ප)ෂෙ] Hටy
මැ ඇමවX0ෙ නA කL ය0ෙ0 මාස හය;0; හත;0;
අට;0.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

දැ0 කථාව අවස0 කර0න.

ග හෂණ රාජකණා මහතා

(மாமி ஹஷன ராஜகணா)
(The Hon. Harshana Rajakaruna)

ෙ $යට 0, හතර වතාව) නA කL යාම කාල uමාව
අවස0 ෙවනවා. ඒ අවශ4 කාල uමාව0 +බඳ $ෙශ%ෂ
සැල;Lල) ද)වලා, සාධාරණ ෙලස ෙ ප<)ෂණ කරලා ඉතා
ඉ)මC0 ෙ රට ෙවgෙව0, ෙ රෙ¤ ඡ0දය k0 ල)ෂ 62)
ජනතාව ෙවgෙව0 ඉe කර0න ;යන ඒ ඉLම කරO0 මා
Cහඬ ෙවනවා. ෙබෙහම ස්o.
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පා!1ෙ0ව

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ගX මoLවාගන ලකරාජා ම0nමා. ඔබමාට $නා
හතරක කාලයMo ෙබ0ෙ0.
[

பி.ப. 6.05]

ග මjTවාගන "ලකරාජා මහතා

(மாமி மயி(வாகன திலகராஜா)

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah)

ெகளரவ சைப(# தைலைமதா உபின
அவகேள, நா  நிமிடகைளயாவ' என( ெப$(
ெகா&#தைம(காக உகB( ந றி ெதாிவி#'(
ெகா)கி ேற . நீதி அைம6சி கீN வ1 ச*ட#
தி1#தக), அேதேபால உ)cரா*சி அதிகாரசைபக)
(விேசட ஏ$பா&க)) ச*ட எ
பன இ  இ@த6 சைபயிேல
விவாத#தி$ எ&(கப*?1(கி றன. இ@த6 சைபயிேல
மாகாண சைபக) ம$ உ)cரா*சி அைம6ச ைபச
.mதபா
அவக)
பிரச னமாக
இ1(கி ற
இ>ேவைளயிேல, UவெரLயா மாவ*ட நாடாBம ற
உபின எ ற வைகயிேல இ@த ஒ1சில நிமிடகைளK
அவ1( ந றி ெதாிவி(க பய ப&#தி(ெகா)ள
வி15கி ேற .
கட@த இரC& வ1டகளாக UவெரLயா மாவ*ட#தி
பிரேதச சைபகைள அதிகாி(க ேவC& எ ற
ேகாாி(ைககைள தமிN .$ேபா(( G*டணியி சாபாக(
நாக) இேத பாராBம ற#திேல . ைவ#' பல
உைரகைள ஆ$றியி1(கி ேறா. அவ$ைற அைம6ச
அவக) ெதாட6சியாக6 ெசவிம&#' வ@தி1(கி றா. மிக
.(கியமாக ஒ1 விடய#ைத நா இ ெசா,ல ேவC&.
அதாவ', பிரேதச6 சைபக) ச*ட#ைத# தி1#த ேவC&
எ ற ஒ1 பிேரரைணைய நா . ைவ#தேவைள, "நா
பாராBம ற
உபினராக
வ1வத$(
கC?
மாவ*ட#தி, வாNகி ற இ@திய வசாவளி ம(களி
வா(கB பய ப*?1(கி றன" எ  அவ தானாகேவ
. வ@' ெசா னைத ந றிKட நிைனAG1கி ேற .
மி@த
ேபாரா*டகB(
ம#தியி,
UவெரLயா
மாவ*ட#தி
உ)cரா*சி6 சைபகைள( றிபாக
அபக.வ ம$ UவெரLயா ஆகிய பிரேதச6 சைபகைள
.4 றாக அதிகாி#', ஆறாக உய#'வத$ எகB(
இய=மாயி1@த'. அத$காக அைம6ச ைபச .mதபா
அவகB(# தமிN .$ேபா(( G*டணியி சாபாகA
UவெரLயா மாவ*ட நாடாBம ற உபின எ ற
வைகயி=
ந றிைய#
ெதாிவி#'(
ெகா)ள
வி15கி ேற .
அேதேநர UவெரLயா பிரேதச சைபையK அபக.வ
பிரேதச சைபையK அதிகாிப' ம*& எகள'
ேகாாி(ைக அ,ல எ ப' அைம6ச அவகB(# ெதாிK.
வலபன,
ெகா#மைல,
ஹராெக#த
ஆகிய
பிரேதசகளி, இ1(க(G?ய பிரேதச சைபகB Oமா ஓ
இல*ச#'( அதிகமான சன#ெதாைகைய( ெகாC?1(
கி றன. ஆகேவ, நாக) அைவ ெதாடபான
அதிகாிைபK ேகாாி நி ற ேநர, சா8@தம1' ேபா ற
பிரேதசகளி, பிரேதச சைபைய நிAவ' ெதாடபி,
ச6ைச(ாிய ^Nநிைலக) ஏ$ப*டத காரணமாக, இ@த#
த1ண#ைத வி*&(ெகா&#' UவெரLயா, அபக.வ
பிரேதச6
சைபகைள
மா#திர
அதிகாிபத$
ஒ#'(ெகாCேடா. அைம6ச அவகேள, நீக) எ>வா
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UவெரLயாA( அபக.வA( நியாய#ைத ெப$(
ெகா&#தீகேளா, அேதேபா  வலபன, ெகா#மைல,
ஹரா ெக#த பிரேதச ம(கB( நியாய ெப$(
ெகா&dக) எ  அவக) எதிபா(கி றாக).
வலபன ம$ ெகா#மைல பிரேதச அபிவி1#தி
இைண5( 9# தைலவராக நாJ ெதாிAெச8ய
ப*?1(கி ேற .
ேந$
எகள'
G*ட
நைடெப$றெபா9'
ெகா#மைல
பிரேதச6
சைப(
க*டட#ைத#
தி1#தியைமப'
ப$றி
விடய
பிரmதாபி(கப*ட'. ஏென றா, உபினகளி
எCணி(ைக அதிக. நாக) பிரேதச இைண5( 9விேல
அ' சப@தமாக அதிகமாக ேபச ேவC?யி1(கி ற'.
இ@த பிரேதச#தி, இரC& சைபகேள அைம@')ள
நிைலயி,, இ@த6 சைப( க*ட#ைத விmதாிபத$ மாறாக,
இ J ஒ1 பிரேதச6 சைபைய அ உ1வா(கி ற
வா85(கைள ஏ$ப&#த ேவC&. அ' அ@த ம(களி
நீCட கால( ேகாாி(ைகயா. எனேவ, அைம6ச
அவகேள, உகள' அைம6O பதவி( கால#திேல,
ந,லா*சி( கால#திேல UவெரLயா மாவ*ட ம(கB(6
ெச  ேசர ேவC?ய நியாயமான தீA, .9ைமயான
தீவாக அைமய ேவC&; உகB( அ@த அபிலாைஷ
இ1(கி ற'. அ'றி#' வாN#'(கைளK ந றிகைளK
Gறி, விைடெபகி ேற . ந றி. வண(க.
[අ.භා. 6.09]

ග එ. එb. එ. සTමා, මහතා
(மாமி எ.எ/.எ. ச(மா)

(The Hon. M.H.M. Salman)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, පළා3 පාලන ආයතන
($ෙශ%ෂ $$ධාන) පන3 ෙකeපත අද පා!1ෙ0ව $J0
සමත කළාම පළා3 පාලන ආයතන මැවරණය පැවැ3Bෙ
Jයm බාධක ඉව3 ෙවලා, පළා3 පාලන මැවරණය පැවැ3Bමට
හැ;යාව) ලැෙබනවා. පළා3 පාලන මැවරණය අXk
ගණනාව) පBමට Rධාන ෙහ%ව) ෙ^, uමා C!ණය
කට@. එම Cසා uමා C!ණය කට@ ;<ම
ඉතාම
පVස්සෙම0 කළ @ කාරණය) ෙවනවා. ගX අමාත4මා ෙ
ගX සභාෙQ ඉ0න Cසා මෙ uOත කාලෙ]T මා ෙමම කාරණය
Rකාශ කර0න කැමැo.
පළා3 සභා පනත යටෙ3 uමා C!ණය ;<මට කOeව) ප3
කරලා ඒ සබ0ධෙය0 දැ0B පළ කරලා ෙබනවා. ෙමHT
පැන නැෙඟන Rධාන Rශ්නය තමo, අෙ uමා C!ණය කOeව
ඔ0ෙ දැ0Bම පV# uමා C!ණය කර0න දාන ෙවලා
ඉ0ෙ0 1987T මැවරණ ෙකමසාVස්වරයා $J0 Cශ්චය කරන
ලද ස¼ක සංඛ4ාවට සමානවo. එතෙකට 1987T Cශ්චය කරන
ලද ස¼ක සංඛ4ාව 2017T ඒ Rමාණෙය0ම ග3තාම ජනගහන
ව!ධනය3 එ)කම ය ;J ආකාරයක අපහැ#1 ත33වය)
ම ෙවනවා. එම Cසා මා කැමැo, ගX අමාත4මාෙ
අවධානය ඒ සබ0ධෙය0 ෙයP කර0න.
පළා3 සභා ඡ0ද $මu පනෙ3 0වැC වග0ය අgව
මැවරණ ෙකOසම $J0 නැවත වර) ස¼ක සංඛ4ාව ඒ
පළා3වල ජනතාවෙ ජනගහනය අgව ¿රණය කරලා ගැස¤
;<ෙම0 අනXව uමා C!ණය ;<ම ෙයග4o ;යලා මා
Rකාශ කරනවා. ම0ද ;යනවා න, 2011 තමo අවසාන
වශෙය0 [ ලංකාෙQ ජන සංගණනය) ඇ ෙ^. 2001
සංගණනෙය0 පwව මැවරණ ෙකමසාVස්වරයා ෙ පළා3
සභා ම0nවX0 සංඛ4ාව Cශ්චය කරO0, 2003 ව!ෂෙ]T
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ගැස¤ පvය) CM3 කළා. එHT 1987 Cශ්චය කරන ලද
සංඛ4ාවට වඩා වැ ණා. නP3 උX, නැෙඟනHර පළා3වල
සංගණනය CයOත පV# Jk ෙන¯ Cසා 2004 පා!1ෙ0
පනත) ෙගනැLලා, මැවරණ ෙකමසාVස්වරයාෙ ¿රණය
අ3HෙටQවා; Cෙෂ%ධනය කළා. එවැC ත33වය) ෙබනවා.
පළා3 සභා පනත යටෙ3 uමා C!ණය ;<මට ෙපර, 2011 ජන
සංගණනය අgව ව!තමාන ජන අgපාතය පාදක කරෙගන, එ)
එ) පළා3වල ම0n සංඛ4ාව Cශ්චය කරන ¿රණය ෙගන uමා
C!ණය ;<ම wkwo ;යලා මා ගX ඇමමාට ෙයජනා
කරනවා. ෙබෙහම ස්o.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ෙබෙහම ස්o.
ගX තලතා අෙකරල ඇමOය. ඔබOය $නා පහ;0
කථාව අවස0 කර0න ෙවනවා.

ග තලතා අVෙක7රල මහK*ය

(மாமி (திமதி) தலதா அ#ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඇo, ඒ?

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

පළා3 සභා හා පළා3 පාලන ඇමමා3 කථා කර0න
ෙබනවා.
[අ.භා. 6.12]

ග තලතා අVෙක7රල මහK*ය

(மாமி (திமதி) தலதா அ#ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, මා T!ඝ වශෙය0 කථා
කර0න බලාෙපෙර3 ව0ෙ0 නැහැ. ෙ සබ0ධව3
කට@ කර0න අෙ ගX අගමැමාෙ මැ#හ3Bෙම0
ආංක අ )ෂණ කාරක සභාව) ප3 කර ෙබනවා. ½
කට@වල Rමාදය වළ)ව0න අවශ4 සංෙශධන කරලා, ඒ
කට@ කනO0 අවස0 කර0න අවශ4 වැදග3 ෙයජනා
ඉ#Vප3 ;<ම +බඳව එම කOeෙQ සභාප ගX අ?3
මා0නෙපXම ම0nමාට3, කOeෙQ අCM3 Jයmම
සාමා?කය0ට3, ඒ සඳහා සහාය දැ) Jයmෙදනාට3 මා
Rථමෙය0ම ස්ව0ත ෙවනවා. ෙ සංෙශධන ට ෙපර
ඉ#Vප3 කළ ඒවාo. ඒවා ගැන $ස්තර කර0න ෙය3 සෑෙහන
කථා කර0න ෙවනවා. ඒ Cසා මා වැkර ඒ ගැන කථා කර0ෙ0
නැහැ.
$මL Bරවංශ මැමා ෙ අවස්ථාෙQ ෙමම ගX සභාෙQ
ෙනJÝම ගැන මා කනගාe ෙවනවා. ෙමකද එමා
$ෙශ%ෂෙය0ම සඳහ0 කළා, අපරාධ වැළැ)Bෙ ආඥාපනතට
ෙගන එන සංෙශධන3, අකරණ සං$ධාන පනතට ෙගන එන
සංෙශධන3, අපරාධයක $0#තය0 සහ සා)කXව0 හට
සහාය Tෙ සහ ආර)ෂා ;<ෙ ආඥාපනතට ෙගන එන
සංෙශධන3 ෙගනැ3 ෙබ0ෙ0 ෙවන ෙවන අයෙ අවශ4තා
ෙවgෙව0 බව. මා Hතන $යට සමහර ෙවලාවට එමාට ඒ
ගැන අවෙබධය) නැව ඇ. එමා ෙදමළ ඩයස්ෙපරාව)
ගැන කථා කළා. ඒ අයට පහwක සලස0න ;යා3 ;Qවා.
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$Cශ්චයකාරවX0 වැ ;<ම +බඳව3 $ෙQචනය) Fණා.
ෙදපැ3ෙත0ම ෙහඳ කX¯3 ඉ#Vප3 ණා වාෙම, වැඩකට
නැ සමහර කX¯3 ;යැණා. ඒ ගැන න මම කනගාe
ෙවනවා.
1978 අකරණ සං$ධාන පනතට අgව මහාකරණ
$Cශ්චයකාරවX 16o ප3 කර ෙබ0ෙ0. දැ0 අXk 40කට
පwව ෙ අවශ4තාව 110) ද)වා වැ ෙවලා ෙබනවා. රෙ¤
ජනගහනය වැ ෙවනෙකට, අකරණමය කට@වල Rමාණය
වැ ෙවනෙකට, ඒ හැම කාරණය)ම සලකා බලා ඒවාට අවශ4
$යට කට@ ෙනකෙළ3, ෙ ½මය කට@ Rමාද Bම
අපට කවදාව3 වළ)වා ග0න බැV ෙවනවා. අ ෙ අC) හැම
කXණ)ම පැ3ත;0 යP. අHංසක OCස්w ෙමන තර
කාලය), ®මය), Pදල) $තර) ෙනෙවo, තම0ෙ ස¨!ණ
ෙස%සතම ෙ සමහර RමාදB Cසා නැ කරග0නවාද ;යන
එක ෙ ගX සභාෙQ ඉ0න ම0nවX 225ෙදනාම +ග0නා
කාරණය). මහාකරණ $Cශ්චයකාරවX සංඛ4ාව 75 Jට 85)
ද)වා වැ කර0න අෙ ආංක අ )ෂණ කාරක සභාව
ෙයජනා කර Fණ3, අප ඊට3 |ක) එහාට H0 තව 25)
වැ කරලා ඒ Rමාණය 110) ද)වා වැ කරනවා. ඒ $තර)
ෙනෙවo, අද උෙc මම ඇම ම^ඩලයට ඉ#Vප3 කළ කැ¾න¤
ප\කාව) මr0 තව3 $ෙශ%ත \ycගල අකරණ න)
Heව0න3 ෙයජනා කළා. ඒ සඳහා අgමැය3 ලැº
ෙබනවා. @ගෙ] අවශ4තාව බලලා අප ෙ හැම එක)ම
කර0න ඕනෑ.
අපරාධ වැළැ)Bෙ ආඥාපනත 1926T හදy එක). එදාට
වඩා අද වැ´# සහ අපරාධ $ශාල Rමාණය) Jcධ ෙවනවා. ඒ
ෙක9චරද ;Qෙව3, අප අද ඉ0න නව තා)ෂණය3 එ)ක
සමහර ෙවලාවට ඒ පැ3ෙත0 Jkවන වැ´# පවා හNනාග3 වැ´#
බවට ප3 ෙවලා ෙබනවා. ඒ සබ0ධෙය0 එදා ඒ
උපෙLඛනෙ] F¯ ආකාරයට ඇr1 සලM¯ ගැ½ම -ඕනෑම
$3කාරෙයMෙග0 එයාෙ නAවට ඉ#Vප3 ෙව0න ඉස්සර
ෙවලා ඇr1 සලM¯ ලබාග0නවා.- අද ෙ සංෙශධනය
සමත Bෙම0 පwව පන3 17ක වැ´# සබ0ධෙය0
ලබාග0නවා. $ෙශ%ෂෙය0ම ද^ඩ½ සංහය යටෙ3 වරදවL
45) පමණ ඒ යටතට $තර) එනවා. අXk 90කට $තර ඉස්සර
ෙවලා ¯ ෙදය) සබ0ධෙය0 අද අප ෙ ½ සංෙශධනය
කෙළ% නැ3න ෙමකද ව0ෙ0? සමහර අය ඒ ගැන ෙනෙයM3
$ෙQචන කර0න yqව0. ඉ#Vෙ]T අපට තව ෙගඩ)
සංෙශධන ෙ0න Jcධ ෙවo ;යා මම න Hතනවා.
ඒ $තර) ෙනෙවo, අපරාධයක $0#තය0 සහ
සා)කXව0 හට සහාය Tෙ සහ ආර)ෂා ;<ෙ (සංෙශධන)
පන3 ෙකeපත ගැන $Hq සපය0ෙනM ෙම0 ම0nෙම)
කථා කළා. එමා ඒ පන3 ෙකeපෙ3 ෙබන වැදග3කම ගැන
කථා ෙනකර, ෙcශපාලන ෙQ#කාවක කථා කරනවා වාෙ ෙ
ගX සභාෙQ කථා කළා. අ ද0නවා, අද දවස වන $ට3 සමහර
නAවලට සා)කXව0 හැ|යට ඉ#Vප3 ෙව0න ඉ0න අයට,
$0#තය0 හැ|යට ඉ#Vප3 ෙව0න ඉ0න අයට, තම0ෙ
ආර)ෂාව +බඳව, ෙබන ෙවන3 ගැටm +බඳව ෙලM
Rශ්නය) ෙබනවා ;යලා. ෙ ර|0 ට ෙවලා ඉ0න අය3
ඉ0නවා. අ ඒ අය ගැන කථා කරcT, ඇතැ අය කථා කර0ෙ0
ෙදමළ ඩයස්ෙපරාව) ගැනo. නP3, ඒ අය [ ලාං;කo0
හැ|යට සලකා කථා කළා න අ ස0ෙතෂ වනවා. ඒ $යට
ර|0 ය0න Jcධ ¯ ඕනෑම ජායක මgෂ4යM ඉ0න
yqව0. ඒ අයෙ සා)ය ඒ රටවල ෙබන තානාප
කා!යාලවල ඉ0න අෙ $ෙcශ Cෙය?තය0 හරහා ලබා
ග0න3, ඒ අයෙ අoය ආර)ෂා ;<මට3 ෙ පන3
ෙකeප0 සංෙශධන ඉ#Vප3 කර ෙබනවා.
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පා!1ෙ0ව

[ගX තලතා අෙකරල මහ3Oය]

ෙ හැම කාරණාව) සබ0ධෙය0 වාෙම $ෙශ%ෂ
අවධානය ෙයP කළ @ තව3 කXණ) අද ඉ#Vප3 ණා.
එන, ගX P?F! රමා0 ම0nමා තාÔÃ0 ඝාතනය
සබ0ධෙය0 ෙබෙහම ආෙQග7ව කX¯ ඉ#Vප3 කළා. මා
ෙ ෙවලාෙQ වග~ම) ඇව ;යනවා, ඒ සබ0ධෙය0
අකරණය පැ3ෙත0 ෙහ අෙ අමාත4ාංශය යටෙ3 ෙබන
ය ෙදපා!තෙ0ව;0 -මට ;ය0න බැහැ, ෙමක)ද ;යන
එක.- ය අතපwBම) ෙවලා ෙබනවා න ඒ සබ0ධෙය0
ෙසයා බලා ඒ ත33වය Cවැර# කර0න අCවා!යෙය0ම
කට@ කරනවාo ;යන එක. ෙපJය භාර ඇමමා එ)ක3
කථා කරලා ඒ අවශ4 කට@ කරනවාo ;යන එක වග~ම)
ඇව මා ෙ ෙවලාෙQ මත) කරනවා. මා දැ0 ගX P?F!
රමා0 ම0nමා ෙග0වාෙගන3 ඒ සබ0ධෙය0 සාක9ඡා
කළා.
අෙ ෙ හැම කට@3ත) සඳහාම අප අමාත4ාංශෙ]
ෙLකමා, අෙ!ක ෙLකම0ලා, Oය0ලා ඇq
Jයmමෙදනා $ශාල සහෙයගය) ලබා ෙදනවා.
½ප
ෙදපා!තෙ0ව3 එෙහමo. ඒ $තර) ෙනෙවo, ෙ
සංෙශධන ඉ#Vප3 කර0න අවශ4 කට@ කළ Jයmෙදනාට
මෙ ස්ය yද කරO0, ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC,
වැyර $නාය) ලබා Tම සබ0ධෙය0 ඔබමාට3
ස්ව0ත ෙවO0 මෙ කථාව අවස0 කරනවා.

[අ.භා. 6.20]

ග ෆjස gස්තාපා මහතා (පළාK සභා හා පළාK පාලන
අමාත'Vමා)

(மாமி ைபச 08தபா
உJரா5சி அைம/ச)

-

மாகாண சைபக ம*+

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial
Councils and Local Government)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, අද දවස වන $ට උX
පළාෙ3, PලQ #ස්\)කෙ], ykMඉVy සහ Pkබඩප3
Rාෙc7ය සභාවල ජනතාව $ශාල ජයහණය) ලබා ෙබනවා
;යාo මම Hත0ෙ0. ෙමකද, අද අෙ රෙ¤ ෙබෙහ උද$ය
ලාං;ක Â0තනය) ගැන කථා කළ3, 2011 පට0 එම Rෙcශවල
ජනතා මතය $මuම) Jk ෙ^ නැහැ. ඊට ෙහ%ව, ය ෙකනM
උසා$යට HLලා, "¾ ෙබබ ෙබන Cසා ඒ බලRෙcශවල
මැවරණය) පැවැ3Bෙ වාතාවරණය) නැහැ"o ;යලා
¿0kව) ලබා ගැ½මo. ඉ0පwව ඒ අX ¿0kව Cසා #0
#ගටම ඒ Rෙcශවල මැවරණය ය0න බැV ණා.
අද ෙබෙහ උද$ය පළා3 පාලන මැවරණය RමාදBම ගැන
කථා කරනවා. හැබැo, උX Rෙcශෙ] 2013 ව!ෂෙ] පට0
පළා3 පාලන ආයතන රායකට අය3 බලRෙcශ ළ මැවරණ
ෙනපැවැ3 බව මා ෙ සභාවට මත) කර0න කැමැo. ඒ
Cසා ෙ අවස්ථාෙQT අ උෙ! ජනතාවට සාධාරණය ඉෂ්ට
කර0න පන3 ෙකeපත) ඉ#Vප3 කරලා, ykMඉVy සහ
Pkබඩප3 Rාෙc7ය සභා ෙදෙ) ජනතාවට3 මැවරණයකT
ඒ ෙගLල0ට අවශ4 කරන ජනතා Cෙය?තය0 ප3 කර ග0න
අවස්ථාව) ලබා ෙදනවා.
අද ගX $මL Bරවංශ ම0nමා මට ෙචදනා කළා, ෙ
ගැස¤ පvය ගැන. I forwarded the Gazette (Extraordinary)
Nos. 2043/56 and 2043/57 to the Government Printer on the
2nd of November, 2017.
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අද ෙසkප3 1,000) පමණ අෙ අමාත4ාංශය භාර Tලා
ෙබනවා ප<)ෂා කර0න. ෙවාෙ]T ඇrLල #W කර0න
ෙLJo. හැබැo, ය ක!තව4ය) කරන ෙකට එය වග ~ම;0
කර0න Jk වනවා. ඒ $තර) ෙනෙවo. gවරඑ+ෙ] ජනතාව
#0 #ගටම කළ ඉLම මත අඹගPව සහ gවරඑ+ය Rාෙc7ය
සභා ෙදකට තව Rාෙc7ය සභා හතර) එක කර ෙබනවා.
මා Hත0ෙ0 එය කNකරෙ] සහ ඒ බල Rෙcශෙ] ජනතාව
ලැ² ජයහණය). හැබැo ඒ ජයහණය ලැFෙ^
එකPඑභාවෙය0. ගX මෙන ගෙ0ෂ0 ඇමමා, ගX
#ගබර0 ඇමමා, ගX ෙත^ඩම0 ම0nමා ඇq ඒ බල
Rෙcශෙ] Jයmම ෙcශපාලන ප)ෂ
නායකය0 මෙ
අමාත4ාංශයට පැOණ සාක9ඡා කරලා ඒ උද$යට සාධාරණය
ඉෂ්ට කර0නට කට@ කළා.
නැෙඟනHර පළාෙ3 සමහර Pස්1 ම0nවX අද මට
ෙචදනා කළා. මම අඹගPව, gවරඑ+ය Rාෙc7ය සභාව
ෙබTමට කට@ කළා. හැබැo සo0දමXk Rාෙc7ය සභාව
ලබා k0ෙ0 නැහැ ;යා. රජෙ] කට@ කරනෙකට
Jයmෙදනාෙම අවශ4තාව3, ජනහඬට3 ඇක0 Tලා තමo
අ ¿0k ¿රණ ග0ෙ0.
ãලාසනාXඪ ගX ම0nමC, P10ම ගX අගමැමා
සo0දමXk Rෙcශයට Rාෙc7ය සභාව) ලබා ෙදනවාය ;යා
ෙපෙර0k ණා. අ ඒ ක!තව4ය කරනෙකට ඒ Rෙcශෙ]
ෙcශපාලන අකාVය ඉLmවා, කLPෙ^ මහ නගර සභාව සභා
හතරකට කඩ0නටය ;යා. මට නඟy ෙචදනාව Cසා මම
වග~ම;0 ;ය0නට ඕනෑ, ඒ බලRෙcශවල ෙcශපාලන
අකාVෙ] එකPභාවය නැ Cසා තමo ෙ Rශ්නය ඇ
ෙ^ ;යන එක.

I would like to say that the Muslim community has
too many Chiefs and not enough Indians in the Eastern
Province. There are more leaders than followers. So, I
appeal to the political leadership of the East to unite
together in common issues in solving problems. Because
of the division, now I am being accused that I took action
to subdivide Pradeshiya Sabhas of Ambagamuwa and
Nuwara Eliya but not to declare Sainthamaruthu as a
Pradeshiya Sabha. Even tomorrow, if, by a united front,
there is agreement that they want a separate Pradeshiya
Sabha for Sainthamaruthu, I am willing to do so. But, if
we are to divide the Kalmunai Municipal Council into
four Pradeshiya Sabhas, I have to consult the TNA as
well. When I took steps to declare Sainthamaruthu as a
Pradeshiya Sabha, I wrote to the TNA and got their
consensus. This is a Government by consensus. So, I
consulted the Hon. Prime Minister and His Excellency
the President and they requested me to have a
consultative process before giving four Pradeshiya
Sabhas. Therefore, I appeal to the political parties in the
East, especially the political parties that represent the
Muslim community, to unite with regard to this common
issue - “unity is strength” - and I believe it is time that
you all work together.
ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Hon. Minister, please wind up in a minute.
ග ෆjස gස්තාපා මහතා

(மாமி ைபச 08தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

සාo0දමXk ජනතාව එතැC0 උcෙඝෂණය කරනවා.
කLPෙ^ ජනතාව එතැC0 උcෙඝෂණය කරනවා. ජනතාව
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අතර ෙබTම) ඇ ෙවනවා. මම ඉතාම බැගෑප3 ෙලස
නැෙඟනHර Pස්1 ෙcශපාලන අකාVෙය0 ඉLලා J|0ෙ0 ඒ
ෙබTම නැ කර0න, එකෙවලා ෙ Rශ්නයට $සNම) ෙද0න
;යලාo. අ0මට සාo0දමXk ජනතාව හා කLPෙ^ ජනතාව
අතර @cධය) ඇ කරන එක ෙcශපාලනය ෙනෙවo ;යන එක
මත) කරO0 මා Cහඬ ෙවනවා. ස්o.

" 1 වන eෙQ, 11 වන ෙ+ය ඉව3 කර ඒ ෙවgවට පහත දැ)ෙවන
ෙකටස ආෙcශ කර0න:
' අA ෙනව0නා  ද, එකJය දහයකට වැ ෙනව0නා' ;"

සංෙශ7ධනය 89ගත iVය යන .ශ්නය මසන ලM,, සභා
සමත ය.

தி த/ விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Amendment put, and agreed to.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

සභාෙQ ඉV වැඩ ෙකටස කර ෙගන යාමට කාලය T!ඝ කර
ගැ½ම සඳහා සභාව එකඟද?

2වන වග,"ය, සංෙශ7!තාකාරෙය,, පනK ෙකLපෙත4
ෙකටස> හැයට "qය iVයj ෙය7ග කරන ලC.
2 / வாசக/ தி த ப டவா ச ட7லதி0 ப$தியாக

ஆ

இ க ேவ.ெமன க டைளயிட ப ட.

Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill.

ග ම,}ව

3වන වග,"ය, පනK ෙකLපෙත4 ෙකටස> හැයට "qය
iVයj ෙය7ග කරන ලC.

(மாமி உ+3பினக)

3ஆ/ வாசக/ ச ட7லதி0 ப$தியாக இ க ேவ.ெமன
க டைளயிட ப ட.

(Hon. Members)

Aye.
.ශ්නය මසන ලM,, සභා සමත ය.
පනK ෙකLපත ඊට අBලව ෙද වන වර Pයවන ලC.

வினா விக ப , ஏ ெகாள ப ட.
அத0ப(, ச ட7ல/ இர.டா/ 8ைறயாக மதி பிட ப ட.
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time.

Clause 3 ordered to stand part of the Bill.

.ඥp" වග,"ය සහ නාමය පනK ෙකLපෙත4 ෙකටස>
හැයට "qය iVයj ෙය7ග කරන ලC.
පනK ෙකLපත, සංෙශ7ධන ස4තව වාතා කරන ලC.

ச டமா$ வாசக8/ தைல 2/ ச ட7லதி0 ப$தியாக இ க
ேவ.ெமன க டைளயிட ப ட.
ச ட7ல/ தி த>க:ட0 அறிைக ெச?ய ப ட.

මV පළවන ෙය7ජනාව සභා සමත ය.:

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

''පනK ෙකLපත ණ පාAෙ,V කාරක සභාවකට පැවZය
iV ය.'' - [ග තලතා අVෙක7රල මහK*ය]

ග තලතා අVෙක7රල මහK*ය

தீ"மானிக ப ட.
ச ட7ல/
8%
பாரா:ம0ற
சா ட பமாக" [மா.2மி$ (திமதி) தலதா அ

(மாமி (திமதி) தலதா அ#ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

$%&$
ேகாரல]

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, "පන3 ෙකeපත
සංෙශතාකාරෙය0 දැ0 0වන වර ;ය$ය @ය" o මා
ෙයජනා කරනවා.

Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [The Hon.(Mrs.) Thalatha Atukorale.]

.ශ්නය මසන ලM,, සභා සමත ය.
පනK ෙකLපත ඊට අBලව සංෙශ7!තාකාරෙය,, V,වන
වර Pයවා සමත කරන ලC.

"

කාරක සභාෙව4C සලකා බලන ලC.
[ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා \ලාසනා]ඪ ය.]

$%வி ஆராய ப ட.
மா.2மி$ தைலைமதா
வகிதா"க.]
[

உபின

அவ"க தைலைம

Considered in Committee.
[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.]

1 වන වග,"ය, පනK ෙකLපෙත4 ෙකටස> හැයට "qය
iVයj ෙය7ග කරන ලC.

ஆ/ வாசக/ ச ட7லதி0 ப$தியாக இ க ேவ.ெமன
க டைளயிட ப ட.
1

Clause 1 ordered to stand part of the Bill.

2 වන වග,"ය.- (1978 අංක 2 දරන පනෙK 4
වන වග,"ය සංෙශ7ධනය PQම.)

வாசக 2. (1978ஆ ஆ 2ஆ இலக
சடதி 4ஆ பிாிைவ தித .)
-

CLAUSE 2. - (Amendment of section 4 of Act, No. 2 of 1978.)

ග තලතා අVෙක7රල මහK*ය

(மாமி (திமதி) தலதா அ#ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, මා පහත සඳහ0 සංෙශධනය
ඉ#Vප3 කරනවා:

வினா விக ப , ஏ ெகாள ப ட.
அத0ப(, ச ட7ல/ தி த ப டவா 70றா/8ைறயாக
மதி பிட ப  நிைறேவ ற ப ட.
Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.

අපරාධයක ,Mතය, සහ සා>Nකව,
හට සහාය Cෙ සහ ආර>ෂා PQෙ
(සංෙශ7ධන) පනK ෙකLපත
றெசயக

பயா க பேடா 
சாசிக
மான உதவி ம
பாகா  (தி த) சட"ல

ASSISTANCE TO AND PROTECTION OF VICTIMS
OF CRIME AND WITNESSES (AMENDMENT) BILL
ෙද වන වර PයSෙ ෙය7ගය Pයවන ලC.

இர.டா/ மதி பி கான க டைள வாசிக ப ட.
Order for Second Reading read.

ග තලතා අVෙක7රල මහK*ය

(மாமி (திமதி) தலதா அ#ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, "අපරාධයක $0#තය0 සහ
සා)කXව0 හට සහාය Tෙ සහ ආර)ෂා ;<ෙ (සංෙශධන)
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පා!1ෙ0ව

[ගX තලතා අෙකරල මහ3Oය]

පන3 ෙකeපත දැ0 ෙදවන වර ;ය$ය @ය" o මා ෙයජනා
කරනවා.

.ශ්නය මසන ලM,, සභා සමත ය.
පනK ෙකLපත ඊට අBලව ෙද වන වර Pයවන ලC.

வினா விக ப , ஏ ெகாள ப ட.
அத0ப(, ச ட7ல/ இர.டா/ 8ைறயாக மதி பிட ப ட.

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

මV පළවන ෙය7ජනාව සභා සමත ය.:
''පනK ෙකLපත ණ පාAෙ,V කාරක සභාවකට පැවZය
iV ය.'' -[ ග තලතා අVෙක7රල මහK*ය ]

தீ"மானிக ப ட.
ச ட7ல/ 8% பாரா:ம0ற $%&$ சா ட
பமாக" [மா.2மி$ (தி மதி) தலதா அேகாரல]
"

Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole
Parliament." - [The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale.]

කාරක සභාෙව4C සලකා බලන ලC.
[\ලාසනා]ඪ ග ම,}Vමා \ලාසනා]ඪ ය.]

$%வி ஆராய ப ட.
மா.2மி$ தைலைமதா>$/ உ பின" அவ"க தைலைம
வகிதா"க.]
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අපරාධ වැළැ>Sෙ (සංෙශ7ධන) පනK
ෙකLපත
றெசயகைள த& த (தி த)
சட"ல

PREVENTION OF CRIMES (AMENDMENT) BILL
ෙද වන වර PයSෙ ෙය7ගය Pයවන ලC.

இர.டா/ மதி பி கான க டைள வாசிக ப ட.
Order for Second Reading read.

ග තලතා අVෙක7රල මහK*ය

(மாமி (திமதி) தலதா அ#ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, "අපරාධ වැළැ)Bෙ
(සංෙශධන) පන3 ෙකeපත දැ0 ෙදවන වර ;ය$ය @ය" o
මා ෙයජනා කරනවා.

.ශ්නය මසන ලM,, සභා සමත ය.
පනK ෙකLපත ඊට අBලව ෙද වන වර Pයවන ලC.

வினா விக ப , ஏ ெகாள ப ட.
அத0ப(, ச ட7ல/ இர.டா/ 8ைறயாக மதி பிட ப ட.
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time.

[

Considered in Committee.
[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.]

1 yට 3 ෙත> වග,", පනK ෙකLපෙත4 ෙකටස> හැයට
"qය iVයj ෙය7ග කරන ලC.

මV පළවන ෙය7ජනාව සභා සමත ය.:
''පනK ෙකLපත ණ පාAෙ,V කාරක සභාවකට
පැවZය
iV ය.'' -[ ග තලතා අVෙක7රල මහK*ය ]

ஆ/ வாசகதிC + 3ஆ/ வாசக/ வைர ச ட7லதி0
ப$தியாக இ க ேவ.ெமன க டைளயிட ப ட.

தீ"மானிக ப ட.
ச ட7ல/ 8% பாரா:ம0ற $%&$
சா ட பமாக" [மா மி (திமதி) தலதா அேகாரல]

.ඥp" වග,"ය සහ නාමය පනK ෙකLපෙත4 ෙකටස>
හැයට "qය iVයj ෙය7ග කරන ලC.
පනK ෙකLපත, සංෙශ7ධන ර4තව වාතා කරන ලC.

Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole
Parliament." - [The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale.]

1

Clauses 1 to 3 ordered to stand part of the Bill.

ச டமா$ வாசக8/ தைல 2/ ச ட7லதி0 ப$தியாக இ க
ேவ.ெமன க டைளயிட ப ட.
ச ட7ல/ தி தமி0றி அறிைக ெச?ய ப ட.
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported without Amendment.

ග තලතා අVෙක7රල මහK*ය

(மாமி (திமதி) தலதா அ#ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, "පන3 ෙකeපත දැ0
0වන වර ;ය$ය @ය" o මා ෙයජනා කරනවා.

"

කාරක සභාෙව4C සලකා බලන ලC.
[ \ලාසනා]ඪ ග ම,}Vමා \ලාසනා]ඪ ය.]

$%வி ஆராய ப ட.
மா.2மி$ தைலைமதா>$/ உ பின" அவ"க தைலைம
வகிதா"க.]
[

Considered in Committee.
[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.]

1 yට 8 ෙත> වග,", පනK ෙකLපෙත4 ෙකටස> හැයට
"qය iVයj ෙය7ග කරන ලC.

ஆ/ வாசகதிC + 8ஆ/ வாசக/ வைர ச ட7லதி0
ப$தியாக இ க ேவ.ெமன க டைளயிட ப ட.
1

Clauses 1 to 8 ordered to stand part of the Bill.

.ශ්නය මසන ලM,, සභා සමත ය.
පනK ෙකLපත ඊට අBලව V,වන වර Pයවා සමත කරන
ලC.

வினா விக ப , ஏ ெகாள ப ட.
அத0ப(, ச ட7ல/ 70றா/8ைற மதி பிட ப  நிைறேவ
ற ப ட.
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the Third time, and passed.

.ඥp" වග,"ය සහ නාමය පනK ෙකLපෙත4 ෙකටස>
හැයට "qය iVයj ෙය7ග කරන ලC.
පනK ෙකLපත, සංෙශ7ධන ර4තව වාතා කරන ලC.

ச டமா$ வாசக8/ தைல 2/ ச ட7லதி0 ப$தியாக இ க
ேவ.ெமன க டைளயிட ப ட.
ச ட7ல/ தி தமி0றி அறிைக ெச?ய ப ட.
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported without Amendment.
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ග තලතා අVෙක7රල මහK*ය

(மாமி (திமதி) தலதா அ#ேகாரல)
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, "පන3 ෙකeපත දැ0
0වන වර ;ය$ය @ය" o මා ෙයජනා කරනවා.

.ශ්නය මසන ලM,, සභා සමත ය.
පනK ෙකLපත ඊට අBලව V,වන වර Pයවා සමත කරන
ලC.

வினா விக ப , ஏ ெகாள ப ட.
அத0ப(, ச ட7ல/ 70றா/8ைற மதி பிட ப  நிைறேவ
ற ப ட.

1 yට 2 ෙත> වග,", පනK ෙකLපෙත4 ෙකටස> හැයට
"qය iVයj ෙය7ග කරන ලC.

ஆ/ ஆ/ வாசக>க ச ட7லதி0 ப$தியாக இ க
ேவ.ெமன க டைளயிட ப ட.
1

,

2

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

3 වන වග,"ය.- (ඡ,ද පැවැKSම සඳහා ආරභ
කළ iV 8යවර.)

வாசக 3. (ேதா்த க நடாவதகாக
ெதாடகபட ேவய நடபக
-

.)

CLAUSE 3. - (Steps to be commenced for holding of elections.)

ග ෆjස gස්තාපා මහතා
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the Third time, and passed.

(மாமி ைபச 08தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

Sir, I move,

පළාK පාලන ආයතන (ෙශ)ෂ !ධාන)
පනK ෙකLපත
உ'() அதிகாரசைபக' (விேசட
ஏபா&க') சட"ல

LOCAL AUTHORITIES (SPECIAL PROVISIONS)
BILL
ෙද වන වර PයSෙ ෙය7ගය Pයවන ලC.

இர.டா/ மதி பி கான க டைள வாசிக ப ட.

(1)

"In page 2, leave out all words in line 32 and insert:
'Ordinance shall be published on such date as the Election
Commission' ” ; and

(2)

"In page 3, leave out all words in line 1and insert:
'may determine by Order published in the Gazette, and such' ”.

සංෙශ7ධන 89ගත iVය යන .ශ්නය මසන ලM,, සභා
සමත ය.

தி த>க விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Amendments put, and agreed to.

Order for Second Reading read.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා
ග ෆjස gස්තාපා මහතා

(மாமி ைபச 08தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, "පළා3 පාලන ආයතන
($ෙශ%ෂ $$ධාන) පන3 ෙකeපත දැ0 ෙදවන වර ;ය$ය
@ය" o මා ෙයජනා කරනවා.

.ශ්නය මසන ලM,, සභා සමත ය.
පනK ෙකLපත ඊට අBලව ෙද වන වර Pයවන ලC.

வினா விக ப , ஏ ெகாள ப ட.
அத0ப(, ச ட7ல/ இர.டா/ 8ைறயாக மதி பிட ப ட.
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time.

මV පළවන ෙය7ජනාව සභා සමත ය.:
''පනK ෙකLපත ණ පාAෙ,V කාරක සභාවකට පැවZය
iV ය.'' -[ ග ෆjස gස්තාපා මහතා ]

தீ"மானிக ப ட.
ச ட7ல/ 8%
"

பாரா:ம0ற $%&$ சா ட

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

සංෙශධන ඉ#Vප3 ;<ම, ගX CහාL ගලප3 මහතා.

ග ෆjස gස්තාපා මහතා

(மாமி ைபச 08தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

Sectoral Oversight Committee එෙ) suggestions මා
ඇළ3 කර ෙබනවා. ඒ අgව ගX CහාL ගලප3
ම0nමාෙ ෙයජනා3 ඇළ3 කර ෙබනවා.

ග හාT ගලpපK" මහතා
(மாமி நிஹா( கல3ப#தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

ගX ඇමමා එකඟ  පV# මෙ සංෙශධන ඇළ3 කර
ෙබනවාද?

ග ෆjස gස්තාපා මහතා

(மாமி ைபச 08தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

பமாக" [மாமி ைபச !தபா]

ඔQ, ගැටmව) නැහැ. මා ඔබමාෙ සංෙශධන ඇළ3
කර ෙබනවා.

Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole
Parliament." - [The Hon. Faiszer Musthapatha.]

3 වන වග,"ය, සංෙශ7!තාකාරෙය,, පනK ෙකLපෙත4
ෙකටස> හැයට "qය iVයj ෙය7ග කරන ලC.

කාරක සභාෙව4C සලකා බලන ලC.
[ \ලාසනා]ඪ ග ම,}Vමා \ලාසනා]ඪ ය.]

$%வி ஆராய ப ட.
மா.2மி$ தைலைமதா>$/ உ பின" அவ"க தைலைம
வகிதா"க.]
[

Considered in Committee.
[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.]

ஆ/ வாசக/ தி த ப டவா ச ட7லதி0 ப$தியாக
இ க ேவ.ெமன க டைளயிட ப ட.
3

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

4 වන වග,"ය පනK ෙකLපෙත4 ෙකටස> හැයට "qය
iV යj ෙය7ග කරන ලC.

4ஆ/ வாசக/ ச ட7லதி0 ப$தியாக இ கேவ.ெமன
க டைளயிட ப ட.

Clause 4, ordered to stand part of the Bill.
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පා!1ෙ0ව

[ගX ෆoස! Pස්තාපා මහතා]

උප ෙTඛනය පනK ෙකLපෙත4 ෙකටස> හැයට "qය
iVයj ෙය7ග කරන ලC.

அ டவைண ச ட7லதி0 ப$தியாக இ க ேவ.ெமன
க டைளயிட ப ட.
Schedule ordered to stand part of the Bill.

කාව පනK ෙකLපෙත4 ෙකටස> හැයට "qය iVයj
ෙය7ග කරන ලC.

80#ைர ச ட7லதி0 ப$தியாக ப$தியாக இ க ேவ.
ெமன க டைளயிட ப ட.
Preamble ordered to stand part of the Bill.
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දෘශ' කලාෙC ෙශ)ෂ උපා!ධාZ,ට w පKS
ලබා Cම

கலகைல விேசட படதாாிக!" ஆசிாிய$
நியமனகைள வழக .
TEACHING APPOINTMENTS FOR VISUAL ARTS SPECIAL
DEGREE HOLDERS

[අ.භා. 6.34]

ග (ෛවද') නA,ද ජය"ස්ස මහතා

(மாமி (ைவ#திய கலாநிதி) நளி1த ஜயதி8ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

.ඥp" වග,"ය සහ නාමය පනK ෙකLපෙත4 ෙකටස>
හැයට "qය iVයj ෙය7ග කරන ලC.
පනK ෙකLපත, සංෙශ7ධන ස4තව වාතා කරන ලC.

ச டமா$ வாசக8/ தைல 2/ ச ட7லதி0 ப$தியாக இ க
ேவ.ெமன க டைளயிட ப ட.
ச ட7ல/ தி த>க:ட0 அறிைக ெச?ய ப ட.
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported with Amendments.

ග ෆjස gස්තාපා මහතා

(மாமி ைபச 08தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, "පන3 ෙකeපත දැ0
0වන වර ;ය$ය @ය" o මා ෙයජනා කරනවා.

.ශ්නය මසන ලM,, සභා සමත ය.
පනK ෙකLපත ඊට අBලව සංෙශ7!තාකාරෙය,, V, වන
වර Pයවා සමත කරන ලC.

வினா விக ப , ஏ ெகாள ப ட.
அத0ப(, ச ட7ல/ தி த ப டவா 70றா/8ைறயாக
மதி பிட ப  நிைறேவ ற ப ட.
Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.

කTතැUම

ஒ திைவ 

ADJOURNMENT
ග ගය,ත කණා"ලක මහතා

(மாமி கய1த கணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, "පා!10ව දැ0 කL
තැ¾ය @ය"o මා ෙයජනා කරනවා.

.ශ්නය සභාgඛ කරන ලC.

வினா எதிய/ப ெப ற.
Question proposed.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

සභාව කL තබන අවස්ථාෙQ ෙයජනාව ඉ#Vප3 ;<ම, ගX
න10ද ජයස්ස ම0nමා.

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, සභාව කL තබන අවස්ථාෙQ
පහත සඳහ0 ෙයජනාව මම ඉ#Vප3 කරනවා:
"සමාජයක සංස්කෘක සංව!ධනෙ]T Âv කලාවට කළ හැ;
කා!යභාරය w$ෙශ%» ෙQ. ඒ Cසා ෙබෙහ රටවල RාථOක අධ4ාපනෙ]
Jට Âv $ෂය අCවා!ය කර ඇත.
රෙ¤ වැම පාසL Rමාණය) ෙබන සහ වැම Jw දXව0 Rමාණය)
J|න බස්නාHර පළාෙ3 පවා පාසLවල Âv WXවX0ෙ yරපාA
රාය) පව¿. එH අෙන) ෙදවාචකය ව0ෙ0 ෙස¡0ද!ය, කැල{ය
හා [පා1 යන $ශ්ව$ද4ාලව10 දෘශ4 කලාෙQT $ෙශ%ෂ උපා ලබාග3
බස්නාHර පළාෙ3 ස්ර ප#ංÂය ඇ උපාධාV0 ක^ඩාය
ගණනාව) ´;යා $රHතව JÝමo; ඔ0 ස $ෙශ%ෂ හැ;යාව
CකXෙ^ නාස්Bමට ඉඩ හැර ºමo.
ෙමම ගැටmව සබ0ධෙය0 $ෙශ%ෂෙය0 2015/2016 දෘශ4 කලා $ෙශ%ෂ
උපාධාV0 බස්නාHර පළා3 බලධාV0 සමඟ සාක9ඡා වට ගණනාව)
Jk කළ3 ෙමෙත) $සNම) ලැº ෙනමැත. ෙමම දෘශ4 කලා $ෙශ%ෂ
උපාධාV0ට WX ප3B ලබා T බස්නාHර පළාෙ3 පාසLවල පවන
Âv කලා WX Hඟය මඟ හරවා ගැ½මට කන යවර ග0නා ෙලස
ෙමම ගX සභාවට ෙයජනා කර J|O."

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, ෙ ගැටmව හ#Jෙ] පැන
නr0ෙ0 ෙම0න ෙ කාරණාව Cසාo. 2016 ඔ)ෙතබ!
මාසෙ] බස්නාHර පළා3 රාජ4 ෙස%වා ෙකOසම yව3 ප3
දැ0Bම) පළ කරනවා, බස්නාHර පළාෙ3 ෙබන පාසLවල
WX yරපාA සඳහා WX $භාගය පැවැ3Bමට. ඒ අgව, 2017
අෙR%L 30වන දා එම WXවX0 ෙතරාගැ½ෙ තරග $භාගය
පව3වනවා. ඒ තරග $භාගෙ]T ග{තය, ෙතරX තා)ෂණය,
Âv, බටHර සංÜතය, ඉංJ භාෂාව ආ# Jයm $ෂයය0
සබ0ධෙය0 Jංහල සහ ෙදමළ මාධ4ෙය0 ෙපkෙQ පව3වන
අ¼ෙයග4තා
ප<)ෂණයකට
සහ
සාමාන4
දැ½ම
ප<)ෂණයකට එම උපාධාV0ට Pණ ෙද0න Jcධ වනවා. ඒ
අgව එම $භාගයට ඉ#Vප3  දෘශ4 කලා $ෙශ%ෂෙQT
උපාධාV0 110ෙදනා අතV0 ඒ අ¼ෙයග4තා ප<)ෂණය සහ
සාමාන4 දැ½ම ප<)ෂණය සම3 ව0ෙ0 27ෙදෙන) පමණo.
ගX අමාත4මC, ඒ ;ය0ෙ0, ඉ0 සම3 B ෙබ0ෙ0
සාමාන4 $භාගයකT සම3 $ය @ Rශතයට3 වඩා ඉතාම අA
Rශතය) -Jයයට 24.5)- ;යන එකo. එතර අA
උපාධාV0 Vස) තමo සම3 ව0ෙ0. ඒ Cසාම ෙ Rශ්නය
+බඳව අවධානය ෙයP කරන ෙස¡0ද!ය කලා $ශ්ව$ද4ාලෙ]
දෘශ4 කලා ¶ඨෙ] ¶ඨාප මහාචා!ය එ.ආ!. ෙපCලෙ
මහතා බස්නාHර පළා3 මහ ඇමමාට 1යනවා, "ෙමවර
බස්නාHර පළා3 WX yරපාA සඳහා පැව ප<)ෂණෙ]T අප
Jw0ට Pණ Tමට Jkව ඇ3ෙ3 අදාළ $ෂයට ;Jෙස%3ම
සබ0ධ ෙනවන $ෂය කX¯ ඇළ3 Rශ්න පvයකටය"
;යා. ඒ වාෙම, ෙ කXණම +බඳව බස්නාHර පළා3
අධ4ාපන ඇමවරයාට 1 ය) ඉ#Vප3 කරන ෙස¡0ද!ය කලා
$ශ්ව$ද4ාලෙ] උපMලප මහාචා!ය ආVයර3න කmආර9Â
මහතා සඳහ0 කරනවා, "...ෙමHT අXk 04ට අක කාලය)
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ෙස¡0ද!ය කලා $ශ්ව$ද4ාලෙ] දෘශ4 කලා $ෙශ%ෂෙQT0 ෙලස
උපාය ලබා ග0නා ෙමම Vස Âv $ෂය සඳහා WXවX0 බඳවා
ගැ½ෙ T ෙපkෙQ අෙනM3 $ෂයය0ට සමගාව පව3වන
$භාගය) පැවැ3Bෙම0 Âv $ෂය හදාරා ඇ ෙමම
උපාධා<0ට අසාධාරණය) Jkව ඇතැo හැෙ" ;යා. මා
ඔබමාෙ දැනගැ½ම සඳහා එම 1 ෙදකම සභාගත* කරනවා,
ගX අමාත4මC.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, Âv $ෂය සඳහා WX ප3Bම)
ලබා ගැ½මට ඔ0 ෙකතර කඩ ඉ Rමාණය) පw කර0න
ඕනෑද? ඔබමා ද0නවා, සාමාන4 ෛවද4වරයM ව0න න
කළ @ ෙc. අෙපස (උසස් ෙපළ) $භාගය සම3 ෙවලා ෛවද4
$ද4ාලෙ] $භාගය සම3 ණාට පwව ෛවද4වරයM ව0න
yqව0. ඒ වාෙම, අෙ අෙනM3 උපාධාV0ට3 ෙමතර කඩ
ඉ Rමාණය) නැහැ. ෙ උපාධාV0, P10ම ෂ4ය0 ෙලස
අෙපස (උසස් ෙපළ) $භාගය සම3 ෙවලා, Âv කලාව හා
සබ0ධ Rාෙයක ප<)ෂණය) සම3 ෙවලා තමo
$ශ්ව$ද4ාලයට ඇළ3 ව0ෙ0. $ශ්ව$ද4ාලෙ] $භාගය සම3
ෙවලා $ශ්ව$ද4ාල උපාය ලබා ග3තාට පwව WX ප3Bම)
ලබා ගැ½ම සඳහා ඔ0ට WX $භාගයකට3 1ය0න Jcධ
ෙවලා ෙබනවා. ඒ WX $භාගෙ] ෙබන ගැටmව තමo, ෙමවර
පැවැ ඒ $භාගෙ] Rඵලව10 Cúපණය කර0ෙ0.
අෙන) පැ3ෙත0, බස්නාHර පළාෙ3 ෙ වන $ට Âv කලා
WX yරපාA 100කට ආස0න Rමාණය) පවනවා, ගX
අමාත4මC. පාසLවලට H0 බැmෙව3, Âv $ෂයයට
WXවරෙය) ඉ0නවා. හැබැo $ද4ාව, ග{තය උග0ව0න $ද4ා
උපාධාV0 ඉLmවාට Jංහල සාHත4 උග0ව0න කලා
උපාධාV0 ඉLmවාට සමහර පාසLවල Âv කලාව
උග0ව0ෙ0 අෙනM3 $ෂයය0 උග0වන WXවX0.
Fcධාගම උග0වන ගම0, Jංහල උග0වන ගම0, එෙහම
නැ3න තව3 $ෂයය) උග0වන ගම0 Âv උග0ව0න3
WXවX ෙයP කරලාo ෙබ0ෙ0. ඒ Cසා ඇ3තටම ග3ෙත3,
Âv කලාව සඳහා පවන WX yරපාA Rමාණය Cශ්Âතව
ගණනය කරලා3 නැහැ. ෙ +බඳව බස්නාHර පළා3 සභාෙQ
ඇමවX0 එ)ක3, බලධාV0 එ)ක3 සාක9ඡා කරන ෙකට
ඔ0 ;ය0ෙ0, "බස්නාHර පළාෙ3 J|ය @ Pq WX Rමාණය
ඉ0නවා." ;යලාo. ඒක ඇ3ත. සමහර $ට WX අV)තයM3
ෙබනවා. නP3, $ෂයාgබcධව ග3ෙත3 WXවX0ෙ
Hඟය) ෙබනවා. ඒ Cසා Âv කලාෙQ ඉගැ0Bම සඳහා Âv
කලා උපාධාV0ෙ Hඟය) පවනවා. ෙමෙහම ¾යT තමo
දැ0 ෙ ෂ4ය0ට WX ප3B ලබා Tම සඳහා අමතර
$භාගයM3 යලා ෙබ0ෙ0. ඒ $භාගෙ] Rඵල අgව
ෙපෙනනවා, ඔ0 සම3 ෙව9ච උපාය සහ ඒ $භාගය අතර
;Jම සබ0ධය) නැහැ ;යලා. එෙහම ¾යT ෙ අයට WX
ප3B ලබා ගැ½ම සඳහා දැ බාධා දාලා ෙබනවා.
ගX ඇමමC, ඇ3තටම අXk 4) දෘෂ4 කලා $ෙශ%ෂ
උපාය හදාරy Jw0 තමo ෙ ඉ0ෙ0. ඔ0 තම0ෙ
කැමැ3ෙත0 WX ප3B ලබා ෙගන WXවX0 $යට ෙස%වය
;<ම සඳහා ඉ#Vප3 ෙවcT, ඔ0ට $$ධාකාරෙය0 බාධක
ෙයදලා ඔ0 WX ෙස%වයට පැO}ම වළ)වන එක ඇ3තටම
wkw නැහැ. ෙ +බඳව සාක9ඡා වට ගණනාව) Fණා. ඒ
උපාධාV0 බස්නාHර පළාෙ3 මහ ඇමවරයා එ)ක3
සාක9ඡා වට ගණනාව) පව3වා ෙබනවා. අධ4ාපන

—————————
* rස්තකාලෙ` තබා ඇත.
*

,னிைலயதி ைவக ப ள.

* Placed in the Library.
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ඇමවරයා එ)ක3 සාක9ඡා කළා. නP3, ෙ තා) හV හම0
$සNම) ලැ¾ලා නැහැ. අවසාන වශෙය0 මම3 මැ#හ3 ෙවලා
බස්නාHර පළාෙ3 ආ^Aකාරවරයා එ)ක3 සාක9ඡාව) කළා.
ආ^Aකාරවරයාෙ මැ#හ3Bම සබ0ධෙය0 ය;J අගය
;<ම) ෙබනවා. ෙකෙස% නP3, තවම3 wkw පV# ෙ
Rශ්නයට උ3තරය) ලැ¾ලා නැහැ. Âv කලා උපාධාV0
අXk 4) ස්ෙස% ෙ $ෂය RWණ කර ෙබනවා. ඔ0 දැ0
පාසLවලට HLලා ඒ පාසLවල ෙබන Âv කලා yරපාA
+බඳව ෙLඛන සකස් කරලා අපට ෙගනැ3 Tලා ෙබනවා. ෙ
ෙLඛන අgව ග3ත3, පාසL 100ක පමණ yරපාA පවනවා.
ගX ඇමමC, ෙ සබ0ධෙය0 ඔබමාෙ අවධානය
ෙයP කරවන ගම0, මම ඔබමාෙග0 ෙ සබ0ධෙය0
+රM3 බලාෙපෙර3 ෙවනවා. 2015-2016 ක^ඩායම
තමo ෙමHT $ෙශ%ෂෙය0ම අසාධාරණයට ල) ෙවලා
ෙබ0ෙ0. ෙමකද, ඊට පස්ෙස% ඔ0ෙ වයස් uමා ඉ)මවා
යනවා.
ගX ඇමමC, ඇ3තටම ෙමතැන ෙවලා ෙබන Rශ්නය
ෙමයo. ෙ $භාගය පැවැ3ෙ] බස්නාHර පළාෙ3 ස් ර
ප#ංÂකXව0 සඳහාo. yරපාA Rමාණයට වඩා අයkකXව0
අA ණා න, ඒ $භාගය පව3ව0න ඕනෑ3 නැහැ. නP3,
$ශ්ව$ද4ාල ෙගඩ) පව0ෙ0 බස්නාHර පළාෙ3 Cසා අෙන)
පළා3වල ඉ0න අය3 සමහර $ට ෙ $භාගයට 1යනවා ;යලා
ඔබමා ද0නවා. ඒ Cසා තමo ෙමවැC $භාගය) පව3ව0න
Jcධ ෙ^. ඒ Cසා කනO0 මැ#හ3 ෙවලා ෙම0න ෙ
උපාධාV0 සඳහා ය සාධාරණ $සNම) ලබා ෙද0න ;යලා
අ
ෙයජනා කරනවා. ඒ වාෙම, බස්නාHර පළාෙ3
ආ^Aකාරවරයා මැ#හ3 ෙව9ච ආකාරයට ඒ $සNම ලබාTම
කන කර0න ;යලා3 මම ඔබමාෙග0 ෙ අවස්ථාෙQ
ඉLලා J|0න කැමැo.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ෙයජනාව ස්ර ;<ම සහ කX¯ ඉ#Vප3 ;<ම, ගX
CහාL ගලප3 ම0nමා.
[අ.භා. 6.42]

ග හාT ගලpපK" මහතා
(மாமி நிஹா( கல3ப#தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

ගX ෛවද4 න10ද ජයස්ස ම0nමා දXව0 +බඳව
ජාක ම¤ටO0 Hතලා ෙගෙනන ලද එම $ෂ්ට ෙයජනාව මා
ෙ අවස්ථාෙQT ස් ර කරනවා.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, 1984 ව!ෂෙ]T තමo අ
උපාධාV WXවX $යට අෙ #ස්\)කෙය0 ෙවන3
#ස්\)කයකට ස්ථාපන ෙස%වය යටෙ3 දXව0 ෙවgෙව0
WXවරයM වශෙය0 වැඩ කට@ කර0න ෙ]. ඒ +බඳව මා
ඔබමාෙ අවධානයට ෙයP කර0න ඕනෑ. 1984 ව!ෂෙ]
උපාධාV0 බඳවා ගැ½ෙT ෙමෙහම ;Jk තරග $භාගය) අ
අෙ පැ3ෙත0 දැකලා Fෙ^ නැහැ. උපාය සබ0ධ
කරෙගන තමo ඒ බඳවා ගැ½ කෙළ%. ඒ බඳවා ගැ½ කරලා
WX $ද4ාලව10 අපට ස නක ෙස%වාස්ථ y¯ව) k0නා.
ගX ඇමමC, අ ඒ y¯ෙQT $$ධාකාර )ෙෂ%v RWණ
කළා. දXව0 හNනා ග0ෙ0 ෙකෙහමද? දXව0ට ළං ව0ෙ0
ෙකෙහමද? දXව0ෙ ආ!ක, සාමා?ක, සංස්කෘක
අවශ4තා ෙමනවාද? දXව0 යහ මඟ යව0ෙ0 ෙකෙහමද
;යලා අපට ඉගැ0වා. ඒ වාෙම, අධ4ාපන )ෙෂ%vෙ] හරහා

1621

1622

පා!1ෙ0ව

[ගX CහාL ගලප3 මහතා]

ඒ දXව0 ඉ#Vයට ගැ½මට අවශ4 Jයm කX¯ කාරණා ස
න) ඇළත අපට ෙක|ෙය0 ඉගැ0වා. $ශ්ව$ද4ාලව10
අ අෙනM3 බාHර lයාකාරක ඉෙගන ෙගන Fණා. ඒ
$යට අපට WX ප3B k0නා. ප3B k0නාට පස්ෙස% අ
අදාළ #ස්\)කවලට යා.
අ ඒ අදාළ #ස්\)කවලට යාම තමo අපට ෙ3X
ග0නට yqව0 ෙ^, රෙ¤ Jයm දXව0ට අධ4ාපනෙ] සම
අවස්ථාව0 ෙබනවා ;යලා බලධාV0 මහා ෙලMවට පෙපV
ගහO0 ;යන කථා Oථ4ාව) බව. 1984 අXcෙc උපාධාV
WX ප3Bම) ලබලා හබ0ෙතට #ස්\)කෙ] ඉඳලා අkෂ්කර
ෙමනරාගල #ස්\)කයට යාට පwව තමo පළPෙවC වතාවට
අ ඒක ෙ3X ග3ෙ3. ගX ඇමමC, ඒ පාසෙL උග0වන
$ෂයය0 අතර අ උපායට කරy ;Jම $ෂය) Fෙ^ නැහැ.
ඒ Cසා ඉෙගන ෙගන උග0ව0න අපට Jk ණා. "WXවරෙය)"
;යලා ;ය0ෙ0 එවැC ෙකෙන). "WXවරයා" ;යලා
;ය0ෙ0, ඉෙගන ෙගන උග0වන ෙකෙන). ඒක තමo ඇ3ත
කථාව. ඒ Cසා දවස) හV පාසලකට HLලා ෙ WX වෘ3ෙ]
ෙයkණා න, දXව0 ෙවgෙව0 ඇප කැපB කළා න, ෙ
රෙ¤ දXව0ෙ අධ4ාපන අවශ4තාව
Vමහ0න අවශ4
_මෙQදය0 සකස් කරලා WXවX ග0නවා Oස), ඒ
_මෙQදය0 බැහැර කරලා දXව0 අනාථ කරන lයාමා!ගවලට
ෙපලෙඹ0ෙ0 නැහැo ;යන එක මා $ශ්වාස කරනවා.
ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC,
"Âv ක!මය" ;යන
)ෙෂ%vය ජාක ම¤ටෙ ෙබන $ශාල yරපාA රාය;0
සං@)ත  )ෙෂ%vය). ඒ Cසා සරල _මෙQදය) උපෙයÜ
කරෙගන ෙ yරපාAවලට WXවX0 බඳවා ගැ½ම කරනවා න
පමණo ඒ අයට එම අවස්ථාව0 උදා ෙව0ෙන3; දXව0ට
ෙස%වය) කර0න හැ;ෙව0ෙන3. ඒ Cසා ජාෙ] Á දXව0ට
යහපත) කර0න පාලකය0ට -අධ4ාපන බලධාV0ට, මැ
ඇමවX0ට- සැබෑ වමනාව) ෙබනවා න, @)ෙ]
සාධාරණ3වෙ] නාමෙය0 ඒ දXව0ෙ අවශ4තා ඉෂ්ට කර0න
;යලා අ ඔ0ෙග0 ඉLම) කරනවා. ෙෙක0 ෙගඩ
ය0න ෙබන එකම අවස්ථාව ෙ සඳහා ඉතාම3 wkw
_මෙQදය) සකස් ;<ම ;යලාo මා $ශ්වාස කර0ෙ0.
අ අහලා ෙබනවා, "ෙලෙව0 එෙක) එ) ෙදයකට ෙවo
සමථ" ;යලා. ෙම0න ෙ ;යමන අgව හැම ෙකෙන)ම හැම
ෙදයකටම සම3 ෙව0ෙ0 නැහැ. එම Cසා $$ධ )ෙෂ%vය0
ගැන ය Rමාණයක අවෙබධය) ෙබ0න yqව0කම
ෙබනවා. නP3 එක ෙදය) සබ0ධෙය0 $ෙශ%ෂ හැ;යාව)
හැෙමටම ෙබනවා. ඒක RWණ කර0න ඕනෑ. අ ඒකට
;යනවා $ෙශ%ෂ RාWණ4 ;යලා. ෙ $ෙශ%ෂ RාWණ4 $ෂය
බcධව ෙබන අයට අ ෙ අවස්ථාව සලසා #ය @o. ඒ $ෙ]
wkw _මය) සකස් කරලා ඒ අයට අවස්ථාව සැලwෙව3 $තරo
ෙ උපාධාV0ට සාධාරණය) ඉෂ්ට ෙව0ෙ0 ;යලා o අ
$ශ්වාස කර0ෙ0. $$ධ උපාධාV0 WXවX0 වශෙය0 බඳවා
ගැ½ෙ T WX ෙස%වා ව4වස්ථාව අgව තරග $භාගය) පැවැ3Bම
අCවා!යය ෙQ න අ ඒක ගැන ගැටmව) ම කර0ෙ0 නැහැ.
නP3 අ ෙ3X ගත @o, ෙක සරල ෙව0න ඕනෑ; ෙක
ගැළෙප0න ඕනෑ; ෙක $ෂය බcධ ෙව0න ඕනෑ ;යන එක.
අ
$ශ්වාස කරන $යට ෙ Âv ක!මය
+බඳ
උපාධාV0ට උග0ව0න yqව0කම ෙබ0ෙ0 Âv ක!මය
ගැන පමණo. ඒ අයට ෙවන ෙවන $ෂය0 +බඳ ෙබන
අවෙබධය සහ හැ;යාව අAo. එම Cසා රට yරාම yරපාA
රාය) ෙබනවා න, ඒෙක0 අසාධාරණයට ල) ෙවන

දXව0 ෙවgෙව0 එම WXවX0ෙ ප3 ;<ම ඉතාම3ම
අත4වශ4 ෙවනවා. එෙහම න ඉ0 ෙ Âvක!මය, ග{තය
වැC $ෂය0 ¾H ෙව0න ඕනෑ නැහැ ෙ0. ඒක තමo සමාජ
අවශ4තාව. ඒ සමාජ අවශ4තාව ෙ3X අරෙගන ෙබනවා න,
අCවා!ෙය0ම ඒ කට@3තට අවශ4 _මෙQදය) බලධාV0
$J0 සකස් කළ @o ;යන එකo මෙ එකම ත!කය ව0ෙ0.
ඒ අය බඳවා ගැ½ෙ තරග $භාගය) ෙබනවා න, ඒකට
අවශ4 Rශ්න පv 1HL කර0න ඕනෑ. $ෂය බcධ කX¯ එයට
ඇළ3 කර0න ඕනෑ. එතෙකට තමo එම WXවX0ට
තම0ෙ $ෂයට අදාළ කX¯ කාරණාවලට එම තරග $භාගෙ]
T; ප<)ෂණෙ] T Pණ Tලා RBණතාව) ලබා ග0න
yqව0කම ලැෙබ0ෙ0.
එෙහම ෙණ3 පමණo, ඒ WXවX0ෙ බලාෙපෙර3
ඉෂ්ට ව0ෙ0. ඒ බලාෙපෙර3 ඉෂ්ට වනවාය ;ය0ෙ0 ඒ
අයෙ ෙස%වය බලාෙපෙර3ෙව0 ඉ0න ල)ෂ ගණන) Á
දXව0ෙ හැ;යාව0 තවතව3 ව!ධනය ෙවනවාය ;යන
එකo. ඒ Cසා ඔය ඔළෙම¤ටළ ත!ක ඉ#Vප3 කර0ෙ0 නැව
ෙ +බඳව $ෙශ%ෂෙය0 මැ#හ3 ෙවලා; කLපනා කරලා; ඉතා
ඉ)මC0 සරල _මෙQදය) සකස් කර0න ;යලා ඉLලා
J|යා. ෙ ජාක අවශ4තාව ෙවgෙව0 ඒ අයෙ දැgම උරා
ෙගන,
ෙ දXව0ට ෙස%වය කර0න ඒ අයට අවස්ථාව
සැලෙසන පV# සරල _මෙQදය) සකස් කරලා, ඒ දXව0
ඉ)මC0 wවප3 කර0නය ;යලා ෙ ෙමෙහෙ3 මා
අධ4ාපන අමාත4වරයාෙග0 $ෙශ%ෂ ඉLම) කරනවා.

ග \ලාසනා]ඪ ම,}Vමා

(மாமி தைலைமதா4 உ+3பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ෙබෙහම ස්o. ළඟට, ගX ඇමමා.
ගX ඇමමC, ෙමය සභාව කL තබන අවස්ථාෙQ
ෙයජනාව) Cසා මම3 ඒ කාරණය සමඟ එක ෙව0න
කැමැo. $හාරමහා ෙc$ උද4ානය අසල පාෙ! Âv අ³න අයෙ
Âv ෙවෙළඳ ෙපළ) ෙබනවා. ඔබමා පළා3 සභා හා පළා3
පාලන ඇමවරයා හැ|යට
ඔ0ට එම ෙවෙළඳෙපළ
පව3වෙගන යාම සඳහා wkw ෙහඳ ස්ථානය) ලබා ෙද0න
ඔබමාට yqව0 න ෙහඳo. දැ0 ෙ වැH කාලය Cසා ඒවා
පාෙ! යාෙගන $Mණ0න3 බැහැ. $ශ්ව$ද4ාලෙය0 ටෙවලා
එම ස්ථානෙ] ඉඳෙගන Âv අ³න අය3 ඉ0නවා. Âv අ³න
ෙවන3 අය3 එH ඉ0නවා. ඟ) ෙවලාවට අ ද;නවා, ෙෆ%ස්
F) වාෙ මාධ4 ජාලවල3 එෙහම ෙ ගැන ;යලා ෙබනවා.
ඒ Cසා ඒ අයට ෙහඳ තැන) හදලා ෙද0න yqව0 න, අෙ
සංචාරක ව4ාපාරය ඇq හැම ෙcටම එය ෙහඳo ;යලා මම
Hතනවා.
[අ.භා. 6.50]

ග ෆjස gස්තාපා මහතා (පළාK සභා හා පළාK පාලන
අමාත'Vමා)

(மாமி ைபச 08தபா
உJரா5சி அைம/ச)

-

மாகாண சைபக ம*+

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial
Councils and Local Government)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, ඔබමාෙ අදහස
සබ0ධෙය0 මම දැනටම3 කට@ කර ෙබනවා.
ඒෙගLල0ට ය බලපvය) Tමට3 නගර සභාෙව0 කට@
කර ෙගන යනවා. වැH කාලෙ] T ඒෙගLල0ට ෙනෙය) Rශ්න
ම ෙවනවා. ඒ සබ0ධෙයg3 අ ඒ උද$ය3 එ)ක සාක9ඡා
කරO0 පවනවා.
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ගX (ෛවද4) න10ද ජයස්ස මැමා ඉ#Vප3 කළ
Rශ්නය සබ0ධෙය0 සාක9ඡා කර0න ආ^Aකාරමා සහ
මහ ඇමමා හP ෙවලා වහාම ´ස්Bම) කැඳවනවා. මම3
ඒකට සහභා ෙවනවා. අ දැක ෙබනවා කලා උපාධාV0ට
ෙනෙය) Rශ්න ෙබන බව. ඒ උද$ය උපාය සම3 ෙවනවා.
ඊට පස්ෙස% තරග $භාග ෙබනවා. නP3 $භාගෙ] T Rශ්න
අහ0ෙ0 ඒ $ෂයයට අදාළව ෙනෙවo. මම ඔබම0ලා
ෙදෙදනා එ)කම එකඟ ෙවනවා. ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC,
මම Hත0ෙ0 අවාසනාවට වාෙ පළා3 සභා හා පළා3 පාලන
ඇමවරයා හැ|යට ෙස¡ඛ4, අධ4ාපනය, වාVමා!ග +බඳව
ඕනෑම පළා3 සභාවක ෙබන Rශ්නය) සබ0ධෙය0 උ3තර
ෙද0න මට වග~ම) ෙබනවා. හැබැo, මම Hතන $යට ෙ
ගැන අධ4ාපන අමාත4ාංශය3 එ)ක සාක9ඡා කරලා Rප3
¿0kව) ග0න ඕනෑ. ෙcශපාලනඥය0 හැ|යට අපට ෙ රෙ¤
Á දXව0 එ)ක ෙසLල කර0න බැහැ. ඒ ;ය0ෙ0 තරග
$භාගයකට 1යන ෙකට දXව0 සහ ෙදම ය0 ඉතාම3
¶ඩාකා< ත33වයකට ප3 ෙවනවා. ය ;J දXෙව) උපාය)
ලබා ග3තා න, ඒ දXවාට ´;යාව) ලබා ෙද0න රජය)
හැ|යට අපට වග~ම) ෙබනවා. අද අ එම උපාධාV0
ෙවgෙව0 ෙනෙයM3 )ෙෂ%vවල තරගකා< $භාග පව3වනවා.
අෙ ෙදස්තර මහ3තයා වාෙ ෛවද4 උපාය) ලැFවා න ඒ
Rශ්නය නැහැ. අද කලා උපාය) ලබා ගැ½ම +0 සමාජෙ]
ෙලM Rශ්න ඇ ෙවනවා. මම දැකලා ෙබනවා, කලා උපාය
ලබා ග3 දXව0 මෙ අමාත4ාංශවල KKS තනX ඉLලා
ෙගන එනවා. මම Hතන $යට රජය) හැ|යට ෙ
සබ0ධෙය0 yqL කකාව) අවශ4o. ඒ වාෙම අ ෙ
පා!1ෙ0ෙQ අධ4ාපනය සබ0ධෙය0 ෙබන Oversight
Committee එෙ) ෙ ගැන තවkරට3 සාක9ඡා කර0න ඕනෑ.
ෙක බස්නාHර පළා3 සභාවට පමණ) uමා  Rශ්නය)
ෙනෙවo. රෙ¤ Rප3මය Rශ්නය). අද #න ඉ#Vප3 කර
ෙබන ෙ සභාව කL තබන අවස්ථාෙQ ෙයජනාව ඉතා
කානo. ෙ Rශ්නයට අ )ෂ{ක $සNම) ලබා ගත @o
;යන එක මම +ග0නවා. ඒ බල Rෙcශෙ] public service එක
භාරව ඉ0ෙ0 ආ^Aකාරයාය ;යලා අ ද0නවා. ඒ Cසා
ආ^Aකාරමා සහ මහ ඇමමා සමඟ අධ4ාපන
ඇමමාට3 සහභා ෙව0න ;යP. මම ෙකට උ3තර
k0නාට හරයා3මක උ3තරය) ෙද0න මට බැහැ. අධ4ාපනය
සබ0ධෙය0 Rප3මය ¿0k ග0ෙ0 මම ෙනෙවo.
ජාක ම¤ටෙම0 සහ පළා3 සභාෙව0 එක ¿0kව) ගත @o.
කලා උපාධාV0 සබ0ධෙය0 රජය ට වඩා ෙහඳ
Rප3මය ¿0kව) ගත @ය ;යන එකo මෙ $ශ්වාසය.

ග (ෛවද') නA,ද ජය"ස්ස මහතා

(மாமி (ைவ#திய கலாநிதி) நளி1த ஜயதி8ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ãලාසනාúඪ ගX ම0nමC, ඇ3තටම ඔබමාෙ
RෙQශය මම අගය කරනවා. මම Hතන $යට අද ෙ Rශ්නය
සබ0ධෙය0
බස්නාHර
පළා3
සභාෙQ
අධ4ාපන
අමාත4ාංශය3 එ)ක සාක9ඡා කරලා මධ4ම ආ^AෙQ
අධ4ාපන අමාත4ාංශය ය ;J +ර) සකස් කළා.
ඇ3තටම එම +ර එම උපාධාV0ට ය ;J ආකාරයක
බලාෙපෙර3ව) තබා ග0න yqව0 එක) බවට ප3 ෙවo
;යලා මම Hවා. ෙමකද, දැ0 වන$ට සාක9ඡා වට ගණනාව)
පව3වා ෙබනවා. ඇ3තටම මැවරණය පැවැ3Bම Rකාශයට
ප3 කෙළ3 එෙහම - ඔබමා එය Rකාශයට ප3 කරනවා. ෙමම Rශ්නය තව3 කL යනවා.

ග ෆjස gස්තාපා මහතා

(மாமி ைபச 08தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

ගX ම0nමC, අ ලබන සNදා නැ3න අඟහXවාදා
ආ^Aකාරමා හP ෙවලා, අධ4ාපන ඇමමා එ)ක3 ෙ
ගැන කථා කරP. අපට ෙ k-දXව0ෙ අධ4ාපනය එ)ක
ෙසLල කර0න බැහැ. ඒ Cසා මැවරණය පැවැ3Bමට ක10
අCවා!යෙය0ම ෙ සබ0ධෙය0 ¿0kව) ගCP. අ
Rාෙයක $සNමකට යP. අ 0ෙදනා H0 ආ^Aකාරමා
හP ෙවP. අ අධ4ාපන ඇමමාට3 එම සාක9ඡාවට ආරාධනා
කරP.

ග (ෛවද') නA,ද ජය"ස්ස මහතා

(மாமி (ைவ#திய கலாநிதி) நளி1த ஜயதி8ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ගX ඇමමC, අ ෙ උපාධාV0 Jයmෙදනා3 එ)කාw
කරෙගන බස්නාHර පළාෙ3 අධ4ාපන ඇමමා, පළා3 රාජ4
ෙස%වා ෙකOසම සහ ආ^Aකාරමා එ)ක සාක9ඡා කළා.
එතැනT එම0ලා ෙපෙර0k ණා, බස්නාHර පළාෙ3 ෙබන
yරපාA Rමාණය ගණනය කරලා, ෙනවැබ! මස 30 වැC දාට
ෙපර එම yරපාAවලට ෙමම උපාධාV0 බඳවා ගැ½ෙ
_මෙQදය) සකස් කරනවා ;යලා. එෙහම කර0න න ෙ
ෙවනෙකට ඒ සබ0ධෙය0 yව3 ප3 දැ0B පළ කර
ෙබ0න ඕනෑ. නP3 එH Rමාදය) ෙබනවා. ෙ $යට තමo
ෙමම Rශ්නය #0 #ගට ඇ#-ඇT ඉස්සරහට ආෙQ.

ග ෆjස gස්තාපා මහතා

(மாமி ைபச 08தபா)
(The Hon. Faiszer Musthapha)

ගX ම0nමC, මට ෙ සබ0ධෙය0 පළා3 සභාෙව0
වා!තාව) ලබා ගැ½මට කාලය) ලැFෙ^ නැහැ. ඊෙ] තමo අද
#න සභාව කL තැºෙ ෙයජනාවට ෙමවැC Rශ්නය) ගැන
කථා කරනවා ;යලා මට සහභාBමට උපෙදස් ලැFෙ^. ඒ Cසා
මම ෙපෙර0k ෙවනවා, ඒ සබ0ධෙය0 ඔබ ෙදෙදනා එ)ක
සාක9ඡා කරලා Rාෙයක $සNමකට ය0න. ඒ ;ය0ෙ0
කථාවට පමණ) uමා ෙන¯, Rාෙයක $සNමකට අ යP.
අ අධ4ාපන අමාත4ාංශයට සහ ආ^Aකාරමාට අද ෙහටම
kරකථනෙය0 කථා කරලා ෙ ගැන සාක9ඡා කරP. නැ3න
ඔබමාෙ කාලය3, මෙ කාලය3 වැය කරෙගන අ #0
#ගටම සාක9ඡා කරන එක තමo ෙව0ෙ0. හැබැo, ෙ
සබ0ධෙය0 අCවා!යෙය0ම ¿0kව) ලබා ගත @o ;යන
මතය උඩ තමo අ ඉ0ෙ0.
මම අද සභාව කL තැºෙ ෙයජනාවට සහභා ණාට, මට
අවශ4 කරන ද3ත පළා3 සභාෙව0 සපයා නැහැ. ගX
ම0nමC, ඒ Cසා ඔබමා ළඟ ෙබන ද3ත3 මට ලබා
ෙද0න. මම පළා3 සභාෙQ අධ4ාපන ඇමමා එ)ක සාක9ඡා
කර0න. ඊට පwව අ yqව0 තර ඉ)මC0 ¿0kවකට එP,
ගX ම0nමC.

.ශ්නය මසන ලM,, සභා සමත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

පාAෙ,Vව ඊට අBලව අ. භා. 6.56ට, අද Mන සභා
සම"ය අBව, 2017 ෙනවැබ මස 09 වන හස්ප",දා අ.භා.
3.00 වන ෙත> කT ෙ`ය.

அத0ப( பி.ப. 6.56 மணி$ பாரா:ம0ற/, அதன இ0ைறய
தீ"மானதி கிண>க
நவ/ப" 09, வியாழகிழைம பி.ப. 3.00
மணிவைர ஒதிைவக ப ட.
, 2017

Parliament adjourned accordingly at 6.56 p.m. until 3.00 p.m. on
Thursday, 09th November, 2017, pursuant to the Resolution of
Parliament of this Day.

සැ.i.
ෙමම වා!තාෙQ අවසාන Pණය සඳහා ස්ව~ය Cවැර# කළ @ තැ0 ද)වg VJ ම0n0 O0 ටපත) ෙගන Cවැර# කළ @
ආකාරය එH පැහැ#1ව ලM¯ ෙකට, ටපත ලැº ෙදසය) ෙනඉ)මවා හැ,සා සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙස% එ$ය @ය.

றி
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