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Tuesday, 06th February, 2018
—————————පූ. භා. 10.30ට පාර්ලිපේන්තුව රැස් විය.
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.

ெொரொளுைன்றம் மு.ெ. 10.30 ைணிக்குக் கூடியது.
ெெொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு கரு ஜயசூொிய] தமலமை
வகித்தொர்கள்.
The Parliament met at 10.30 a.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair.

ප්රතිඥාාව ගරු අහමුලපල්බප්බ ුහහේමුල නීරර්
මහතා
உறுதிப்ெிரைொணம்: ைொண்புைிகு
அகைதுதலப்மெ முஹம்ைது நெீர்

AFFIRMATION: HON. AHAMADULEBBE
MOHAMADU NAZEER
ගරු අහමුලපල්බප්බ ුහහේමුල නීරර් මහතා නීතිඥ ප්රකාර ප්රතිඥාාව ී
පේසය මත තිඥබූ පපොපතහි අත්සන් කප ේය.

ைொண்புைிகு அகைதுதலப்மெ முஹம்ைது நெீர், ெட்டத்தினொல்
ரவண்டப்ெட்டவொறு உறுதிப்ெிரைொணம் தெய்து ெெொபீடத்திலுள்ள
புத்தகத்தில் மகதயொப்ெைிட்டொர்.
Hon. Ahamadulebbe Mohamadu Nazeer made and subscribed the
Affirmation required by Law, and signed the Book at the Table.

නිපේදන

அறிவிப்புக்கள்
ANNOUNCEMENTS

I
පාර්ලිපේන්තුව කැඳවීම

ெொரொளுைன்றத்மதக் கூட்டல்
SUMMONING OF PARLIAMENT

ගරු කථානායකතුමා

II
2018.02.05 දින පාර්ලිපේන්තු කටයුතු පිළිබඳ
කාරක සභා රැස්වීපේී එ ැඹි තීරණය

05.02.2018 இல் ெொரொளுைன்ற அலுவல்கள் ெற்றிய
குழுவில் எடுக்கப்ெட்ட தீர்ைொனம்
DECISION TAKEN AT COMMITTEE ON PARLIAMENTARY
BUSINESS ON 05.02.2018

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීවරුනි, ේශද දින පවත්වන ෙ, පාර්ලිශම්න්තු
කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීශම්දී ශ්රී ෙංකා මහ බැංකුව CBSL - විසින් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබඳ
පරීක්ෂා කිරීම සහ විමර් නය කිරීම සඳහා වූ ජනාධිපති විමර් න
ශකොමිෂන් සභාශේ වාර්තාව සහ බරපතළ වංචා, දූෂණ, රාජය
සම්පත්, වර්රසා,, බෙය සහ අධිකාරිය අනිසි ශෙස භාවිත කිරීම
විමර් නය කිරීම -PRECIPAC - සඳහා වූ ජනාධිපති පරීක්ෂණ
ශකොමිෂන් සභාශේ අවසන් වාර්තාව පිළිබඳව සභාව කේ තැබීශම්
ශයෝජනාව යටශත් විවා,ය පැවැත්වීමට අ,ාළ කරුණු සාකච්ඡා
කරන ෙදී.

(ைொண்புைிகு ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

පාර්ලිශම්න්තුව කැඳවීශම් ගැසට් නිශේ,නය පාර්ලිශම්න්තුශේ
මහ ශේකම්වරයා විසින් ,ැන් සභාවට කියවනු ෙැශබ්.

අනතුරුව පහත සඳහන් ගැසට් නිපේදනය පාර්ලිපේන්තුපේ මහ
පල්කේ විසින් කියවන ලී.

அதன்ரைல் ெொரொளுைன்றச் தெயலொளர் நொயகம் ெின்வரும்
வர்த்தைொனி அறிவித்தமல வொெித்தொர்;
Whereupon the Secretary-General of Parliament read the following
Gazette Notification:

පාර්ලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 78හි විධිවිධානවෙට
අනුකූෙව මන්ත්රීවරුන් එකිශනකාට ශප්ගලගලිකව අපහාස වන
ආකාරශයන් ශ,ෝෂාශරෝපණය කර ශනොගනිමින්, පාර්ලිශම්න්තුශේ
අභිමානයත්, සියලු මන්ත්රීවරුන්ශග ශග්රවයත් ආරක්ෂා වන
ආකාරයට සෑම මන්ත්රීවරශයකුම ාතාම සංයමශයන් යුතුව ශමම
විවා,යට සහභාගි වන ශෙස ාතාම ඕනෑකමින් ාේො සිටිමි.
එශමන්ම, PRECIFAC වාර්තාවට අ,ාළ සංයුක්ත -CDතැටිය අ, උ,ෑසන පාර්ලිශම්න්තු ශවබ් අඩවියට ඇතුළත් කර
තිශබන බව , ,න්වා සිටින්නට කැමැත්ශතමි.
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ெொரொளுைன்ற அைர்வு

SITTINGS OF THE PARLIAMENT

I
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා (උසස් අධායාපන හා
මහාමාර්ග
අමාතයතුමා
සහ
පාර්ලිපේන්තුපේ
සභානායකතුමා)
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல
தநடுஞ்ெொமலகள்
அமைச்ெரும்
முதல்வரும்)

- உயர்கல்வி
ெொரொளுைன்றச்

ைற்றும்
ெமெ

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education
and Highways and Leader of the House of Parliament)

Sir, I move,

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 of the
Parliament and the motion agreed to by Parliament on 08.03.2016,
the hours of sitting this day shall be10.30 a.m. to 4.00 p.m. At 10.30
a.m. Standing Order No. 7(5) of the Parliament shall operate. At
4.00 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament without question
put."

ප්රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Question put, and agreed to.

II
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I move,

"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 10.00
a.m. on Monday, February 19, 2018."
ප්රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Question put, and agreed to.

කල්තැබීම

ஒத்திமவப்பு
ADJOURNMENT

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිශම්න්තුව ,ැන් කේ තැබිය
යුතුය"යි මා ශයෝජනා කරනවා.

ප්රශ්්නය සභාිමුහ කරන ලී.

வினொ எடுத்தியம்ெப்தெற்றது.
Question proposed.
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භාණ්ඩාගාර බැඳුේකර නිකුත් කිරීම
සේබන්ධාපයන් විමර්ශ්නයපකොට කරුු
විමසා බලා වාර්තා කිරීම සඳහා වූ ජනාධිපතිඥ
පරීක්ෂණ පකොමිෂන් සභාපේ සහ බරපත
වංචා දූෂණ රාජය සේපත් වරප්රසාද බලය
සහ අධිකාරිය අනිසි පලස භාවිත කිරීම
සේබන්ධාපයන් විමර්ශ්නය කිරීම සඳහා වූ
ජනාධිපතිඥ පරීක්ෂණ පකොමිෂන් සභාපේ
වාර්තා

திமறரெொிப் ெிமணமுறி விநிரயொகம் ெற்றி
விெொரமண தெய்யும் ஜனொதிெதி
ஆமணக்குழுவினதும் ெொொிய ரைொெடி,
ஊழல் ைற்றும் அரெ தெொத்துக்கள்,
ெிறப்புொிமைகள், அதிகொர துஷ்ெிரரயொகம்
ததொடர்ெொக விெொரமண தெய்யும் ஜனொதிெதி
ஆமணக்குழுவினதும் அறிக்மககள்
REPORTS OF PRESIDENTIAL COMMISSION OF
INQUIRY TO INVESTIGATE AND INQUIRE INTO
THE ISSUANCE OF TREASURY BONDS AND
PRESIDENTIAL COMMISSION ON
SERIOUS ACTS OF FRAUD, CORRUPTION AND
ABUSE OF POWER, STATE RESOURCES AND
PRIVILEGES
[පූ.භා. 10.38]

ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මහතා (අ්ාමාතයතුමා සහ ජාතිඥක
ප්රතිඥපත්තිඥ හා රර්ිකක කටයුතු අමාතයතුමා)

(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைெிங்க - ெிரதை அமைச்ெரும் ரதெிய
தகொள்மககள் ைற்றும் தெொருளொதொர அலுவல்கள் அமைச்ெரும்)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister
of National Policies and Economic Affairs)

ගරු කථානායකතුමනි, අ, පාර්ලිශම්න්තුශේ විශ ේෂ රැස්වීමක්
පවත්වනවා. මම කැමැතියි, ඒ පිළිබඳව වචන ස්වේපයක් කථා
කරො කරුණු පැහැදිලි කරන්න. ශම් රැස්වීම කැඳවො තිශබන්ශන්
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පත් කරන ෙ, ජනාධිපති ශකොමිෂන්
සභා වාර්තා ශ,කක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නයි. එයින්
පළමුවැනි එක තමයි, 2015 ශපබරවාරි 1වැනි ,ා සිට 2016 මාර්තු
31වැනි ,ා වනශතක් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබඳව
ශසොයා බෙන්න පත් කළ ජනාධිපති ශකොමිෂන් සභාශේ වාර්තාව.
ශ,වැනි එක තමයි, රශට් ශවො තිශබන බරපතළ වංචා - දූෂණ
පිළිබඳව ශසොයා බැලීමට පත් කළ ජනාධිපති ශකොමිෂන් සභාශේ
වාර්තාව. ශම් වාර්තා ශ,ක තමයි අ, ාදිරිපත් ශවො තිශබන්ශන්.

ඇත්ත ව ශයන්ම ශම් පළමුවැනි වාර්තාව -බැඳුම්කර
නිකුත් කිරීම පිළිබඳව ශසොයා බැලීමට පත් කළ ජනාධිපති
ශකොමිෂන් සභා වාර්තාව- ශ,සැම්බර් 30වැනි ,ා
ජනාධිපතිතුමාට ඒ ශකොමිසශම් ශකොමසාරිස්වරු භාර දුන්නා.
ේට පස්ශසේ ාේලීමක් තිබුණා, ශම් සභාව රැස්විය යුතුයි කියො.
එබැවින් ඔබතුමා එක්කත් සාකච්ඡා කරො මම ලිපියක් එේවා,
ජනවාරි 10වැනි දින ශම් සභාව කැඳවන්න කියො.
ජනවාරි 10වැනි ,ා ශම් සභාව කැඳවූ අවස්ථාශේ
විශ ෂ
ේ ශයන්ම ජනතා විමුක්ති ශපරමුශණ් නායක, ශම් සභාශේ
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විපක්ෂශද ්රධාන සංවිධායකතුමා, "ශම් පිළිබඳව වා, කරන්න
නම් වාර්තාව ාදිරිපත් කළ යුතුයි. ඒ වාර්තාව සභාවට ෙැබිො
නැහැ" කියො ්ර ්නයක් මතු කළා. මම එ,ා ශකටි ්රකා යක්
කළා. ඒකට බාධා කරපු නිසා, එ,ා එතැනින් ඒ සාකච්ඡාව
අවසන් වුණා.
ේට පස්ශසේ, 2018 ජනවාරි 23වැනි ,ා ශම් වාර්තා ශම් සභාවට
ාදිරිපත් කළා. ඒ පිළිබඳව පක්ෂ නායකයන් ඔබතුමා එක්ක
සාකච්ඡා කළා. ශපබරවාරි 19වැනි ,ායින් පටන් ගන්න සතිය තුළ
ශම් වාර්තා පිළිබඳව වා, කරන්න තීරණය කළා. ඒත්, ේට පස්ශසේ
පැන නැඟුණු තත්ත්වය අනුව ඔබතුමා මට ලිපියක් එේවා. ඒ
ලිපිශද සඳහන් කශළේ, විපක්ෂශද ්රධාන සංවිධායක අනුර කුමාර
දිසානායක මැතිතුමා පාර්ලිශම්න්තුව වහාම කැඳවන්න කියා
ාේො සිටිනවා කියො. මම ඔබතුමාට ඒ රාත්රිශදම ,ැනුම් දුන්නා,
අපි 8වැනි ,ා පාර්ලිශම්න්තුව කැඳවන්නම් කියො.
මම ශ,පැත්ශත්ම මන්ත්රීවරුන් කිහිප ශ,ශනක් එක්ක ඒ ගැන
සාකච්ඡා කරගලදී ඒ මන්ත්රීවරු කිේවා, "7වැනි ,ා ශවන කේ ඡන්,
රැස්වීම් තිශබනවා. ඒ නිසා 8වැනි ,ා රැස්ශවන එක වඩා සුදුසුයි"
කියො. ඒ අවස්ථාශේදී මැතිවරණ ශකොමිසශම් සභාපතිතුමා ,ැනුම්
දුන්නා, "8වැනි ,ා පාර්ලිශම්න්තුව රැස් ශවනවා නම්, ශම් ඡන්,ය
කේ ,ාන්න ශවයි'' කියො. විවා,යට තව වැඩි පුර ,වස් ශ,කක්
ඕනෑ නිසා ඡන්,ය කේ ,ාන්න සිදු ශවයි කිේවා. මම ඒ ලිපිය
ඔබතුමාට එේශේ නැහැ. ඒ ශවනුවට ඔබතුමාට ශයෝජනා කළා,
පක්ෂ නායකයන් මුණ ගැහිො අපට දින ශ,න්න කියො. පසුව
ඔබතුමා මට ,ැනුම් දුන්නා, ''පක්ෂ නායකයන්ශග එකඟත්වයක්
තිබුශණ් නැහැ. ඔබතුමාටයි, මටයි සාකච්ඡා කරො දිනයක්
ශ,න්න කිේවා'' කියො. 2වැනි ,ා -සිකුරා,ා- මම ශකොළඹ සිටිශද
නැහැ. විශ ේෂශයන්ම 6වැනි ,ා කැබිනට් මණ්ඩෙ රැස්වීම
ශනොතිශබන නිසා මම ඔබතුමාට ශයෝජනා කළා, 6වැනි ,ා
පාර්ලිශම්න්තුව කැඳවන්නම් කියො. ඒ අනුවයි 6වැනි ,ා -අ,කැඳවො තිශබන්ශන්.
පක්ෂ නායකයන්ට ශම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න වුවමනා වුණා.
ඒ ගැන කිසිම ්ර ්නයක් නැහැ. ඒ දිනය තමයි ්ර ්නය වුශණ්.
ඇත්ත ව ශයන්ම මට
බෙය තිශබන්ශන් පාර්ලිශම්න්තුව
කැඳවන්න විතරයි. කැශඳේවාට පස්ශසේ, ,වස් කීයක්
-පැයක්,,
,වසක්,,
,වස් ශ,කක්,, හතරක්,, පහක්,- පාර්ලිශම්න්තුව
රැස්ශවනවා, කියන එක පක්ෂ නායකයන්ශග තීරණයක්.
ඒ අනුව පක්ෂ නායකයන් තීරණය කර තිශබනවා, අ, ශම්
විවා,ය ආරම්භ කරො, ේට පසුව නැවත ශම් මාසශද 20, 21
දිනවෙ විවා,ය පවත්වන්න. මා හිතනවා, එම ශයෝජනාව ශහොඳයි
කියො. ශමොක,, මන්ත්රීවරුන් ගණනාවක් අ, පැමිණ නැහැ. ඒ අය
අපට කියො තිශබනවා, ඒ අයටත් ශමම විවා,යට සහභාගි ශවන්න
අව යයි, නමුත් ඡන්, වැඩ කටයුතු තිශබන නිසා අ, දින සහභාී
ශවන්න විධියක් නැහැ කියො. ඒ නිසා අ, ශම් විවා,ය ආරම්භ
කරො අශේ අ,හස් ්රකා කරනවා. අශනක් අයට පසුව සාකච්ඡා
කරන්න අවස්ථාව ෙැශබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ශම් ශකොමිෂන් සභා වාර්තා පිළිබඳ මා
දීර්ඝ ව ශයන් ශමතැන කථා කරන්ශන් නැහැ. වුවමනා වුශණොත්
පසුව ඒ ගැන කථා කරන්නම්. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වංචාව
සම්බන්ධශයන් ,ැනට පියවර අරශගන තිශබනවා. ඒ
සම්බන්ධශයන් සාක්ෂි සටහන් කරශගන තිශබනවා; උසාවියට
ාදිරිපත් කරො තිශබනවා; නිශයෝග අරශගන තිශබනවා. සමහර
සැකකරුවන් ,ැන් අත්අඩංගුශේ ාන්නවා. ශ,වනුව පත් කළ
ශකොමිෂන් සභා වාර්තාවට අ,ාළ පියවර ගන්න තිශබනවා. මා
හිතන විධියට ශම් සභාශේ සාමාජිකයන්ව සිටින අයශගනුත්
තිස්ගණනකට පමණ විරුගලධව ශචෝ,නා තිශබනවා. විශ ේෂශයන්
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ඒ සම්බන්ධශයන් වන අධිකරණ ක්රියාමාර්ගවෙට අමතරව ශම්
සභාවට සෙකා බැලීමට තවත් ශයෝජනා තිශබනවා. එකක් තමයි
මහ බැංකුවට අ,ාළ නීති කිහිපයක් සංශ ෝධනය කිරීම. අපි ,ැනට
අලුත් නීති කිහිපයක් සකස් කරශගන යනවා. ේට අමතරව, තවත්
වුවමනා ඒවා අපි සකස් කරශගන යනවා. 2016 සිට බෙපාන පරිදි
මහ බැංකුව සඳහා අලුත් පනත් ශකටුම්පතක් ශගශනන්න
බොශපොශරොත්තු වන්ශන් මූෙය පනතකින් මහ බැංකුශේ
්රතිසංවිධානය ඇති කරන්නයි. ඒක සකස් කරො ඒ පිළිබඳව
පාර්ලිශම්න්තුශේ පක්ෂ නායකයන් එක්කත් අපි සාකච්ඡා
කරන්නම්. ශමොක,, මු,ේ පාෙනය පාර්ලිශම්න්තුවට අයිති වැඩ
කටයුත්තක්. අපි ,ැන් ශපොදු මූෙය කමිටුවක් ඇති කරො අලුත්
පනත් ශකටුම්පතක් සකස් කරන්න තිශබනවා, පාර්ලිශම්න්තුශේ
අය වැය පරීක්ෂා කිරීශම් කාර්යාෙශද.
ශ,වැනි වාර්තාශවන් පසුව ක්රියාත්මක කරන්නත් නීති
කිහිපයක් ශයෝජනා කරො තිශබනවා. නීතිවෙට අමතරව
වයවස්ථාශේ 81වැනි වගන්තිය සංශ ෝධනය කරනවා,, නැගල,
කියො ශම් ගරු සභාවට සෙකා බෙන්න ශවයි. ශමොක,, ඒ බෙය
තිශබන්ශන් පාර්ලිශම්න්තුවට පමණයි. ඒක ගැනත් ශම් ගරු
සභාශේ අවධානයට ශයොමු කරවනවා. මීට වඩා දීර්ඝ ව ශයන් මා
කථා කරන්ශන් නැහැ. ශම් සම්බන්ධශයන් ශගන තිශබන පියවර
ගැනත් මා කියන්න කැමැතියි. ේට අමතරව ශකෝේ වාර්තාව
පිළිබඳව ,ැනට නීතිපතිතුමා ශගන තිශබන පියවර සම්බන්ධශයන්
මා ේශද
වාර්තාවක් ාේලුවා.
මට ඒක ෙැබුණා. ගරු
කථානායකතුමනි, මා ඔබතුමාට ,ැන් ඒකත් භාර ශ,න්නම්.
ස්තුතියි.

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශයෝජනාව ස්ථිර කිරීම. ගරු සභානායකතුමා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම ශයෝජනාව ස්ථිර කරනවා.

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මීළඟට, ගරු අනුර දිසානායක මන්ත්රීතුමා.

[පූ.භා. 10.44]

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ශපොඩි කාෙශද තහනම් වචනය
භාවිත ශනොශකොට විවා, කළා. එහිදි තහනම් වචනය ්රකා
ශනොකර ශවනත් කථා ශගොඩක් කියනවා. මා ,ැන් ,ැක්ශකත් ඒ
වාශග ශ,යක්. ඒ කියන්ශන්, මහබැංකු බැඳුම්කර වංචාව පිළිබඳ
ජනාධිපති ශකොමිෂන් සභා වාර්තාශේත්, බරපතළ මූෙය වංචා
පිළිබඳ ජනාධිපති ශකොමිෂන් සභා වාර්තාශේත් ාතා පැහැදිලි
ශෙස සඳහන්ව තිශබන ශම් රශට් මහජනයාශග ශගලශපොළවෙට සිදු
වී තිශබන අොභ හානිය, ඒවාට ගත යුතු ක්රියාමාර්ග, ඒවාශද
්රමාණය, ඒවාට වගකිව යුත්තන් පිළිබඳව යම් සාකච්ඡාවක් ශම්
පාර්ලිශම්න්තුශේ සිගලධ විය යුතුව තිබුණත්, අගමැතිතුමා
ශබොශහොම ්රශේසම් වුණා ඒ තහනම් වචනය පාවිච්ි  ශනොශකොට
එතුමාශග කථාව කරශගන යන්න.
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මහතා

(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைெிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, ,ැනට පර්පචුශවේ ශෙෂරීස් සමාගශම්
බිලියන 12ක් අපි රඳා පවත්වාශගන තිශබනවා. ඒ මු,ේ තිශබනවා
කියො ේශද මහ බැංකුශේ අධිපතිතුමාත් මට කිේවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, අශේ රශට් මහජනයාශග ධනය
ශසොරකම් කිරීම, නාස්ති කිරීම, අවභාවිතාව පිළිබඳව වි ාෙ
සංවා,යක් ,ැන් රශට් මතු වී තිශබනවා. හැබැයි, එවැනි වංචා,
දූෂණවෙට එශරහි සංවා,යක් තිබුණාට කිසි ශසේත්ම එහි තිශබන
බරපතළකම, එයින් අශේ රශට් සමාජයට ඇති කර තිශබන
බෙපෑම, අශේ රශට් ඈත ගම්වෙ ජීවත්වන දුවා ,රුවන්ශග
අධයාපනයට, රැකියාවට, කිෂිකර්මාන්තයට, ජන ජීවිතයට ඇති
ශකොට තිශබන බෙපෑම ඒ හා බරින් යුක්තව සාකච්ඡාවට බඳුන්
වන්ශන් නැහැ.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා බැඳුම්කර ශකොමිෂන් සභා
වාර්තා සහ අශනකුත් වාර්තා පිළිබඳ අවධානය ශයොමු කරන්නට
ශපර, ශමය ශමොන තරම් අශේ රශට් ආර්ථිකය සහ සමාජ ශගලහශද
පිළිෙයක්, යන්න ශකශරහි මා අවධානය ශයොමු කරන්නට
කැමැතියි.
2008 වසශර් පැවැති පාෙනය විසින් ශ්රීෙංකන් එයාර් ෙයින්ස්
ආයතනය පවරා ගත් බව අපි ,න්නවා. ඒ හැම එකක්ම කශළේ
ආර්ථික ්රතිපත්තියක් මත ශනොශවයි. ශප්ගලගලික ශහේූනන් මත
පවරා ශගන, 2018 ,ක්වා ශම් ශ්රීෙංකන් එයාර් ෙයින්ස් ආයතනය
පාෙනය කරනවා. ශම් අවුරුදු ,හය තුළ ශ්රීෙංකන් එයාර් ෙයින්ස්
ආයතනශද පාඩුව රුපියේ ශකෝටි 12,500යි.
ඒ විතරක් ශනොශවයි. එයාර් ෙංකා ආයතනය VVIP කාමර
සහිත ගුවන් යානා හතරක් ්රං ශයන් මිෙදී ගැනීම සඳහා ගිවිසුමක්
අත්සන් ශකොට තිබුණා. ඒ ගුවන් යානා අපට ශයෝගය,, නැගල,
යන්න ශවනම කථාවක්. ඒ ගිවිසුම් හතර cancel කිරීම සඳහා
පසුගිය,ා එයාර් ෙංකා ආයතනය රුපියේ ශකෝටි 1,800ක් -ශඩොෙර්
මිලියන 115ක්- ශගවා තිශබනවා. ඒ, එම ගිවිසුම් හතර cancel
කිරීම සඳහා.
ශෙෝකශද ආර්ථිකය පිළිබඳව යම් ශහෝ අවශබෝධයක් තිශබන
ශකශනක් ඒ ශමොශහොශත් ගිහිේො ග්රීසිශද බැඳුම්කර මිෙදී
ගන්ශන් නැහැ. හැබැයි, අශේ මහ බැංකුශේ හිටපු අධිපතිවරයකු
වන කබ්රාේ, ශඩොෙර් මිලියන 52ක බැඳුම්කර ග්රීසිශයන් මිෙදී
ශගන තිශබනවා. නමුත්, අ, සතයකට ශවච්ච ශ,යක් නැහැ. එහි
පාඩුව ශම් වන විට රුපියේ ශකෝටි 806යි. ඒ වාශගමයි, ඇවන්ට්
ගාර්ඩ් ගනුශ,නුව. විශ ේෂශයන්ම රාජය ශවත ෙැබී තිබුණු ධනය
ශප්ගලගලික ආයතනයන්ට පැවරීම ශහේතුශකොටශගන ඇවන්ට්
ගාර්ඩ් ගනුශ,නුශවන් සිදුවූ පාඩුව වන රුපියේ ශකෝටි 1,140ක්
සම්බන්ධශයන් ,ැන් මහාධිකරණශද නඩු ශගොනු කරො
තිශබනවා.
ේළඟට, ශතේ මිෙදී ගැනීම. විශ ෂ
ේ ශයන්ම, පසුගිය අශගෝස්තු
මාසශද ශතේ මිෙදී ගැනීම පිළිබඳ නියමිත පරිදි ශටන්ඩරය
කැඳවා තිශබනවා. එම ශටන්ඩරය නියමිත පරිදි කැබිනට්
මණ්ඩෙයට ාදිරිපත් ශනොශකොට, ක්ෂණික ශතේ මිෙදී ගැනීම්
නිසා ඛනිජ ශතේ නීතිගත සංස්ථාවට සිදු වූ පාඩුව එම
ශටන්ඩරයට අනුව සහ ක්ෂණිකව මිෙදී ගත් ඒවා අතර ශවනස
රුපියේ ශකෝටි 1,400යි. ඒ වාශගම, ශහජින් ගිවිසුම හරහා සිදුවී
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ඇති පාඩුව රුපියේ ශකෝටි 1,020යි. ඒ වාශගම, ,ැන් ශම්
සාකච්ඡාවට බඳුන් වන බැඳුම්කර ගනුශ,නුව නිසා සිදුවී ඇති
පාඩුව රුපියේ ශකෝටි 1,100යි. ඒ කියන්ශන් ශමොකක්,, ගරු
කථානායකතුමනි? ශම් රට පාෙනය කරන ෙ, ශම් පාෙක
කණ්ඩායම මහජනයාශග ධනය තමන්ට සිතු සිතු පරිදි, රිසි ශසේ
අවභාවිත කරපු; ශහොරකම් කරපු; නාස්ති කරපු ාතිහාසයක්
තිශබනවා. ශමහි භයානකම තත්ත්වය ශම්කයි, ගරු
කථානායකතුමනි.
2015 ජනවාරි මාසශද 8වැනි,ා එම මැතිවරණ ශේදිකාශේ
වි ාෙ ශෙස සාකච්ඡාවට බඳුන් වුශණ්, එවකට පැවති පාෙනශද
වංචා සහ දූෂණයන් පිළිබඳව; එහි අකාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳව; එහි
මු,ේ අවභාවිතාව පිළිබඳවයි. ඕනෑවටත් වඩා සංඛයා ,ත්ත,
ශතොරතුරු, සාක්ෂි සහිතව ඒවා සමාජශද සාකච්ඡාවට බඳුන්
ශවමින් තිබුණා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසාම ජනවාරි
මාසශද 8වැනි,ා ශම් පාෙනයට ෙැබුණු ජන වරශම් පිටුපස තිබුණු
හරය අන් කවරක්වත් ශනොශවයි, ශම් වංචනිකයන්ට ,ඬුවම් දීම,
වංචා කරන ෙ, ශගලශපොළ අත් පත් කර ගැනීම සහ වංචාශවන්
වැළැක්වීමයි. හැබැයි, ආණ්ඩුව ශගොඩනඟා ශකටි කාෙයක්
ඇතුළත වංචනිකයන්ට ,ඬුවම් ශ,නවා ශවනුවට, වංචනිකයන්
ආරක්ෂා කිරීශම් පිළිශවතකට තමුන්නාන්ශසේො අවතීර්ණ වුණා.
වංචා කරපු ශගලශපොළ පවරා ගන්නවා ශවනුවට, ඒ ශගලශපොළවලින්
යම් පංගුවක් තමන්ටත් අත් පත් කර ගත හැකි, කියන
සාකච්ඡාවට අවතීර්ණ වුණා. ඒ නිසා සමහර අමාතයවරු ාතාමත්
ඍජු ශෙස මැදිහත් ශවමින්, එම වංචා කරන ෙ, ධනශයන්
ශකොටසක් තමන් ශවත අත් පත් කර ගැනීම සඳහා, අ,ාළ
පරීක්ෂණ යට ගැන්වීම්, පරීක්ෂණ ාදිරියට ශගන යාමට බාධා
කිරීම් සිදුවූ බව ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඕනෑවටත් වඩා වැඩිශයන්
ශහළි,රවු වී තිශබනවා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඇති වුණු විවා,යක්
ශහේතුශකොටශගනම, එම වංචනිකයන් පිළිබඳව ාදිරිපත් කරන ෙ,
කරුණු මත හිටපු නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාතයතුමාට තම
අමාතය ුරරශයන් පවා ාේො අස් ශවන්න සිදුවී තිබුණා. ඒ නිසා,
වංචාවට ,ඬුවම් ශ,න්න එන අය වංචනිකයන්ශග ශගලශපොළ පවරා
ගන්නවා ශවනුවට වංචනිකයන් ආරක්ෂා කර, වංචා කරන ෙ,
ශගලශපොළ ශබ,ා ගැනීම සඳහා වූ සාකච්ඡාවකට අවතීර්ණ වුණා.
ේටත් වඩා භයානකම තත්ත්වය තමයි, තමුන්නාන්ශසේොත්
මහා පරිමාණ වංචා, දූෂණවෙට හවුේ ශවන්න පටන් ගැනීම. ඒශක්
සංශක්තාත්මක ගනුශ,නුව තමයි, ශපබරවාරි මාසශද 27වැනි,ා
සිදුවූ ශම් බැඳුම්කර ගනුශ,නුව. බැඳුම්කර ගනුශ,නුව කිසිශසේත්ම
ශම් අවුරුදු තුනක වංචා, දූෂණ ධූරාවලිය ශනොශවයි. 2015
ශපබරවාරි මාසශද 27වැනි,ා සිදුවුණු බැඳුම්කර ගනුශ,නුව ශමම
වංචා, දූෂණවෙ සංශක්තයයි. නමුත්, මුළු ධූරාවලියම ශනොශවයි. ඒ
ධූරාවලිය පිළිබඳව ශවනත් ,වසක සවිස්තරාත්මකව ශමම
පාර්ලිශම්න්තුශේ විවා, කරන්න අප ෙැහැස්තියි. හැබැයි ශම් එහි
සංශක්තයයි. ගරු කථානායකතුමනි, 2015 ශපබරවාරි මාසශද
27වැනි ,ා ශම් ගනුශ,නුව සිගලධ වුණාට පසුව 2015 මාර්තු මාසශද
9වැනි ,ා මාධය සාකච්ඡා පවත්වා අපි ශම් කරුණු ශහළි,රවු කළා.
ගරු කථානායතුමනි, 2015 මාර්තු මාසශද 17වැනි ,ා ශම්
පාර්ලිශම්න්තුශේදී මවිසින් 23(2) යටශත් ්රකා යක් කරො ශම්
බැඳුම්කර ගනුශ,නුව පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක ශතොරතුරු ාේො
සිටීමත්, ගනුශ,නුශේ ස්වභාවයත් ශහළි,රවු කිරීමත් කළා. ඒ
පිළිබඳව 2015 මාර්තු මාසශද 17වැනි දින හැන්සාඩ් වාර්තාශේ
සඳහන්ව තිශබනවා. එදින 23(2) යටශත් අවසානශදදී මා අසා සිටි
්ර ්න කිහිපය ශම් හැන්සාඩ් වාර්තාශේ තිශබනවා. බැදුම්කර
ගනුශ,නුව සිගලධ ශවො දින 20කට පසුවයි මා ශම් පිළිබඳව
ශහළි,රවු කරන්ශන්. 2015 ශපබරවාරි 27වැනි ,ා බැඳුම්කර
ගනුශ,නුව සිගලධ වුණා. 2015 මාර්තු 17වැනි ,ා පාර්ලිශම්න්තුශේදී
මා ශම් පිළිබඳව ශහළි,රවු කළා. ශම් ගනුශ,නුව සිගලධ ශවො
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අවුරුදු තුනක් ශවන්න තව ශපොඩි කාෙයයි අඩු. හැබැයි, ශම්
ගනුශ,නුව සිගලධ ශවො දින 20ක් ගියාට පසුව මම ශම්
පාර්ලිශම්න්තුශේදී ඇහුශේ ශමොකක්,? ගරු කථානායකතුමනි,
2015 මාර්තු 17වැනි දින හැන්සාඩ් වාර්තාශේ සඳහන් එම ශකොටස
මා උපුටා ,ක්වන්නම්. එහි මා ශමශසේ අසා තිශබනවා:

01.

"2015 ශපබරවාරි මාසශද 27වැනි දින බැඳුම්කර
නිකුතුශේ වටිනාකම ,ස ගුණයකින් ාහළ ,ැමීමට
ශහේතුව කුමක්,?" බිලියනයක් ාේො බිලියන 10ක්
,ක්වා වර්ධනය කිරීමට ශහේතුව කුමක්,?

02.

"හදිසි මු,ේ අව යතාවක් ශවනුශවන් ශවනත්
ශවන්ශගලසියකට අ,ාළ ශකොන්ශගලසි පූර්වශයන් ්රකා
කර නැවත කැඳවීමට පියවර ශනොගත්ශත් ඇයි?"
ශමොක,, ආණ්ඩුව කිේවා, හදිසි මු,ේ අව යතාවකට
ශම්ක වැඩි කරන්න කියො. ේට ශපර දිනශද එවකට
අගමැති උපශගල ක ශෙස කටයුතු කළ මලික්
සමරවික්රම මැතිතුමාත්, මු,ේ අමාතයවරයාත්, කබීර්
හාෂිම් අමාතයවරයා ඇතුළු කණ්ඩායමක් සාකච්ඡාවක
නිරත වුණා. ඒ සාකච්ඡාශවන් එවකට මාර්ග ාදිකිරීම්
සඳහා තිශබන බිලියන 79ක් ශගවීම් සඳහා හඳුනාශගන
තිබුණා. ඒක හරි. හැබැයි, ඒ සඳහා මු,ේ අව යව
තිබුණා නම් මා පාර්ලිශම්න්තුශේදී ්ර න
් කරනවා,
"හදිසි මු,ේ අව යතාවක් ශවනුශවන් ශවනත්
ශවන්ශගලසියක් අ,ාළ ශකොන්ශගලසි පූර්වශයන් ්රකා
කර නැවත කැ,වීමට පියවර ශනොගත්ශත් ඇයි? මු,ේ
අව ය නම් පූර්ව ශකොන්ශගලසි සහිතව ාතා ාක්මනින්
නැවත ශවන්ශගලසියක් කැඳවන්න තිබුණා." කියො.
හැබැයි, ඒ ශවන්ශගලසිය ශනොකැඳවා බිලියන එක
බිලියන 10 ,ක්වා වැඩි කරගත්ශත් ඇයි? තුන්වැනි
්ර න
් ශයන් එ,ා මම අසා තිශබන්ශන් ශමයයි.

03.

"මිලියන 1,000ක් වැනි මු,ෙක් කේපිරීම සඳහා අවුරුදු
30ක කාෙයක් ෙබා දුන්ශන් කුමන ශහේතුවක් මත,? ඒ
ශවනුශවන් සියයට 12.5ක ාහළ ශපොලී අනුපාතයක්
්රකා යට පත් කරනු ෙැූවශේ ඇයි?" මිලියන 1,000ක්
වැනි මු,ෙක් අවුරුදු 30ක කේපිරීමක් සඳහා සියයට
12.5ක ශපොලී අනුපාතයක්,- එවකටත් බැඳුම්කර
ගලවිතීයික ශවශළඳ ශපොශළේ සියයට 9.3ක ශපොලී
අනුපාතිකයක් තිබියදී 12.5 ,ක්වා ාහළ අනුපාතිකයක්ගත්ශත් ඇයි කියො මා අසා තිශබනවා. ේළඟට, මා
ශමශසේ අසා තිශබනවා.

04.

"ශපබරවාරි 26වැනි දින පැවැති රැස්වීම හා, -ඒ
කියන්ශන්, මම කලින් කියපු අමාතයවරුන්ශග රැස්වීමපසු දින බැඳුම්කර නිකුතුශේ අගය ාහළ ,ැමීම අතර
සම්බන්ධයක් තිශබ්,?" ශම් රැස්වීම හා ශම් බැඳුම්කර
ාහළ ,ැමීම සඳහා තිබුණු ශම් සම්බන්ධය ශමොකක්,?
ේළඟට, මා ශමශසේ අසා තිශබනවා.

05.

"බැඳුම්කර නිකුතුශේ අගය ාහළ ,ැමීම නිසා ාහළ
ශපොලී අනුපාතයක් යටශත් වූ ෙංසු පිළිගැනීමට සිදු
වූශද,? එශසේ නම් එමඟින් මහ බැංකුවට අොභයක් සිදු
වී තිශබ්,? එශසේ නම් ඒ ශකොපමණ,?" ශම් අහන්ශන්
දින 20කට පසුවයි. ශපබරවාරි මාසශද 27වැනි ,ා සිදු වූ
සිදුවීම පිළිබඳව 2015 මාර්තු 17වැනි ,ායි ශම් විධියට මා
අසන්ශන්. ේළඟට, මා ශමශසේ අසා තිශබනවා.

06.

"ශපබරවාරි මස 27වැනි දින බැඳුම්කර නිකුතුව සඳහා
එක් එක් ආයතනය විසින් ාදිරිපත් කරන ෙ, ෙංසු
්රමාණය සහ එක් එක් ආයතනයට බැඳුම්කර නිකුත්
කරන ෙ, ්රමාණ ශවන් ශවන් ව ශයන් සභාවට
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ාදිරිපත් කරනු ෙබන්ශන්,?" ඒ ශමොකවත් සඳහා
ශනොශවයි, පර්ශපචුවේ ශෙෂරීස් සමාගම ශවත විශ ෂ
ේ
අවස්ථා ෙබාදී තිශබනවා , කියො ,ැන ගන්නයි.
ේළඟට, මා ශමශසේ අසා තිශබනවා.

07.

"ශම් ගනුශ,නුව පිළිබඳව පවත්වනු ෙබන
පරීක්ෂණයක් සාධාරණ හා අපක්ෂපාතී වනු පිණිස මහ
බැංකුශේ සභාපතිවරයා තාවකාලිකව ාවත් කරනු
ෙබන්ශන්,?"

ගරු කථානායකතුමනි, ශම්වා තමයි ශපබරවාරි මාසශද
27වැනි ,ා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී මා ඇසූ ්ර ්න. ගරු
කථානායකතුමනි, ශමහි අවාසනාවන්ත තත්ත්වය ශමයයි. 2015
මාර්තු මාසශද 17වැනි ,ා ශම් අසා තිශබන ්ර ්නවෙට 2018
ජනවාරි මාසශද පළමුවැනි ,ා බැඳුම්කර ශකොමිෂන් සභා වාර්තාව
නිසි පරිදි ාදිරිපත් වන ශතක් නියමිත පරිදි පිළිතුරු ශම් රටට
ෙැබුශණ් නැහැ. එහි සැෙකිය යුතු පංගුවක් ''ශකෝේ'' සභාව හරහා
ාදිරිපත් කරො තිබුණත්, ශප්ගලගලික සමාගමක් වන පර්ශපචුවේ
ශෙෂරීස් සමාගශම් ශම් මැදිහත්වීම පිළිබඳව ශම්වාට පිළිතුරු ෙබා
දුන්ශන් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ශම් පාර්ලිශම්න්තුව. ශම්
පාර්ලිශම්න්තුව තිශබන්ශන් කුමකට ,? සිදුවීම සිදු වන
ශමොශහොශත්දීම ඒ පිළිබඳව ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ්ර ්න කරන
ශකොට විශ ේෂශයන්ම මහ බැංකුව බාර අමාතයවරයා හැටියට
කටයුතු කරපු අග්රාමාතයවරයා නිසි බරින් සහ නිසි වගකීශමන්
යුතුව ශම් ්ර ්න පිළිබඳව ශසොයා බැලිය යුතුව තිබුණා. මම
ශනොශවයි, බැඳුම්කර ශකොමිෂන් සභා වාර්තාවම සඳහන් ශකොට
තිශබනවා, අග්රාමාතයවරයා ශමහිදී පිළිතුරු ෙබාදීශම්දී ඒ අව ය
බර සහ සැෙකිේෙ තබා ශනොගත් බව. ඒකයි ශපන්නුම් කරන්ශන්.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ශම් විනා ය දික් ඇශ,න්න ශපර,
මහජනයාශග මහා ධනස්කන්,යක් නාස්ති ශවන්න ශපර වළක්වා
ගත හැකිව තිබුණු, අපරාධකරුවන් ශසොයා ගත යුතුව තිබුණු
අපරාධකරුවන්ට ,ඬුවම් ෙබා දිය යුතුව තිබුණු අවස්ථාවක්.
හැබැයි, ඒ අවස්ථාව අවුරුදු තුනක් පස්සට ඇ,ශගන ගිශද
ඇයි? තමුන්නාන්ශසේොශග යහපාෙනය පිළිබඳ සුන්,ර වැකි අ,
වැඩක් නැහැ. අ, තමුන්නාන්ශසේොශග සියලු ක්රියාමාර්ග අන්තිමට
බිත්තියට ශහේත්තු වූවාට පසුව ගනු ෙබන ක්රියාමාර්ග. ශම් වාශග
ක්රියාමාර්ග අපි
ඕනෑතරම්
,ැක තිශබනවා, ගරු
කථානායකතුමනි. ශම්වා අවසානශදදී බිත්තියට ශහේත්තුවූවාට
පසුව, කර කියාගත ශනොහැකි තත්ත්වයක් ඇති වුණාට පසුව ගනු
ෙබන ක්රියාමාර්ග. එශසේ නැත්නම්, අශේ ගම්වෙ කියනවා වාශග
කරවටක් ගිලුණු පසු ශබ්රීම සඳහා ගනු ෙබන ක්රියාමාර්ග. එම
නිසා
ගරු
කථානායකතුමනි,
අග්රාමාතයවරයා
ශම්
පාර්ලිශම්න්තුවට
ාදිරිපත් කරන ෙ,
්රකා කිසිශසේත්ම
අවංකභාවශයන් කරන ෙ, ්රකා ශනොව, වංක භාවය - බිත්තියට
ශහේත්තු වුවාට පසුව ආරක්ෂා වීම සඳහා කරනු ෙබන ්රකා .
එතැන් සිට ඇතිශවච්ච දියත්වීම් සියේෙ; මාරපන කමිටුව, රවි
කරුණානායක උප
නායකයා පිළිබඳ තීරණ ශම් සියේෙ
බිත්තියට ශහේත්තුවූවාට පසුව ාන් මිදීම සඳහා ,රන ෙ, ාතාමත්
අසාර්ථක, අසරණ තීරණ. ඇයි, මම එශහම කියන්ශන්? එ,ා ශම්
පාර්ලිශම්න්තුශේ අගමැතිතුමාශග ්රකා ය කුමක්,? මා ඒකත්
උපුටා ,ක්වන්නම්. මම ාතා පැහැදිලිව කිේවා, මහ බැංකු
අධිපතිවරයා පිළිබඳව ශම් ්ර ්නය ඇහුවාය කියා. එතුමා ශමශහම
ශ,යක් කියනවා. පිළිතුර; "ඒ ශටන්ඩර් එක දීො තිශබනවා. මහ
බැංකු අධිපතිවරයා ශම්කට සම්බන්ධ වුණාය කියා කරුණු නැහැ.
එය සතයශයන් ශතොරයි. මම ශ,චැනි වරටත් ශකොමිටියට කිේවා,
'ආපසු ශම් ගැන ශසොයා බෙන්න' කියා. ඔහු ඒ උපශ,ස් ෙබා
දුන්ශන්, නිශයෝජය අධිපතිවරුන් ශ,ශ,ශනක් ාදිරිශදදීයි. මහ
බැංකු අධිපතිවරයා ශටන්ඩර් මණ්ඩෙශද කටයුතුවෙට මැදිහත්
වූවාය කියන
ශචෝ,නාව ප,නමින් ශතොරයි." ගරු
කථානායකතුමනි, 2017 මාර්තු මාසශද 17 ශවනි,ායින් දින
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[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

විස්සකට පසුව අග්රාමාතයවරයා ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට කියනවා
නම්, මහ බැංකු අධිපතිවරයාශග මුළු මැදිහත්වීම සගලභාවශයන්
සහ ඔහුට එේෙ කරන ෙ, ශචෝ,නා ප,නමින් ශතොරයි කියා
ශම්කට විවා,යක් ඇති වුශණ් නැහැ. එතැනින් එහා ශම්කට
කරන්න ක්රියාමාර්ගයක් නැහැ. හැබැයි අ, බැඳුම්කර ශකොමිෂන්
වාර්තාව ශමොකක්, කියන්ශන්? ඒ වාර්තාශේ කියනවා, මශහේන්ද්රන්
මහතා රුපියේ මිලියන ,හ ,හස් පණස් අටක වටිනාකමක් ඇති
බැඳුම්කර නිකුත් කරන ශෙසට නිශයෝග කර ඇති අතර, එමගින්
සාව,ය ශෙස පර්ශපචුවේ ශෙෂරීස් සමාගමට ශවන්ශගලසිශදදී
වැඩි අගයක් ෙබා ගැනීමට හැකි වී ඇත. ශපබරවාරි 27 ශවනි දින
ශවන්ශගලසිශයන් ොභ ෙැබීම සඳහා මශහේන්ද්රන් මහතා පර්ශපචුවේ
ශෙෂරීස් සමාගමට අභයන්තර ශතොරතුරු ෙබා දී ඇත.
අ, ශමොකක්, කියන්ශන්? එ,ා
ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී
මශහේන්ද්රන්
ආරක්ෂා
කිරීශම්
්රමුඛතම
කාර්යභාරය
අග්රාමාතයවරයා හැටියට ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඔබතුමා ාදිරිපත්
කළා. ඒක තමයි බැඳුම්කර ශකොමිසමත් ඔබතුමාශගන් ්ර ්න
කරන්ශන්, වි ්වාස තැබීම පිළිබඳ ්ර ්නය. මා කියන්ශන් ශම්ක
වි ්වාසය ශනොශවයි. ගජමිතුරුකමක්ය කියායි මම වි ්වාස
කරන්ශන්. ගජමිතුරුකමක්.
ඒ විතරක් ශනොශවයි. ගරු කථානායකතුමනි, තවත් ශමශහම
කියනවා, 2015 ශපබරවාරි මාසශද 27 වන දින බැඳුම්කර
ගනුශ,නුශේදී අර්ජුන මශහේන්ද්රන් මහතාශග මැදිහත් වීශම් ඍජු
්රතිලෙයක් ශෙස ශ්රී ෙංකා රජයට සිදු වී ඇති වළක්වා ගත හැකිව
තිබු පාඩුව මිලියන 688 කි. ශමම පාඩුවට මශහේන්ද්රන් මහතා
වගකිව යුතුය.'' ශකොශහොම, කියන්ශන්? ''ඒ විතරක් ශනොශවයි,
ශමය ඔහුශගන් අය කර ගැනීමට නිර්ශගල
කරමි.'' කියෙත්
කියනවා. එශසේනම් ශමොකක්, වී තිශබන්ශන්? පාර්ලිශම්න්තුශේදීම
අග්රාමාතයවරයා ගනුශ,නුව
ආරක්ෂා
කිරීම ශවනුශවන්
මශහේන්ද්රන් මහතා ඍජු ශෙස ආරක්ෂා ශකොට තිශබනවා. හැබැයි
මාර්තු
මාසශද
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ශවනි,ා
අග්රාමාතයවරයා
ශමම
පාර්ලිශම්න්තුශේදී කරන ෙ, ්රකා ය සාව,ය බව ශමම බැඳුම්කර
ශකොමිෂන් සභා වාර්තාව තහවුරු කර තිශබනවා.
ඒ විතරක් ශනොශවයි. ගරු කථානායකතුමනි, ශම්කට පිටිපන
කමිටුව පත් කළා. ඒ පිළිබඳ ශේ, ගණනාවක් තිශබනවා. හැබැයි
මම ඒ ශේ, ගණනාවම උපුටා ,ක්වන්නට සූ,ානම් ශවන්ශන්
නැහැ. හැබැයි ශම් පිටිපන කමිටුව පිළිබඳව අග්රාමාතයවරයා
විශ ේෂ අවධානයක් ශයොමු කරනවා, ශම් පිටිපන කමිටුව ාතාමත්
නිරවුේ කමිටුවක්ය කියා. ඒ සඳහා වන එක වගන්තියක් මම
ඔබතුමාට උපුටා ,ක්වන්නම්. "ශම් සඳහා ආර්ථික විශ ේෂඥයින්
ඕනෑ කියො සමහර අය කියනවා. මම අහන්ශන් එක ්ර ්නයයි.
නඩු ,ැම්ශමොත් නඩු අහන්ශන් කවු,? අපි ආර්ථික විශ ේෂඥයින්
නඩුකාරයින් කරනවා,? පත් කරන්ශන් සාමානය නීතිඥවරු.
ශම්කට අපට නඩු ,මන්න බැහැ. නැත්නම් වයවස්ථාව ශවනස්
කරො විශ ේෂඥයින් ශගන්වන්න ඕනෑ. නැත්නම් ජූරියකට
primary dealers ,මන්න ඕනෑ. මතක තියා ගන්න. නඩුවක්
,ැම්මත් නඩුව අහන්ශන් ශම් සුදුසුකම් තිශයන අය මිසක් ශවන
කවුරුවත් ශනොශවයි.
මහාධිකරණ, දිස්ත්රික් අධිකරණ නඩු
අහන්ශන් ශම් අය. ශමොකක් ශහෝ විධියකට නීතිය කඩ කර
තිශබනවා නම්, ශම්ක උසාවි ාදිරිපත් කරන්න බැහැ.
ාස්සර ශවොම ඒ ගැන අහන්න, ශම් නීතිඥයන් තුන්ශ,නා.
ාන් පස්ශසේ කටයුතු කරන්න. ශම්ශක් නීතිඥයන් තුන්ශ,නා පත්
කිරීම ගැන." ශම් පිටිපන කමිටුව ගැන එතුමා ්රකා කළ
ආකාරයයි.
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ශමම වංචාව ශසොයා බැලීම සඳහා තිශබන ාතාම විධිමත් සහ
පැහැදිලිම කමිටුව පිටිපන කමිටුව බව අග්රාමාතයවරයා
පාර්ලිශම්න්තුවට පුන පුනා ්රකා කළා. හැබැයි, කනගාටුවට
කාරණය ශම්කයි, ගරු කථානායකතුමනි. බැඳුම්කර ශකොමිෂන්
සභා වාර්තාව ාතා පැහැදිලිව ශපන්නුම් කර තිශබනවා, පිටිපන
කමිටුවට ේට අව ය වන පරිචය ශහෝ ේට අව ය වන ,ැනුම ශහෝ
එවැනි කාර්ය භාරයක් කිරීමට සුදුසුකම් ශනොමැති බව. ශජයෂ්ඨ
සහ ්රකට නීතිඥවරු තිශ,ශනකුශගන් යුත් පිටිපන කමිටුශේ
සාමාජිකයන් රජශද සුරැකුම් සහ රාජය ණය වැනි සාශේක්ෂ,
සංකීර්ණ විෂය පථයක් පිළිබඳව තාක්ෂණික ,ැනුමක් ශහෝ
්රාශයෝගික අවශබෝධයක් සහිත වූවන් ශනොවූ බව එම ශකොමිසශම්
අ,හසයි; ශමම කමිටුවට තමන් පරීක්ෂාවට ෙක් කරන්නා වූ
කරුශණ් තාක්ෂණික සහ ්රාශයෝගික පැතිකඩ පිළිබඳව ,ැනුම සහ
අත්,ැකීම් ඇති සාමාජිකයන් සිටිශද නම්, පරීක්ෂණ කමිටුව
කාර්යක්ෂම විය හැකිව තිූව බව ශකොමිසශම් අ,හසයි. එම නිසා
පිටිපන කමිටුව, ශම් සිගලධිය පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා තිශබන
සුදුසුම හා
ක්තිමත්ම කමිටුව ශෙස එ,ා අග්රාමාතයවරයා
පාර්ලිශම්න්තුශේදී වගන්ති ගණනාවකින් තහවුරු කර තිබුණත්,
එම කමිටුවට ඒකට කිසිදු සුදුසුකමක් ශනොමැති බව බැඳුම්කර
පිළිබඳව ශසොයා බැලීමට පත් කළ ශකොමිෂන් සභාව ාතා
පැහැදිලිව නිර්ශගල කර තිශබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ශම් ගනුශ,නුව සිදුවූ ශමොශහොශත් සිට
විෂයය භාර අමාතයවරයා හැටියට අග්රාමාතයවරයා, එය
ආන්ශ,ෝෙනයට තුඩු දුන්නාට පසුව පාර්ලිශම්න්තුවට වග
කිවයුත්තා ශෙස අග්රාමාතයවරයා, ඒ වාශගම වංචා, දූෂණවෙට
එශරහිව 2015 ජනවාරි මාසශද 8වැනි ,ා ්රතිඥා දුන්
අග්රාමාතයවරයා ශෙස එතුමාශග සමස්ත හැසිරීමම, දූෂිතයාට
,ඬුවම් දීම ශහෝ දූෂණ එළි,රවු කිරීම ශවනුවට, ාතා පැහැදිලිව
දූෂිතයා ආරක්ෂා කිරීම සහ දූෂණය වසන් කිරීම ශ,සට ශයොමු වී
තිබුණා. එය ශනොකියා තමයි බැඳුම්කර ශකොමිසම -මා ,න්ශන්
නැහැ, අගමැතිවරයාට ඒ සිජු ශචෝ,නාව කරන්න ශකොමිසම ඒ
තරම් ්රබෙ තැනකට යයි කියා.- හැබැයි, ජනාධිපති ශකොමිෂන්
සභාව වයංගශයන්- මා හිතනවා ඒක එශහම තමයි කියො. ඒක
තමයි සිංහෙ භාෂාව.- කියනවා, අග්රාමාතයවරයා, මහ බැංකුශේ
අධිපතිවරයා සහ ඔවුන් විසින් ශ,න ෙ, ශතොරතුරු මත
මුළුමනින්ම වි ්වාසය ශනොතැබිය යුතුය තිබුණාය කියො. එයින්
කියන්ශන් ශමොකක්,? ඔවුන් ආරක්ෂා ශනොකළ යුතුව තිබුණා.
ශම්ශක් අනික් පැත්ත. කියන්ශන් negative පැත්තයි. Positive
පැත්ත ශමොකක්,? ආරක්ෂා ශනොකළ යුතුව තිබුණාය කියන එකයි.
ඒකයි ශම් කියන්ශන්. ඒ නිසා බැඳුම්කර ශකොමිෂන් සභා වාර්තාව
මඟින් විෂයය භාර අමාතයවරයා ශෙසත්, අග්රාමාතයවරයා ශෙසත්
නි ්ි ත ශෙස එේෙ වී තිශබන ශචෝ,නා කිසිශසේත්ම බැහැර
ශනොකළ යුතු ශචෝ,නාය කියා අපි වි ්වාස කරනවා. ඒ නිසා ශම්
පරීක්ෂණය ාදිරියට ශගන යා යුතුව තිශබනවා.
අපරාධ
පරීක්ෂණ
ශ,පාර්තශම්න්තුවට,
නීතිපති
ශ,පාර්තශම්න්තුවට,- මා කියන්ශන් නැහැ ඒවා කව,ාවත් ස්වාධීන
ආයතන බවට පත් ශවයි කියො. ඒවා හැම ,ාමත් ශගල පාෙන
හස්තයන්ශග වුවමනාවෙට කටයුතු කර තිශබන ාතිහාසයක්
තිශබනවා. File ොච්චු යටට යන විධිය අපි ,න්නවා; ශචෝ,නා
ශවනස් වන විධිය අපි ,න්නවා; ශචෝ,නාවලින් ගැෙශවන්න
ශචෝ,නා ශගොනු කළ ාතිහාසයක් තිශබන බව අපි ාතා ශහොඳින්
,න්නවා. අපරාධ පරීක්ෂණ ශ,පාර්තශම්න්තුව තමන්ශග නිමිත්ත
කලින් ශහොයා ගන්නවා. එක්ශකෝ දූෂිතයා නම් කර ගන්නවා.
දූෂිතයා නම් කරශගන පරීක්ෂණ ශපළ ගස්වනවා. එක්ශකෝ
නිවැරදිකරු නිමිත්ත කරශගන පරික්ෂණ ශපළ ගස්වනවා. එශහම
ශගල පාෙන ාතිහාසයක් ශම් පරීක්ෂණ ශ,පාර්තශම්න්තුවට
තිශබන බව අපි වි ්වාස කරනවා. එම නිසා අපිට ඒ පරීක්ෂණ
පිළිබඳව සියයට සියයක වි ්වාසයක් නැහැ. හැබැයි, අපි ශම්
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කාරණය වි ්වාස කරනවා. අපරාධකරුවන්ට, වංචනිකයන්ට
,ඬුවම් දීම සඳහා අශේ රශට් පාර්ලිශම්න්තුව විසින් සකස් කරන
ෙ, නීති සහ පිහිටුවා තිශබන ආයතන ශගල පාෙන හස්තයන්ශග
මුළු අධිකාරිත්වයට යට වී තිශබනවා නම්, අවසානශදදී
අපරාධකරුවන්ට, වංචනිකයන්ට ,ඬුවම් දීම සඳහා වි ාෙම
වගකීම තිශබන්ශන් ශම් රශට් ජනතාව අශත්යි, ගරු
කථානායකතුමනි. ඒ නිසා ශම් රශට් ජනතාව තමන් අශත් තිශබන
බෙය උපශයෝගි කරශගන ශමම අපරාධකරුවන්ට ,ඬුවම් ශ,යි
කියන ,ැඩි වි ්වාසය අපි තුළ තිශබනවා. සමාජයවත්
අපරාධකරුවන්ට, වංචනිකයන්ට ,ඬුවම් දීම සඳහා ශපෙශඹන්ශන්
නැත්නම්, ඒ සඳහා නායකත්වය දුන් අය වංචනිකයන් සහ
දූෂිතයන් නම්, ඒ සඳහා තිශබන ආයතන අකාර්යක්ෂම ශවො
ශගල පාෙන හස්තයන්ට මැදිවී තිශබනවා නම්, අවසානශදදී ශම්
අවනඩුව තිශබන්ශන් කා ාදිරිපිට,? ගරු කථානායකතුමනි,
අවසානශදදී ශම් අවනඩුව තිශබන්ශන් මහජනයා ාදිරිපිටයි.
මහජනයා ශම් අවනඩුවට ශහොඳ තීන්දුවක් ගත්ශත් නැත්නම් ගරු
කථානායකතුමනි අපි මහජනයා ගැනත් කේපනා කර බෙන්න
ඕනෑකම තිශබනවා. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම
සම්බන්ධශයන් විමර් නයශකොට, කරුණු විමසා බො වාර්තා
කිරීම සඳහා වූ ජනාධිපති පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් සභාශේ වාර්තාව
පිළිබඳව අපිට කියන්න තිශබන්ශන් ඒකයි.
ගරු කථානායකතුමනි, ේළඟට බරපතළ වංචා, දූෂණ, රාජය
සම්පත්, වර්රසා,, බෙය සහ අධිකාරිය අනිසි ශෙස භාවිත කිරීම
සම්බන්ධශයන් විමර් නය කිරීම සඳහා වූ ජනාධිපති පරීක්ෂණ
ශකොමිෂන් සභාශේ වාර්තාව පිළිබඳව මා අවධානය ශයොමු කරන්න
කැමැතියි.
ගරු කථානායකතුමනි, විශ ේෂශයන්ම ශමම වාර්තාව ෙබා දුන්
දින වකවානු සහ ඒවා පාර්ලිශම්න්තුවට ාදිරිපත් කළ දින
වකවානුත් එක්ක සන්සන්,නය කර බෙන විට එම වාර්තා ටිකක්
නිද්රාශීලීලීයි; ඒ වාර්තාව එළියට එන්න කලින්ම හමස් ශපට්ටියට
ගියාශ,ෝ කියන සැකය අපට ඇති වනවා. ශමශතක් කාෙයක් එම
වාර්තාවට සිදු වුණු සිදුවීම් දිහා බැලුවාම අපට එශහම තමයි හිතා
ගන්න ශවන්ශන්.

222

ශගලවේ ාස්සරහට යන්ශන් නැත්ශත්. එ,ා "වහ" අ, "රහ" ශවච්ච
විධිය, අව ය නම් ඒවාට අ,ාළ නම් ගම්, ශතොරතුරු ඕනෑම
ශවොවක කියන්න පුළුවන්.
ගරු කථානායකතුමනි, ශමම බරපතළ වංචා, දූෂණ, රාජය
සම්පත්, වර්රසා,, බෙය හා අධිකාරිය අනිසි ශෙස භාවිත කිරීම
සම්බන්ධශයන් විමර් නය කිරීම සඳහා වූ ජනාධිපති පරීක්ෂණ
ශකොමිෂන් සභාව විසින් ආයතන 34ක් පරීක්ෂණයට භාජනශකොට
තිශබනවා. ඒ ආයතන 34න් රුපියේ මිලියන 3,172ක් අවභාවිතා
වී ඇති බව ,ැනට වාර්තාශකොට තිශබනවා. මහජනයාශග ධනය
රුපියේ ශකෝටි 317ක්; 317,24,00,000ක් අවභාවිතා වී ශහෝ
නාස්ති වී
ශහෝ ශසොරකම් වී තිශබන බවට වාර්තාශකොට
තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒවා එකින් එක විස්තර
කරන්ශන් නැති වුණාට, ,ැන් ආන්ශ,ෝෙනයට තුඩු දී තිශබන
ස්වාධීන රූපවාහිනිශද ගනුශ,නුව පිළිබඳව ඔබතුමාශග අවධානය
ශයොමු කරවන්න මා සූ,ානම් ශවනවා. විශ ේෂශයන්ම ස්වාධීන
රූපවාහිනී ආයතනයත් එම වකවානුශේදී ශමම ,ැන්වීම් ්රචාරණය
කිරීම, මුළුමනින්ම රූපවාහිනී ආයතනය මැතිවරණය සඳහා
උපශයෝී කර ගැනීම ආදී කරුණු ශහේතු ශකොටශගන ඇති වී
තිශබන පාඩුව පිළිබඳව ශමශහම ,ක්වා තිශබනවා. ඒ
ජනාධිපතිවරණශදදී මීඩියා ෆැක්ටරි නිශයෝජිත ආයතනශද
,ැන්වීම්වලින් - මම රවුම් අගය කියන්නම්.- රුපියේ මිලියන
101ක්; වික්ටරි ඇඩ්වර්ටයිසින්
නිශයෝජිත ආයතනශද
,ැන්වීම්වලින් රුපියේ මිලියන 08ක්, Rate Card මඟින් රුපියේ
මිලියන 112ක්, මමත්රීපාෙ මහත්මයාශග ,ැන්වීම් ්රචාරය
ශනොකිරීම පිළිබඳව රුපියේ මිලියන 09ක් ආදී ව ශයන් රුපියේ
මිලියන 235ක්; රුපියේ 23,52,00,000ක් ITN නාළිකාශේ මු,ේ
අවභාවිතා වූ බව සඳහන් වී තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි,
ITN නාළිකාවට රුපියේ ශකෝටි 23ක්. ාතින්, නාළිකාවක් ාතිරි
ශවයි කියො මම හිතන්ශන් නැහැ. එවැනි කුඩා ආයතනයකින්
රුපියේ මිලියන 235ක් -

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමාට තව විනාඩි පහක කාෙයක් තිශබනවා.

ගරු කථානායකතුමනි, ශමම වාර්තාව අනුව ආයතන 34ක්
පරීක්ෂා කර තිශබනවා. ශම් පරීක්ෂණ 34 තමයි, ඒ වකවානුව
පිළිබඳව කරන ෙ, මහා වංචා දූෂණ 34 කියො මා කිසිශසේත්ම
කියන්ශන් නැහැ. ,ැනට අේෙස් ශහෝ දූෂණ ශචෝ,නා විමර් න
ශකොමිසශම් සාකච්ඡාවට බඳුන් වන්නට වි ාෙ කරුණු
්රමාණයක් තිශබනවා. ඒ වාශගම බරපතළ මූෙය අපරාධ විමර් න
ශකොට්ඨාසශද පරීක්ෂණයට භාජනය වී ශගොනු කර තිශබන
නඩු
ගණනාවක්
තිශබනවා.
එශසේම
විගණකාධිපති
ශ,පාර්තශම්න්තුශේත් එවැනි පරීක්ෂණ ගණනාවක් තිශබනවා. ඒ
වාශගම විනිමය පාෙන පනතට අනුව ශකොටස් ශවශළඳශපොශළේ
ඇති කරන ෙ, "ශගම්" පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් සිදු ශේ යයි අපි
වි ාෙ බොශපොශරොත්තුවකින් ාන්නවා.

ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිඥස්ස මහතා

විශ ේෂශයන්ම තිෙක් කරුණාරත්න මහතා ශකොටස් ශවශළඳ
ශපොශළේ ්රධාන නිෙයට පත් වුණාට පසුව එතුමා කාර්යක්ෂමව එම
ක්ශෂේත්රශද ඇති වී තිබුණු වංචා, දූෂණ සහ "ශගම්" පිළිබඳව
පරීක්ෂණ වඩාත් ාදිරියට ශගන යයි කියො අශේ වි ාෙ
බොශපොශරොත්තුවක් තිබුණා. නමුත් ,ැන් මා තුළ තිශබන
අවශබෝධය අනුව එවැනි කිසිදු පරීක්ෂණයක් සිදු ශනොවන බව
තමයි වාර්තා වී තිශබන්ශන්. එවැනි පරීක්ෂණ සිදු කරන්න බැරි
ශහේතු අපට ාතා පැහැදිලියි, ගරු කථානායකතුමනි. "කෙකදි වහ
කෙකදි රහ ශවනවාලු." ඒ නිසා 2015ට කලින් වහ ශවො හිටපු
ශබොශහෝ අය 2015 ජනවාරි මාසශද 08 වැනි,ායින් පස්ශසේ රහ
වීශම් ්රතිලෙය නිසා තමයි අ, විනිමය පාෙන පනත අනුව ඒ

එතුමාශග කාෙය ඔක්ශකොම ගන්නවා.

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

මශග කාෙය ශ,නවා.

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශකොච්චර ශවොවක් ගන්නවා,?

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් පරීක්ෂණ වාර්තාශේ සඳහන්
ආකාරයට ශම් ආන්ශ,ෝෙනයට තුඩු දුන් කාරණාව සම්බන්ධශයන්
හය වැනි වගඋත්තරකරුවා ශෙස හිටපු ජනාධිපතිතුමා නම් කර
තිශබනවා. නම් කිරීමට අමතරව ශමශසේ සඳහන් කර තිශබනවා:
" ,ැන්වීම්ෙත් පාර් ්වය වන මහින්, රාජපක්ෂ යන අය අේෙස් පනශත්
70 වන වගන්තිශයහි විස්තර කර ඇති "දූෂණය" වර,, දූෂණයට
කුමන්ත්රණය කිරීශම් වර,, දූෂණයට අනුබෙ දීශම් වර, යන ශමම වැරදි
එකක් ශහෝ ේට වැඩි ගණනක් සිදු කර ඇති බව ශමම ශකොමිෂන් සභාශේ
තීරණයයි."
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

හැබැයි, ේට පස්ශසේ ්රජා අයිතිය අශහෝසි කිරීමක් පිළිබඳව
සාකච්ඡාවක් ශගොඩනැඟිො තිබුණා මම ,ැක්කා. කිසි ශකශනකුට
ශගල පාෙන "ශගම්" ශවනුශවන් පාර්ලිශම්න්තුශේ නීති සම්පා,නය
කිරීමට අපි ාඩ ශ,න්ශන් නැහැයි කියො මම කියනවා.
එය සාධාරණ නැහැ. පාර්ලිශම්න්තුව ,ඬුවම් ෙබා ශ,න
ස්ථානයක් ශනොශවයි. ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ,ඬුවම් දීපු, කැත
ාතිහාසයක්
තිශබනවා.
ශිරාණි
බණ්ඩාරනායක
අග්ර
විනි ්චයකාරතුමියට එශරහිව ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ නඩු අහො නඩුකාරශයෝ කවු, කියන්නත් ,ැන් ෙජ්ජයි,- ,ඬුවම් දුන්නා. ඒ
වාශගම මීට ාහත ාතිහාසශදදීත් නඩු අහො ,ඬුවම් ෙබා දුන්
අවස්ථා අපි ,ැකො තිශබනවා. එම නිසා පාර්ලිශම්න්තුව
කිසිශසේත්ම ,ඬුවම් දීශම් ආයතනයක් බවට පරිවර්තනය ශනොවිය
යුතුයි. ඒ නිසා ශගල පාෙන තීරණයකට අනුව තමන්ට අව ය අය
ශසොයා බො ,ඬුවම් කිරීම සඳහා ශකශරන ක්රියාවලියකට ශම්
පාර්ලිශම්න්තුව යටත් කරන්න අපි ාඩ ශ,න්ශන් නැහැ. එවැනි
ක්රියාමාර්ගයකට අශේ පාර් ්වශයන් කිසිදු සහායක් ෙබා
ශනොශ,නවා පමණක් ශනොශවයි, එවැනි ක්රියා මාර්ග අපි පරා,ත්
කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ශමම වාර්තාශේ ාතා පැහැදිලි
කථාවක් තිශබනවා. ශම් හරහා කියන්ශන් අන් කවරක්වත්
ශනොශවයි. අශේ රශට් නීතිශද තිශබන අඩුවක් ගැන ශකොමිෂන්
සභාව ශපන්නුම් කරනවා. ශකොමිෂන් සභාව ශමොකක්, කියන්ශන්?
දූෂණයට ශහෝ ශවනත් අපරාධ නඩුවකට අධිකරණයකදී වර,කරු
වී ,ඬුවම් ෙැූව අශයකු මහජන නිශයෝජිතශයකු ව ශයන් ශත්රී
පත්වීම නුසුදුසු බව ශ්රී ෙංකා ්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජශද
ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 89වැනි වයවස්ථාශේ සඳහන් ශවනවා. ඒ
කියන්ශන් අවුරුදු ශ,කකට ශනොඅඩු කාෙයක් ,ඬුවම් ෙබා දිය
හැකි වර,කට මාස හයකට වඩා වැඩි සිර ,ඬුවමක් ෙැබුශණොත්,
ඔහුට ජනාධිපතිවරණයකට ශහෝ ශතෝරා පත් කර ගන්නා
මැතිවරණයකට අවුරුදු හතක් ගත වන ශතක් ාදිරිපත් ශවන්න
බැහැ. ශම්ක තමයි ,ැන් තිශබන නීතිය. හැබැයි, ශකොමිෂන් සභාව
කියනවා, ශමම නීතිය සාධාරණ නැහැ කියො. ශම් ශකොමිෂන් සභා
වාර්තාශේ 147 වන පිටුශේ එය ශමශසේ සඳහන් වනවා:
"වර,කට වැරදිකරු කිරීශමන් මහජන නිශයෝජිතශයකු ව ශයන් පත්
කිරීමට නුසුදුසු වන ාහත සීමාවන් සෙකා බැලීශම්දී ශපනී යන්ශන් සිර
,ඬුවම් විඳි ශගල පාෙනඥශයකුට වුව, සත් වසරකින් පසුව නැවත මහජන
නිශයෝජිතශයකු ව ශයන් ශත්රී පත් වීමට අවස්ථාව ඇති බවයි."

ඒ කියන්ශන් ,ැන් තිශබන නීතිශද අඩුවක් ශපන්වො ශ,නවා.
වංචා කරො සිර ,ඬුවම් ෙැූව ශකශනකුට ශහෝ අවුරුදු 7කට පසුව
නැවත මහජන නිශයෝජිතශයකු බවට පත් විය හැකියි.
ශමම වාර්තාශේ 147 වන පිටුශේ වැඩිදුරටත් ශමශසේ සඳහන්
වනවා:
"නමුත් ශමම ශකොමිෂන් සභාශේ අ,හස වන්ශන් අපරාධ ක්රියාවකට
විශ ේෂශයන් 'දූෂණය' වැනි වර,කට වර,කරු වූ ශගල පාෙනඥශයකු සත්
වසරකින් පසුව වුව, මහජන නිශයෝජිතශයකු ව ශයන් ශත්රී පත්වීම
නුසුදුසු බවයි."

එච්චරයි. ඒක හරි නැගල,? කවුරු හරි තනි පුගලගෙ ශයක්
ාෙක්කශකොට ශගන පාර්ලිශම්න්තුව ,ඩයම් කිරීශම්, ,ඬුවම්
කිරීශම් මධයස්ථානයක් ශවනවාට අපි එකඟ ශනොවන්නා ශසේම,
මහජනයාශග ශගලපළ ශහොරකම් කිරීම, නාස්ති කිරීම, දූෂණය
කිරීශම් වර,ට වර,කරුශවක් වුශණොත් ඔහු මහජන
නිශයෝජිතශයක් හැටියට ශතෝරා පත් කර යැවීමට තිශබන අයිතිය
මුළුමනින්ම අවෙංගු කිරීම සඳහා ශමම ශකොමිෂන් සභාව ාදිරිපත්
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කර තිශබන ශයෝජනාවට අපි සියයට 100ක් පක්ෂපාතියි. ශම්
සංශ ෝධනය ශගශනන්න ෙෑස්ති, කියො මම ආණ්ඩු පක්ෂශයන්
,ැන ගන්න කැමැතියි. ශමය සිදු කළ යුතු සංශ ෝධනයක්.
ගරු කථානායකතුමනි, මහ ජනතාවශග ධනය තමන් සිූන සිූන
පරිදි
දූ ශකළිශද ශය,වීමට තාවකාලිකව බෙයට එන
කණ්ඩායමකට අපි ාඩ ෙබා දිය යුතු,? නැවත අවුරුදු හශතන්
එනවා. ඔය තරම් ශහොරකම් කළාට පසුව තවත් බෙශද ාන්න
බැහැ. ශකොශහොමත් අවුරුදු හතක් විතර එළිශද ාන්න ශවනවා.
නැවත එනවා. ,ැන් ශමොකක්, ශවො තිශබන්ශන්? දූෂණය කියන
වර,ට වර,කරුශවකු වී සිර ,ඬුවම් ෙබා යළි මහජන
නිශයෝජිතශයකු හැටියට ශතෝරා පත් කර ගැනීම සඳහා තිශබන
අවස්ථාව නැති කිරීශම් නීති ්රතිසංවිධානය ශවනුශවන් ශකොමිෂන්
සභාව ාදිරිපත් කර තිශබන ශයෝජනාවට මා යට කී
ශකොන්ශගලසියට යටත්ව පක්ෂපාතියි. පාර්ලිශම්න්තුව ,ඬුවම්
කිරීශම් ආයතනයක් ශනොශවයි, පාර්ලිශම්න්තුව නීති සම්පා,නය
කිරීශම් ආයතනයක් කියන පැත්ශතන් ඒ ශයෝජනාවට අපි අශේ
පක්ෂපාතිත්වය ්රකා කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, අශේ රශට් බෙය ගන්න අය ඒ බෙය
හසුරුවන්ශන් බෙශයන් විඳින්න; බෙශයන් ශජොලි කරන්න. රට
පිළිබඳව, මහ ජනයා පිළිබඳව, මහ ජනයා විසින් තමන්ශග ශ,වුර
මත පටවන ෙ, වගකීමක් ශෙස ශනොශවයි බෙය පිළිබඳව ඔවුන්
සෙකන්ශන්.
මහ
ජනතාව
පාර්ලිශම්න්තුවට
ශේවා,
ජනාධිපතිවරශයකුට ශේවා මහා බෙයක් අත්පත් කර ශ,න්ශන්
කුමක් ශවනුශවන්,? ගරු කථානායකතුමනි, එම බෙය අත්පත්
කර ශ,න්ශන් මහ ජනයා පිළිබඳවත්, රට පිළිබඳවත් මහත්
වගකීමකින් යුතුවයි. හැබැයි, මෑත ාතිහාසය පුරාම ශම් පාෙකයන්
හැසිරී තිශබන්ශන් ජනතාවශග බර, රශට් වගකීම තමන්ශග ශ,වුර
මත පටවා ගන්නා ෙ, පාෙකයන් ශෙස ශනොශවයි. ඔවුන් හැසිරී
තිශබන්ශන් තමනට සිූන සිූන පරිදි මහජනයාශග ධනය නාස්ති
කරමින්, ශහොරකම් කරමින්, දූ ශකළිශද ශයශ,න්න පුළුවන්,
enjoy කරන්න පුළුවන් බෙයක් ඇති කණ්ඩායමක් ශෙසයි. ඒක
ශමම ශකොමිෂන් සභා වාර්තාශේ ාතා පැහැදිලිව ශපන්නුම් කර
තිශබනවා. එය ශමොන තරම්, කියා මම ශපන්වන්නම්, ගරු
කථානායකතුමනි.
බැසිේ රාජපක්ෂ හිටපු අමාතයවරයා පිළිබඳව ශමම වාර්තාශේ
සඳහන් ශවනවා. ඔහුශග අභයන්තර ගුවන් ගමන් ශවනුශවන්
අමාතයාං ශයන් ශගවා තිශබනවා, රුපියේ මිලියන 155ක්. ේට
පසුව 'ගම නැගුම' වයාපිතිශයන් ගුවන් ගමන් සඳහා ශයො,වා
තිශබනවා, රුපියේ මිලියන 161ක්. ඔහුට නියමිත වාහනවෙට
වඩා ඔහුශග අතිශර්ක වාහන පාවිච්ි ය ශවනුශවන් රුපියේ
මිලියන 612යි; ඔහුට නියමිත ආරක්ෂාවට වඩා අතිශර්ක
ආරක්ෂාව ශවනුශවන් රුපියේ මිලියන 264යි. ඒ නිසා ඔහු සිදු
ශකොට තිශබන පාඩුව රුපියේ මිලියන 1,200ක් බව ශමම
වාර්තාශේ සඳහන් වී තිශබනවා. රුපියේ මිලියන 1,200ක්!
ශමොකක්,, ශම් ශපන්නුම් කරන්ශන්? ශමයින් ශපන්නුම් කරන්ශන්
අන් කවරක්වත්,? ගරු කථානායකතුමනි, ශම් ගුවන් විය,ම් දිහා
බැලුවාම, ශබොශහෝ දුරට එතුමා ශපොශළොවට වඩා වැඩිශයන් උඩ
ාන්න ඕනෑ. ශපොශළොවට වඩා වැඩිශයන් උඩ ාන්න ඕනෑ, ශම්
අවුරුදු පහට! ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, මහජනයාශග ධනය
රුපියේ මිලියන 1,200ක් තමන්ශග ශප්ගලගලික සුඛවිහරණ
ශවනුශවන්, ශජොලි කිරීම ශවනුශවන්, enjoy කිරීම ශවනුශවන්
වැය කරන පාෙන තන්ත්රයක් ශවනස් විය යුතු නැගල,? ශවනස් විය
යුතු නැගල,, එම ශගල පාෙන සංස්කිතීන්? ඒක අපි
තමුන්නාන්ශසේොශගන් අහනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ශම් වාර්තා පළ ශවන ශේොශේ
ශකොමිෂන් සභාව හමුශේ ාදිරිපත් කරන ෙ, සාක්ෂි මා ,ැක්කා.
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එම සාක්ෂිවලින් ාතා මැනවින් ශපන්නුම් කරමින් තිබුශණ්
ශමොකක්,? සමහර නාවික හමු,ා ශසබළියන් තබා ශගන හිටිශද
ශනෝනාශග හැට්ශට් ආය කටුව ගහන්න; එශහම නැත්නම් සපත්තු
ශ,ක ශපොලිෂ් කරන්න, සාරිය අන්,වන්න, ශපොට හරි, කියො
බෙන්න. ශම් ශමොකක්,, ශවො තිශබන්ශන්? ශම් රශට් මහ
ජනයාශග ධනය තමන්ට සිූන-සිූන පරිදි විනා කිරීම සඳහා අව ය
වන 'ශජොලි කිරීශම්' බෙයක් තමයි තමුන්නාන්ශසේොශග පාෙනය.
ගරු කථානායකතුමනි, ශමම ශකොමිෂන් සභා වාර්තාශේ ඒ
පිළිබඳවත් ාතා පැහැදිලිව සඳහන් ශකොට තිශබනවා. ඒ වාශගම
ගරු කථානායකතුමනි, නියමිත පරිදි එක්රැස් ශකොට තිශබන,
විය,ම් කිරීම සඳහා අනුබෙය දී තිශබන ධනය, වක්රාකාරශයන්
තමන්ශග හිතවතුන් ශවත අදින්ශන් ශකොශහොම,, හිතවතුන් ශවත
මහ ජනයාශග ධනය ඇ,ො ශ,න්ශන් ශකොශහොම, කියන එක
ශමම වාර්තාශේ ාතා පැහැදිලිව සඳහන් ශකොට තිශබනවා. ඒක
තමයි හම්බන්ශතොට වරාය විවිත කිරීශම් උත්සවය.
ගරු කථානායකතුමනි, එක ශමොශහොතකදී තමන්ශග
ශගල පාෙන කඳවුර මහත් උත්කර්ෂයට නංවන්න, ඒ ශවනුශවන්
ශපොත-පත ලියන්න, ඒ ශවනුශවන් ි ත්රපට හ,න්න, ඒ ශවනුශවන්
මහා ්රාඥ වගන්ති කියන්න, ස්ශතෝත්ර ගායනා කරන්න කණ්ඩායම්
හ,නවා. එම කණ්ඩායම්වෙ නඩත්තුව ශම් ආයතන හරහාම විවිධ
වයාපිතිවලින් ෙබා ශ,න බව පැහැදිලියි. එම සිගලධාන්තයත් ශමම
ශකොමිෂන් සභා වාර්තාශේ ශපන්නුම් කරො තිශබනවා, ගරු
කථානායකතුමනි.
වරාය අධිකාරිය, හම්බන්ශතොට වරාශද උත්සව විය,ම් - 2010
වර්ෂශද 08 වැනි මාසශද 15, 'කරදියවර මංගෙයය' සැරසිලි
විය,ම රුපියේ මිලියන 49යි; නැතශහොත් රුපියේ හාරශකෝටි
අනූශ,ෙක්ෂයයි. එම උත්සවශද සංවිධාන විය,ම රුපියේ
තුන්ශකෝටි තිස්හතරෙක්ෂයයි. 2010.11.18 වැනි දින එම වරාය
විවිත කිරීශම් උත්සවශද විය,ම රුපියේ හයශකෝටි
හතළිස්ෙක්ෂයයි. එම උත්සවයට ශය,වූ වරාය අධිකාරිශද ශසේවක
වැටුේ බිෙ රුපියේ ශ,ශකෝටි හතළිස්හත්ෙක්ෂයයි. ඒ කියන්ශන්
වරාය අධිකාරිශද හම්බන්ශතොට වරාය උත්සවාකාරශයන් විවිත
කිරීශම් විය,ම ,ාහත්ශකෝටි ,ාහතරෙක්ෂයයි. මම අහනවා, ශම්
,ාහත්ශකෝටි ,ාහතරෙක්ෂය ඇශ,න්ශන් ශකොශහොම,, කියො.
කවුරු ශවත,, ශම්වා ෙබා ශ,න්ශන්? ශම්වා තමන්ශග ස්ශතෝත්ර
ගායනා ශවනුශවන් ශපනී හිටින කණ්ඩායම් ශවත සේලි අදින
මාවත බව ශපන්නුම් කරනවා, ශම් රාජය ුරරාවලිශද. එයත් ශමම
බරපතළ මූෙය අපරාධ පිළිබඳ ශකොමිෂන් සභා වාර්තාශේ
ශපන්නුම් කරන එක නි,ර් නයක්. ශම් මහජනයාශග ධනය
තමන්ශග හිතවතුන් ශවත අයථා පාරවලින් අදින්ශන් ශකොශහොම,
කියන සංඥාව ශම්ශකන් ෙබා දීො තිශබනවා.
ඒ විතරක් ශනොශවයි, ගරු කථානායකතුමනි, විශ ේෂශයන්ම
ශමම වංචා, දූෂණවෙට ෙක් වූ අය කවරාකාරශයන්, ශගල පාෙන
බෙය සමඟ යැශපන්ශන්, ආරක්ෂා ශවන්ශන් කියන පණිවුඩයත්
ශමම බරපතළ මූෙය අපරාධ පිළිබඳ ශකොමිෂන් සභා වාර්තාශවන්
ාදිරිපත් වී තිශබනවා.
ශමම වාර්තාශේ සඳහන් ශවන ආකාරයට විශ ේෂශයන්ම
එවකට අම්පාර දිස්ත්රික්කශද නගරාධිපතිවරයා ',ැයට කිරුළ'
කියන වයාපිතිශද තාවකාලික වැසිකිළි පගලධතිශයන් පවා ෙජ්ජයි!- මහජනයාශග මු,ේ ශහොරකම් කරපු ශකශනක්. ඔහු
එවකට පැවති පාෙනශද ාතාම සුවච, කීකරු,
ක්තිමත්
ශගෝෙශයක්. හැබැයි, එම ශගෝෙයාට අ, ශවො තිශබන්ශන්
ශමොකක්,?
ශමම බැඳුම්කර ශකොමිෂන් සභා - සමාවන්න! ශමම බරපතළ
අපරාධ විමර් නය කිරීම පිළිබඳ ජනාධිපති ශකොමිෂන් සභා
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වාර්තාව පිළිගන්නා ෙ, ජනාධිපතිවරයාශග ම මාතර නගරාධිපති
අශේක්ෂකයා බවට ඔහු පත් වන්ශන් ශකොශහොම,? ඒශකන්
ශපන්වන්ශන් ශමොකක්,? ශමහි ාතා ශහොඳ නි,ර් න තිශබනවා.
බෙය තිශබන පැත්තට "ශහෝයියා!" කීශමන් ශම් වංචාවලින්
සැඟශවන්න පුළුවන් ශකොශහොම, කියන සංඥාවත් ශමම
ශකොමිෂන් සභා වාර්තාශවන් ශ,නවා. ඒ වාශගම ඇවන්ට් ගාර්ඩ්
මු,ේ තමන්ශග මැතිවරණ වයාපාරයට පාවිච්ි  කිරීම
සම්බන්ධශයන් ශකෝට්ශට් නගර සභාශේ ජනක රණවක කියන
්රධාන අශේක්ෂකයාශග ක්රියා කොපය පසු ගිය කාෙශද අපි
,ැක්කා. හැබැයි, හිටි හැටිශද ඔහු ශවනත් ශගල පාෙන ශවසක්
ගන්ශන් ඇයි; ශවනත් කඳවුරුවෙට එකතු වන්ශන් ඇයි? ඒ,
ආරක්ෂාව ශවනුශවන්. ශගල පාෙන රැකවරණය සඳහා ශමම
කණ්ඩායම් පැති හුවමාරු කිරීශම් නි,ර් න , ශමම බැඳුම්කර
ශකොමිෂන් සභා වාර්තාශවන් ශපන්නුම් කරමින් තිශබනවා.
සමාවන්න! බරපතළ වංචා, දූෂණ විමර් නය කිරීම පිළිබඳ
ජනාධිපති ශකොමිෂන් සභා වාර්තාශවන්. ශකොමිසම කිේශවොත්,
බැඳුම්කරය ම තමයි මතක් ශවන්ශන්. එශහම ශන්,? [බාධා
කිරීමක්] ඒ ගැන කියෙ කියොමයි එශහම ශවන්ශන්. ශමොකක්,
ශවො තිශබන්ශන් කියන එක ශම් වාර්තාශවන් ශපන්නුම් කරමින්
තිශබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ විතරක් ශනොශවයි. මෑත කාෙශද
මැතිවරණ වයාපාරය පටන් ගන්න ශකොටම සිදු වූ ශගල අපි ,ැක්කා.
මධයම පළාත් සභාශේ සිටින නිමේ ශ්රේමවං කියන මන්ත්රීවරයා,
ඒ වාශගම හිටපු අමාතයවරයකු වන පියසිරි විශජ්නායක මහතා
හිටි හැටිශද ස්ථාන මාරු ශවනවා; සිටින බෙ කඳවුශරන් ශවනත්
බෙ කඳවුරකට යනවා. ඇයි ඒ? ශකොමිෂන් සභා වාර්තාශේ
ශචෝ,නා තිශබනවා. ඒ නිසා ,ැන් අපට ාතා ශහොඳින් ශපන්නුම්
කරන්ශන් ශමොකක්,? ගරු කථානායකතුමනි, ශම් ශකොමිෂන් සභා
වාර්තාවලින් අශේ රශට් මූෙය අපරාධ පිළිබඳව, අපරාධකරුවන්
සැඟවීම පිළිබඳව, අපරාධකරුවන් රාජය බෙය ශයො,ාශගන
මහජන ධනය තමන්ශග සුඛ විහරණය ශවනුශවන් උපශයෝගි
කරගන්නා ආකාරය පිළිබඳව, ඒ මහජන ධනය තමන්ට ස්ශතෝත්ර
ගායනා කරන පුගලගෙයන්ට අදින ආකාරය පිළිබඳව සහ
මහජනයාශග ධනය ශහොරකම් කරො ආරක්ෂා වන ්රමාණය
පිළිබඳව යම් සාධනීය පැතිකඩක් ශපන්නුම් කරමින් තිශබනවා.
එය ාතාම ශහොඳයි කියා අපි කේපනා කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, කසුන් පලිශසේනො, අර්ජුන්
ඇශෙෝසියස්ො ශකොශහන් යාවි, ,න්ශන් නැහැ. මම කියනවා,
ේශද දිනශද කසුන් පලිශසේන හා අර්ජුන් ඇශෙෝසියස් බෙන්න
ගිය අයශග නාම ශේඛනය ශපොඩ්ඩක් පරීක්ෂා කරන්න කියා. එය
ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ාදිරිපත් කරන්න කියා මම ාේො සිටිනවා.
මා වගකීශමන් කියනවා, එය ශපන්වන්න කියා. [බාධා කිරීමක්]
අ, ශපන්වන්න. අපි කැමැතියි. එවිට අපට ,ැන ගන්න පුළුවන්, ඒ
අය කවු, කියා.
ගරු කථානායකතුමනි, ාතිහාසය පුරාවටම අපි ,ැක
තිශබනවා, දූෂණය වංචාව පිළිබඳව කර වටක් හිර ශවන ශකොට
පැති මාරු කළ ාතිහාසය; බෙය පැත්තට පිනුම් ගහපු ාතිහාසය.
ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවත් ාතාම සාධාරණ පැති කඩක්, -මා කියන්ශන්
නැහැ ශමහි සමස්තය තිශබනවා කියා- නි,ර් න ගණනාවක් ශමම
ශකොමිෂන් සභා වාර්තා හමුශේ අපට ශපන්නුම් කරමින් තිශබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, වර්තමාන ශගල පාෙනශද මහා සක්රිය
අය තමන්ශග අමාතයාං ශමශහයවීශම්දී ඥාතින්ට සෙකන ෙ,
ආකාරයන්, -කියන්න ෙජ්ජයි!- මහ ඇමතිවරුන් මහජන මු,ේ
අවභාවිත කරපු ආකාරයන්, තමන්ශග ඥාතිවරුන් "එයාර් ෙංකා"
එකට ,ාො එහි මු,ේ තමන්ශග සුඛ විහරණය ශවනුශවන්
උපශයෝගි කර ගන්නා ෙ, ආකාරයන්, තමන්ශග පළාශත් ාඩම්
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[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

තමන්ශග හිතවතුන්ට ශබ,ා ශ,න ෙ, ආකාරයන් පිළිබඳ කරුණු
ශමම ජනාධිපති ශකොමිෂන් සභා වාර්තාශේ සඳහන් වී තිශබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ශමම බැඳුම්කර ශකොමිෂන් සභා
වාර්තාශවනුත්, ශමම බරපතළ මූෙය අපරාධ විමර් නය පිළිබඳ
ජනාධිපති ශකොමිෂන් සභා වාර්තාවලිනුත් ශපන්නුම් කරන්ශන්
අශේ රශට් ශගල පාෙනශද දූෂයභාවශද ාතාම පැහැදිලි පැති
කඩක්. එහි ාතාම පැහැදිලි පැති කඩක් ශමයින් ශපන්නුම් කරමින්
තිශබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙංකා ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාව
පිළිබඳ වාර්තාව භාර දී තිශබන්ශන් 2015 ඔක්ශතෝබර් මාසශද
16වන ,ායි. මහියංගන ්රාශගලශීලීය සභාශේ ගනුශ,නු පිළිබඳ
වාර්තාව භාර දී තිශබන්ශන් 2016 අශ්රේේ මාසශදයි. ස්වාධීන
රූපවාහිනී මාධය ජාෙය සම්බන්ධ වාර්තාව ගැන මා කලින් කිේවා.
එය භාර දුන්ශන් 2016 අශ්රේේ 28වන ,ායි. ශම් අශ්රේේවෙට අවුරුදු
2යි. ේට පසුව සීමාසහිත රක්නා ෙංකා ආරක්ෂක සමාගම පිළිබඳ
වාර්තාව භාර දී තිශබනවා, 2016 සැේතැබර් මාසශද. ,ැනට අවුරුදු
එකහමාරකට කිට්ටුයි. උතුරුමැ, පළාශත් හිටපු මහ ඇමති
එස්.එම්. රංජිත් මහත්මයා හා සම්බන්ධ වාර්තාව භාර දී
තිශබන්ශන්, 2016 ඔක්ශතෝබර් 27වන ,ායි. අවුරුදු එකහමාරකට
කිට්ටුයි. එශහම නම් ඒ සමහර වාර්තා බාර දීො අවුරුදු
එකහමාරකට, ශ,කකට වඩා වැඩි කාෙයක් ගත වී තිශබනවා. ශම්
පාර්ලිශම්න්තුශේදී ස්ථාවර නිශයෝග 23(2) යටශත් අවස්ථා
කීපයකදී මා ාේො සිටියා, ශමම වාර්තා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ
සභාගත කරන්න කියා. හැබැයි ශම් වාර්තා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ
සභාගත ශකරුශණ් නැහැ.
ේට පසුව ශම් වාර්තාවෙට ඍජු ශෙස වග කිව යුතු ජනාධිපති
මමත්රීපාෙ සිරිශසේන මහතා අතට ශම් වාර්තා ෙබා දුන් නිසා
පසුගිය අය වැශද කාරක සභා අවස්ථා විවා,ශදදීත් මම එතුමාට
දිගින් දිගටම කියා සිටියා, කරුණාකරො ශම් වාර්තා අපට ාදිරිපත්
කරන්න කියො. හැබැයි, අඩුම තරශම් ඒකට පිළිතුරක්වත් ශම්
පාර්ලිශම්න්තුශේ ෙැබුශණ් නැහැ. එතශකොට අපට සාධාරණ
සැකයක් පැන නඟිනවා, ශම් වංචා දූෂණයන්ට එශරහිව තිශබන
විශරෝධය යම් ශගල පාෙන රංගනයක පැතිකඩක් , ශපන්නුම්
කරන්ශන් කියො. ඒකත් අපි නිරාකරණය කර ගත යුතුව
තිශබනවා. ශමොක,, ඒ වාර්තාව තමන්ශග අශත් තියාශගන ඒ
දූෂිතයන් එක්ක ආණ්ඩු හ,න්න කථා කරනවා ශන්. ශකොශහොම,
එශහම ශවන්ශන්? අපි අහන්ශන්, ඒක ශකොශහොම, ශවන්ශන්
කියොයි. ඒ නිසා වාර්තාව එළි ,ැක්ශවන්ශන් තමන් සමඟ
එකඟතාවකට ආශේ නැතිවුණාම , කියන සාධාරණ සැකය අපට
පැන නඟිනවා. ශමොක,, ඒ වාර්තාව අශත් තබාශගන තමයි එකට
ඡන්, කරන්න සාකච්ඡා කශළේ. ශම් අවංකව අහන්ශන්.
ගරු කථානායකතුමනි, අ, දූෂණය පමණක් ශනොශවයි,
දූෂණයට එශරහි සටන , දූෂණය ශවමින් තිශබනවා. ඒකයි ශමහි
තිශබන භයානකම තත්ත්වය. ඒ නිසා වයාජ දූෂණ විශරෝධී
කණ්ඩායම් කරළියට එමින් තිශබන කාෙවකවානුවක් බවට ශම්
මැතිවරණ
කාෙවකවානුව
පත්වී
තිශබනවා.
ගරු
කථානායකතුමනි, දූෂණයට එශරහි සටන කිසිශසේත්ම දූෂණය
වීමට ාඩ ශනොදිය යුතුයි කියන ස්ථාවරශද ජනතා විමුක්ති
ශපරමුශණ් අපි ාන්නවා. ගරු කථානායකතුමනි, ශම් දූෂණ
වළේෙ, ශම් දූෂණ යන්ත්රණය හුදු තනි පුගලගෙශයකුශග,
ශ,න්ශනකුශග තනි හිතුවක්කාර ක්රියාමාර්ගයක් ශනොශවයි. ගරු
කථානායකතුමනි, ශම්ක දූෂිත වළේෙක්. ,ැන් ශම් වළේෙ , ක
ගණනාවක් තිස්ශසේ අශේ රශට් ස්ථාවරව පවතිනවා. ඒ වළේෙ
ඇතුශළේ ශගල පාෙන කණ්ඩායමක් ාන්නවා. මම කියන්ශන් නැහැ
සියලු ශ,නාම කියො. හැබැයි, ඒ ශගල පාෙන කණ්ඩායම සියලු
ශ,නාටම වැඩිශයන් බෙවත් කණ්ඩායම. ඒකයි භයානකකම
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තිශයන්ශන්. මැ,වච්ි ශයන් එන මන්ත්රීවරයා එහි හිටියා කියො,
තණමේවිශෙන් එන මන්ත්රීවරයා එහි හිටියා කියො ශමොකුත්
ශවන්ශන් නැහැ. හැබැයි, ශම් දූෂිත වළේශේ හැම,ාම ාන්ශන්
කවු,? හැම,ාමත් පාෙන බෙය ජනතාව විසින් මැතිවරණයකදී
ෙබාදී තිබුණත්,
ජනතාව විසින් ෙබාශ,න ඒ බෙය හැම
ආණ්ඩුවකදීම තුන් හතර ශ,ශනකු අතර ශක්න්ද්රගත ශවනවා. ඒ
තුන් හතර ශ,නා ශම් දූෂණ වළේශේ හරි හරියට අසුන්ගත
ශවනවා; ස්ථානගත ශවනවා. ඒ එක කණ්ඩායමක්. ගරු
කථානායකතුමනි, ආණ්ඩු මාරුශේදී
ඒ දූෂිත වළේශේ
ශගල පාෙකයන් කණ්ඩායමක් එළියට එනවා. එක්ශකශනක්,
ශ,න්ශනක් ාතුරුත් ශවනවා සහ තව දූෂිත කණ්ඩායමක් ඒකට
ඇතුළු ශවනවා. ආණ්ඩු මාරු ශවො ශකටි ශේොවකදී ඒ දූෂිත
වළේශේ ශගල පාෙන ශකොටස ස්ථාවර ශවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාශගම ශම් දූෂිත වළේෙට රාජය
යන්ත්රණශද ාහළ කණ්ඩායමක් ාන්නවා. පරිපාෙන ශසේවශද
සිටින්ශන් 2,400ක් වුණාට, ඒ 2,400ම ශනොශවයි, ාතා කුඩා
කණ්ඩායමක් ශම් දූෂිත වළේශේ ාන්නවා. ඒ ශගොේෙන් තමයි
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිශද සභාපති ශවන්ශන්; ඒ ශගොේෙන්
තමයි ජනාධිපති ශේකම් ශවන්ශන්; ඒ ශගොේෙන් තමයි TRC
එශක් අධයක්ෂ ජනරාේවරයා බවට පත් ශවන්ශන්. ඒ කියන්ශන්
ශමොකක්,? ඒ ශගොේෙන් සංස්කිතික අමාතයාං ශද ශේකම්
ශවන්ශන් නැහැ; කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාතයාං ශද ශේකම්
ශවන්ශන් නැහැ. ඒවා අ,ාළ ශවන්ශන් නැහැ. ඒ අය ාතා බෙගතු
තැන්වෙ ස්ථානගත ශවනවා. ඒ විධියට ශගල පාෙන
ස්ථානගතවීමත් එක්කම නිෙධාරි යන්ත්රණයත් ස්ථානගත
ශවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ශම්කට ශපොලීසිය ඇතුළු ආරක්ෂක
වළේෙක් තිශබනවා. 84,000ක් වන සමස්ත ශපොලීසිය ශනොශවයි.
ඒ ශගොේෙන් ගශම් ශපොඩි ශපොඩි ශගලවේ කරනවා. ඒවා ගණන්
ගන්නවත් එපා. එශහම ශනොශවයි. හැබැයි, ශම් 84,000ක් ශසේවශද
නියුතු ශපොලීසිශද ාතා වග කිව යුතු කණ්ඩායම් ශමහි හරියට
ස්ථානගත ශවනවා. ඒ නිසා තමයි හිටපු ශපොලිස්පති බාෙසූරිය
ශවශේ සු,ාශගන් ශගවේ සහ ාඩම් කේපම් ව ශයන් අරශගන
තිශබන්ශන්. මම වගකීශමන් කියන්ශන්. එශහම නැත්නම් සිටින
ශපොලිස්පති පූජිත ජයසුන්,ර මහත්මයාට ්රකා කරන්න කියන්න,
හිටපු ශපොලිස්පති බාෙසූරිය ශවශේ සු,ාශගන් කැෙණිශයන්
ශගවේ සහ ාඩම් ගත්ශත් නැහැ කියො. ගත්තා. ඒ
ශපොලිස්පතිවරයා කටුනායක ශවඩි තැබීශම් සිගලධියට පසුව එක්සත්
අරාබි එමීර් රාජයශද තානාපති හැටියට යැවුවා. ජනාධිපතිවරණය
එනශකොට වහාම ාෙංගශකෝන් ශපොලිස්පතිතුමාට වඩා උඩින්
අමාතයාං ශද ශේකම් කරො තිබ්බා. ඒ විධියට ශපොලීසිශද ාතා
කුඩා ශකොටසක් ශම් දූෂිත වළේශේ සිටිනවා.
ේළඟට, හමු,ා යන්ත්රණශයත් කුඩා කණ්ඩායමක් සිටිනවා.
ෙක්ෂ තුනකට අධික හමු,ාශේ 50, 60ක කණ්ඩායමක් ශමහි
සිටිනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාශගම වයාපාරික වළේෙක්
ාන්නවා. ඔවුන් අශේ රශට් කර්මාන්තකරුවන්, අශේ රශට්
නිෂ්පා,න වර්ධනය කරන්නන් ශනොශවයි. වයාපාරික වළේෙක්
ාන්නවා; සුදු කරපටි මංශකොේෙ කාරයන් ටිකක් ාන්නවා. ඒ
ශගොේෙන් නිකම් dealersො. හවසට ශෙොකු ශෙොකු ශහෝටේවෙට
ගියාම ඒ අය බො ගන්න පුළුවන්. ඒ කණ්ඩායම එක එක
ඇමතිවරයා වශට් කැරකි කැරකි ාන්නවා, අපි ඕනෑ තරම් ,ැකො
තිශබනවා. ශම් dealersොට ශමොක, ශවන්ශන්? ශම් අය
වයාපාරිකයන් ශනොශවයි. ශම් අය ඇවිේො රශට් නිෂ්පා,නය වැඩි
කරන, රශට් ආර්ථිකයට මහා ,ායකත්වයක් සපයන අය
ශනොශවයි. මහජනයාශග ධනය එශහේට ශමශහේට ගනුශ,නු කිරීම
හරහා -ශරෝකර් වැශඩ් කිරීම හරහා- එක්රැස් කර ගන්නා
වයාපාරික පැළැන්තියක් ාන්නවා. ාතා කුඩා කණ්ඩායමක්. ඒ
කණ්ඩායමත් ශම් වළේශේ ාන්නවා.
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ේට අමතරව, ශම් වළේශේ පරීක්ෂණ නිෙධාරින් ාන්නවා;
අධිකරණ නිෙධාරින් ාන්නවා. ඒ නිසා ශම් දූෂිත වළේෙ
ක්තිමත්. ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩු පරිවර්තනයකදී
ශමොකක්, ශවන්ශන්? ආණ්ඩු පරිවර්තනයකදී ශකටි කාෙයකට
ශම් දූෂිත වළේෙ ශබොඳ ශවනවා; අපහැදිලි ශවනවා; එශහට
ශමශහට චෙනය වනවා. හැබැයි, මාස හත අටක් යන විට නැවත ඒ
දූෂිත වළේෙ ස්ථානගත ශවනවා. ඒ ශගල පාෙකයන් ශවනුවට
අලුත් ශගල පාෙකයන් එතැන
ස්ථානගත ශවනවා. හිටපු
අයශගනුත් ශ,න්ශනක්, තුන්ශ,ශනක් එතැන ාතිරි ශවනවා. හිටපු
ශපොලිස් නිෙධාරින් ශවනුවට අලුතින් ශපොලිස් නිෙධාරින්
ශ,න්ශනක්, තුන්ශ,ශනක් එතැනට ඇතුළු ශවනවා. පරණ
ශ,න්ශනක්, තුන් ශ,ශනකුත් එතැන ාතිරි ශවනවා. හමු,ාශේත්,
රාජය යාන්ත්රණශදත්, වයාපාරික යාන්ත්රණශදත් එශහමයි. අ,
තමුන්නාන්ශසේො ශහොයො බෙන්න, තමුන්නාන්ශසේොශග
වයාපිති පිටුපස ාන්න dealersො කවු, කියො. ඒ තැන්වෙ
ාන්ශන් පැරණි අයමයි. ඒ ශගොේෙනුත් හරියටම ස්ථානගත
ශවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, මට කියන්න අමතක වුණා. ශම්
වළේශේ මාධයශේදිශයෝත්, මාධය හිමිකරුශවෝත් ාන්නවා. අව ය
නම් මම ඒ ගැන සංඛයා ,ත්තත් එක්කම, ඒ නම් එක්කම කව,ා හරි
කියන්නම්. තමුන්නාන්ශසේොට අව ය නම් කියන්නම්. ඒ අතර
මාධය හිමිකරුවන් ාන්නවා. ඒ අයත් ඒ ශමොශහොශත් ඒ වළේශේ
ස්ථානගත ශවනවා. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, අශේ රශට්
මහජනයාශග ධනය ශකෝටි-්රශකෝටි ගණනක් ශහොරකම් කරන
නාස්ති කරන, අවභාවිත කරන දූෂිත වළේෙක් තිශබනවා. අපි ශම්
දූෂිත වළේෙ පරාජයට පත් කරන්න ඕනෑ. ශම් දූෂිත වළේෙ
පරාජයට පත් කිරීම හුදු පුගලගෙශයකුශග "ගනු කඩුව-එනු සටනට"
කියනවා වාශග සටනක් ශනොශවයි. ශම් දූෂිත වළේෙ එශහම
පරාජයට පත් කරන්න බැහැ. ඒක වයාජයක්. ශම් දූෂිත වළේෙ
පරාජය කළ හැකි වන්ශන්, ඒ දූෂිත වළේෙට එශරහිව ්රබෙ
මහජන වයාපාරයක් ශගොඩනැමෙශමන් පමණයි. එශසේ නැතිව ශම්
දූෂිත වළේෙ පරාජයට පත් කරන්න බැහැ. හැම ,ාම සිගලධශවන
ශගල තමයි, ශම් දූෂිත වළේෙ ඒ ආකාරශයන්ම ස්ථාපිත ශවො නව
දූෂිතයන්ශගන් පිශරන එක. ඒකයි සිගලධ ශවන්ශන්.
ගරු කථානායකතුමනි, ශමහි තිශබන ශේ,වාචකය ශමොකක්,?
ශමහි ශේ,වාචකය ගැන අශේ ඈත ගම්වෙට ගිහිේො බෙන්න. ඒ
,රුවන්ට ාශගන ගන්න පාසෙක් නැහැ; ඒ ,රුවන්ට අධයාපනයක්
නැහැ; හරිහමන් ආහාර ශේෙක් නැහැ; ගශම් පාශර් යන්න විධියක්
නැහැ; ගැබිණි මවට ශපෝෂය,ාී  ආහාර ශේෙක් නැහැ.
මුළුමනින්ම ඒ අයශග සමාජ ජීවිතය කඩා වට්ටො තිශබනවා. ඒ
විතරක් ශනොශවයි ගරු කථානායකතුමනි, ශම් දුෂිත වළේෙ මහා
අපරාධවෙට හවුේ වී තිශබනවා.
සමාජ අපරාධ පිටුපස ශගල පාෙකයන් ාන්නවා යැයි
විපක්ෂශද මන්ත්රීවරු කියන ශකොට, සමිගලධි අමාතයවරයා, එස්.බී.
දිසානායක අමාතයවරයා නුවරඑළිශදදී කියනවා මම පළමුවතාවට
,ැක්කා, "ඇමති මණ්ඩෙශද අමාතයවරශයක් තමයි නුවරඑළියට
කුඩු ශගශනන්ශන්" කියො. ශමොකක්,, ශම් ශවො තිශබන්ශන්?
“අ, නුවරඑළිශද ඡන්,වෙට විසි කරන්ශන් කුඩු සේලි” කියො
,ැන් රජශද අමාතයවරශයකුටම කියන්න සිදු වී තිශබනවා නම්,
කවුරු ගැන, ශම් කිේශේ? ශම් කිේශේ, දිගම්බරම්

[මූලාසනපේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.]

[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்ெடி அகற்றப்ெட்டுள்ளது]

[Expunged on the order of the Chair.]
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අමාතයවරයා ගැනයි. පසුව ,ා රාධක්රිෂ්ණන් අමාතයවරයා කිේවා,
“දිගම්බරම්

[මූලාසනපේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.]

[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்ெடி அகற்றப்ெட்டுள்ளது]

[Expunged on the order of the Chair.]

කුඩු ශගශනන්ශන් නැහැ” කියො. ඒශකන් තමයි අපි ,ැන ගත්ශත්
'මෑන්' දිගම්බරම්

[මූලාසනපේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.]

[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்ெடி அகற்றப்ெட்டுள்ளது]

[Expunged on the order of the Chair.]

කියො.
ාතින්
ශමොකක්,
ශවො
තිශබන්ශන්?
තමුන්නාන්ශසේොශග කැබිනට් මණ්ඩෙශද අමාතයවරශයක් තව
අමාතයවරශයකුට කියනවා, “ඔහු කුඩු වයාපාරිකශයක්.
නුවරඑළිය මුළු වතුකරයම කුඩුවලින් ගිෙ ගත්තා” කියො. හැබැයි,
තමුන්නාන්ශසේො ඒ සම්බන්ධශයන් ගත්ත පියවර ශමොකක්,? ඒ
අමාතයවරයා ශකොතැන, ඒ ගැන පැමිණිේෙක් ,ාො තිශබන්ශන්?
පරීක්ෂණයක් සඳහා ශකොතැනට, ශයොමු කරො තිශබන්ශන්?
එශහම ශවන්ශන් නැහැ. ඒ දිගම්බරම්

[මූලාසනපේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලී.]

[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்ெடி அகற்றப்ெட்டுள்ளது]

[Expunged on the order of the Chair.]

එතුමාශග ශේදිකාශේ සිටියා නම් ඔහු එතුමාශග අතිජාත
මිත්රශයක්. අ, එතුමාශග ශේදිකාශේ නැති නිසා ඔහු 'කුඩු'
ඇමතිවරශයක්. ශම්ක තමයි සිගලධ වී තිශබන්ශන්? ගරු
කථානායකතුමනි, අපරාධවෙට අනුබෙ ශ,න, සමාජ අපරාධ
ආරක්ෂා කරන, සමාජ අපරාධවෙ නියැශෙන ශගල පාෙන
සංස්කිතියක් තිශබනවා. ශම් ශගල පාෙන සංස්කිතිය තමයි අශේ
රට විනා කාරී ගමනකට ඇ,ශගන යමින් තිශබන්ශන්.
ගරු කථානායකතුමනි, මා අවසාන ව ශයන් කියන්ශන්
ශම්කයි. පැවති , ක ගණනාවක කාෙ පරිච්ශේ,ය තුළ මහා
විනා කාරී
ශෙස
ශකොේෙකරුවන්ශග,
රැවටිලිකාරී
ශගල පාෙකයන්ශග ග්රහණයට අශේ රට හසු වී තිශබනවා. ගරු
කථානායකතුමනි, අශේ
රශට්
ජනතාව
පේ!
ගරු
කථානායකතුමනි, , ක ගණනාවක් අශේ රශට් ජනතාව ශම්
අපරාධකරුවන්ශග
ශකොේෙකරුවන්ශග, රැවටිලිකාරයන්ශග
ග්රහණයට හසු වී තිශබනවා. ශම් රශට් ජනතාව කව,ා, ඒ
අපරාධකරුවන්ශග,
මංශකොේෙකරුවන්ශග
ග්රහණශයන්
මිශ,න්ශන්? ඒ නිසා ජනතාවට සුවිශ ෂී
ේ වගකීමක් තිශබනවා, ශම්
අපරාධකරුවන්ශග, ශකොේෙකරුවන්ශග ග්රහණශයන් ශම්
මාතිභූමිය මු,වා ගන්න.
නැවක් ශසෝමාලියාශේ මුහුදු
මංශකොේෙකරුවන්ට අහුවුණා වාශග, ශ්රී ෙංකාව කියන දූපත
හැත්තෑ වසරක් ශම් මංශකොේෙකරුවන්ශග, පා,ඩයන්ශග
ග්රහණයට හසු වී තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ශමම
මංශකොේෙකරුවන්ශගන් ශ්රී ොංකික දූපත මු,ා ශනොගන්නා
තාක්කේ අපට ඇශසයි, ඈත ගමක කන්න ශ,යක් නැතිව
ශකෝවක්කා ශගඩි කාො මැශරන ,රුවන් ගැන; ණය ශගවා ගන්න
බැරිව වහ බීො මැශරන ශගොවිශයෝ ගැන; මාතර ගඟට ගිහිේො
කිඹුො කාපන් කියො ,රුශවෝ විසි කරන අම්මො ගැන. ගරු
කථානායකතුමනි, ශමම ශේ,වාචකය අවසන් කිරීම සඳහා වන
මහඟු වගකීමක් අපට තිශබනවා.
ඒ වගකීම ාටු කිරීශම්දී ශම් රශට් පුරවැසියන්ට, සමාජ
සංවිධානවෙට, මාධයයට, ශම් රශට් ශගල පාෙන වයාපාරවෙට
වි ාෙ කාර්යභාරයක් තිශබන බව අප වි ්වාස කරනවා. ශම්
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

තත්ත්වය ශකොතැනකින් ශහෝ අවසන් කළ යුතුව තිශබනවා.
තවදුරටත් ශමවැනි ශේ,වාචකවෙට අශේ රටත්, අශේ රශට්
ජනතාවත් ශගොදුරු වීමට කිසිශසේත්ම ාඩ ෙබා ශනොදිය යුතුයි. ඒ
නිසා ගරු කථානායකතුමනි, ශගල පාෙන වයාපාරයක් හැටියට අපි
අශේ මුළු වයායාමයම, මුළු බර ශයො,වමින් තිශබනවා ශම්
අපරාධකරුවන්ශග, ශම් ශකොේෙකරුවන්ශග ග්රහණශයන් ශම්
මාති භුමියත්, ශම් මාති භූමිශද ශවශසන ජනතාවත් මු,ා ගැනීමට.
ඒ සඳහා අපි සාර්ථක පියවරක් අරශගන තිශබනවා. සාර්ථක
පියවරක්!
ගරු කථානායකතුමනි, අවුරුදු තුනකට පසුව ශහෝ ශම්
බැඳුම්කර ගනුශ,නුව පිළිබඳ කරුණු ශහළි,රවු වී තිශබනවා.
සාමානයශයන් සිදු වන ශගල තමයි අවුරුදු තුනක් යනශකොට
කාෙශද වැලි තොශවන් ශම් කරුණු යට යන එක. හැම ,ාමත්
ශමවැනි අපරාධවෙට සිගලධ වුශණ් ඒක තමයි. හැබැයි, ශම්
බැඳුම්කර ගනුශ,නුවට අවුරුදු තුනක් ගිහිේොත් කාෙශද වැලි
තොවට යට ශවන්න ාඩ ශනොදුන්ශන් ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ
හැටියට අපි ඒ සඳහා වි ාෙ කාර්ය භාරයක් කළ නිසායි. අපට ඒ
ගැන ආඩම්බරයක් සහ සතුටක් තිශබනවා. අපි විතරක් ශනොශවයි,
තවත් ශගල පාෙන පක්ෂ, සමාජ සංවිධාන සහ මාධය වයාපාරත්
කාෙශද වැලි තොශවන් ශමය යට යන්න ාඩ ශනොදී ාදිරියට
ශගන ඒම සඳහා වි ාෙ ්රයත්නයක් ,ැරුවා. අපි ඒ හැම
ශ,නාශගන්ම ාේො සිටින්ශන්, ශමවැනි විවා,යකින් අවසන්
වීශමන් ශතොරව, ශම් ශකොේෙකරුවන්ශග, ශම් අපරාධකරුවන්ශග
ග්රහණශයන් ශම් මාති භූමිය මු,ා ගැනීම ,ක්වා ශම් අරගළය, ශම්
සටන ාදිරියට දියත් කරමු කියන එකයි. ඒ ශවනුශවන් මැදිහත්
ශවන්න, ,ායකත්වය සපයන්න කියො සියලුශ,නාශගන් ාේෙමින්
මශග කථාව අවසන් කරනවා.
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සභානායකතුමාශග
ශේකම්
ඒ
වාර්තාව
නීතිපති
ශ,පාර්තශම්න්තුවට යැේවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාශග
උපශ,ස් පරිදි පාර්ලිශම්න්තුශේ මහශේකම්ශග කාර්යාෙශයන් ඒ
වාර්තාව යැේශේ ජනවාරි මාසශද 26වැනි ,ා. නීතිපති ජයන්ත
ජයසූරිය අත්සන් කරපු, නීතිපති නිෙ මැදිරිශයන් ෙැබුණු ඒ ලිපිය
මා ළඟ තිශබනවා. එම ලිපිය මම සභාගත* කරන්න කැමැතියි.
ඒ "ශකෝේ" වාර්තාව ගැන අපි වහාම ක්රියා කළා. අපි කිේශේ,
ශම් සම්බන්ධශයන් ාක්මනට ක්රියා කරන්න කියොයි.
නමුත්,
ඇත්තටම ඒ ක්රියාව සිගලධ වුශණ් නැහැ. ඒක තමයි තිබුණු ගැටලුව.
එතශකොට, ජනාධිපතිතුමා ශම් ගැන ජනාධිපති ශකොමිසමක් පත්
කළා. ඒ ජනාධිපති ශකොමිසම පත් කළා, 2017 ජනවාරි මාසශද. ඒ
වාර්තාව 2018 ජනවාරි 03වැනි ,ා තමයි අපට ෙැබුශණ්. ඒ
ශකොමිෂන් සභාශේ ශරේෂ්ඨාධිකරණශද විනිසුරුවරුන් ශ,ශ,ශනක්
හිටියා. හිටපු විගණකාධිපතිවරශයකුත් හිටියා. ඒ නිසා ඒ වාර්තාව
ගැන ,ැඩි වි ්වාසයක් තිශබනවා කියො අපි හිතනවා, ඒ පත්
කරො තිශබන සාමාජිකයන් දිහා බැලුවාම. ඒ වාර්තාවත්අපි
එළියට ,ැම්මා. එම වාර්තාව ගැන සාකච්ඡා ශවො තිශබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ශහොරු හැම තැනම ාන්නවා. අනුර
කුමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමා කිේවා වාශග "වංචාව" කියන එක
අශේ සංස්කිතිශද ශකොටසක් බවට පත් ශවො තිශබනවා.
"ශහොරු" කියන අය හැම තැනම ාන්නවා. පක්ෂවෙත් ාන්නවා.
ඒක ජනතා විමුක්ති ශපරමුශණ් අයත් ,න්නවා. කලින් කෙට ඒවා
එළි ,ැක්වීමයි සිදු වන්ශන්. ගරු කථානායකතුමනි, නමුත් ,ැන්
තිශබන ශවනස ශම්කයි. පසුගිය කාෙශද වාශග ශනොශවයි.
ජනාධිපති ශකොමිසමක් පත් කළාම ඒ ශකොමිසශම් වාර්තා අපි
සභාගත කරනවා විතරක් ශනොශවයි, ඒ වාර්තා අපි මුළු රටටම එළි
,ක්වනවා. ශම් රශට් පුරවැසියන්ට අයිතිය තිශබනවා, ඒ ශකොමිෂන්
සභා වාර්තාවලින් ඇත්තටම කියා තිශබන්ශන් ශමොනවා, කියා
බෙන්න. ගරු කථානායකතුමනි, ශවනස ශම්කයි.

ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි.
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ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා (ුහදල් රාජය අමාතයතුමා)
(ைொண்புைிகு
அமைச்ெர்)

இரொன்

விக்கிரைரத்ன

-

நிதி

இரொஜொங்க

The Hon. Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)

ගරු කථානායකතුමනි, භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම
ගැන සහ බරපතළ වංචා, දූෂණ, රාජය සම්පත්, වර්රසා,, බෙය සහ
අධිකාරිය අනිසි ශෙස භාවිත කිරීම සම්බන්ධශයන්
විමර් නයශකොට කරුණු විමසා බැලීමට පත් කළ ජනාධිපති
පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් සභාවෙ වාර්තා පිළිබඳව වන විවා,ශදදී
මශග අ,හස් ,ක්වන්න කැමැතියි.
ගරු කථානායකතුමනි, අ, පවත්වන ශම් විවා,යටත් වඩා
වැ,ගත් වන්ශන්, වැරදි කරපු අයට ,ඬුවම් ශ,න එකයි. ඒ
වැරදිකරුවන්ට එශරහිව අධිකරණ ක්රියා මාර්ග ශීලීර කරො,
අධිකරණ ක්රියා මාර්ග ගන්න එක තමයි රශට් පුරවැසියා ඇත්තටම
බොශපොශරොත්තු වන්ශන්. ශම් සමහර කරුණු අපි සෑශහන කෙක
සිට ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ සාකච්ඡා කරො තිශබනවා.
පසුගිය මැතිවරණය අවස්ථාශේදී අපි ශපොශරොන්දු වුණා,
විපක්ෂශද පුගලගෙශයක් "ශකෝේ" කමිටුශේ සභාපති කරනවා
කියො. අගමැතිතුමා ඒ දුන්න ශපොශරොන්දුව පාර්ලිශම්න්තුව
පිහිශටේවාට පස්ශසේ ාෂ්ට කළා. විශ ේෂශයන්ම ශම් බැඳුම්කර
පිළිබඳ "ශකෝේ" වාර්තාව නිකුත් වුණාට පස්ශසේ, 2016 ජනවාරි
01වැනි
,ා
අගමැතිතුමාශග
මඟ
ශපන්වීම
අනුව

පසුගිය කාෙශද ශම් වාර්තා ාදිරිපත් වුණාම, ශචෝ,නාවක්
තිශබනශකොට කිසිවක් සිදු වුශණ් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ
වාර්තාවෙ
විස්තරවත්
ෙබා
ගන්න
බැහැ.
අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාශගන් ාේලීමක් කරන්න මා කැමැතියි. පසුගිය
වසර ,හය තුළ -2010 වසශර් ාඳො- ජනාධිපති ශකොමිෂන් සභා
තිබුණා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාශගන් මා ාේලීමක් කරනවා, ඒ
වාර්තා සියේෙ සභාගත කරො, ඒ වාර්තා සියේෙ මහජනයාට
ශ,න්න කියො. මම ශම් ගැන ශහොයා බෙනශකොට මට ආරංි 
වුණා, ජනාධිපති නිෙ කාර්යාෙශදවත් ශම් සමහර වාර්තා නැහැ
කියො. මම කියන්ශන්, ඒ ගැනත් අපි ශහොයා බෙන්න ඕනෑ
කියොයි. ශහොයා බො ඒ වාර්තා සියේෙම ශම් රශට්
පුරවැසියන්ශග ,ැන ගැනීම සඳහා සභාගත කරන්න ඕනෑ. ශම්වා
වහන්න බැහැ. ශම්ක තමයි ඇත්තටම ශවො තිශබන ශවනස.
ගරු කථානායකතුමනි, භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර සිගලධිය ගැන
ශපොලීසිශද අපරාධ අං ය B report එකක් ාදිරිපත් කරො,
,ැනටමත් සමහර පුගලගෙයන් අත් අඩංගුවට ශගන තිශබනවා.
අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමා කථා කරනශකොට කිේවා,
ශම්ක ්රමා, කරො, ශම්ක යට ගහන්න වෑයමක් තිශබනවාය
කියො. ඒ, පසුගිය කාෙශදදී. ශම් රශට් ාතිහාසය අනුවයි එතුමා
කථා කරන්ශන්. නමුත් අපට ේට වඩා බොශපොශරොත්තුවක්
තිශබනවා. එම වාර්තාශේම සඳහන් කර තිශබනවා, 2015 වසශර්
ාඳො විතරක් ශනොශවයි, 2008 වසශර් ාඳොම බැඳුම්කරය

—————————
* පුස්තකාලපේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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පිළිබඳව තිශබන ශම් දූෂිත වළේෙ ගැන ශසොයා බෙන්න ඕනෑ
කියො. ගරු කථානායකතුමනි, 2008 වසර ශතෝරා ගත්ශත් ඇයි
කියො මා ,න්ශන් නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ශකොමිසමක් පත්
කරනවා නම්, 1990 වසරටම ගිහිේො ශම් ගැන ශසොයා බෙන්න
කියො මා ශයෝජනා කරනවා. ශමොක,, ශම් ක්රියාවලිය දිගින්
දිගටම සිදු ශවො තිශබනවා. ශම්වා ගැන දිගටම ශචෝ,නා
තිශබනවා. මහ බැංකුශේ හිටපු ශජයෂ්ඨයිනුත් ශම්වාට සම්බන්ධයි.
ඒ නිසා 1990 වසරටම ගිහිේො ශම්වා ගැන ශසොයා බෙන්න
අව යයි, ගරු කථානායකතුමනි. ,ැනට අපි ,ඬුවම් ශ,න්නට ඕනෑ.
නමුත් ශම් ක්රමශේ,ය ගැන කථා කරනශකොට පසුගිය ආණ්ඩුව
කාෙශද දී -අවුරුදු ,හය තුළ දී- කිසිම ඇමති ශකශනකුශගන්,
මන්ත්රී ශකශනකුශගන් ්ර ්න කළා, කියො මම අහන්න කැමැතියි.
ශසොයා බැලීමක් කළා,? ්ර න
්
කළා,? කවුරුවත් අත්
අඩංගුවටවත් ගත්තා,? කිසිවකු රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත කළා,?
ඒ කිසිවක් සිදු වුශණ් නැහැ.
අශේ ආණ්ඩුශේ කැබිනට් ඇමතිවරු තිශ,ශනක් ශචෝ,නා තිූව
පමණින්ම අයින් ශවො තිශබනවා. විමසුම් අවසන් ශවනකේ
අයින් ශවො තිශබනවා. මට ාස්සර ශවො කථා කළ ගරු
මන්ත්රීතුමා කිේවා වාශග ශම් පාර්ලිශම්න්තුව අධිකරණයක්
ශනොශවයි. අපට කවුරුවත් වර,කරුශවක් විධියට නම් කරන්න
බැහැ. ඒක අධිකරණයට අයිති කාරණාවක්. නමුත් අපි ඇති
කරො තිශබන ශවනස, අපි ඇති කරො තිශබන සංස්කිතිකමය
ශවනස බෙන්න. අශේ කැබිනට් මණ්ඩෙශද ඇමතිවරුනුත්
අඩියක් පස්සට අරශගන තිශබනවා. ඒකයි තිශබන වි ාෙ ශවනස.
ගරු කථානායකතුමනි, එ,ා අධිකරණයට ාඩ දුන්ශන් නැහැ. ශම්
රශට් ජනාධිපතිතුමා අධිකරණයට ගියා. ගිහිේො අධිකරණශයන්
උපශ,ස් ගත්තා, තමන්ට බෙශද සිටින්න පුළුවන්කම තිශබන්ශන්
අවුරුදු පහක්,, හයක්, කියො. අධිකරණය ඒකමතිකව කිේවා,
අවුරුදු පහයි කියො.
පසුගිය ආණ්ඩුව කාෙශදදී හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඔය වාශග
්ර ්නයක් ඇහුවා නම් ශකොයි වාශග තීරණයක්, ශ,න්ශන් කියො
අපට හිතා ගන්න පුළුවන්. එ,ා ජනාධිපති යකඩ සපත්තුවට
අධිකරණය යට කරොයි තිබුශණ්. අපට අ, වාශග මතකයි, එ,ා
ශිරාණි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය පාර්ලිශම්න්තුවට කැඳවූ සිගලධිය.
එතුමියව පාර්ලිශම්න්තුශේ කාරක සභා කාමරයකට කැඳවා,
මන්ත්රීවරුන් එතුමියශගන් ්ර ්න කළා.
අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමා කිේවා වාශග එතුමිය
ප ්චාත්
උපාධියක්
තිශබන
ශකොළඹ
වි ්වවි,යාෙශද
කථිකාචාර්යවරියක්. එතුමිය පසුව තමයි විනිසුරු මණ්ඩෙයට
ආශේ. ේට පස්ශසේ තමයි, එතුමිය ශම් රශට් අග විනිසුරුවරිය
වුශණ්. ශම් ්ර ්න කරන අපටවත් එතුමියශගන් ්ර ්න කිරීම ගැන
,ැනුමක් තිබුණා, කියොයි එතුමා ඇහුශේ. ඒ විතරක් ශනොශවයි.
එතුමියට නින්,ා අපහාස කරො එතුමියව ශනරපා ,ැම්මා.
පාර්ලිශම්න්තුව අධිකරණයක් හැටියට සෙකා එතුමියව ශනරපා
,ැම්මා. එ,ා ඒ යකඩ සපත්තුවට තමයි අධිකරණය යටපත් කශළේ.
ඒ විතරක් ශනොශවයි. එ,ා ශමොනවා, කශළේ? පාර්ලිශම්න්තුවත් ඒ
යකඩ සපත්තුවට යට කරන්න වෑයම් කළා.
ගරු කථානායකතුමනි, එ,ා අපි පාර්ලිශම්න්තුවට එනශකොට
අශේ ශම්ස උඩ ශපොත් රාශියක්ම තිබුණු බව ඔබතුමාටත් මතක
ඇති. අපි බැලුවා, ඒ ශමොනවා, කියො. එහි තිබුණා, රශට්
වයවස්ථාව ශවනස් කරන්න ඕනෑය කියො; ජනාධිපතිතුමාශග ුරර
කාෙ ශ,ක අශහෝසි කරන්න ඕනෑය කියො. අපි කිේවා, "ශම්ක
වයවස්ථාව ශවනස් කිරීමක්. ඒ නිසා ශම් ගැන වා, විවා, කරන්න
කේ ශ,න්න" කියො. ගරු කථානායකතුමනි, අපට ශවොව
දුන්ශන් නැහැ. අපට කිේවා, "තව පැය හයකින් ඡන්,ය ගන්නවා.
ඡන්,ය ශ,නවා නම් ශ,න්න, ශනොශ,නවා නම් ශනොශ,න්න"
කියො. අ, අපි සාකච්ඡා කරන්ශන්ත් වයවස්ථාව ශවනස් කිරීමක්
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ගැනයි. වසර ශ,කකට පාර්ලිශම්න්තුශේ කමිටු පත් කරො ඒ
සාකච්ඡාව වසර ශ,කක් ,ක්වා යනවා. ඒ සාකච්ඡාව යනශකොට
අපට කියනවා, "ශමන්න බෙන්න, රට විකුණන්න හ,නවා, රට
ශබ,න්න හ,නවා ශනොශයකුත් ශගල කරන්න හ,නවා" කියො. ශම්
අය ශම්වා කියන්ශන් ශගල ශ්රේමීත්වයක් මවාශගනයි. නමුත්, අපි
ඒක කරන්ශන් සගලභාවශයන්. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව ශවනස්
කරනවා නම්, රට තුළ සාකච්ඡාවක් තිශබන්න ඕනෑ. එපමණක්
ශනොශවයි. කව,ාවත් සිදු ශනොවන ශ,යක් තිශබනවා. ඒක
පාර්ලිශම්න්තුව අනුමත කළත්, ජනතාවටත් අවස්ථාව ශ,න්න
ඕනෑ. ඒ සඳහා ජන මත විචාරණයක් තබන්න ඕනෑය කියන
ස්ථාවරශද තමයි මුෙ සිටම අප සිටින්ශන්. අපි ශම්ක හංඟො
කරන ක්රියාවලියක් ශනොශවයි. ශම්ක රශට් භ භ සිගලධිය සඳහා
කරන ක්රියාවලියක්. නමුත්, එ,ා අපට අවස්ථාව දුන්ශන් නැහැ. එ,ා
අපට කිේවා, ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව පැය හයකින් ශවනස් කරන්න
ඕනෑය කියො. ගරු කථානායකතුමනි, ඒවා ශම් රශට් ාතිහාසශද
තිශබන කළු පැේෙම්. ඒ වාශග ශගලවේ කව,ාවත් සිදු ශවන්න ාඩ
ශ,න්න බැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, එ,ා තිබුශණ් එවැනි
පාෙනයක්. නමුත්, අ, හැම එකක්ම විවිතව තිශබනවා. සමහර
අයට සැකයක් තිශබනවා, ඇත්තටම සාධාරණයක් ශවයි,, නැගල,
කියො. නමුත්, සාධාරණයක් කිරීමට තමයි අපි කටයුතු කර ශගන
යන්ශන්.
ගරු කථානායකතුමනි, බරපතළ වංචා, දූෂණ, රාජය සම්පත්,
වර්රසා,, බෙය හා අධිකාරිය අනිසි ශෙස භාවිත කිරීම
සම්බන්ධශයන් විමර් නය කිරීම සඳහා වූ ජනාධිපති පරීක්ෂණ
ශකොමිෂන් සභාශේ අවසන් වාර්තාව අපට දීො තිශබනවා. ගරු
කථානායකතුමනි, ශම් ශකොමිෂන් සභාශේ සාමාජිකයන් කවු,?
ශම් ශකොමිෂන් සභාශේ එක් සාමාජිකයකු වන්ශන් වැවශග ප්රියසාගල
ශජරාඩ් ශඩේ මහතා. එතුමා ශරේෂඨ
් ාධිකරණශද විනිසුරුවරශයක්.
අ, ශම් රශට් අග විනිසුරු එතුමායි. එතුමාට විරුගලධව කවුරුත්
වචනයක්වත් කියො නැහැ. ඒ කියන්ශන් එතුමා සුපිරිසිදු
පුගලගෙශයක්. ශම් ශකොමිෂන් සභාශේ ාන්නවා, අනිේ ගුණරත්න
මහතා. ඒත් ශරේෂ්ඨාධිකරණශද විනිසුරුවරශයක්. ඒ වාශගම ශම්
ශකොමිෂන් සභාශේ ාන්නවා, කුෙතුංග මුදියන්ශසේොශග ගිහාන්
කුෙතුංග මහතා. එතුමාත් උසස් අධිකරණශද විනිසුරුවරශයක්.
ේට අමතරව සරත් චන්ද්රසිරි මායාදුන්ශන් මහතා ාන්නවා. එතුමා
විරාමෙත් විගණකාධිපතිවරශයක්. ශම් අය හැශමෝශගම ්රසා,යට
ෙක් වූ පුගලගෙයන්. ඒ වාශගම අයියතුශරයි ඥාන,ාසන් කියන
විරාමෙත් අතිශර්ක ශසොලිසිටර් ජනරාේතුමාත් ශම් ශකොමිෂන්
සභාශේ ාන්නවා. ශම් පුගලගෙයන් ශම් රශට් හැශමෝම ,න්නා;
හැශමෝම පිළිගන්නා පුගලගෙයන්. ජනාධිපතිතුමා විසින් ශම් අය
තමයි ශම් ශකොමිෂන් සභාවට පත් කශළේ. ඔවුන් ,ැන් වාර්තාවක්
ාදිරිපත් කරො තිශබනවා. ශම් වාර්තාශේ තිශබන කරුණු
ශබොශහොමයි. අගමැතිතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට ශම් වාර්තාව
තුළ මන්ත්රීවරු 34ශ,ශනක් සම්බන්ධශයන් සඳහන් ශවො
තිශබනවා. නමුත්, අපි සඳහන් කළ යුතු කරුණු කීපයක්
තිශබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.
විශ ේෂශයන්ම මැතිවරණවෙට එනශකොට රාජය සම්පත්
භාවිතය ගැන අපි සඳහන් කළා. ශම් රාජය සම්පත් භාවිතය වි ාෙ
ශෙස සිදු වුණා. ශම්ක අපි නතර කරන්නට ඕනෑ. ශම්කට ,ඬුවම්
ශ,න්නට ඕනෑ. ශම් ශකොමිෂන් සභා වාර්තාශේම සඳහන් කරනවා,
අශේක්ෂක මහින්, රාජපක්ෂ මහතාශග මැතිවරණ ්රවර්ධන
්රචාරක ,ැන්වීම් මීඩියා ෆැක්්රි ආයතනය මඟින් ස්වාධීන
රූපවාහිනී මාධය ආයතනය ශවත ශයොමු කර ශනොමිශේ
විකා නය කිරීම තුළින් රුපියේ ශකෝටි 10ක්, නැත්නම් රුපියේ
මිලියන 101ක් අවභාවිත ශවො තිශබනවා කියො.
ේට පස්ශසේ, 2015 ජනාධිපතිවරණශදදී එතුමායි ගරු
මමත්රීපාෙ සිරිශසේන මැතිතුමායි ජනාධිපති ුරරයට තරග වදින විට
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සමාන අශේක්ෂකයන් ශ,ශ,ශනකුශගන් එක් අශයකුට අසමාන
ශෙස සැෙකීමට බඳුන් කර වැඩිපුර මු,ෙක් ස්වාධීන රූපවාහිනී
පාෙන අධිකාරිය මඟින් ෙබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම සහ ස්වාධීන
රූපවාහිනී මාධය ජාෙයට සිදු වී ඇති රුපියේ ශකෝටි 11ක, -එශහම
නැත්නම් රුපියේ මිලියන 112ක - මූෙයමය පාඩුවක් ගැන
අනාවරණය ශවො තිශබන බව කියනවා. ගරු කථානායකතුමනි,
ශම් ශකොමිෂන් සභාශේ සාමාජික හිටපු විගණකාධිපතිවරයා
සඳහන් කරො තිශබනවා ශම්වා සම්බන්ධශයන් අපරාධ නඩු
,ාන්නට ඕනෑ කියො.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාශගම ශමහි SriLankan Airlines
එශක් SriLankan Catering Limited එක ගැන බෙය හා අධිකාරිය
අයුතු ශෙස පාවිච්ි  කිරීම ගැන සඳහන් කරො තිශබනවා. ගරු
කථානායකතුමනි, SriLankan Airlines
එශක්
හිටපු
සභාපතිතුමාත් හිටපු ජනාධිපතිතුමාශග නෑ,ෑශයක්. ශම් රට
ාදිරියට ගන්න නම් අපි ශම් පවුේ සම්්ර,ාශයන් අයින් ශවන්නට
ඕනෑ. ශම් රශට් හුඟක් උගතුන් සිටිනවා, විත්තීයශේදීන් ාන්නවා,
අපි ශම් අයට තැනක් ශ,න්නට ඕනෑ; ශම් අය ාදිරියට ශගන්නට
ඕනෑ. පාර්ලිශම්න්තුව, පළාත් පාෙන ආයතන, නගර සභා ඇතුළු
සෑම තැනකදීම උගතුන්ට, විත්තීයශේදීන්ට ාදිරියට එන්නට
අවස්ථාවක් ශ,න්නට ඕනෑ; පවුේ වා,ශයන් අයින් වන්නට ඕනෑ.
අපි හුඟක් ශවොවට ඥාති සංගරහය නිසා වැ,ගත් තැන්වෙට
නෑ,ෑයන්ව පත් කරනවා. ඒශකන් රටට වන පාඩුව කියො නිම
කරන්නට බැහැ. ඒ පත් කරන්ශන් සුදුසු අයත් ශනොශවයි. පවුශේ
අය වුණත් කමක් නැහැ සුදුසු ශකශනක් පත් කරනවා නම්. සුදුසු
අය නම් ක්රමශේ,ය අනුවවත් පත් කරන්නට පුළුවන්. නමුත්
පවුශේ අය පත් කිරීම ශකොශහොමත් නුසුදුසුයි. සුදුසු ශකශනක් පත්
කළත් ක්රමශේ,ය අනුව පත් කළ යුතුයි. කිසිම සුදුසුකමක් නැති
අය පත් කළාම රටට වන අවාසිය ගැන හිතො බෙන්න. ශමහිදී ඒ
අය වරේරසා, ගත්තා විතරක් ශනොශවයි. ඒවා සම්බන්ධව ශම්
ශකොමිෂන් සභා වාර්තාශේ පිටු සිය ගණන් තිශබනවා, ඒවා
ඔක්ශකොම ගැන කියන්නට බැහැ. නමුත් ඒ වරේරසා,
ශප්ගලගලිකව පාවිච්ි  කළා විතරක් ශනොශවයි ශමහිදී තවත්
කාරණයක් සඳහන් කරනවා.
2014 ජනවාරි මාසශද 22ශවනි ,ා මෙයාසියාශේ
ක්වාොෙම්පූර් සිට කටුනායක ,ක්වා පියාසර කිරීමට නියමිතව
තිූව UL 319 ගුවන් යානය එතැනින් ශකළින්ම කටුනායකට
එවන්ශන් නැතිව සිංගේපූරුව හරහා කටුනායකට එවන්නට
නිශයෝග දීො තිශබනවා. ඇයි ඒක ඇරිශද? ගුවන් සභාපතිතුමාශග
ශප්ගලගලික ගමනක් සම්පූර්ණ කරන්නට රජශද, රී
් ෙංකා ගුවන්
ආයතනශද ගුවන් යානයක් හැශරේවා කියො සඳහන් කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, මම ශම් කාරණයක් ශ,කක් පමණක්
උපුටා ගත්ශත් ේට වඩා වි ාෙ ේර ්නයක් ගැන කථා කිරීමටයි.
ශප්ගලගලික වරේරසා, ගන්නට පුළුවන්. වාහන අවභාවිතය වාශග
ශගලවේ හැම තිස්ශසේම සිදු ශවනවා, ඒවා හරි ගස්සන්නට පුළුවන්.
නමුත් හිතො බෙන්න අශේ රශට් ගුවන් යානාවක්, -ගුවන් ශසේවාව
- ගුවන් සමාගශම් සභාපතිතුමාශග ශප්ගලගලික ගමනකට ශයො,ා
ගන්නවා. ගරු කථානායකතුමනි, එතශකොට හිතො බෙන්න
පුළුවන් ශම් රටට ශකොපමණ වැරදි ශවො තිශබනවා, කියො. ඒ
විතරක් ශනොශවයි ශම්වා මු,ේවලින් ගණනය කරන්නට බැහැ. ඒ
ගුවන් ගමන නිසා සිදු වූ පාඩුව මු,ලින් පමණක් ගණනය
කරන්නට බැහැ, ශම් තුළින් සිදු වුශණ් මූේයමය අොභයක් විතරක්
ශනොශවයි. ගුවන් සමාගශම් කීර්ති නාමයට වන හානිය ගැනත්
හිතන්නට ඕනෑ. එවැනි ශ,යක් වුණාම ාන් පසුව කවුරුන් ශහෝ
ටිකට් පතක් අරශගන ඔය ගුවන් යානශද යනවා,? යන්ශන් නැහැ.
ශමොක,, ටිකට් පත ගත්ශත් ක්වාොෙම්පූර් ාඳො ශකොළඹ එන්න.
නමුත් ගුවන් යානය යන්ශන් ශවන ගමනක්. එතශකොට ටිකට්
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පතක් ගනී,? ශමවැනි ශගලවලින් සමාගශම් කීර්තිනාමයට වන
හානිය ගණනය කරන්නට බැහැ. එපමණ වි ාෙ පාඩුවක් සිදු
ශවො තිශබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ශම් වාර්තාශේ
"නිර්ශගලශිත මනතික ක්රියාමාර්ග" යටශත් ශකළින්ම කියො
තිශබනවා, "....වග කිව යුතු පුගලගෙයන්ට විරුගලධව අපරාධ නඩු
පැවරීම සම්බන්ධශයන් ශමම ශකොමිෂන් සභාව විසින් ගනු ෙබන
නිර්ශගල ..." කියො. ශම් ගැනත් අපි ශසොයො බෙන්නට ඕනෑ.
ශමම වාර්තාශේ රාජ්ය මු,ේ, සම්පත්, වරේරසා, අයුතු ශෙස
අවභාවිතය කිරීම පිළිබඳව සඳහන් කරො තිශබනවා. ගරු
කථානායකතුමනි, මම ඒ සම්බන්ධශයන් එක කාරණයක් උපුටා
ශගන කියවන්නට කැමැතියි. ්රී ෙංකා ගුවන් හමු,ාශේ
ශහලිශකොේටර් ආදියත් වි ාෙ ශෙස අවභාවිත කර තිශබනවා. මම
උපුටා ගත් ශකොටශසේ අන්තිමට කියො තිශබනවා, ශම්වා පාවිච්ි 
කළාට පසුව ශම්වාට ශගවන්නට ඕනෑ කියො.
"තව ,, පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී නාමේ රාජපක්ෂ හා ලුතිනන් ශයෝෂිත
රාජපක්ෂ විසින් ෙබාශගන ඇති ගුවන් ගමන්වෙට අ,ාළ මු,ෙ යු,
හමු,ාවට අනුයුක්ත ශසබෙ අංක එස්/553862 ඩබ්.ශජ්.ආර්. ඥාණසිරි වන
ශකෝ්රේ නිෙශයන් යුත් නිෙධාරිශයක් රුපියේ ෙක්ෂ 260කට අධික
මු,ෙක් ජනාධිපති කාර්යාෙය නමින් ශගවීමක් සිදු කර ඇති බව."

ගරු කථානායකතුමනි, මම ශමොශහොතකටවත් වි ්වාස
කරන්ශන් නැහැ, ශකොමිෂන් සභා වාර්තාශේ මන්ත්රීවරශයකුශග
ශහෝ ඇමතිවරශයකුශග නම තිශබනවා කියො ඒ පුගලගෙයා
වර,කාරශයක් කියො. ශම්ක අධිකරණ ක්රියාමාර්ගයක් ශනොශවයි.
මම ඒක වි ්වාස කරන්ශන්ත් නැහැ. ඒ වාශගම මම ඒක
්රසිගලධිශද සඳහන් කරන්නත් ඕනෑ. ශමොක,, එතුමා ඒ ගුවන්
යානාශේ ාඳශගන සිටියාට එතුමා ,න්ශන් නැහැශන් ශවන කවුරු
ශහෝ තීරණයක් අරශගන වැරදි ශ,යක් කරනවා කියො. ශම්ක ඒ
වාශග සිදුවීමක්. ඇමති ශකශනක් වුණත්, ඒ ඇමතිවරයා යටශත්
වැඩ කරන සභාපතිවරු ාන්නවාශන්. ඒ අය වැරදි තීරණ ගන්නවා.
ඇමතිවරයා ඒ හැම එකම ,න්ශන් නැහැ. අපි ශම්වා දිහා සාධාරණ
ශෙස බෙන්න ඕනෑ. ගරු කථානායකතුමනි, නමුත් මම ශමතැනදී
මතු කරන්ශන් ශවනත් ්ර ්නයක්. ශම් වාර්තාශේ කියනවා, මු,ේ
ශගවන්න කියො කිේවාම, ඒ ශකෝ්රේවරයා ඇවිේො රුපියේ
ෙක්ෂ 260කට අධික මු,ෙක් ජනාධිපති කාර්යාෙය නමින්
ශගවීමක් සිදු කළා කියො. ශම්ක මම කියන ශ,යක් ශනොශවයි. මම
කියන්ශන් ශම් වාර්තාශේ තිශබන ශගලවේ. පරීක්ෂණයක්
පවත්වන්න කියො තමයි ශම්ශකන් කියන්ශන්. පරීක්ෂණයක්
පවත්වො එම නිෙධාරියාට ශමම මු,ේ ශකශසේ ෙැබුශණ්, යන්න
පිළිබඳව වැඩිදුර පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කළ යුතු බව, ශමම
ශකොමිෂන් සභාශේ මතය විධියට සඳහන් කර තිශබනවා. ගරු
කථානායකතුමනි, ඒ කියන්ශන් ශම් විධියට වි ාෙ මු,ේ
්රමාණයක් ශගවන්න පුළුවන් නම්, ඇත්තටම ඒ මු,ේ ්රමාණය
ශගේශේ ශකොශහොම, කියන එක තමයි ශම් අහන්ශන්. ගරු
කථානායකතුමනි, ශකෝ්රේවරයාට මාසයකට රුපියේ ෙක්ෂයක
මු,ෙක් ෙැබුණත්, අවුරුගල,කට ෙැශබන්ශන් රුපියේ ෙක්ෂ 12යි.
එතශකොට ඔහු අවුරුදු 30ක් වැඩ කළත් රුපියේ මිලියන 30ක්,
40ක් වාශග මු,ෙක් තමයි ෙැශබන්ශන්. ඒ නිසා ශම් ්ර ්නවෙට
පිළිතුරු තිශබන්නට ඕනෑ. ශම් පිළිතුරු ගැන අපි ශසොයා බෙන්න
ඕනෑ. ශකොශහොම, ශම්වා සිදුශවො තිශබන්ශන් කියො ශසොයා
බෙන්න ඕනෑ.
ගරු කථානායකතුමනි, තව හුඟක් ශගලවේ තිශබනවා. ාඩම්
පිළිබඳව හුඟක් ්ර ්න තිශබනවා. රජශද ාඩම් තිශබනවා. ඒ
කියන්ශන් ශම් රශට් වටිනාම සම්පත. ශම් රශට් ජීවත් වන
පුරවැසියන්ශගන් සියයට 80කට ාඩමක අයිතිය නැහැ. නමුත්,
රජශද ාඩම් අවභාවිතය සිදු ශවනවා. ගරු කථානායකතුමනි,
සමහර විට අශේ නමින්, එශහම නැත්නම් ශවනත් නම්වලින් අපි
ශයෝජනා කරන ප,නම් රාශියක්ම ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට එනවා.
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ශම්ක අ,-ේශද එන එකක් ශනොශවයි, වසර ගණනාවක් තිස්ශසේම
සිදුවන ශ,යක් ගරු කථානායකතුමනි. ඒශක් වර,ක් නැහැ. නමුත්,
ඒ සමහර ප,නම් විසින් රජශද ාඩම් අරශගන තිශබනවා. රජශද
ාඩම් අරශගන තිශබන බව ශම් වාර්තාශේ සඳහන් කරො
තිශබනවා. රජශද ාඩම් අරශගන ඒවා ප,නම්වෙට හරවාශගන
තිශබනවා. මම ඒවා ඔක්ශකෝම ගැන සඳහන් කරන්න යන්ශන්
නැහැ. ඒ වාශගම සමහර ාඩම් අවතක්ශසේරු කරො -අඩු
වටිනාකමක් ශපන්වො- අරශගන තිශබනවා. එයිනුත් රජයට
අවාසියක් ශවො තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාශග
වි ාෙ ශහොර ශබොරු, වංචා පිළිබඳ ශතොරතුරු ශමම වාර්තාවට
ඇතුළත් ශවො තිශබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, අපි අ, කථා කරන්ශන් දූෂණය ගැනයි.
දූෂණය ගැන කථා කරන ශකොට මූෙය දූෂණය ගැන කථා කරන්න
ශවනවා. මම ,ැක්කා පත්තශර්ක තිශබනවා, ශම් අත් අඩංගුවට
ගැනීම රඟපෑමක් කියො. ගරු කථානායකතුමනි, ාතිහාසය ගැන
බෙන ශකොට එශහම අවි ්වාසයක් තියන්න පුළුවන්. නමුත්, ශම්
අත් අඩංගුවට ගැනීම රඟපෑමක් ශනොශවයි. ශම් කටයුතු සිදුවීශගන
යනවා. තව ශකශනක් සඳහන් කර තිශබනවා, උ,යංග වීරතුංග
ඩුබායිවෙදී අත් අඩංගුවට ගත්ත එකත් රඟපෑමක් කියො. ගරු
කථානායකතුමනි, ශම්ක විහිළුවක්. ඩුබායි ජාතයන්තර ගුවන්
ශතොටුපෙ වාශග ශෙෝකශද වි ාෙම ගුවන් ශතොටුපළක් හරහා
ගමන් කරන ශකශනකුශග ගමන නතර කරන්න අශේ රජයට
බෙයක් තිශබනවා,? එශහම ශනොශවයි ගරු කථානායකතුමනි,
ගුවන් යානයකට නඟින්න යනශකොට ජාතයන්තර ශපොලීසිශයන් INTERPOL එශකන් - නතර කරො ්ර ්න කරො තිශබන්ශන් ඒ
අයට තිශබන වාර්තා අනුවයි.
ගරු කථානායකතුමනි, මූෙය දූෂණ තිශබනවා. නමුත්, මිනී
මැරුම් තමයි මූෙය දූෂණයට වඩා බරපතළ වන්ශන් ගරු
කථානායකතුමනි. පසුගිය වසර 10 තුළදී මිනී මැරුම් සිදු වුණා,
අතුරු,හන්වීම් සිදු වුණා. මට අ, වශග මතකයි, එ,ා ෙසන්ත
වික්රමතුංගයන් කිේවා, මිග යානා මිෙදී ගැනීශම්දී ඇශමරිකානු
ශඩොෙර් මිලියන 6ක් ශප්ගලගලික සමාගමකට යාශමන් දුෂණයක්
සිදු වුණාය කියො. එතුමා ඒ කාරණය සඳහන් කළ නිසා හිටපු
ආරක්ෂ ශේකම් ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා නඩුවක් ,ැම්මා.
එතශකොට ෙසන්ත වික්රමතුංගයන් ශමොනවා, කශළේ? එතුමා කිේවා,
"හරි, මම අධිකරණයට ගිහිේො ශම් විස්තර ඔක්ශකෝම ශ,න්නම්,
අධිකරණශයන් ශසොයා බෙන්න" කියො සඳහන් කළා. නමුත් ගරු
කථානායකතුමනි, ඒ ,වස ,කින්නට ෙසන්ත වික්රමතුංගයන්ට
අවස්ථාවක් තිබුශණ් නැහැ. ේට ,වස් ශ,කකට, තුනකට
්රථමශයන් රත්මොශන්දී ෙසන්ත වික්රමතුංගයන්ව අමු-අමුශේ
ඝාතනය කළා. ශම්වා විහිළු ශගලවේ ශනොශවයි. ශම්වා මිනිසුන්ශග
ජීවිත පිළිබඳ ්ර ්න. ශම්වා සාමානය මිනිසුන්ශග ආරක්ෂාව පිළිබඳ
්ර ්න. [බාධා කිරීම්] මැති ඇමතිවරුනි, ශම්වා අහශගන ාන්න.
මැති ඇමතිවරුනි, ශම්වා අහශගන ාන්න. අපි පිළිගන්න
කැමැතියි, ාතිහාසය කියන්ශන් ාතිහාසය කියො.

ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අග්රාමාතයවරයා මීට ශපර ශම්
සභාශේදී පවසා තිශබනවා, ෙසන්ත වික්රමතුංග ඝාතනය සරත්
ශෆොන්ශසේකාශග හමු,ා කණ්ඩායශම් වැඩක් කියො.

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු රාජය අමාතයතුමාට අවස්ථාව ශ,න්න. එතුමාශග
කථාවට ාඩ ශ,න්න. එතුමා ස්ථාවර නිශයෝග 78 යටශත්යි කථා
කරන්ශන්. Let him continue.

ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා

(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු කථානායකතුමනි, මා කලින් කිේවා වාශග, ශම් විවා,ය
ාේෙපු නිසා අවාසනාවට ාතිහාසය මතක් කරන්න සිදුශවො
තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, අපි අලුත් පිටුවක් හරවන්න
අව යයි. ශමය අශේ ාතිහාසශද පමණක් කළ යුතුයි. කවුරු
ශමොනවා කිේවත් අශේ රජය ශවනසක් කරො තිශබනවා. දූෂණය
පිළිබඳව අපට ශචෝ,නා තිබුණත්, අශේ රජය සර්ව සම්පූර්ණ
රජයක් ශනොශවයි කියන එක අපි පිළිගන්නවා. නමුත් මිනී මැරුම්
සම්බන්ධශයන් අශේ රජයට විරුගලධව කිසිම ශචෝ,නාවක් නැහැ.
ගරු කථානායකතුමනි, ශම් මිනී මැරුම් ගැනත් ශසොයා ශගන
යනවා. ශම් ක්රමශේ,ය ක්රියාත්මක වීශගන, ක්රියාත්මක වීශගන
ාදිරියට ගිශයොත් තමයි, ශම් රශට් මන්ත්රීවරුන්ට, කැබිනට්
ඇමතිවරුන්ට පළමුවන වතාවට හිරශගවේවෙට යන්න
ශවන්ශන්; උසස් නිෙධාරින්ට හිරශගවේවෙට යන්න ශවන්ශන්.
ශම් ක්රමශේ,ය ාදිරියට ගිශයොත් සමහර අයට මරණ ,ණ්ඩනය
ෙැශබයි. මා ආඩම්බරශයන් කියනවා, අ, ශම් රශට් ස්වාධීන
අධිකරණයක් තිශබනවාය කියො. ඒ නිසා තමයි, ජනාධිපතිතුමා
අහපු ්ර ්නයට වුණත් ඒ අයට ඒකමතිකව තීරණයක් ශ,න්න
පුළුවන් වුශණ්. ගරු මන්ත්රීවරුනි, අපි විපක්ෂශද සිටියත්, ආණ්ඩු
පක්ෂශද සිටියත්, ඇත්තටම අපට සතුටු වන්න පුළුවන් ශහේතුවක්
තමයි ඒක. ශම් රශට් ශවනසක් වීශගන යනවා. ඒ ශවනස අපි
ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ, ගරු කථානායකතුමනි.

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 5ක කාෙයක්
තිශබනවා.

ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා

ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා

(The Hon. Wimal Weerawansa)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன)

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ)

ගරු කථානායකතුමනි, point of Order එකක්
කරන්න තිශබනවා.
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ාදිරිපත්

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශමොකක්,, point of Order එක? ස්ථාවර නිශයෝග 78 යටශත්
එතුමාට කථා කරන්න පුළුවන්.

ශම් කරුණු කියන්න සිදු වුශණ් ශම් අවස්ථාශේදී මූෙය
වංචාවන් ගැන කථා කරන නිසායි, ගරු කථානායකතුමනි. අ,
කථා කරනශකොට කිේවා, ශම් ආර්ථිකශද වි ාෙ ගැටුමක්,
්ර ්නයක් තිශබනවාය කියො. අවුරුදු 50කට පස්ශසේ අශේ අය
වැය තුළ පළමුවන වතාවට ධනාත්මක අතිරික්තයක් තිශබනවාය,
්රාථමික අතිරික්තයක් තිශබනවාය කියො සඳහන් කරන්නට
ඕනෑ. කව,ාවත් අතිරික්තයක් තිබිො නැහැ. පළමුවන වතාවට
ඇති වී තිශබන ශම් වි ාෙ අතිරික්තශයන් ශපශනන්ශන් Balance
Sheet එක ක්තිමත් කියන එකයි.
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Order, please! I wish to announce that this House
cordially welcomes the Russian Delegation led by Mr.
A.M. Cherneckiy, Member of the Organizing Committee
of the Eketerinburg World Expo 2025, now present at the
Speaker's Gallery. We welcome all of you. Thank you.

240

ගරු කථානායකතුමනි, 2016 අවුරුගලශගල ශකෝටි 80ක් වූ සිජු
විශගලශීලීය ආශයෝජන ්රමාණය, 2017 අවුරුගල,ත් එක්ක සසඳා
බැලුශවොත් එය ශකෝටි 160 ,ක්වා වැඩිශවො තිශබනවා.
අවුරුගල,ක් තුළදී සිජු විශගලශීලීය ආශයෝජන ්රමාණය ශ,ගුණයක්
ශවො තිශබනවා. 2018, 2019 සහ 2020දී සිජු විශගලශීලීය
ආශයෝජනය තවත් ාහළ යනවා කියො සඳහන් කරන්න ඕනෑ.
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ කිේශේ ගිය අවුරුගලශගල ශ,සැම්බර්
මාසය වනතුරු ,ත්ත පිළිබඳවයි.

ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා

(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු කථානායකතුමනි, අවුරුදු 15කට ්රථමශයන් අශේ රශට්
තිබුණු අපනයනය ,ළ ශගලශීලීය නිෂ්පා,නශයන් සියයට 34යි. අපි
රජය භාර ගන්නශකොට එය සියයට 12ක්, සියයට 13ක් ,ක්වා
පහළට බැහැොයි තිබුශණ්. ගරු කථානායකතුමනි, 2015, 2016
අපි භාර ගත් ාතා අසතුටු,ායක ආර්ථිකය, ක්රම-ක්රමශයන් තමයි
එ,ා මු,ේ ඇමතිතුමාට හරවා ගන්න සිදු වුශණ්. එයට ාඩකඩක්
තිබුශණ් නැහැ, වි ාෙ ණය කන්,රාවක් තිබුණු නිසා. නමුත්
2017දී හැරවුම් ෙක්ෂණ තිශබනවා. අපනයනය සියයට 10කින්
වැඩි ශවො තිශබනවා. එපමණක් ශනොශවයි. යුශරෝපශද මත්සය
තහනම ාවත් කිරීම නිසා එක අවුරුගල,ක් තුළ මත්සය අපනයනය
පමණක් සියයට 38යි , ම ගණනකින් ාහළ ගිහින් තිශබනවා. ඒ
වාශගම GSP Plus සහනය දිහා බැලුශවොත්, එහි ොභයත් 2018දී,
2019දී, 2020දී අපට ෙබා ගන්න පුළුවන්, ගරු කථානායකතුමනි.
ඍජු විශගලශීලීය ආශයෝජනය -

ගරු කථානායකතුමනි, ගිය සතිශද ජන ක්ති රක්ෂණ
සමාගශම් එක ආශයෝජනයකින් ශඩොෙර් මිලියන 100ක් රටට ෙබා
ගන්න පුළුවන් වුණා. මූෙය පාෙනයක් අ, තිශබනවා. අලුත්
ආ,ායම් බදු පනතක් තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ශම්ක අ,
යම්කිසි මූෙය ප,නමකට අනුවයි ක්රියාත්මක ශවන්ශන්. නීතිමය
ප,නමකට අනුවයි අ, ශමය ක්රියාත්මක ශවන්ශන්. පිට රටින් ණය
අරශගන සංවර්ධනය ශපන්වන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඒක ්රමුඛ
කරන්ශන් නැහැ. අපි ්රමුඛ කරන්ශන් ්රාගධනය වර්ධනය
කිරීමයි.

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමා ,ැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා

(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன)

ගරු චන්ද්රසිරි ගජීර මහතා

(ைொண்புைிகு ெந்திரெிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Order, please! What is the point of Order? Do not
disturb his speech.
ගරු චන්ද්රසිරි ගජීර මහතා

(ைொண்புைிகு ெந்திரெிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, ,ැන් ඔබතුමා ආර්ථික වර්ධනය ගැන
කිේවා. ශම් කාර්තුශේ ආර්ථික වර්ධනශද ්රමාණය ශකොපමණ,?
සියයට 3.3යි. ාෙක්කය සියයට 4.5ක් ව ශයනුයි තිබුශණ්.

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒ කාරණය පිළිබඳව ඔබතුමාශග කථාශේදී කියන්න.

ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා

(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු මන්ත්රීතුමා ඒ කාරණය ශපන්වො දුන්නාට ස්තුතියි.
හිතුවාට වැඩිය ආර්ථික වර්ධනය අඩුශවො තිශබනවා. ඒකට
හුඟක් ශහේතු බෙපා තිශබනවා. එක ශහේතුවක් තමයි, 2017
අවුරුගලශගල ඇති වූ කාෙගුණ විපර්යාසය. ශම් රශට් දිස්ත්රික්ක 25න්,
දිස්ත්රික්ක 20කට වතුර තිබිො නැහැ. එම දිස්ත්රික්කවෙ නියඟයක්
තිබිො තිශබනවා. ඒ වාශගම ජෙ ගැලීම් තිබිො තිශබනවා. ේට
ශනොශයකුත් ශහේතු බෙපා තිශබනවා, ගරු මන්ත්රීතුමනි.

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ශම් කාරණයත් කියො මශග
කථාව අවසන් කරනවා.
පියා රියදුශරක් නම් ඔහු වාහනය පැ,වූශේ මඩ පාශර්. ේට
පස්ශසේ අපට කියනවා, "ශම් මඩ පාර සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ.
පාරට ශකොන්ක්රීට් ටිකක් ,ාො ශ,න්න." කියො. අපි ශගල පාෙනඥයන්- ගිහිේො ඒ පාරට ශකොන්ක්රීට් ටිකක් ,මනවා.
අවුරුදු 15කට පස්ශසේ පුතාත් රියදුශරක් වනවා. පුතාත් වාහනයක්
ප,වනවා. පුතා වාහනය ප,වන්ශන්ත් ශකොන්ක්රීට් පාශර්, ගරු
කථානායකතුමනි. පියා වාහනය ප,වාශගන ගිශද මඩ පාශර්. පසු
ගිය රජය "සංවර්ධනය" කියො කිේශේ ඒකටයි, ගරු
කථානායකතුමනි. නමුත් අපි "සංවර්ධනය" කියන්ශන් ඒකට
ශනොශවයි. පියා කශළේ ශග්රවනීය රැකියාවක්. ශමොක,, ශවන
විකේපයක් තිබුශණ් නැහැ. නමුත් පාරට ශකොන්ක්රීට් ,ාො පුතාව
රියදුශරක් කරන්න අපි ෙෑස්ති නැහැ. අපිට ේට වැඩිය ආර්ථික
,ර් නයක් තිශබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.
මානව සම්පත ශගොඩ නැමෙම තමයි අශේ ආර්ථික ,ර් නය. අපි
රට බාර ගන්නශකොට අධයාපනය කේපාදු කරො තමයි තිබුශණ්.
අධයාපනයට ,ළ ශගලශීලීය නිෂ්පා,නශයන් සියයට 1.9 විය,ම් කශළේ.
,ැන් අධයාපනයට ,ළ ශගලශීලීය නිෂ්පා,නශයන් සියයට 2.37ක්
මංගෙ සමරවීර ඇමතිතුමා ශවන් කරො තිශබනවා. හැම ,ාම අපි
ඇවිේො කථා කරන්ශන් වි ්වවි,යාෙයට යන ශිෂයයා ගැනයි.
සිසුන් 350,000ක් උසස් ශපළ හ,ාරනවා. 125,000ක්
වි ්වවි,යාෙවෙට යන්න වරම් ෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි,
නමුත් අපි වි ්වවි,යාෙවෙට බඳවා ගන්ශන් 30,000ක් වාශග
්රමාණයක්. අනික් 100,000 ගැන කවුරුවත් කථා කරන්ශන්
නැහැ. අග්රාමාතයතුමා කිේවා, "වි ්වවි,යාෙයට යන ,රුවාට
විතරක් ශනොශවයි, හැම ,රුශවකුටම අවුරුදු 13ක අධයාපනයක්
ෙබා ශ,න්න ඕනෑ"ය කියො. ඒ නිසා අපි Ceylon-German
Technical Training Institute එක වාශග ආයතන 10ක් පටන්
ගන්නවා. එම නිසා තමයි මු,ේ ඇමතිතුමා අවුරුදු 13ක
අධයාපනයක් ෙබා ශ,න්න මු,ේ ශවන් කරො තිශබන්ශන්, ගරු
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කථානායකතුමනි. අපි මානව සම්පත ශගොඩ නඟන්ශන් එශහමයි.
ශම් රශට් සිටින අවුරුදු 5 - 19 අතර හැම ශිෂයශයකුටම
රක්ෂණයක් අපි ෙබා දීො තිශබනවා. මානව සම්පතට මුේ තැන
ශ,න රජයක් තමයි අශේ රජය. අපි අනික් අයශග සංවර්ධන නයාය
පත්රයට අනුව ශනොශවයි කටයුතු කරන්ශන්. අශේ රජයට සංවර්ධන
නයාය පත්රයක් තිශබනවා. ඒ නයාය පත්රශද අපි ගමන් කරනවා.
අපි දූෂණය නැති රටක් හ,මු. අපි එකතුශවො ශම් කටයුත්ත කරමු.
වැරැදි කරපු අයට ,ඬුවම් ශ,මු. එතශකොට අපටත් ්රශේ ම් ශවන්න
සිදු වනවා. ගරු කථානායකතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව
ෙබා දීම සම්බන්ධශයන් මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.

ගරු කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශබොශහොම ස්තුතියි.
මීළඟට, ගරු මහින්, අමරවීර අමාතයතුමා.
ේට ්රථමශයන් ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමා මූොසනයට
පැමිශණනවා ඇති.

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනපයන් ඉවත් වූපයන්,
නිපයෝජය

කථානායකතුමා

මූලාසනාරූඪ විය.

[ගරු

තිඥලංග

සුමතිඥපාල

මහතා]

அதன்ெிறகு, ைொண்புைிகு ெெொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொெனத்தி
னின்று அகலரவ, ெிரதிச் ெெொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு
திலங்க சுைதிெொல] தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the
Chair.

ගරු නිපයෝජය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெிரதிச் ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු මහින්, අමරවීර ඇමතිතුමා.
[අ.භා. 12.10]

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සේපත්
සංවර්ධාන අමාතය සහ මහවැලි සංවර්ධාන රාජය
අමාතයතුමා)

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர - கடற்தறொழில் ைற்றும் நீரக
வளமூல அெிவிருத்தி அமைச்ெரும் ைகொவலி அெிவிருத்தி
இரொஜொங்க அமைச்ெரும்)

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Fisheries and
Aquatic Resources Development and State Minister of
Mahaweli Development)

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් විවා,ශදදී අ,හස්
,ක්වන්න ෙැබීම පිළිබඳව මා ාතාම සතුටු වනවා. ශමොක,, ශම්
පැමිණිේෙ අේෙස් ශහෝ දූෂණ ශචෝ,නා විමර් න ශකොමිෂන්
සභාවට ්රථමශයන්ම ාදිරිපත් කරො, ශම් පිළිබඳව යම් මතයක්
රට තුළ ශගොඩ නඟන්න අපට හැකියාව ෙැබුණා. මාර්තු මාසශද
මුෙදී අපිට ශම් තත්ත්වය පිළිබඳව වාර්තා වුණා. ඒ වාශගම මහ
බැංකුශේ නිෙධාරින් කීප ශ,ශනකු ශප්ගලගලිකවම මාව හමු
ශවො, අව ය ශතොරතුරු ෙබා ශ,මින් ශම් කාරණය මශග
අවධානයට ශයොමු කළා. මා විශ ේෂශයන්ම එතුමන්ො සියලු
ශ,නාට ශම් අවස්ථාශේදී ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ.
ාන් අනතුරුව මමත්, ජගත් පුෂ්පකුමාර හිටපු ඇමතිතුමාත්,
එරික් වීරවර්ධන මැතිතුමාත් අේෙස් ශහෝ දූෂණ ශචෝ,නා විමර් න
ශකොමිසමට ශම් පැමිණිේෙ අරශගන ගියා. ශම් පැමිණිේෙ
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අරශගන යන්න තව කට්ටියට කථා කළාම, ශම් අලුතම පත්
ශවච්ච ආණ්ඩුවට විරුගලධව පැමිණිේෙක් ,ැමීමට එන්න සමහර
මන්ත්රීවරුන්ට ශපොඩි මැළිකමක් තිබුණා. නමුත් එවන් අවස්ථාවක
අපි ශම් සම්පූර්ණ අව,ානම අරශගන ඒ පැමිණිේෙ ාදිරිපත් කළා.
එතැනින් පස්ශසේ තමයි රශට් ජනමතයක් ශගොඩ නැඟුශණ්, ශමහි
වංචාවක්, දූෂණයක් සිදු වුණා කියො. ඒ දිනය වන ශතක් කිසිම
ශකශනකුශගන්, කිසිම ජනමාධයයක ශහෝ පාර්ලිශම්න්තුශේ ශහෝ
කිසිම තැනක ශම් සම්බන්ධශයන් කිසිම අ,හසක් ්රකා වුශණ්
නැහැයි කියන එක මම ාතාමත් වගකීශමන් කියන්න කැමැතියි.
ශම් සම්බන්ධව පළමුවැනි වතාවට ජනමාධයය වාර්තා කශළේ,
අපි පැමිණිේෙ ශගන ගිය ,වශසේ රාත්රිශදයි. ගරු නිශයෝජය
කථානායකතුමනි, අපි එතැනින් නිකම් ාන්ශන් නැතුව ේට පසුව
එවකට විපක්ෂ නායකවරයා විධියට හිටපු නිමේ සිරිපාෙ මැතිතුමා
සමඟ එකතු ශවො අශේ කණ්ඩායම ගිහිේො මහ බැංකුව ාදිරිපිට
විශරෝධතා පවත්වමින් ජනතාව ,ැනුවත් කළා. ඒ එක්කම
පාර්ලිශම්න්තුශේදී ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ ශම් පිළිබඳව ්ර ්න
ඇහුවා; ඒ වාශගම විවිධ මණ්ඩපවෙ ශම් පිළිබඳව කථා කරන්න
ගත්තා; ජනමාධය තුළ කථා කරන්න ගත්තා. ඒ වාශගම පසුගිය
කාෙය තුළ දිගින් දිගටම මටත් ශචෝ,නා එේෙ කළා, "ශකෝ,
පැමිණිේෙක් කළා. ,ැන් ආණ්ඩුවට ඇවිේො ඇමතිකම් ගත්තාම
කට වැශහයි. ශම් පිළිබඳව ාදිරියට කටයුතු සිදු ශවන්ශන් නැහැ.
ආණ්ඩුශේ ාන්න නිසා ඔතැනින් ඕක යටපත් ශවනවා" කියො.
නමුත් ාතිහාසශද පළමුවැනි වතාවට ශම් ්ර ්නය දිගටම ශගන
යන්න අපට හැකියාව ෙැබුණා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ාන් අනතුරුව මහ බැංකු
අධිපතිවරයා ාවත් කිරීශම් වැඩ පිළිශවළ සිදු වුණා. ජනාධිපතිතුමා
ඔහු නැවත පත් කිරීශමන් වැළකුණා. ාන් පසුව COPE වාර්තාව
ශම් සභාවට ාදිරිපත් කළා. COPE එක ශසොයා ගත්තා, ශමතැන
මූෙය වංචාවක් සිදු වුණා කියො. අපි ෙබා දුන්නු ශතොරතුරු එයින්
තවත් තහවුරු කළා. කවුරු ශහෝ කියන්න යනවා නම් ශමතැන
ශහොරකමක් සිදු වුශණ් නැහැ කියො ඒක සම්පූර්ණ අසතයයක්.
මහ බැංකු බැඳුම්කර සිගලධිය, ශම් රශට් ාතිහාසශද සිදුවුණු
ශෙොකුම ශහොරකම කිේශවොත් ඒක නිවැරැදියි. ශවන ශහොරකම්වෙ
එකතුව ගණන් හ,න්න පුළුවන්. නමුත් එක් වතාවකදී, ශකටි
කාෙයක් ඇතුළත, සිදු වුණු ශෙොකුම ශහොරකම තමයි මහ බැංකු
වංචාව. ශම්ක ගණන් හ,න්න බැහැ. ගණන් විධියට එක එක
සංඛයා ශේඛන ාදිරිපත් කරමින් මූෙයමය ව ශයන් ඒ ගණන්
ශපන්වුවත් ේට වැඩිය බරපතළ හානියක් රට තුළ ඇති ශවො
තිශබන බව අපි ශහොඳටම ,න්නවා. මූෙය ශවශළඳ ශපොශළේ
අස්ථාවරභාවය, ජාතයන්තරශද වි ්වාසය, ඒ එක්කම ශපොලී
අනුපාත වැඩි වීම ආදිය ශම් මහ බැංකු බැඳුම්කර සිගලධියත් සමඟ
වි ාෙ බෙපෑමට ෙක් වුණා කියන එක අපි පැහැදිලිව කියනවා.
මම එක පැත්තකින් ආඩම්බර ශවනවා, ශමශතක් තිබුණු
සම්්ර,ායයන් ශවනස් කරො අපි කටයුතු කරපු එක ගැන. COPE
වාර්තාව ාදිරිපත් වුණාම ජනාධිපතිතුමා විශ ේෂ ශකොමිසමක් පත්
කළා, ශම් පිළිබඳව ශසොයා බෙන්න. ඒකට ශහේතුව වුශණ් ශමයයි.
්රථමශයන් නිමේ සිරිපාෙ , සිේවා ඇමතිතුමාශග ්රධානත්වශයන්
කමිටුවක් පත් කළා. ඒ කමිටුව වාර්තාවක් ෙබා දුන්නා, ජනාධිපති
ශකොමිසමක් පත් කරො ශම් පිළිබඳව පුළුේව විමර් නය කරන්න
ඕනෑය කියො. ඒ අනුව පුළුේ විමර් නයක් ශවන ශකොට COPE
එශක් ශහළි ශනොවුණු ශතොරතුරු වි ාෙ ්රමාණයක් ශහළි,රවු
ශවන්න පටන් ගත්තා. ශමශතක් ාතිහාසශද කිසිම ආකාරයක
නැති තරම් ශතොරතුරු ්රමාණයක් ශම් ශකොමිසම විසින් ාතාම
ගශේෂණාත්මකව, පර්ශදෂණාත්මකව විමර් නය කළා. ඒ
පිළිබඳව ශකොමිසශම් සාමාජිකයන්ටත්, ඒ සඳහා සහාය ,ැක්වූ
සියලුමශ,නාටත් අශේ ්ර ංසාව හිමි ශවන්න ඕනෑ.
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[ගරු මහින්, අමරවීර මහතා]

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම්ක පළමුවැනි මූෙය
වංචාවත් ශනොශවයි. ශම් වාර්තාශේම සඳහන් ශවනවා, 2008 ාඳො
ශම්ක සිගලධ වුණා කියො. අපි කියන්ශන් ශම් කාෙශද,, ඒ
කාෙශද, කියන එක ්ර ්නයක් නැහැ; ශකොයි කාෙශද ශහෝ ශවො
තිශබනවා නම් ශහොරකමට, වංචාවට, දූෂණයට විරුගලධව කටයුතු
කිරීශම් වගකීම අපි සියලුශ,නාටම තිශබන බවයි.

ගරු උදය ප්රභාත් ගේමන්පිල මහතා

(ைொண்புைிகு உதய ெிரெொத் கம்ைன்ெில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, රීති ්ර ්නයක් තිශබනවා.

ගරු නිපයෝජය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெிரதிச் ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගම්මන්පිෙ මහත්තයා, ශමොකක්, ඔබතුමාශග රීති ්ර ්නය?

ගරු උදය ප්රභාත් ගේමන්පිල මහතා

(ைொண்புைிகு உதய ெிரெொத் கம்ைன்ெில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ගරු මහින්, අමරවීර
ඇමතිතුමා සඳහන් කළා, 2008 සිට ශම් වංචාව ශම් විධියටම සිදු
ශවො තිශබනවා කියො වාර්තාශේ සඳහන් ශවනවා කියො. ගරු
ඇමතිතුමනි, කරුණාකර සඳහන් කරන්න පුළුවන්,, එශසේ සඳහන්
කරො තිශබන පිටු අංකය ශමොකක්, කියො?

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

එතුමාට උත්තර ශ,න්න මට ශවනම ශවොවක් ඔබතුමාශගන්
හම්බ ශවන්ශන් නැහැ ශන්, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි.
ඒ පිළිබඳව ශවනම විවා,යක් කරමු. [බාධා කිරීමක්] බැඳුම්කර
සිගලධියට අ,ාළ ජනාධිපති විමර් න කමිටුව පත් කළ ශවොශේ
එතුමා පුවත් පතකට කියාපු ශ,යක් මා කියන්නම්. "බැඳුම්කර
සිගලධිශද ජනපති ශකොමිසමට මම විරුගලධයි". කවු, ශම් කියන්ශන්?
මන්ත්රී උ,ය ගම්මන්පිෙ. ශම් තිශයන්ශන්; තවත් ශබොශහෝ අය
පත්තරවෙට කියාපු ඒවා තිශබනවා. අවස්ථා ගණනාවකදී ශම්
වාශග ඒවා කිේවා. ේළඟට, ශම් වාර්තාව ාදිරිපත් කළාමත් එතුමා
පුවත් පතකට කිේවා, "ශම් වාර්තාව සියවශසේ ශෙොකුම විහිළුවයි"
කියො. ගම්මන්පිෙ මැතිතුමා දිගින් දිගටම ශම් ගැන හෑේලු
කරමින් කථා කළා. ,ැනුත් ශම් සිගලධියට අ,ාළව යම් යම් අය
අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳව පවා එතුමා ාතාමත් සැහැේලුශවන්
කථා කරනවා. මට ශපශනන්ශන් නැහැ, එතුමා ශමොන කඳවුශර්,
ාන්ශන් කියො. මට ඒ ගැන පැහැදිලි කර ගන්න ඕනෑ. එතුමා
ාන්ශන් යූඑන්පී විශරෝධී කඳවුශර්,, එශහම නැත්නම් යූඑන්පී
එකත් එක්ක එකතු ශවො කථාන්,ර හ,නවා, කියන එක පිළිබඳව
මට ්ර ්නයක් තිශබනවා.[බාධා කිරීම්] ශකොශහොම වුණත්, එතුමා
ගන්ශන් නැහැයි කියන එක පිළිබඳව මම සතුටු ශවනවා.[බාධා
කිරීම්] මශග කථාව කරශගන යන්න ාඩ ශ,න්න. ශම් මහ බැංකු
බැඳුම්කර සිගලධිය සම්බන්ධව ශම් රශට් ජනතාව තුළත්, රට තුළත්
ඇති වුණු මතය පිළිබඳව අපි ආඩම්බර ශවනවා.
ඒ විතරක් ශනොශවයි. ජනමාධයය ශම් පිළිබඳව කථා කළා. ඒ
පිළිබඳව අපි සතුටු ශවනවා. අ, ශම් සිගලධිය පිළිබඳව වාශගම තවත්
සිගලධීන් ගණනාවක් ශහළි,රවු ශවනවා. ගරු නිශයෝජය
කථානායකතුමනි, 2008 සිට බැඳුම්කර සම්බන්ධශයන්
විමර් නයක් කළ යුතුයි කියො වාර්තාශේ සඳහන් ශවනවා.
එතුමාට ඒක ශහොඳට කියවා ගන්න කියන්න. ශම් බැඳුම්කර
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ශවන්ශගලසිය ආරම්භ ශවො තිශබන්ශන් 2008 ාඳෙයි. නමුත්, අ,
,ඬුවම් නියම ශවන්ශන්, ශම් කණ්ඩායම විමර් නය කරො
තිශබන්ශන්, 2015 සිදුවීම, එශහම නැත්නම් මෑත භාගශද සිදුවීම
සම්බන්ධශයන්ය කියන එක අපි පිළිගන්නවා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මා COPE කමිටුශේ
සාමාජිකයකු විධියට අවුරුදු ගණනාවක් හිටියා. COPE කමිටුව
විවිධ වංචා, දූෂණ ශහොයා දුන්නා. විජය,ාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා,
ඩිේ ගුණශසේකර මැතිතුමා COPE වාර්තා ාදිරිපත් කළා. ේට ශපර
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාෙශද, ශ්රී ෙංකා නි,හස් පක්ෂ
ආණ්ඩු කාෙශද COPE වාර්තා ගණනාවක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට
ාදිරිපත් කළා. අප සිටි COPE කමිටුශවන් එක වතාවක්
වාර්තාවක් ාදිරිපත් කළා, රුපියේ මිලියන තිස්,හසක වංචා,
දූෂණ සිදු වුණා කියො. හැබැයි, අ, වන තුරු ශම් COPE කමිටු
වාර්තා ශකොශහේ, තිශබන්ශන් කියො අපි ,න්ශන් නැහැ. ඒවාට
ගත්ත තීන්දුවක් අපි අ, වන තුරු ,ැක නැහැ. ාතිහාසශද පළමු
වතාවට, COPE වාර්තාවක් හමස් ශපට්ටියට යන්න ශ,න්ශන්
නැතිව, එහි දූවිලි බැශඳන්න ශ,න්ශන් නැතිව ජනාධිපතිතුමා
ජනාධිපති ශකොමිසමක් පත් කරො ශම් පිළිබඳව ශහළි,රවු කිරීමක්
කළා.
ජනාධිපති ශකොමිෂන් වාර්තා ගැනත් කථා කළා. ශම් රශට්
ාතිහාසශද ජනාධිපති ශකොමිෂන් කීයක් පත් කළා, කියො
ඔබතුමන්ො ශසොයා බෙන්න. අනන්තවත් පත් කළා. ්ර ්නයක්
මතු වන ශකොට, ජනතාව ඒ ගැන කථා කරනශකොට, ජනමාධයය
කථා කරන්න ගත්තාම කරන්ශන් ජනාධිපති ශකොමිසමක් පත්
කරන එකයි. පසුගිය කාෙය පුරාවටම සිගලධ වුශණ් ඒකයි.
ශකොමිසමක් පත් කරනවා. හැබැයි, ශකොමිෂන් සභා වාර්තාවට
ශවච්ච ශ,යක් නැහැ. ඒ පිළිබඳව ගත්තු තීන්දුවකුත් නැහැ. නමුත්,
ාතිහාසශද පළමු වතාවට අ, ජනාධිපති ශකොමිසමක වාර්තාවක්
ක්රියාත්මක ශවො විතරක් ශනොශවයි, ඒ පිළිබඳව තීන්දු ගන්න
මට්ටමටත් ඇවිේො තිශබනවා. ඒවාශද නම් සඳහන් වන ශකොට
අමාතයවරු අයින් වන තත්ත්වයට පත් කරො තිශබනවා. ඒ
වාශගම ඒ වාර්තාව පිළිබඳව ක්රියාත්මක වීම අ, ආරම්භ ශවො
තිශබනවා; නීතිපති ශ,පාර්තශම්න්තුවට යවා තිශබනවා; අේෙස්
ශහෝ දූෂණ ශචෝ,නා විමර් න ශකොමිෂන් සභාවට යවා තිශබනවා.
ඒවා පිළිබඳව කිසිම ්රමා,යක් ඇති ශනොවී කටයුතු කරන්න
සූ,ානමින් ාන්න බව මම ාතාම පැහැදිලිව කියනවා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ීනන යු, සටන්
නයායචාර්යවරයකු වන සුන් බින්තුමාශග "ශසොරුන් ඇේලීමට
ශපර ශ,ොර වසා ,මන්න" කියන සංකේපය මමත්රීපාෙ සිරිශසේන
ජනාධිපතිතුමා හරියටම කරනවායි කියන එක මට භය නැතිව
කියන්න පුළුවන්. එතුමා වංචා, දූෂණවෙට එශරහිව ශගන යන
ක්රියාමාර්ගවෙ කිසිම අඩුවක් ශනොශවන්න ඒ වගකීම භාර ශගන,
ඒක ඒ පැත්ශත්,, ශම් පැත්ශත්,, ශමොන පැත්ශත්, කියන එක
අ,ාළ කර ගන්ශන් නැතිව, සියලුශ,නාටම ,ඬුවම් ෙබා ශ,න්න
ශගන යන වැඩ පිළිශවළ සම්බන්ධව රට තුළ ්රසා,යක් ඇති
ශවො තිශබනවා. අ, සමහරු කියනවා, ශම්ක ශටලි නාටයයක්
කියො; ශම්ක රංගනයක් කියො. ශම් තරම් හෑේලු කරො ශම්
වාශග ශගලවේ කථා කිරීම පිළිබඳව මම කනගාටු ශවනවා. ශම්ක
ඡන්,යක් ාෙක්ක කරො කරන ශ,යක් ශනොශවයි. ශම් විධියට
බැලුශවොත්, ඡන්,ය තියන නිසා තවත් කවරු ශහෝ ගන්න හිටියත්
ගන්න බැහැ. එශහම නම් ශම් කියන විධියට, ඡන්,ශයන් පස්ශසේ
ගන්න ඒවා නවත්වන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ශම් වාශග හැම එකම
හෑේලුශවන් කථා කරන්ශන් නැතිව කරන ශහොඳ වැශඩ් අගය
කරන්න.
වැරැගල, ශපන්වන්න. වැරැගල, භාර ගන්න ශම්
ජනාධිපතිතුමාත්, අපිත් හැම ශවොශේම සූ,ානම්. හැම ශවොශේම
අපහාසාත්මකව කථා කරො ශමය හෑේලු කිරීශම් ක්රමශේ,ශයන්
බැහැර ශවන්න කියො, ශම් පිළිබඳව කථා කරන සියලුම ශ,නාට
මම කියන්න කැමැතියි.
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ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් සමඟම තව වාර්තාවක්
එළි,ැක්වූවා. ඒ වාර්තාව සම්බන්ධවත් කියනවා මම ,ැක්කා,
බැඳුම්කර වාර්තාව යටපත් කරන්න අවුරුදු ශ,කහමාරක් පහුවුණු
වාර්තාවක් හදිසිශදම කෙ එළියට ශගනාවා කියො. ගම්මන්පිෙ
මැතිතුමාත් -අශේ මිත්රයා- ඒ ගැන කියො තිශබනවා. එතුමාශගන්
අහො බෙන්න, එතුමා කී සැරයක් ඒක කිේවා, කියො. [බාධා
කිරීමක්] ඔබතුමා කිේවා. ඔබතුමා කිේවා, ශම් ශකොමිසම හෑේලු
කරන්න - ඒ සම්බන්ධ පුවත් පත් වාර්තා මම ේශද රූපවාහිනී
විවා,යට අරශගන ගියා. මම ඔබතුමාට ශපන්වන්නම්.- එශහම
නැත්නම් ශමහි බර අඩු කරන්න තමයි ශ,වැනි වාර්තාව වන
බරපතළ වංචා, දූෂණ සම්බන්ධශයන් විමර් නය කිරීම සඳහා වූ
ජනාධිපති පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් සභාශේ වාර්තාව ශගනැේො
ාදිරිපත් කශළේ කියො. ඔබතුමා එශහම කිේශේ නැහැයි කියා ,ැන්
කියපු නිසා, ඒ ගැන ඔබතුමා කරුණු සඳහන් කළ පුවත් පත්
වාර්තාව මම ඔබතුමාට එවන්නම්; මම ඒක මාධයයටත් ශ,න්නම්.
ඒක මා සතුව තිශබනවා. ේශද රූපවාහිනී විවා,යට මම ඒක
අරශගන ගියා. මට ්ර ්නයක් නැහැ, එතුමාට ඒක කියන්න අයිතිය
තිශබනවා. ඕනෑ ශ,යක් කියපුවාශේ. හැබැයි, එශහම ශනොශවයි,
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අවුරුදු ශ,කහමාරක් තිස්ශසේ
පරීක්ෂණ කරපු වාර්තාවක් තමයි එළි,ැක්වූශේ. ඒ එළි,ැක්වූ
වාර්තාශේ නම් ශගොඩක් තිශබනවා. ඒ සමහර අය අපට සම්බන්ධ
අය ශවන්න පුළුවන්; අශේ හිතවත් අය ශවන්න පුළුවන්; අශේ
මිත්රයින් ශවන්න පුළුවන්. ඒක අපට ්ර ්නයක් ශනොශවයි; අපට
ඒක අ,ාළ ශවන්ශන් නැහැ. කවු, වංචාව කශළේ, කවු, දූෂණයන්
සිදු කශළේ කියන එක අපට අ,ාළ ශවන්ශන් නැහැ. වැරැගල, කරො
තිශබන්ශන් අශේ ළඟ ාන්න ශකනා,, එහා පැත්ශත් ාන්න
ශකනා, කියන එක ශනොශවයි ්ර ්නය. වැරැගල, කරපු ශකනාට
,ඬුවම් ෙබා දීම තමයි අශේ බොශපොශරොත්තුව. එශහම
ශනොවුශණොත් ශම් රට ාස්සරහට ශගන යන්න කව,ාවත්
පුළුවන්කමක් ෙැශබන්ශන් නැහැයි කියන එක මම පැහැදිලිව
කියන්න ඕනෑ.

ගරු අජිත් පී. පපපර්රා මහතා (විුලලිබල හා පුනර්ජනනීය
බලශ්ක්තිඥ නිපයෝජය අමාතයතුමා)
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தெரரரொ
புதுப்ெிக்கத்தக்க ெக்தி ெிரதி அமைச்ெர்)

ைின்வலு

ைற்றும்

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

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු නිපයෝජය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெிரதிச் ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු අජිත් ශපශර්රා නිශයෝජය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ශග
point of Order එක ශමොකක්,?

ගරු අජිත් පී. පපපර්රා මහතා

(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தெரரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මහින්, අමරවීර මැතිතුමා
කියපු කාරණය නිවැරැදියි. ශමම බරපතළ වංචා, දූෂණ, විමර් නය
කිරීම සඳහා වූ ජනාධිපති පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් සභා වාර්තාශේ
ශබොශහොම පැහැදිලිව සඳහන් කරො තිශබන්ශන්, අපරාධ ශචෝ,නා
ශගොනු කරො, මහාධිකරණශද නඩු පවරො, එශසේ නඩු
පැවරීශමන් පස්ශසේ, වර,ට ,ඬුවමක් විධියට ්රජා අයිතිය අහිමිවීශම්
කාෙ සීමාව ,ැනට අවුරුදු හතක් ව ශයනුයි තිශබන්ශන්. නමුත්,
ඒක ්රමාණවත් නැහැ. එය ජීවිතාන්තය ,ක්වා කිරීම නිර්ශගල
කරන්නට ඒ ශවනුශවන් අලුත් නීතියක් අව යයි කියන එකයි. ඒ
කියන්ශන්, අේෙස් පනත සංශ ෝධනය කරන්න ඕනෑ කියන
කාරණයයි. ඒ නිසා ඔබතුමා කියන කාරණය නිවැරැදියි.

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, එම වාර්තාශේම සඳහන්
ශවො තිශබන ්රජා අයිතිය අශහෝසි කිරීමක් පිළිබඳව මාධයවෙත්,
ශේදිකාවෙත් කථා කරනවා. මහින්, රාජපක්ෂ මැතිතුමාශග ්රජා
අයිතිය අශහෝසි කරන්න යනවා; තව කණ්ඩායම්වෙ ්රජා අයිතිය
අශහෝසි කරන්න යනවාය කියො කථා කරනවා. මම ඒ සම්බන්ධව
යමක් කියන්න කැමැතියි, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි.
පාර්ලිශම්න්තුවට ශගනැේො කිසිම ශකශනකුශග ්රජා අයිතිය
අශහෝසි කිරීමක් පිළිබඳව කටයුතු කරන්න අශේ කැමැත්තක්
නැහැ. ශම් රශට් එශහම අතීතයක් තිබුණා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුව
සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියශග ්රජා අයිතිය අශහෝසි කළා.
ඒ ශවොශේ ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා ඒ ආණ්ඩුශේ ාඳශගන
ඒකට විරුගලධව කථා කළ බව අපි ,න්නවා. නමුත්, සාමූහිකව
ඒකට කැබිනට් අනුමැතිය දුන්නා. නැවත එතුමියට ්රජා අයිතිය
ශ,න ශකොට එතුමා පාර්ලිශම්න්තුශේ ඒ පිළිබඳව ්රකා යක් කළා.
එවැනි අමිහිරි අත් ,ැකීම් අපට තිශබනවා. හිටපු ජනාධිපතිතුමාශග
ශහෝ කිසිම ශකශනකුශග ්රජා අයිතිය අශහෝසි කරන ශයෝජනාවක්
ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ශගනැේො සම්මත කරනවාට අශේ
එකඟතාවක් නැහැ. ශහොරකම් කරො තිශබනවා නම්, වංචා කරො
තිශබනවා නම්, දූෂණයක් කරො තිශබනවා නම්, අධිකරණ
පගලධතිය තුළ ,ඬුවම් දීශම් අයිතිය ඒ ආකාරශයන්ම තිශබනවා.
ඒවා වළක්වන්න කියො අපි කිසිශසේත් කියන්ශන් නැහැ. ඒ සඳහා
,ැනට පවතින නීතිරිති ්රමාණවත් නැත්නම්, නීතිරීති පැනවීශම්
හැකියාව ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට තිශබනවා. ශම් කාෙ පරාසය තුළම
සිගලධ වුණු ශම් වි ාෙ මු,ේ කන්,රාව,- ඒක සිදු වුශණ් පසුගිය
ආණ්ඩුව කාෙශද ශවන්න පුළුවන්; ශම් ආණ්ඩුව කාෙශද ශවන්න
පුළුවන්-

ඒ නීති පිළිබඳව ්ර ්නයක් නැහැ. නමුත්, පාර්ලිශම්න්තුශේ
පරණ ක්රමශේ,යට අශේ තිශබන අකැමැත්ත පිළිබඳව තමයි අපි
කරුණු ාදිරිපත් කශළේ. ශමොක,, ඒ අමිහිරි අතීතය පිළිබඳව අපි
කිසිදු කැමැත්තකින් ශනොශවයි ාන්ශන්. ඒ වාශගම, ශම් රශට්
ජනතාවත් ඒ පිළිබඳව කිසිදු කැමැත්තක් නැහැ.
අනුර දිසානායක මැතිතුමා කිේවා, බරපතළ වංචා, දූෂණ
සම්බන්ධශයන් විමර් නය කිරීම සඳහා වූ ජනාධිපති පරීක්ෂණ
ශකොමිසශම් වාර්තා වරින්වර ාදිරිපත් වුණා; ්රමා, ශවොයි
වාර්තාව දුන්ශන් කියො. මම ඒ සම්බන්ධශයන් යමක් කියන්න
කැමැතියි, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. ්රමා, වීමක්
ශනොශවයි. ඒ සම්බන්ධව ශවනම ක්රියාත්මක වන ආයතන ශ,කක්
තිබුණා.
FCID එක තිබුණා. ඒ වාශගම, අේෙස් ශහෝ දූෂණ ශචෝ,නා
විමර් න ශකොමිෂන් සභාව තිබුණා. ඒවාටත් ශම් පැමිණිලි ගියා.
ඒවායින් ක්රියාත්මක ශවන්න කිසිම බාධාවක් තිබුශණ් නැහැ. ශම්
පැමිණිලි ාදිරිපත් වුශණ් ජනාධිපති ශකොමිසමට විතරක් ශනොශවයි.
ජනාධිපති ශකොමිසම පැමිණිලි එක්,හස් ගණනක් ්රතික්ශෂේප
කරො තිශබනවා. එයින් බරපතළම ශකොටසක් විතරක් තමයි
ශතෝරො තිශබන්ශන්. සියලුම ශ,නාට ශම් ශකොමිසමට පැමිණිලි
ාදිරිපත් කිරීශම් අයිතියක් තිබුණා. හැබැයි, ඒවායින් අවසාන
ව ශයන් ඔේපු ශවන කාරණා ්රමාණයක් තමයි ශතෝරාශගන
තිශබන්ශන්. ඒවාශදත් යම් යම් වංචා තිශබනවා නම්, දූෂණ
තිශබනවා නම් ඒවාට විරුගලධව කටයුතු කිරීශම් කිසිම බාධාවක්
නැහැ. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, වර,ක් කරො තිශබනවා
නම් ,ඬුවම් ශ,න්න ඕනෑ කියන මතශද තමයි අපි ාන්ශන්.
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[ගරු මහින්, අමරවීර මහතා]

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඒ වාශගම, ,ැන් තව
ශකොමිෂන් සභා පත් කරනවා. ශම්ක එක පුගලගෙශයක්, එක
පක්ෂයක් ාෙක්ක කරශගන කරන කටයුත්තක් ශනොශවයි. මම ඒ
බව ාතාමත් පැහැදිලිව කියනවා. සමහර ශවොවට එක්සත් ජාතික
පක්ෂය හිතනවා, "ශම් බැඳුම්කර ශකොමිසම පත් කශළේ එක්සත්
ජාතික පක්ෂය ාෙක්ක කරශගනයි" කියො. එශහම කථා කරපු
අය ාන්න බව මම ,න්නවා. නමුත් එවැනි ආකාරයට කිසිම
ශකශනක් ාෙක්ක කරශගන ශනොශවයි ශම් ශකොමිෂන් සභා පත්
කශළේ. ශම් ශකොමිෂන් සභා පත් කශළේත්, ඒ වාශගම ඒ පිළිබඳ
වාර්තා නිකුත් ශවන්ශන්ත්, ඒ පිළිබඳව ාදිරිශදදී ක්රියාත්මක
ශවන්ශන්ත් අශේ රට ාෙක්ක කරශගනයි. ඒ වාශගම, ේට ශපර
පත් කරපු ශකොමිෂන් සභා පිළිබඳව කියනවා, ඒවා පත් කශළේ
තවත් පාර් ්වයක් ාෙක්ක කරශගනයි කියො. එශහම එකකුත්
ශනොශවයි ශමතැන සිදු ශවො තිශබන්ශන්.
ශම් රශට් සාමානය පවුෙක ාපදිො ශගල පාෙනයට ්රශේ
ශවච්ච ශකශනක් විධියට මමත්රීපාෙ සිරිශසේන ජනාධිපතිතුමා
හිතනවා, "ශම් රශට් වංචාවට, දූෂණයට විරුගලධව ගන්න තිශබන
සියලු ක්රියා මාර්ග ගන්න ඕනෑ" කියො. ඒකට ආණ්ඩු බෙය
්ර ්නයක් නැහැ. එතුමාශග තනතුර ්ර ්නයක් ශවන්ශන් නැහැ.
අශේ තනතුරු ්ර ්නයක් ශවන්ශනත් නැහැ. අපි ඒ ශවනුශවන්
ගන්න තිශබන සියලුම ක්රියා මාර්ග ගන්නවා. ඒ වාශගම මම
කියන්න ඕනෑ, ශම්ක මහත් අභිශයෝගයක් බව.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ,ැන් ශම් කාරණා ශම්
ආකාරශයන් එළි,ැක්ශවන ශකොට, ක්රියාත්මක ශවනශකොට
කියනවා, "හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන් මශහේන්ද්රන් අත්
අඩංගුවට ගන්ශන් නැහැ" කියො. ඒත් ගන්න ශවනවා. ඒක
නවතින්ශන් නැහැ. එයාට රට ගිහිේො හැංගිො ාන්න
හම්බශවන්ශන් නැහැ. උ,යංග වීරතුංග හැංගිො හිටියා. ඔහු මිග
යානා ගනුශ,නුවට සම්බන්ධ ශවච්ච ශකනා; රුසියාශේ හිටපු
තානාපතිවරයා. ඔහුත් අත් අඩංගුවට ගත්තා. ජාතයන්තරශද
ශකොශහේ හිටියත් අර්ජුන් මශහේන්ද්රන්වත් අත් අඩංගුවට ගැනීශම්
කටයුත්ත අනිවාර්යශයන්ම සිදු ශවනවා. ඒ සම්බන්ධශයනුත්
,ඬුවම්දීම අනිවාර්යශයන්ම සිදු ශවනවා කියො අපට ශෙොකු
වි ්වාසයක් තිශබනවා. ඒ වාශගම ේට වැඩිය තව කවුරු හරි
සම්බන්ධ නම්, තනතුර අ,ාළ ශවන්ශන් නැහැ. ශම් කාරණශදදී
තනතුර අ,ාළ නැහැ. ශම් වංචාවට, ශම් දූෂණයට සම්බන්ධ ශවො
තිශබන්ශන් කවු,, ඒ ශකනාට අනිවාර්යශයන්ම ,ඬුවම් ෙබා
ශ,නවා කියන එක පිළිබඳව අපි ාන්ශන් ,ැඩි ස්ථාවරයකයි. ඒ
වාශගම, තව කාරණා කිහිපයක් පිළිබඳව කිේවා.
,ැන් SriLankan Airlines එක පිළිබඳවත් නැවත ශකොමිසමක්
පත් කරනවා, ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරපු ආකාරය ගැන ශසොයා
බෙන්න. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, SriLankan Airlines
ආයතනය අපි පවරා ගත්ත මුේ කාෙශද ොභ ෙැූව ආයතනයක්. ඒ
ශවොශේ Emirates එකත් එක්ක යන ශකොට අශේ ආණ්ඩුව
රුපියේ ශකෝටි 600 ගණනක් ොභ ෙැබුවා. ාන් අනතුරුව ශම්
ආයතනය පවරා ගත්තාට පස්ශසේ පසුගිය කාෙශද රුපියේ ශකෝටි
12,500ක් පාඩු ෙැබුවා. ඒ පිළිබඳව ශසොයා බෙන්න ඕනෑ. ඒ
වාශගම, ශම් ආණ්ඩුව ආවාමත් යම් යම් සිදුවීම් පිළිබඳව ජනතාව
තුළ සැකයක් ඇතිශවො තිශබනවා. එතශකොට පසුගිය ආණ්ඩුශේ
ශවච්ච ශගලයි, ශම් ආණ්ඩුශේ ශවච්ච ශගලයි ශ,කම පිළිබඳව ශසොයා
බැලීශම් කටයුතු කරන්න අව යයි. ඒ පිළිබඳව ාදිරිශදදී අව ය
කටයුතු සිදු ශවනවා. එක කණ්ඩායමක් ශහෝ එක පුගලගෙශයක්
ාෙක්ක කරශගන ශනොශවයි ශම් කටයුත්ත කරන්ශන්. ඒ වාශගම,
ශම්ක නර්තනයකුත් ශනොශවයි; රංගනයකුත් ශනොශවයි; ජනතාව
ඇන්,වීමකුත් ශනොශවයි. අශේ රශට් ජනතාව අන්,වන්න බැරිය
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කියන එක පසුගිය මැතිවරණ ගණනාවකදීම ශම් රශට් ජනතාව
ඔේපු කරො හමාරයි. ඒ නිසා ගන්න තිශබන තීන්දු ජනතාව
ගන්නවා. ඒ ශවනුශවන් ඔවුන් සියලුම මැතිවරණවෙදී තීන්දු
කරාවි කුමක් කළ යුතු, කියො. ඒ වාශගම, ශම් කාරණා
සම්බන්ධව ගන්න තිශබන තීන්දුවෙට ්රශේ ශවයි.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඒත් එක්කම මම තවත්
කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. ශම් කාරණා සම්බන්ධව කටයුතු
කරනශකොට ශවනම සන්ධානයක් ශගොඩ නැශඟනවා. ඒ
සන්ධානය තමයි, ශහොරු-ශහොරු එකතු ශවන සන්ධානය. ඒක
තමයි බරපතළම සන්ධානය. ශම් කාරණය සම්බන්ධශයන් අශේ
රටට මහා හානිකර සන්ධානයක් ,ැන් ශගොඩනැඟිො තිශබනවා.
ඔය අලුතින් පිහිටුවා ගත්ත පක්ෂශද ශ,වැනි සාමාජිකයා පසුගිය
දිනවෙ එක්සත් ජාතික පක්ෂශද ්රබෙ පුගලගෙශයක් හම්බශවනවා.
අපි ඒ පිළිබඳව ාදිරිශදදී ශහළි,රවු කරනවා. පසුගිය දිනවෙ
ශබොරැේශේදී මුණ ගැසීමක් සිගලධ ශවනවා. ශම් පිළිබඳව අපි
ාදිරිශදදී අව ය ශතොරතුරු ාදිරිපත් කරනවා. ශමොකක්, ශමතැන
කථා ශවන්ශන්? ශමතැන කථා ශවන්ශන් මමත්රීපාෙ සිරිශසේන
ජනාධිපතිවරයා ශහොරු ඇේලීශම් වැඩ පිළිශවළ දියත් කරනවා;
ඒ ශවනුශවන් ගන්න තිශබන තීන්දු ගන්නවා. එතශකොට අපි
ශ,ශගොේෙටම වදිනවා. ඒ නිසා ඔහු දුර්වෙ කරන්න අපි එකතු
ශවන්න ඕනෑය කියන සාකච්ඡාවක් තමයි ශමතැන ශවන්ශන්.
ශම්කට ශම් රශට් ජනතාව එකඟ ශවනවා,? ශම් රශට් ජනතාවශග
බොශපොශරොත්තුව ඒක,? එළිශදදී කෑ ගැහුවාට වැඩක් ශවන්ශන්
නැහැ, ශවනම හමුශවො ශම් වාශග සාකච්ඡා තියනවා නම්. ඒ
වාශගම, ගම්පහ ්රශගල ශද ාන්න තව ශගල පාෙනඥශයක් -ඒත්
එහා පැත්ශත්ම ාන්න ශකශනක්- එක්ක තවත් හමුවීමක් සිගලධ
ශවනවා. ශමයට ශහොඳම නි,ර් නයක් තමයි, සමහර නඩු. ඒ
පැත්ශත් ාන්න සමහර අයශග නඩු මාස ශ,ක තුන ඈතට දින
,ානවා. අපට ඒ ගැන ්ර ්නයක් තිශබනවා.
මහින්,ානන්, මන්ත්රීවරයාශග නඩුව ගැන මම ,න්නවා.
එතුමා ේශදත් ඒ ගැන රූපවාහිනී ආයතනයකදී කිේවා. ඒ නඩුව
එක දිගට අහනවා. ඒ ගැන ්ර න
් යක් නැහැ. ඒ නඩුව අහන්න
ඕනෑ. එතුමා වර,ක් කළා නම් ,ඬුවම් ශ,න්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව
ශනොශවයි ගැටලුව තිශබන්ශන්. හැබැයි, තව සමහර නඩු
තිශබනවා, අවුරුදු ගණන් කේ යන ඒවා. අවුරුදු ගණන් කේ යන
නඩු තිශබනවා. ශම්වා ශවන්ශන් ශකොශහොම,? රූපවාහිනියට
ගියාම, රැස්වීමකට ගියාම මමත්රීපාෙ ජනාධිපතිතුමාටයි ඒ අය
බණින්ශන්. ඒ අය බණින්ශන් ශ්රී ෙංකා නි,හස් පක්ෂයට. ඒ අය
කථා කරන්ශන් ශ්රී ෙංකා නි,හස් පක්ෂයට විරුගලධව. එශහම කථා
කරන අයශග නඩු අවුරුදු ගණන් කේ යනවා. අර අශනක් අයශග
නඩු එක දිගට අහශගන යනවා; ,ඬුවම් ෙබාදීම් සිගලධ ශවනවා.
ශම් පිළිබඳව ්ර ්නයක් තිශබනවා. ශම් පිළිබඳව අපි කථා කරන්න
ඕනෑ. මම හිතන හැටියට ඒ පැත්ශත් ාන්න පිරිසිදු මන්ත්රීවරු
ාදිරිපත් ශවන්න ඕනෑ ශම්වා ශහොයා බෙන්න. එතුමන්ො ශම්වා
ශවනුශවන් කථා කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක් ]ශ,පැත්ශත්ම
ාන්නවා. ශ්රී ෙංකා නි,හස් පක්ෂශදත් ාන්නවා, එක්සත් ජාතික
පක්ෂශදත් ාන්නවා. ඔබතුමන්ොශග ඒකාබගලධ විපක්ෂශදත්
ාන්නවා පිරිසිදුවට ශගල පාෙනය කරන්න කැමැති අය; වංචාවට,
දූෂණයට විරුගලධ අය. ඒ වාශගම, ශම් රට ශගොඩ නඟන්නට
වුවමනවක් තිශබන අයත් ාන්නවා. මමත්රීපාෙ සිරිශසේන
ජනාධිපතිතුමා අවංකව ශම් ශහොරුන්ට, වංචා කරපු අයට විරුගලධව
ක්රියාත්මක ශවන්න යන ශම් ශමොශහොශත්, ශබොරුවට මඩ
ගහන්ශන් නැතිව, එක ශගල පාෙන ශකෝණයකින් බෙන්ශන්
නැතිව, ඡන්, ෙැශබන්ශන් ශකොශහොම, කියො බෙන්ශන් නැතිව
ඒ සියලුශ,නා එකතුශවො එතුමාට ඒ හයිය ෙබා ශ,න්න ඕනෑ;
පාර්ලිශම්න්තුශේ ක්තිය ෙබා ශ,න්නට ඕනෑ; ඒ අව ය
අණපනත් අපි සම්මත කර ශ,න්න ඕනෑ.
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ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමා කිේවා, එතුමන්ො ඒ
අණපනත් සම්මත කරන්නට කැමැතියි කියො. අපි ඒ ගැන සතුටු
ශවනවා. අපිත් බොශගන ාන්නවා, අත් ශ,කම උස්සො ඒවා
සම්මත කර ශ,න්න. අපට අව ය නැහැ පුගලගෙශයක් ාෙක්ක
කරශගන කටයුතු කරන්න. ඒ වාශගම, ගරු නිශයෝජය
කථානායකතුමනි, කිසිම ශකශනක් ආරක්ෂා කරන්නත් අපට
අව ය නැහැ; අශේ එශහම බොශපොශරොත්තුවකුත් නැහැ.
ශම්ශකන් ශමොකක්, අශේ පක්ෂයට ශවන හානිය, එශසේ
නැත්නම් ශමයින් අශේ අයට ශවන හානිය පිළිබඳව කේපනා
කරන්ශන් නැතිව අපි අවංක ශවමු, රටට. අපි අවංක ශවමු,
ජනතාවට. අපට
ඕනෑතරම් මඩ ගහන්න පුළුවන්. හැම
ශකශනකුටම මඩ ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි මඩ ගහන
ශගල පාෙනශයන් ඔබ්බට ගිහින් ශම් රශට් වංචාවට දූෂණයට
විරුගලධව අපි ශපළ ගැශසමු. ඒකට පක්ෂ ශේ, ඕනෑ නැහැ. සියලු
පක්ෂ ශේ, අමතර කරො, ශම්
පාර්ලිශම්න්තුශේ ාන්න,
ශහොරකමට දූෂණයට වංචාවට විරුගලධ කණ්ඩායම් එකතු ශවො ඒ
සටන ආරම්භ කරමු. ඒ සඳහා එන බාධක, ඒ සඳහා එන විවිධ
අභිශයෝග ජය ගන්න අපි එකතු ශවමු. ඒකයි ශම් රශට් ජනතාවශග
බොශපොශරොත්තුව.
මම තව එක කාරණයක් කියො මශග කථාව අවසාන
කරනවා, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි.
ගරු ජනාධිපතිතුමා ගත් ශම් තීන්දු, ශම් රජය ගත් තීන්දු නිසා
අනාගතශදදී ශම් රශට් බෙයට පත් වන කිසිම රාජය
නායකශයක්, කිසිම ආණ්ඩුවක් එක වරක් ශ,වරක් ශනොශවයි,
සත් වරක් සිතාවත් වංචාවක් දුෂණයක් කරන්න භය ශවනවා. අ,
ඒ තරමට වංචාවට දූෂණයට විරුගලධව ජනතා ශපළ ගැස්මක්
ඇතිශවො තිශබනවා. ඒවා ගැන රශට් ශහළි,රවු ශවනවා. ඒ
වාශගම ඒවා වැළැක්වීම සඳහා ක්රියාත්මක ශවනවා. අධිකරණ
පගලධතියත් ඒ ශවනුශවන් කැප ශවනවා. ඒ පිළිබඳව අපට
තිශබන්ශන් ාමහත් ආඩම්බරයක්.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ශබොශහොම
ස්තුතියි.

ගරු නිපයෝජය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெிரதிச் ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු විමේ වීරවං
කාෙයක් තිශබනවා.

මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 20ක

[අ.භා. 12.35]

ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් රශට් ාතිහාසශද
සිදුවූවායැයි සඳහන්වන සියලු වංචා තරාදියක එක පැත්තකටත්,
මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාව විසින් සිදු කරන ෙ, අොභය තරාදිශද
අශනක් පැත්තටත් ,ැම්ශමොත් ඔබතුමා ,න්නවා, ශම් බැඳුම්කර
වංචාශවන් ශවච්ච බෙපෑශම් බර වි ාෙ ව ශයන් වැඩි බව. ශම්ක
සැෙසුම් සහගත ශහොරකමක්, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි.
එය සැෙසුම් සහගත ශහොරකමක් බව කියන්න අ, වන විට ඕනෑ
තරම් කරුණු අනාවරණ ශවො තිශබනවා. ඒ සැෙසුම් සහගත
ශහොරකම විසින් ශම් රශට් ආර්ථිකය හිරිවට්ටො තිශබනවා. බැංකු
ශපොලී අනුපාතය ාහළ අගයකට ශගන ගිහින් තිශබනවා. බැංකු
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ශපොලී අනුපාතය ාහළ අගයකට ශගන යෑම විසින් මිනිසුන්
බැංකුවලින් ණය අරශගන විය,ම් කරන, ආශයෝජනය කරන,
එශහම නැත්නම් තමන්ශග අව යතා ශවනුශවන් මු,ේ
ශයො,වාගන්නා ්රවණතාව බිඳ වැටිො තිශබනවා. සේලි තිශබන
මිනිහා බැංකුවට සේලි ,මො ඒ සඳහා ෙැශබන අධික ශපොලිශයන්
ජීවත් ශවන්න පුරුදු ශවො තිශබනවා. ඒ අනුව බැංකු ොභ
ෙබනවා. මහජනයා අශත් තිශබන සේලි බැංකුවෙ තිශබන්ශන්.
රශට් මු,ේ සංසරණය හීන ශවො තිශබනවා. ඒ නිසා වයාපාරිකයා
කියනවා,"මිනිසුන් අශත් සේලි නැහැ, බිස්නස් නැහැ" කියො.
සමස්ත ආර්ථික ශගලහයටම බෙපෑ ්රමුඛතම, බරපතළම ශහොරකම
ගැනයි අ, අපි ශම් සාකච්ඡා කරන්ශන්.
ශ්රීෙන්කන් ගුවන් සමාගශම් ශවච්ච ශහොරකම් ගැන ශකශනක්
කියන්න පුළුවන්. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, එතැන
ශහොරකමක් ශවො තිශබනවා නම්, ඒශක් බෙපෑම තිශබන්ශන් ඒ
සමාගශම් සීමාවට පමණයි. නමුත් ශම් කාරණය එශහම ශනොශවයි.
ශම්ක සමස්ත ආර්ථික ශගලහයටම බෙපෑවා; සාමානය ජන ජීවිතයට
බෙපෑවා. ශම්ක මිනිසුන්ශග අගහිඟකම් වැඩිශවන්න ශහේතු වුණා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම කියන්න යන ශම්
කාරණය ගැන ඔබතුමාත් ,න්නවා. ශම්ක මම ශනොශවයි
කියන්ශන්. ාන්දියානු හමු,ාශේ ජනරාේ කේකට් කියන
නිෙධාරියා ෙංකාශේ යුගලධය ගැන ශපොතක් ්රකා යට පත් කළා. ඒ
ශපොශත් ඔහු කියනවා, ශ්රී ෙංකාව යුගලධය සඳහා අවුරුගල,කට
ඇශමරිකානු ශඩොෙර් බිලියන 6ක් විය,ම් කළා කියො. ඇශමරිකන්
ශඩොෙර් බිලියන 6ක්! ශම්ක සුළුපටු ගණනක් ශනොශවයි. ඒ අතරම
ඔහු ඒ ශපොශත් සඳහන් කරනවා, මහින්, රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා
අවුරුගල,කට ශඩොෙර් බිලියන 6ක්වූ ඒ විය,ම නැති කරගත්ත නිසා
තමයි ශෙෝක ශවශළඳ ශපොශළේ ශතේ මිෙ ාහළ යගලදී, ශෙෝක
ආර්ථිකය කඩා වැශටගලදී ශ්රී ෙංකා ආර්ථිකය ,ක්ෂ ශෙස
හසුරුවාගන්න සමත් වුශණ්; එතුමාට ආර්ථිකය කළමනාකරණය
කරගන්න පුළුවන් වුශණ් කියො.
අපි ශනොශවයි එශහම
කියන්ශන්. ජනරාේ කේකට් මහත්මයා ලියපු ශපොශත් තමයි
එශහම සඳහන් වන්ශන්.
,ැන් ශමොකක්, ශවො තිශබන්ශන්? ශමතුමන්ොට බෙය
ෙැශබන ශකොට යූඑස් ශඩොෙර් බිලියන 6ක් විය,ම් කරන්න ඕනෑ
වුශණ් නැහැ. ශමොක,, ඒ වනවිට යුගලධය අවසාන නිසා. ඒ නිසා ඒ
ගණන ාතුරුයි. ඒ වාශගම, ශෙෝක ශවශළඳ ශපොශළේ ශඩොෙර්
එකසිය ගණනට නැඟො තිබුණු ශතේ බැරෙය ශඩොෙර් 27, 30
,ක්වා පහළ බැස තිබුණා. ඒ නිසා ශතේවෙට ඒ අසීමිත විශගල
විනිමය ගොයෑමත් නතර වුණා.
ඒ ඔක්ශකොම පහසුකම්
ෙැබිොත් ඇයි ශම් ආර්ථිකය ශම් විධිශද කඩා වැටීමකට ෙක්
වුශණ්? ඇයි සියයට 3.7ක වර්ධන ශේගයක් ඇති වුශණ්? ගරු
නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඒකට ්රමුඛතම ශහේතුව ශම් මහ
බැංකු බැඳුම්කර ශහොරකමයි. ශම් බැඳුම්කර ශහොරකම වුශණ්
ජනතා විමුක්ති ශපරමුශණ් නායකයා ශහොරු ඇේලීශම් කමිටුශේ,
ජාතික විධායක සභාශේ සාමාජිකයකු හැටියට ්රමුඛ කාර්යයක්
කරමින් සිටින ශවොශේයි. "රාජපක්ෂො ශහොරු" කියාශගන ආපු
කට්ටිය තමයි ශම් ශහොරකම කශළේ. අ, වන විට ශම් ආණ්ඩුවට
අවුරුදු තුනක් ගත ශවො තිශබනවා. තිබුණු ආණ්ඩුවට විරුගලධව
ශකොමිෂන් සභා වාර්තාවක තිශබන ශමොකක් ශහෝ නිර්ශගල යක්
ගැන කියනවා ඇශරන්න, හැම ,ාම කියපු ශබොරු ටික කියනවා
ඇශරන්න, අවුරුදු තුනක් ඇතුළත තමුන්නාන්ශසේො කියපු කිසි
ශචෝ,නාවක් ඔේපු කර ශපන්වා නැහැ. තමුන්නාන්ශසේොශග
අශත්යි බෙය තිශබන්ශන්; තමුන්නාන්ශසේොශග අශත්යි ආණ්ඩුව
තිශබන්ශන්.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අනික් ශකොමිෂන් සභා
වාර්තාශේ තිශබන්ශන් අවභාවිත පිළිබඳ ශබොශහෝ උ,ාහරණ.
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[ගරු විමේ වීරවං

පාර්ලිශම්න්තුව
මහතා]

ඒකයි ශම්කයි සමාන කරො, සංසන්,නය කරො බැඳුම්කර
ශහොරකමින් වුණු බෙපෑම සුළු ශකොට තකන්න හ,නවා නම්, ඒ
තරම්
තක්කඩිකමක්
තවත්
නැහැ,
ගරු
නිශයෝජය
කථානායකතුමනි.
ශම් ශහොරකම වුශණ් ශකොශහොම,? ශම්ක නිකම් වුණු
ශහොරකමක්,? බෙය අරශගන ,වස් 20කදී වුණු ශහොරකමක් ශම්ක.
ශම් ශහොරකම නිකම් වුශණ් නැහැ. ගරු නිශයෝජය
කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ශහොඳටම ,න්නවා ශම් ශහොරකම
ශවන්ශන් ාතාම සැෙසුම් සහගතව බව. මලික් සමරවික්රම
මැතිතුමා අ, අමාතයවරශයක්. එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂශද
සභාපති. උපනායක රවි කරුණානායක -එතුමා ,ැන් ශම් ගරු
සභාශේ ාන්නවා- ශේකම් කබීර් හාෂිම් කියන අය හදිසි මු,ේ
අව යතාවක් පිළිබඳව මහ බැංකුශේ අධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා
කරන්න මහ බැංකුවට ගියා. ශම්වා මම කියන ශගලවේ ශනොශවයි,
ශකොමිසශම් පරීක්ෂණවෙදී අනාවරණ වූ ශගලවේ. ඇයි එශහම
සාකච්ඡාවකට යන්ශන්? ශමොන ආණ්ඩුවක් ශම් රශට් බෙයට
ආවත් එශහම කරන්න ඕනෑ නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂශද
සභාපති මහ බැංකු අධිපතිට උපශ,ස් ශ,න්න යන්න ඕනෑ නැහැ.
ගරු රවි කරුණානායක මන්ත්රීතුමනි, එවකට මු,ේ ඇමති හැටියට
තමුන්නාන්ශසේ එතැනට ගිය එශක් යම්කිසි තර්කයක් තිශබනවා
කියමු. හැබැයි තමුන්නාන්ශසේශග අමාතයාං ය යටශත් ශනොශවයි
මහ බැංකුව ගැසට් කශළේ. ාතිහාසශද හැම ,ාම මහ බැංකුව ගැසට්
කශළේ මු,ේ අමාතයාං ය යටශත්. ඇයි, ාතිහාසශද පළමුවැනි
වතාවට අග්රාමාතයවරයාට අයත් ජාතික ්රතිපත්ති හා ආර්ථික
කටයුතු කියන අමාතයාං ය යටශත් මහ බැංකුව ගැසට් කර
ගත්ශත්? ශමොකක්,, ඒශක් රහස? ශමොකක්,, ඒකට ශහේතුව? ඒ
ගැසට් නිශේ,නශයන් හැම,ාම මු,ේ අමාතයාං ය යටශත් තිබුණු
මහ බැංකුව අගමැතිවරයා යටතට ශගනාශේ ශම් ශහොරකශම්,
සැෙසුශම් මූොරම්භක පියවර ශෙසයි, ගරු නිශයෝජය
කථානායකතුමනි. විපක්ෂශද ්රධාන සංවිධායකතුමා කථා
කරනවා, මම බොශගන සිටියා. එතුමා ශම් කරුණු ශමොකුත්
කියන්ශන් නැහැ. පසු ගිය ආණ්ඩුශේ සිේ ශරගල,ක් ගැන හරි
ශමොකක් හරි ගැන ටිකක් උස්සො කියනවා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශහේතුව ශම්ශකන්ම
පැහැදිලියි. මහ බැංකුව තමන් යටශත් ගැසට් කර ගත්තා. පක්ෂ
සභාපති මලික් සමරවික්රම, ශේකම් කබීර් හාෂිම්, උප නායක රවි
කරුණානායක, - මට මතක හැටියට එතුමා ඒ ශවොශේ මු,ේ
ඇමති ශවන්න පුළුවන්. - ගිහිේො මහ බැංකු අධිපතිත් එක්ක
සාකච්ඡා කළා. ේළඟට, ශමශතක් කෙක් මහ බැංකුව බැඳුම්කර
නිකුත් කළ ක්රමශේ,ය ශවනස් කරනවා.
ගරු නිශයෝජය
කථානායකතුමනි, මහ බැංකුශේ බැඳුම්කර ගනුශ,නුශවන් ශපොලී
අනුපාතය සියයට 1ක ශවනසක් වුශණොත් ඒශකන් වන බෙපෑම
බිලියන 40කට වඩා වැඩියි. ඒ කියන්ශන් මත්තෙ ගුවන්
ශතොටුශපොළ වාශග ඒවා කීයක් හ,න්න පුළුවන්,? හම්බන්ශතොට
වරාය වාශග වරායවේ කීයක් හ,න්න පුළුවන්,? අධිශේී මාර්ග
කීයක් හ,න්න පුළුවන්,? ඒ නිසා ශපොලී අනුපාතය සියයට 1ක්
ශනොශවයි ශවනස් වුශණ්. සියයට 1කින් ශනොශවයි ශවනස් වුශණ්.
සියයට 1ක ශවනශසේ බෙපෑම බිලියන 40කට වැඩියි. එතශකොට
ශම්ක ශවන්ශන් ශකොශහොම,? අග්රාමාතයවරයා යටශත් ගැසට්
ශවනවා. පක්ෂශද සභාපති, ශේකම්, උප නායකො ගිහින් මහ
බැංකු අධිපතිට උපශ,ස් ශ,නවා. ේට පස්ශසේ ඒ උපශ,ස් අනුව මහ
බැංකු අධිපති එශතක් කේ බැඳුම්කර නිකුත් කළ ක්රමශේ,ය
ශවනස් කරනවා.
ේට පස්ශසේ බැඳුම්කර ශවන්ශගලසිශදදී
පර්ශපචුවේ ශෙෂරීස් සමාගමට අධික ශපොලියට මු,ේ ශ,න්න
රුපියේ බිලියන 10ක් ෙංකා බැංකුව එක ශමොශහොතින් ෙබා
ශ,නවා; තත්පරශයන් ෙබා ශ,නවා.
එශහම වගකිව යුතු
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ක්රමශේ,යකින් ශතොරව පර්ශපචුවේ ශෙෂරීස් සමාගමට රුපියේ
බිලියන 10ක් ශ,න්න ෙංකා බැංකුවට පුළුවන්කමක් නැහැ.
ශ,න්ශන් ශකොශහොම,? මු,ේ ඇමතිතුමා හැටියට එතුමා ,න්නවා
ඇති, දීපු ක්රමය. රවි කරුණානායක හිටපු ඇමතිතුමා ,න්නවා
ඇති, දීපු ක්රමය. ඒ විධියට රුපියේ බිලියන 10ක් පර්ශපචුවේ
ශෙෂරීස් සමාගමට ශ,නවා. ශම්ක තමයි සැෙැස්ම. ශම්ක සැෙසුම්
සහගතවයි සිදු වුශණ්.
ඒ විතරක් ශනොශවයි, විශගල පුරවැසිශයක් වුණු අර්ජුන
මශහේන්ද්රන්ව මහ බැංකු අධිපති කශළේ ශමොකට,? ඔහු විශගල
පුරවැසිශයක්. ශම් රට ශවනුශවන් වැඩ කරනවාය කියො දිවුරුම්
දුන්ශන් නැහැ. තමන්ශග ගජ මිත්රයා; අගමැතිතුමාශග ගජ මිත්රයා.
2015 ජනවාරි 08 වැනි,ා සිදුවුණු බෙ ශපරළියට එ,ා තිබුණු
ආණ්ඩුශවන් පැනපු කට්ටිය සිංගේපූරුවට ගිහිේො අර්ජුන
මශහේන්ද්රන්ශග ශග,ර තමයි සාකච්ඡා කශළේ. මු,ේ හුවමාරු වුශණ්
ඒ ශග,රදීයි. ඒ නිසා අර්ජුන මශහේන්ද්රන් කියන්ශන් එ,ා ඇති වුණු
බෙ ශපරළියටත් තිරය පිටුපස ාඳශගන සේලි ශපොම්ප කරපු
ශකශනක්. ේට පස්ශසේ අර්ජුන මශහේන්ද්රන් කියන විශගලශිකයාව
ශගනැේො මහ බැංකුශේ අධිපති කළා. තමන්ශග ගජ මිතුරාව මහ
බැංකුශේ අධිපති කළා; අගමැතිතුමාශග ගජ මිතුරාව මහ බැංකුශේ
අධිපති කළා. ඒ විතරක් ශනොශවයි, ශම් නව ක්රමශේ,ය හඳුන්වා
දුන්නා. නව ක්රමශේ,ය ක්රියාත්මක කරන්න අගමැතිතුමා නිශයෝග
කළාය කිේවා. නව ක්රමශේ,ය නිසා තමයි ශපොලී අනුපාතය කිත්රිම
ශෙස ාහළ ,මො, පර්ශපචුවේ ශෙෂරීස් සමාගමට අධික ොභයක්
ෙබා ගන්න පුළුවන් වුශණ්. පැරණි ක්රමශේ,යට ගියා නම් ශම්
ශහොරකම කරන්න බැහැ. පැරණි ක්රමශේ,යට ගියා නම් ශම්
අොභය කරන්න බැහැ. පැරණි ක්රමශේ,යට ඒක කරන්න බැරි
නිසා තමයි ශහොරකමට හරියන අලුත් ක්රමශේ,යක් හඳුන්වා
දුන්ශන්.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශම්
ශහොරකම ගැන කාරණා මතු වුණා.
,ැන් බොශගන ගියාම
මහින්, අමරවීර ඇමතිතුමා තමයි ශම් ශහොරකම ගැන මුලින්ම
අනාවරණය කර තිශබන්ශන්. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,
එතුමා අේෙස් ශහෝ දූෂණ ශචෝ,නා විමර් න ශකොමිෂන් සභාවට
පැමිණිේෙක් කළාට කිසි පරීක්ෂණයක් වුශණ් නැහැ. ශමොකක්වත්
වුශණ් නැහැ. අඩු ගණශන් ඇයි ශම් පරීක්ෂණ ශනොකරන්ශන්
කියො අහන්නවත් එතුමා නැවත ගිශද නැහැ. අ, ශකොමිෂන් සභා
වාර්තාව ගැන කථා කරන නිසා එතුමා ශමතැනට ඇවිේො වීර
කථාවක් කරො ගියා. මම කියන්ශන් ශම්කයි. ේට පස්ශසේ රශට්
විශරෝධය ආවා, ශම් ශතොරතුරු ශහළි වුණා. මහජන විශරෝධය එන
ශකොට අගමැතිතුමා ශමොකක්, කශළේ? එක්සත් ජාතික පක්ෂයට
හිතවත් නීතිඥශයෝ තුන් ශ,ශනක් ,මො "පිටිපන කමිටුව" කියො
කමිටුවක් හැදුවා. "ශමතැන යම් කිසි ශ,ෝෂයක් සිදු වී ඇත" කියො
පිටිපන කමිටුශවන් දුන්නා, ශබොශහොම සුළුශකොට තකන
වාර්තාවක්. අග්රාමාතයතුමා 2015 මාර්තු 17වැනි,ා අර්ජුන
මශහේන්ද්රන් ආරක්ෂා කරමින් ශම් සභාව තුළ කථා කළා. අනුන්ට
ශ,ොස් පවරමින් කථා කළා. අර්ජුන මශහේන්ද්රන් ගැන වගකීම
තමන් ගන්නවාය කිේවා. අර්ජුන මශහේන්ද්රන් ,ක්ෂ
කළමනාකරුශවක් කියො කිේවා. ේළඟට, ඩිේ ගුණශසේකර
මැතිතුමා ශකෝේ කමිටුශවන් ශම් පිළිබඳව විමර් න වාර්තාවක්
සකස් කළා. ඩිේ ගුණශසේකර මැතිතුමා ශකෝේ කමිටු වාර්තාව
සකස් කරො එළි,ක්වන්න ,වසක් තිශබගලදී පාර්ලිශම්න්තුව
විසුරුවා හැරියා. ඒ ශකෝේ කමිටු වාර්තාවට අත්සන් කරන්න
කියො එ,ා ශකෝේ කමිටුශේ හිටපු සභාපති ඩිේ ගුණශසේකර
මැතිතුමා එ,ා ශකෝේ කමිටුශේ සාමාජිකයකු වුණු සුනිේ
හඳුන්ශනත්ති මන්ත්රීතුමාශගන් ාේො සිටියාම, එතුමා කෑගේශේ
රැස්වීමකට යන්න තිශබනවාය කියො ඒකට අත්සන් තබන
එශකන් ශකොශහොම හරි සීරු මාරුවට ඈත් වුණා.
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මම ,න්ශන් නැහැ, ශමොකක්, ශහේතුව කියො. සිදු වුණු ශගලයි
මම ශම් කියන්ශන්. දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් ඒ ශේොශේ
ශකෝේ එශක් සාමාජිකශයක්. ඩිේ ගුණශසේකර මහත්මයාශග
"ශකෝේ" වාර්තාව එළියට එන්න ,වසකට කලින් පාර්ලිශම්න්තුව
විසුරුවා හැරො රශට් ජනාධිපතිවරයා ඒ "ශකෝේ" වාර්තාව එළියට
එන එක වැළැක්වුශේ නැත්නම්, ශම් ශතොරතුරු මීට කලින්
අනාවරණය ශවො ශ,වැනි, ශතවැනි වතාවටත් බැඳුම්කරවලින්
සිදු කරපු මහා පරිමාණ ශහොරකම් නතර කරන්න තිබුණා.
ශහොරකම නතර කරන්න සැබෑ වුවමනාවක් තිබුණා නම්, එ,ා
පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හරින්ශන් නැහැ. ඒ වාර්තාව එළි
,ැක්වුවාට පස්ශසේ පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හරින්න තිබුණා. නමුත්,
එම වාර්තාශවන් ශම් ශහොරකශම් දිග පළෙ, බරපතළකම,
විමර් නශද කරුණු හරි හැටි අනාවරණය වුණු නිසා තමයි
වාර්තාව එළියට එන්න කලින් පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හැරිශද.
එමඟින් ශම් ශහොරකම නිසි ශමොශහොශත් දී අනාවරණයශකොට, එය
වළක්වාලීමට ගත යුතු පියවර ශනොශගන ඒක ආරක්ෂා කරන්න,
රශට් ජනාධිපතිවරයාත් පියවර ගත්තා. ගරු නිශයෝජය
කථානායකතුමනි, ඒ නිසා තමයි ශම් වන විට ශම් ්ර ්නය ාතා
බරපතළ ්ර ්නයක් බවට පත් ශවො තිශබන්ශන්.
ඒ විතරක් ශනොශවයි. ඩිේ ගුණශසේකර මහත්මයාශග ශකෝේ
වාර්තාව ්රසිගලධිශද සාකච්ඡා කිරීම වළක්වන්න සුජීව ශසේනසිංහ
මන්ත්රීතුමා අධිකරණයට ගිහින් වාරණ නිශයෝගයක් ාේලුවා. එම
"ශකෝේ" වාර්තාව පිළිබඳව ්රසිගලධිශද සාකච්ඡා කරන එක
වළක්වන්න වාරණ නිශයෝගයක් ාේලුවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි,
බැඳුම්කර වංචාව සුගලධ කරමින් සුජීව ශසේනසිංහ මන්ත්රීතුමා
ශපොතකුත් ලිේවා. බැඳුම්කර වාර්තාව සුගලධ කරමින් ඒ ගැන
ශපොතකුත් ලිේවා. එශහම ශහොරකමක් සිදු ශවො නැහැ කියො
කිේවා. ඒ ශපොත ලිේව නිසාම, ේළඟ පාර්ලිශම්න්තු වාරය ආරම්භ
ශවො, අලුත් "ශකොේ" එක පත්ශවො ශම් ගැන විමර් නය
ආරම්භ වුණාට පසුව එහි හිටපු යූඑන්පී මන්ත්රීවරයකු ාේො
අස්කරවො සුජීව ශසේනසිංහ මන්ත්රීතුමාව "ශකෝේ" එශක්
සාමාජිකයකු හැටියට පත් කළා. අර සුදුසුකම නිසා. ශම් සේලි
හතර අතට විහිදුණා. පර්ශපචුවේ ශෙෂරීස් සමාගම අධික ොභ
ශසේවා. ඒශකන් වි ාෙ ධනයක් වි ාෙ පිරිසක් අතශර් ශබදී ගියා.
එම නිසා හැශමෝම ශම් ශහොරකම ආරක්ෂා කරන්න එකතු වුණා.
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නායකතුමා; දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ශම් ගරු සභාශේ කථා
කශළේ. 2015 ජුනි මාසශද 3වැනි දින.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මහජන විශරෝධයත් එක්ක
ජනාධිපතිවරයාට සිදුවුණා, ශම් ගැන ශකොමිසමක් පත් කරන්න.
ශකොේ එශක් වාර්තාව ආවා. ජනාධිපතිවරයාට ශකොමිසමක් පත්
කරන්න සිදු වුණා. "ශකෝේ" එශකනුත් ශම්ශක් මහ ශමොළකරු
කවු, කියො හැඳින්වුශේ නැහැ. ශකොමිෂන් වාර්තාශවනුත් ශම්ශක්
මහ ශමොළකරු කවු, කියො හඳුන්වන්ශන් නැහැ. රවි
කරුණානායක මැතිතුමා පිටින් ශම් ඔක්ශකොම පේ ටික යවො මහ
ශමොළකරුශවෝ අත ශසෝ,ා ගන්න උත්සාහ ,රන බවක් තමයි ,ැන්
අපට නම් ශපශනන්ශන්. එශහම හිතනශකොට එතුමා ගැන දුකකුත්
ඇති ශවනවා, අම්මපා!
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම්ක සැෙසුම් සහගත
ශසොරකමක්. ශම්ක සැෙසුම් සහගත ශහොරකමක්. ශම්ක සිගලධ
කශළේ සැෙසුමකට අනුවයි. මලික් සමරවික්රම, කබීර් හාෂිම්, රවි
කරුණානායක යන අමාතයවරුන් මහ බැංකුවට ගිහින් මහ බැංකු
අධිපති එක්ක කථා කශළේ ඒක ගැන. මහ බැංකු අධිපතිව ශගනාශේ
ඒකටයි. ඒශකන් ශම් රශට් ආර්ථිකයට ශහන ගැහුවා වාශග වුණා.
ශම් ශහොරකමින් ඇති වුණු පාඩුශේ බෙපෑම ගැන තමුන්නාන්ශසේ
,න්නවා. ශම් අවභාවිත වූ මු,ේ ාතුරු කර ගන්න ෙැබුණා නම්,
ශම් රශට් එක පවුෙකට කාර් රථය බැගින් ශ,න්න පුළුවන්කම
ෙැශබනවා. ශම් රශට් එක පවුෙකට කාර් රථය බැගින් ශ,න්න
පුළුවන්. ඒ තරම් අතිවි ාෙ ධනයක් ශම්ශකන් ගසා කාො
තිශබනවා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශමයින් ඇති වුණු බෙපෑම
අති වි ාෙයි. රුපියෙ අව්රමාණ ශවන්න ශම්ක බෙපෑශේ නැගල,?
මූෙය ශවශළඳ ශපොළ ගැන සැක සංකා මතු වුශණ් නැගල,? ශකොටස්
ශවශළඳ ශපොශළේ මු,ේ ආශයෝජනය කරපු විශගල ආශයෝජකශයෝ
,මො යන්න පටන් ගත්ශත් නැගල,? ශඩොෙර් හිඟයක් ඇති වුශණ්
නැගල,? එමඟින් රුපියෙ අව්රමාණ වුශණ් නැගල,? එමඟින් විශගල
රටවලින් ශගශනන භාණ්ඩවෙ මිෙ ාහළ ගිශද නැගල,?

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, තමුන්නාන්ශසේත් ,න්නවා
ඇති, අර්ජුන මශහේන්ද්රන් මහත්මයාව ශ,වැනි වතාවට මහ බැංකු
අධිපති තනතුරට පත් කිරීශමන් වැළකුණාට පසුව, අග්රාමාතයතුමා
එතුමාශග අමාතයාං ශද විශ ේෂ උපශගල කයකු හැටියට, රැකියා
,සෙක්ෂශද වයාපිතිශද උපශගල කයා හැටියට අර්ජුන මශහේන්ද්රන්
මහත්මයාව තියාශගන සිටි බව.

මුළු මහත් ආර්ථිකයම කඩා වැටීමට ශම් ශහොරකම ්රධාන
බෙපෑම් ඇති කළා, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. ඒ නිසා
ශම්ක ශවනත් ශහොරකම් එක්ක සංසන්,නය කරො ශම් මහා
පාපශයන් ගැෙශවන්න තමුන්නාන්ශසේොට බැහැ. බැඳුම්කර
ශහොරකශම් සේලි තමයි අ, රූපවාහිනී නාලිකාවෙ එක්සත්
ජාතික පක්ෂශද ්රචාරක ,ැන්වීම් හැටියට යන්ශන්. රූපවාහිනී
නාළිකාවෙ ,ැන්වීම් පුරවාශගන ්රචාරක කටයුතු කරන්ශන්
බැඳුම්කර ශහොරකශමන් උපයන ෙ, සේලිවලින්.

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඒ සියලු ශ,යින් ශපශනනවා
ශමය තවත් ශකොශහේ ශහෝ සිදු වුණු ශහොරකමක් ශපන්වො වහන්න
පුළුවන් කථාවක් ශනොශවයි කියො. පසුගිය ආණ්ඩුශේ ශහොරකම්
තිබුණා නම්, තමුන්නාන්ශසේොට බෙය තිශබනවා නීතයනුකූෙ
ක්රියා පටිපාටියට අනුව ඒවා ගැන ශහොයන්න; ශහොයො ඔේපු
කරො ශපන්වන්න; වැරැදි කරො තිශබනවා නම් නීතිශද
ක්රමශේ,යට අනුව ,ඬුවම් කරන්න. ඒකට තමුන්නාන්ශසේොට
අයිතිය තිශබනවා; බෙය තිශබනවා. ඒක වළක්වන්න අපට
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒක කරන්න. හැබැයි, ඒවා ගැන කියමින්,
කථා කරමින්, ඒවා පතුරු ගහමින් ඒවා ශම් මහා පරිමාණ
ශහොරකම වහන සළුව බවට පත් කර ගන්න තමුන්නාන්ශසේො අ,
කටයුතු කරනවා. ඒකයි තිශබන තක්කඩිකම. ඒ විතරක්
ශනොශවයි. තමුන්නාන්ශසේො ශකොශහොමත් ,න්නවා, ශම්
ශහොරකශම් දිග පළෙ ශකොශහොම, කියො. 2015 ජුනි මාසශද
03වැනි දින තමයි මහ බැංකු අධිපති ශෙස අර්ජුන මශහේන්ද්රන් පත්
කරන එකට විශරෝධය පාො ඒකාබගලධ විපක්ෂශද කණ්ඩායම්

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් ශහොරකම ශම් රශට් ජන
ජීවිතය කඩා වැට්ටුවා. කුරුණෑගෙ දිස්ත්රික්කශද, ශහට්ටිශපොෙ
අහිංසක ,රුශවක් බඩගින්න ාවසා ගන්න බැරිකමට ශකෝවක්කා
ශගඩියක් කෑවා. ශකෝවක්කා ශගඩිය කාො, ඇශේ සීනි මට්ටම
නැති ශවො එම ,රුවා මියැශ,නවා. අ, ශම් රශට් ගම්බ, ,රුවන්ට
ශකෝවක්කා ශගඩි කාො මැශරන්න සිගලධ ශවො තිශබනවා.
කිලිශනොච්ි ශද, අම්මා ශකශනක් ණය ශගවා ගන්න බැරුව
අයිස්ක්රීම්වෙට වස ,මා ,රුවන්ටත් කවො, අම්මාත් කාො
,රුශවොත් එක්ක මැශරනවා; තාත්තා ශවනම මැශරනවා. ,ැන්
තමුන්නාන්ශසේො අර්ජුන ඇශෙෝසියස්වයි, තව පලිශසේන,, කවු,
ශසේන ශකශනකුයි අත් අඩංගුවට අරශගන තිශබනවා. අත්
අඩංගුවට අරශගන ඔන්න සජීවීව එක රූපවාහිනී නාළිකාවක
ශම්ක ශපන්වාශගන යනවා. අත් අඩංගුවට ගත්තා. 10 වැනි,ාට
ශමහා තමුන්නාන්ශසේො ශමශහම ශ,යක් කරො ශපන්වන්න
ඕනෑ. එශහම ශනොකශළොත් පටි ශරෝේ කියො සමීක්ෂණ
වාර්තාවලින් ශපන්වා දීො තිශබනවා. ජනාධිපතිවරයාශග
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පාර්ලිශම්න්තුව
මහතා]

පැවැත්ම ආරක්ෂා කර ගන්නත්, එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයා ඡන්,
ශපොළට ශගශනන්නත් ශම් මහා ශහොරකටම එශරහිව පියවර ගත්
බව ශපන්වන්න තමුන්නාන්ශසේොට සිගලධ ශවො තිශබනවා. මට
ආරංි  විධියට නම් රවි කරුණානායක මන්ත්රීතුමාශගනුත් අහො
තිශබනවා, "ටික ,වසකට රිමාන්ඩ් එශක් ාඳො 10 වැනි,ායින්
පසුව එන්න පුළුවන්. කැමැති,?" කියො. මා ,න්නා විධියට
ඔබතුමා "අකමැතියි" කිේවා. "ඇමතිකමත් අත හැරියා. මට ේට
වඩා නම් කැප ශවන්න බැහැ" කියො ඔබතුමා කිේවා කියෙයි මට
ආරංි . බැලුශේ, ඔබතුමාවත් පටෙවා ,මන්නයි. ශම්ක ඇත්ත
කථාව. මහ ශමොළකරුවාව ශම්ශක්දී ාෙක්ක කරන්ශන් නැහැ.
ජනතා විමුක්ති ශපරමුශණ් නායකයා ශම් ගරු සභාශේදී කථා
කළා, මහ ශමොළකරුශග ශම්කට තිශබන සම්බන්ධය ගැන
වචනයක් කිේශේ නැහැ. ශම් අග්රාමාතයවරයා තමන්ශග බෙය ශම්
ශහොරකම සඳහා පාවිච්ි  කරපු විධිය ශකොශහේවත් සඳහන් කශළේ
නැහැ. ශකොමිෂන් සභා වාර්තාශේත් කියො නැහැ. ඇච්ශචෝපැච්ශචෝ ටික නිකම් හිශර් ,මො තමුන්නාන්ශසේොට අත ශසෝ,ා
ගන්න බැහැ. ඇච්ශචෝ-පැච්ශචෝ හිශර් ,මා අත ශසෝ,ා ගන්න බැහැ.
ශම් රශට් ,රුවන්ට ශකෝවක්කා ශගඩි කාො මැශරන්න වුශණ් ශම්
ශහොරකමින් ශම් රශට් ආර්ථිකය වට්ටපු හින්,ායි. ,රුවන්ට
ශකෝවක්කා ශගඩි කාො මැශරන්න ශවො තිශබන්ශන් ශම්
ශහොරකමින් ශම් රශට් ආර්ථිකය වට්ටපු හින්,ායි.

ගරු නිපයෝජය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெிரதிச் ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි එකහමාරක, ශ,කක
පමණ කාෙයක් තිශබන්ශන්.

ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ගණශන් මට තව
විනාඩියක් ශ,න්න.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් බැඳුම්කර ශකොමිෂන්
සභා වාර්තාව විතරක් ශනොශවයි, ශමතැනින් එහාට ශවන්ශන්
ශමොකක්,? ශම්ශක් මහ ශමොළකරු ්රකා යක් ශ,න්න ශකොමිෂන්
සභාවට යන ශකොට, එ,ාට ්ර න
් කරන්න නීතිපතිතුමා යනවා.
එතැන හිටපු අශනක් ශසොලිසිටර් ජනරාේො -යසන්ත
ශකෝ,ාශගොඩො, ,ේපුෙ , ලිශේරො- නැහැ. ,ැන් ඒ ශගොේෙන් ශම්
ක්රියාවලිශයන්
සම්පූර්ණශයන්
අයින්
කරො.
නීතිපති
ශ,පාර්තශම්න්තුශේ එම එඩිතර නිෙධාරින් ශම්ශකන් එළියට
,මො. ඒ ශවනුවට එන්ශන් නීතිපතිතුමා. නීතිපතිතුමා පත්
කරන්ශන් ජනාධිපතිතුමා. ාතින් නීතිපතිතුමා ශබොශහොම අහිංසක
විධියට එක ්ර ්නයක්, ශ,කක් අහො, 'බයනැති-අගමැති'ව එළියට
එවනවා. ඒ නිසා ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඇත්ත වගකිව
යුත්තා කවු, කියො කථා ශනොකර, එශහන් ශමශහන් ඇච්ශචෝපැච්ශචෝ ටිකක් අේො හිර කූඩුශේ ,මා හරියන්ශන් නැහැ.
පර්පචුශවේ ශෙෂරීස්වෙට ගත් අධික ොභය ගිශද කාශග අතට,,
ඒක පසුගිය මහ මැතිවරණශදදී ශමොන-ශමොන අශේක්ෂකයන්ට,
ශබදුශේ, අගමැති ගාව කීයක් තිශබනවා,, එම සේලි ශබ,ා ගත්
අශනක් ඇමතිො කවු,? ශගවේ අරශගන දීො, ඒවා ශහළි වී
තිශබනවා. ඒවාට විරුගලධව නීතිමය පියවර ශකෝ? වාහන අවභාවිත
කළාය කියො තමුන්නාන්ශසේො මාව මාස තුනක් හිශර් ,මා ශගන
හිටියා. ,ැන් ඔය කියන මහා පරිමාණ ශහොරකශම් වගකිව යුතු
කිසිශවකුට ,ඬුවමක් නැහැ. කාට, තමුන්නාන්ශසේො නීතිය
ක්රියාත්මක කරො තිශබන්ශන්? පලිශසේනයි, පර්පචුශවේ
ශෙෂරීස්කාරයායි, ඇච්ශචෝ-පැච්ශචෝයි ,මො හරි යන්ශන් නැහැ.

ෙජ්ජාවක්, බයක් තිශබනවා නම් ශම්ශක් මහ ශමොළකරුශග සිට
තනතුරුවලින් ාේො අස් ශවන්න ඕනෑ. බය නැත්නම් ශම් රශට්
නීතියට, අධිකරණමය ක්රියාමාර්ගයට ාදිරිපත් ශවන්න ඕනෑ. ඒ
නිසා ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, -

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා (සංවර්ධාන උපාය මාර්ග හා
ජාතයන්තර පවප ඳ අමාතයතුමා)
(ைொண்புைிகு ைலிக் ெைரவிக்ரை - அெிவிருத்தி
முமறகள் ைற்றும் ெர்வரதெ வர்த்தக அமைச்ெர்)

உெொய

(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister
Development Strategies and International Trade)

of

නැඟී සිටිපේය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

මලික් සමරවික්රම මහත්මයා, පක්ෂශද සභාපති හැටියට
තමුන්නාන්ශසේට මහ බැංකු අධිපති හම්බ ශවන්න යන්න අයිතියක්
නැහැ.

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා

(ைொண்புைிகு ைலிக் ெைரவிக்ரை)

(The Hon. Malik Samarawickrama)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මට මශග ශේොව ඕනෑ.

ගරු නිපයෝජය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெிரதிச் ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු මලික් සමරවික්රම මැතිතුමා.

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා

(ைொண்புைிகு ைலிக் ெைரவிக்ரை)

(The Hon. Malik Samarawickrama)

I was summoned by the Bond Commission as a
witness. I gave evidence. The Commission very clearly
said that there was no discussion about issuing a Bond at
that meeting.
ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ශබොරු කියන්න එපා. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මශග
ශේොව ෙබා ශ,න්න.

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා

(ைொண்புைிகு ைலிக் ெைரவிக்ரை)

(The Hon. Malik Samarawickrama)

නිකම් ශබොරුවට කෑ ගහන්න එපා.

ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඔබතුමාට පේවා දීො විපක්ෂ සංවිධායකයා ආම්බාන් කර
ගන්න පුළුවන් වුණාට, - [බාධා කිරීමක්] -අපිව ආම්බාන් කර
ගන්න බැහැ. පේවා දීො විපක්ෂ සංවිධායකයාව ඔබතුමාට
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ආම්බාන් කර ගන්න පුළුවන්. ඔබතුමාශග නමවත් එතුමා
කියන්ශන් නැහැ.

ගරු බන්ුලල ගුණවර්ධාන මහතා

එතුමා ඔබතුමාශග නමවත් කියන්ශන් නැහැ. අපි නම කිේවාම
ඔච්චර කිශපන්න එපා. එතුමාව ආම්බාන් කර ගත්තාට ශම්වා දීො
අපව ආම්බාන් කරගන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්] ,න්නවා නම්
නීතිය මාර්ගශයන් යන්න.

Sir, I rise to a point of Order.
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(ைொண்புைிகு ெந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු නිපයෝජය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெிரதிச் ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු නිපයෝජය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெிரதிச் ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඔබතුමාට නියමිත කාෙය අවසන්.

ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශමහි අෙ ගිය, මුෙ ගිය,
වැෙ ගිය තැන් එළිශවො ාවරයි. ශබොරු කරන්න අයිතියක් නැහැ.
"Footnote" කේලිය ාන්නවා. "Footnote" කේලිය ගිහින්
සේලිවෙට ශනොශවයි, footnotes ,ැම්ශම්; COPE එශක් රැස්වීශම්දී
කෙබෙ කශළේ? ේශද රූපවාහිනී සංවා,යකදී COPE එශක්
සභාපති හඳුන්ශනත්ති මන්ත්රීතුමා පිළිගත්තා කථානායකතුමා මහ
බැංකු අධිපති COPE එකට ශගන එන්න එපා කියා ාේලීම කළ
බව. ඒවා පිළිගත්තා. ඕනෑ නම් එතුමාශගන් අහන්න. ශම් හැශමෝම
ශම් ශහොරකම වහන්නයි හැදුශේ. නමුත් වහන්න බැරි වුණා.
තමුන්නාන්ශසේො පටන් ගත්ශත් ාංග්රීසිශයන් ශහොරකම් කරන්නයි.
මහ බැංකු බැඳුම්කරය ශහොරකම් කළාම මිනිසුන්ට ශත්ශරන්ශන්
නැහැ.

ගරු බන්දුෙ ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා.

ගරු බන්ුලල ගුණවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு ெந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ඒ මන්ත්රීවරුන් අ, ශම් ස්ථානයට ඇවිත් නැත්නම්, තවත් ,වස්
ශ,කක් ශම් විවා,ය පැවැත්ශවන නිසා ශම් වැ,ගත් විවා,ශදදී
ඔවුන්ට පිළිතුරු ශ,න්න පුළුවන්.

ගරු නිපයෝජය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெிரதிச் ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඔේ, පුළුවන්.

ගරු බන්ුලල ගුණවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு ெந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ඒ නිසා ඒ Reportsවෙ තිශබන නම් ගම් ශමතැනදී සඳහන්
කරන්න සිගලධ ශවනවා. එශහම නැත්නම්, ශමතැන විවා,යක්
කරන්න බැරි ශවනවා.

ගරු නිපයෝජය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெிரதிச் ெெொநொயகர் அவர்கள்)

ගරු නිපයෝජය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெிரதிச் ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

(The Hon. Deputy Speaker)

කාරණය පැහැදිලියි.

ඔබතුමාශග කාෙය අවසන්.

ගරු හර්ෂ , සිේවා නිශයෝජය අමාතයතුමා.

ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා

[අ.භා. 12.59]

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු (රචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (ජාතිඥක ප්රතිඥපත්තිඥ හා
රර්ිකක කටයුතු නිපයෝජය අමාතයතුමා)

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ)

ශම්ක ාංග්රීසිශයන් කරපු ශහොරකමක්. ශම්ශකන් ශම් රශට්
ආර්ථිකය පතුෙටම වැටුණා. ශම් රශට් ,රුවන් ශකෝවක්කා ශගඩි
කාො මැශරන තත්ත්වයට පත් කළා. ඒ නිසා ශම් ශහොරකම කරපු
අයට එශරහිව නීතිය නිවැරැදිව ක්රියාවට නංවන්න. ඇච්ශචෝපැච්ශචෝ හිශර් ,ාො "ඔන්න අපි වැශඩ් දුන්නා" කියො
තමුන්නාන්ශසේො සිඟිති ආතේ ගන්න ගියාට ශම් රශට් ජනතාව
ඒකට රැවශටන්ශන් නැහැ කියන එක අපි අවධාරණය කරනවා.
ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගරු නිපයෝජය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெிரதிச் ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

මීළඟට, ගරු හර්ෂ , සිේවා නිශයෝජය අමාතයතුමා. එතුමාශග
කතාවට කලින් කිව යුතු ශ,යක් තිශබනවා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ
මන්ත්රීවරුන්ශග නම් සඳහන් කරන ශකොට ඒ අය ශමහි නැත්නම් ඒ
අයට කතා කරන්න අවස්ථාවක් ශ,න්න ඕනෑ. ඒ වාශගම ගරු
සභාශේ මන්ත්රීවරුන්ශග නම් සඳහන් කරන ශකොට ඒ ශකොටස්
හැන්සාඩ් වාර්තාවලින් ාවත් කරන්න ශවනවා. ඒ වාශගම
සාධාරණ අවස්ථාවක් ශ,න්නත් පුළුවන්, ඒ අයට නැවත ඇවිේො
ඒ පිළිබඳ ්රකා යක් කරන්න ාඩ දීම තුළින්.

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ
- ரதெிய
தகொள்மககள் ைற்றும் தெொருளொதொர அலுவல்கள் ெிரதி
அமைச்ெர்)

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of
National Policies and Economic Affairs)

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් අවස්ථාව ෙබා දීම
පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත ශවනවා.

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා
(ைொண்புைிகு ைலிக் ெைரவிக்ரை)

(The Hon. Malik Samarawickrama)

නැඟී සිටිපේය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගරු නිපයෝජය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெிரதிச் ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Hon. Malik Samarawickrama, you were away when
your name was mentioned.
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා
(ைொண்புைிகு ைலிக் ெைரவிக்ரை)

(The Hon. Malik Samarawickrama)

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ගරු කබීර් හාෂිම්
අමාතයතුමාශග නමවත්, මශග නමවත් ශම් බැඳුම්කරයට
කිසිශසේත් සම්බන්ධ ශවො නැහැ. ඒ වාර්තාශේ එවැන්නක්
කිසිශසේත් නැහැ. මඩ ගහනවා පමණයි. ශබොරුවට ඒ ගැන කතා
කරන්න අව ය නැහැ.

ගරු විමල් වීරවංශ් මහතා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ெ)
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had provided in total Rs. 10.8 billion in private equity funding to
seven firms during the period in question."

It further states, I quote:
“.... (EPF), which is under the custodianship of the Central Bank,
has to this day not generated any returns for the Rs. 9.3 billion in
private equity investments made up to 2014.”

ශමන්න ශම්ක තමයි වැ,ගත්. 2014 වන කේ වූ මගඩිය
පිළිබඳව ශසොයන්න අව යයි
්
කියන තැනට අප එන්න ඕනෑ.

It goes on to state, I quote:

(The Hon. Wimal Weerawansa)

සාක්කි දීො නැගල,?

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා
(ைொண்புைிகு ைலிக் ெைரவிக்ரை)

(The Hon. Malik Samarawickrama)

සාක්කි දීො - ඒ සාක්කිශද කියා තිශබනවා ඒ සාකච්ඡාශේ
බැඳුම්කරය ගැන කතා කශළේවත් නැහැ කියා. ඒක ශන් එහි කියා
තිශබන්ශන්.

ගරු බන්ුලල ගුණවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு ெந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

නැඟී සිටිපේය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගරු (රචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ,ැන් මශග ශවොව. [බාධා
කිරීමක්]

ගරු නිපයෝජය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெிரதிச் ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු හර්ෂ , සිේවා නිශයෝජය අමාතයතුමා. [බාධා කිරීමක්]
Order please! The Hon. (Dr.) Harsha De Silva is on his feet.
Let him speak.

ගරු (රචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශබොශහොම ස්තුතියි. මම අ,
"DailyMirror" පුවත් පශත් "Business" Section එශක් මුෙ පිටුව
සභාගත* කරන්න කැමැතියි, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි.
ශමහි කියනවා, "EPF gets zero returns from majority of
private equity investments" කියා; ශසේවක අර්ථ සාධක
අරමු,ශේ 2014 වන කේ කරපු ආශයෝජනවලින් ෙැබී තිශබන
return එක "0" කියා. මා කියවන්නම් ශමය. ශමහි ශමශසේ සඳහන්
වනවා:
"According to a Right to Information disclosure the Central Bank
made to Mirror Business - following significant delays in processing
the inquiry, due to the scope of the data requested - the pension fund

—————————
* පුස්තකාලපේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

“The figure in comparison is a little more than the moneys the state
is said to have lost during the infamous treasury bond scams in
2015 and 2016.”

ශමොකක්, ශම් කියන්ශන්? මා අහශගනයි, කවුශ,ෝ - ගරු
විමේ වීරවං මන්ත්රීතුමා, ශකොශහේශ,ෝ - අහනවා, "2015 වර්ෂයට
කලින් ශම් මගඩිය ශවො තිශබනවා. එහි අොභය - පාඩුව - ශම්
අොභයට වඩා වැඩියි කියා කියන්ශන් කවු,?" කියා. ශතොරතුරු
,ැනගැනීශම් පනත හරහා මහ බැංකුශවන් ෙබාගත් ශතොරතුරු අ,
"DailyMirror" පුවත් පශතහි වාර්තා කර තිශබනවා. ඒ
ශතොරතුරුයි ශම් තිශබන්ශන්. ශමහි කියනවා, මහ බැංකු
ගනුශ,නුශවන් වූ පාඩුවට වඩා වි ාෙ පාඩුවක් ශම් ශවළඳ ශපොළ
හරහා, transactions 7කින් පමණක් සිදු ශවො තිශබනවා කියා. මා
සභාගත කළ ලිපිශද ඒ බව සඳහන් කර තිශබනවා. පසුව ඒ
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු.
අතිශර්ක ශසොලිසිටර් ජනරාේ යසන්ත ශකෝ,ාශගොඩ මැතිතුමා
ේශද අධිකරණයට ාදිරිපත් කරපු ශයෝජනා අ, "ශඩ්ලි නිවුස්"
පත්තරශද ාදිරිපත් කරො තිශබනවා. එහි ශමශසේ සඳහන්ව
තිශබනවා.

I quote:
"Meanwhile, ASG Kodagoda explained that this magisterial inquiry
was not solely based on the Bond Commission report but a
complaint made by Central Bank Governor Indrajith
Coomaraswamy."

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශමයින් ගමය වන්ශන් ශම්
ශවො තිශබන ගනුශ,නුව සම්බන්ධශයන් කමිටු වාර්තාවක්
ාස්ශසේො ාදිරිපත් වුණා; පිටිපන කමිටු වාර්තාව. COPE එක ඒ
දිහා බැලුවා. COPE වාර්තාශේ 10 වන පිටුශේ තිශබනවා, "ාහත
කරුණු ප,නම් කරශගන ශ්රී ෙංකා මහ බැංකුශේ බැඳුම්කර
නිකුතුව සම්බන්ධශයන් නිසි රාජය අධිකාරියක් මඟින් පූර්ණ
අධීක්ෂණයක් සිදු කළ යුතු බව ගරු අග්රාමාතය සහ ජාතික
්රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාතයතුමා විසින් පත් කරන ෙ,
ාහත කී ත්රි පුගලගෙ කමිටුව විසින් , නිගමනයශකොට තිබුණි."
කියො. එතශකොට COPE වාර්තාශවත් පිළිගන්නවා, අගමැතිතුමා
නියම කරපු ආකාරයට ශම් පිළිබඳව පූර්ණ අධීක්ෂණයක් කළ
යුතුයි කියො ශම් කමිටුව මඟින් නියම කරො තිශබන බව.
ේළඟට, Naufel Abdul Rahman, Secretary to the Leader
of the House of Parliament, in November 2016 writes to the
Attorney General, Jayantha Jayasuriya and says, "Hon.
Prime Minister has directed me to forward the
undermentioned documents for your information and
necessary action". අව ය කටයුතු සඳහා අපි ශම්ක ශයොමු
කරනවා කියො. ශමොකක්, ශයොමු කරන්ශන්? Report of the
Committee on Public Enterprises - COPE - Parliament
Series No. 109 tabled on 28th October, 2016. ගරු නිශයෝජය
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කථානායකතුමනි, මම ශම් කියන්න උත්සාහ කරන්ශන් ශමතැන
යම්කිසි හුටපටයක් තිබුණු බව, වංචාවක් තිබුණු බව ඒ
අවස්ථාශේදීම අපට සාක්ෂිවලින් ඔේපු වුශණ් නැති වුණත් පිටිපන
වාර්තාව හා ේටපස්ශසේ COPE වාර්තාශවන් ෙැබුණු නිර්ශගල
අනුව වහාම නීතිපතිවරයාට ,න්වො තිශබනවා, "විමර් න පටන්
ගන්න." කියො. ඒ වාශගම අපි සතුටු ශවනවා, නීතිපතිවරයා
විසින් නඩු ශගොනු කරො අර්ජුන් ඇශෙෝසියස් සහ කසුන් පලිශසේන
අත්අඩංගුවට ගන්නා ශෙස කරපු ාේලීම ගැන. ඒ අය
අත්අඩංගුවට ගන්න අධිකරණශයන් නිශයෝගය ෙැබිො තිශබනවා.
ඔවුන්ව අත්අඩංගුවට අරශගන තිශබනවා.

ශවො තිබුශණ් නැහැ." කියො අගමැතිතුමා පාර්ලිශම්න්තුශේදී
කිේවා කියො. එතුමා ජනාධිපති පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් සභාවට
සාක්ෂි සටහනක් ාදිරිපත් කරමින් කියො තිබුශණ්, අර්ජුන
මශහේන්ද්රන් සහ එවකට හිටපු නිශයෝජය අධිපතිවරුන් තුන්ශ,නා
වන බී.ඩී.ඩබ්ලිේ. ආනන්, සිේවා, ආචාර්ය පී. නන්,ොේ වීරසිංහ
සහ පී. සමරසිරි කියන නිෙධාරින් තුන්ශ,නා එතුමාව ,ැනුවත්
කරපු ආකාරයටයි. නමුත්, ඒ ශවොශේ ශනොතිබුණු සාක්ෂි COPE
එශක්දී අපට අනාවරණය වුණා. ඒ නිසා තමයි COPE එශක්
සියලුම සාමාජිකයන් වාශගම සුනිේ හඳුන්ශනත්ති සභාපතිතුමා
ඇතුළු අපි සියලු ශ,නාම ඒ ශවොශේ ඒ ශගල කිේශේ.

තව කාරණයක් මම කියන්න කැමතියි, සමහරු කියනවා,
අර්ජුන් මශහේන්ද්රන් පිළිබඳව ාේලීමක් කරො නැහැ, ඔහුට
නි,ැේශේ ාන්න පුළුවන් කියො. නමුත් ශමහි සඳහන්ව
තිශබනවා, "ාහත නම් සඳහන් පළමුශවනි සැකකරු ෙක්ෂ්මන්
අර්ජුන් මශහේන්ද්රන් ශම් වන විට සිංගේපූරුශේ පදිංි ව සිටින බවට
බුගලධි ශතොරතුරු ෙැබී ඇත. ාහත සඳහන් අපරාධ වර, සිදු කිරීම
සම්බන්ධශයන් ඔහුශගන් ්ර ්න කිරීමට අව යයි. එශසේ ශහයින්
ඔහුව ශ්රී ෙංකාවට ශගන්වා ගැනීමට අව යතාවක් පවතී. එබැවින්
ජාතයන්තර ශපොලීසිය -INTERPOL- හරහා ඔහුට බාරදීම පිණිස
2018.02.15 දිනට ශපර ශ්රී ෙංකාවට පැමිණ අපරාධ පරීක්ෂණ
ශ,පාර්තශම්න්තුශේ අධයක්ෂ ශවත වාර්තා කරන ශෙසට
නිශේ,නයක් ාංග්රීසි භාෂාශවන් නිකුත් කරන්න." කියො. එශහම
නම් කිසි ශකශනක් ාවත් කරො නැහැ. කවු, කිේවා වාශග
ශතෝරු ශමෝරු ඇරො ශපොඩි හාේමැස්සන් අේෙන්න ශනොශවයි,
උත්සාහ කරන්ශන්. වර,ක් ශවො තිශබන බවට ,ැන් සාක්ෂි
තිශබන නිසා ඔවුන්ව අත්අඩංගුවට අරශගන නිසි පිළිශවළට
අධිකරණයට ාදිරිපත් කරො වැඩකටයුතු ආරම්භ කරන්න කියො
රජය විසින් නීතිපතිවරයා හරහා අධිකරණ ක්රියාමාර්ග අරශගන
තිශබනවා. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ාතිහාසශද පළමු
වතාවට තමයි COPE වාර්තාවක් ශමච්චර දුර ගිහිේො
තිශබන්ශන්. ශම් COPE වාර්තාශවන් සියලුම වැරදිකරුවන්ට
,ඬුවම් කරන්න නිර්ශගල කරො තිශබනවා. ඒකත් ාස්සරහට
අරශගන යනවා. මා හිතන්ශන් ශෙොකු පරිරමයක් ,රො අපරාධ
පරීක්ෂණ
ශ,පාර්තශම්න්තුශේ
නිෙධාරින්,
නීතිපති
ශ,පාර්තශම්න්තුශේ නිෙධාරින් කිසිම විධියක ශගල පාෙන නයාය
පත්රයකට ශහෝ ශප්ගලගලික නයාය පත්රයකින් ශතොරව ශම් වැඩ
කටයුත්ත කරො තිශබනවා. ඇත්ත ව ශයන්ම ාස්ශසේොම ශම්
පුගලගෙයන්ට ශම් පිළිබඳව ,ැනුවත් කරන්න අපි 2012දී කටයුතු
කශළේ.

ඒශකන්
අර්ථකථනය
වන්ශන්
ගරු
නිශයෝජය
කථානායකතුමනි, යම් යම් ශවොවට තිබුශණ් නැති සාක්ෂි පසුව
ෙැශබනශකොට, පසුව ෙැබුණු සාක්ෂි අපි පාවිච්ි  කරො කළ යුතු
ශගල ශමොකක්, කියො නිර්ශගල කරො, ඒ අව ය කටයුතු සඳහා
ාදිරිපත් කරො තිශබනවා. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,
COPE එශක් සාමාජිකශයක් හැටියට මම කාරණයක් කියන්න
කැමැතියි. එක්සත් ජාතික පක්ෂශද මන්ත්රී කණ්ඩායමක් හිටියා.
ශම් මන්ත්රී කණ්ඩායම අපට කිේවා, "COPE එක වංචාකරුවන්
ආරක්ෂා කරන්න උත්සාහ කරො තිශබනවා." කියො. මම
කැමැතියි ශමම ජනාධිපති පරීක්ෂණ ශකොමිසන් වාර්තාශවන්
ාදිරිපත් ශවන නිර්ශගල වලින් ශමහි ඇත්ත ව ශයන්ම එවැනි
ශ,යක් සිදු ශවො තිශබනවා, කියො ශපන්වන්න. ජනාධිපති
පරීක්ෂණ ශකොමිසශම් වාර්තාශේ 656 සිට 672 වන පිටුවෙ ඔය
කියන පා,සටහන් ගැන සඳහන් ශවො තිශබනවා. එහි 671 වන
පිටුශේ ශමශසේ සඳහන් වනවා:

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඇශෙෝසියස්ෙත් එක්ක
කිසිම විධියකට අේප මාත්රයකින්වත් සම්බන්ධකමක් අපට නැහැ,
අපි ,ැකෙත් නැහැ, කිසිම ,වසක කථා කරෙත් නැහැ කියො මම
ශම් අවස්ථාශේදී කියන්න කැමතියි. ඒවා ශම් වාර්තාවෙ සක්සු,ක්
ශසේ පැහැදිලි ශවනවා. අපි ශප්ගලගලිකවම ්රතිපත්තිගරුක
ශගල පාෙනයක් තමයි කරන්ශන්. නිවැරදි
ශගලට නිවැරදි
කියන්නත්, වැරදි ශගලට වැරදියි කියන්නත් අපට
ක්තිය
තිශබනවා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අපි ශම් සම්බන්ධශයන්
ශකොයි ආකාරයට , හැසිරිො තිශබන්ශන් කියො මම විනාඩි
කිහිපයක් අරශගන ශම් රටට ශපන්වන්න කැමතියි. COPE
වාර්තාශේ 53 වන පිටුශේ ශමශහම සඳහන් ශවනවා:
"...එවකට මහ බැංකුශේ අධිපතිව සිටි අර්ජුන මශහේන්ද්රන් මහතා
මැදිහත්වීමක් ශහෝ බෙපෑමක් සිදු කළ බවට සාධාරණ සැකයක් ඇති විය
හැකි ආකාරශද සාක්ෂි හා කරුණු කාරක සභාව ාදිරිශද ශහළි,රේ වී ඇති
බවට කාරක සභාව නිරීක්ෂණය කරයි..."

අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමා කිේවා, "අර්ජුන
මශහේන්ද්රන් කිසි විධියකට බැඳුම්කර ගනුශ,නුවට මැදිහත්වීමක්

"... this Commission of Inquiry has found that, the Footnotes made
by nine members of COPE .....are, in the main, limited to factual
observations and that these Footnotes are not incorrect or
unreasonable. We also note that, these ... members of COPE ....
have recommended, by way of Footnote 26, that, an investigation is
held to ascertain whether Perpetual Treasuries Ltd has made large
profits by the sale of Treasury Bonds in the Secondary Market to the
EPF or other State owned institutions."

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම ශම් කියන්න උත්සාහ
කරන්ශන් ජනාධිපති පරීක්ෂණ ශකොමිසශම් වාර්තාව අනුව
සමස්තයක් විධියට ශමම පා,සටහන් අසතය ශහෝ අසාධාරණ
ශනොවන බවයි. එශසේම ශමම පා,සටහන් මඟින් ශමම පරීක්ෂණය
තවදුරටත් පුළුේ කරන්න ාේො තිශබන බව ශමම ජනාධිපති
පරීක්ෂණ ශකොමිසශම් වාර්තාශේ සඳහන් කරනවා.
සමහරු මඩ ගැසීම සඳහා පාවිච්ි  කරන ශබොරුවට වඩා ඇත්ත
ශමොකක්, කියන එක ගැන මම විනාඩි කිහිපයක් අරශගන ජනතාව
,ැනුවත් කරන්න කැමැතියි.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ
කාරක සභා වාර්තාශේ පා, සටහන් 32ක් තිශබනවා. ශමන්න
ශමශහමයි ඒ සම්බන්ධශයන් කියා තිශබන්ශන්. පා, සටහන් අංක
1, 2, 3 ශකෝේ වාර්තාශේ 4.1.1, 4.1.2 යන ශේ, සමඟ සම්බන්ධ
ශේ. ශමම පා, සටහන් මඟින් කර තිශබන නිරීක්ෂණ නිවැරදි බව
ශකොමිසමට ෙැබුණු සාක්ෂි අනුව සනාථ වී ඇත. පා, සටහන් අංක
4, 5, 6 ශකෝේ වාර්තාශේ 4.2 ශේ,ය සමඟ සම්බන්ධ ශේ. ශමම
නිරීක්ෂණ නිවැරදි බව ශකොමිසමට ෙැබුණු සාක්ෂි අනුව සනාථ වී
ඇත. පා, සටහන් අංක 7 ශකෝේ වාර්තාශේ 4.6 ශේ,ය සමඟ
සම්බන්ධ ශේ. ශමම පා, සටහන මඟින් කර තිශබන නිරීක්ෂණ
නිවැරදි බව සාක්ෂි අනුව සනාථ වී ඇති බව ශකොමිසම සඳහන්
කරයි. පා, සටහන් අංක 8 ශකෝේ වාර්තාශේ 5.1.1 ශේ,ය සමඟ
සම්බන්ධ ශේ. ශමම නිරීක්ෂණ නිවැරදි බව සාක්ෂි අනුව සනාථ වී
ඇත. පා, සටහන් අංක 9 ශකෝේ වාර්තාශේ 5.2 ශේ,ය සමඟ
සම්බන්ධ ශේ. ශකෝේ වාර්තාශේ 5.2 ශේ,ශද සඳහන් වන්ශන්,
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[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ , සිේවා මහතා]

බැඳුම්කර නිකුතු දිනයට ශපර සතිශද ගලවිතීයික ශවශළඳ ශපොළ
තුළ වසර තිහක බැඳුම්කර සඳහා 9.48ක සාමානය ලෙ,ා
අනුපාතයක් පැවැති බවයි. ජනාධිපති ශකොමිසම පවසා
තිශබන්ශන්, ශමම සටහන මඟින් එය නිවැරදිව නිරීක්ෂණය වන
බවයි. පා, සටහන් අංක 10, 11, 12 ශකෝේ වාර්තාශේ 5.3 ශේ,ය
සමඟ සම්බන්ධ ශේ. පා, සටහන් මඟින් කර තිශබන නිරීක්ෂණ
නිවැරදි බව ශකොමිසමට ෙැබුණු සාක්ෂි අනුව සනාථ වී ඇත. පා,
සටහන් අංක 14 ශකෝේ වාර්තාශේ 5.3 ශේ,ය සමඟ සම්බන්ධ ශේ.
ශකොමිසම පවසා තිශබන්ශන්, හත්වන පාර්ලිශම්න්තුශේ ශකෝේ
කමිටුව විසින් ශකටුම්පත් කළ අතුරු වාර්තාශේ උපුටනයක් ශෙස
එය ශපශනන බවයි. පා, සටහන් අංක 15 ශකෝේ වාර්තාශේ 5.3
ශේ,ය සමඟ සම්බන්ධ ශේ. ශකොමිසම සඳහන් කරන්ශන්, ්රධාන
ශකෝේ වාර්තාශේ ශම් සම්බන්ධශයන් තිශබන ශකොටස නිවැරදි
ශනොවන බවයි. ශම් නිසා පා, සටහන නිවැරදි ශනොවන බව
ශකොමිසම ශපන්වා දී ඇත. ඒ කියන්ශන්, ශකෝේ වාර්තාශේ
ගැටලුවක් තිශබනවා කියන එකයි ශම් ශකොමිසශමන් ාදිරිපත්
කරන්ශන්. ඒක පා, සටහශන් ්ර ්නයක් ශනොශවයි. ඒක වාර්තාශේ
තිශබන ගැටලුවක්. පා, සටහන් අංක 16 ශකෝේ වාර්තාශේ 5.3
ශේ,ය සමඟ සම්බන්ධ ශේ. ශම් සම්බන්ධශයන් ශකෝේ කමිටුවට
සාක්ෂි ශනොතිබුණු බව සඳහන් කරනවා. පා, සටහන් අංක 17
මඟින් කරන නිරීක්ෂණ නිවැරදි බව ශකොමිසම සඳහන් කර ඇත.
පා, සටහන් අංක 18 ශකෝේ වාර්තාශේ 5.7 ශේ,ය සමඟ සම්බන්ධ
ශේ. එම පා, සටහන මඟින් කරන නිරීක්ෂණ නිවැරදි බව
ශකොමිසම සඳහන් කර ඇත. පා, සටහන් අංක 19 ශකෝේ
වාර්තාශේ 6 වන ශේ,ය සමඟ සම්බන්ධ ශේ. ජනාධිපති ශකොමිසම
පවසා තිශබන්ශන්, ශමම පා, සටහශන් තිශබන්ශන්, ශමම ්ර න
් ය
පිළිබඳව සෙකා බැලීශම්දී ආචාර්ය අසීම් ෙබා දුන් සාක්ෂි වැ,ගත්
බවයි; නිවැරදි බවයි. පා, සටහන් අංක 20 ශකෝේ වාර්තාශේ 6.1
ශේ,ය සමඟ සම්බන්ධ ශේ. ශමම සටහශන් ඇතුළත් වන්ශන්,
අවාසිය ගණනය කිරීශම්දී ඍජු ක්රමය භාවිත කළ හැකි ශහෝ යුතු
බව උපකේපනය කිරීම නිවැරදි ශනොවන බවයි. එතැනදී
ගැටලුවක් මතු ශවනවා. ශමොක,, direct placement කරන්න
කාෙයක් තිස්ශසේ සිට ශමොවුන්ට official sanction එකක් තිබුශණ්
නැති වුණත්, 2008 වසශර් ාඳො 2014 වසර ශවනකේ ඍජු
ක්රමය - direct placement - පවත්වාශගන ගිහිේො තිශබනවා.
ඒක තමයි ශකොමිසම කියා තිශබන්ශන්, 2008 වසශර් ාඳො ශම්
ගැන ශහොයන්න කියො.
පා, සටහන් අංක 21 ශකෝේ වාර්තාශේ 6.1 ශේ,ය සමඟ
සම්බන්ධ ශේ. ශමම සටහන නිවැරදි බව සඳහන් කර ඇත. පා,
සටහන් අංක 22 ශකෝේ වාර්තාශේ 6.2 ශේ,ය සමඟ සම්බන්ධ ශේ.
ශකොමිසම විසින් සඳහන් කර තිශබන්ශන්, අ,ාළ කාරණාව ශමම
පා, සටහන මඟින් නිවැරදිව නිරීක්ෂණය කර තිශබන බවයි. පා,
සටහන් අංක 23 ශකෝේ වාර්තාශේ 6.3 ශේ,ය සමඟ සම්බන්ධ ශේ.
ශමම සටහන නිවැරදි බව ශකොමිසම සඳහන් කර ඇත. පා,
සටහන් අංක 24 ශකෝේ වාර්තාශේ 8.1 ශේ,ය සමඟ සම්බන්ධ ශේ.
ශකෝේ කමිටුව ාදිරිශද ශම් සම්බන්ධව ාදිරිපත් වූ සාක්ෂි පිළිබඳව
ශකොමිසම ,ැනුවත් නැති බව ශමහිදී සඳහන් කර තිශබ්. පා,
සටහන් අංක 25 ශකෝේ වාර්තාශේ 8.1 ශේ,ය සමඟ සම්බන්ධ ශේ.
ශමම සටහන මඟින් බැඳුම්කර නිකුතුව පිළිබඳව, 2016 මාර්තු 29
වන,ා නිකුතුව පිළිබඳව, සවිස්තරාත්මක පරීක්ෂණයක් අව ය වන
බව නිවැරදිව කාරක සභාවට ශපනී යන්ශන් යයි සඳහන් වන බව
ජනාධිපති ශකොමිසම සඳහන් කර ඇත. පා, සටහන් අංක 26
ශකෝේ වාර්තාශේ 8.1 ශේ,ය සමඟ සම්බන්ධ ශේ.
ශකොමිසම පවසා තිශබන්ශන්, පර්ශපචුශවේ ශෙෂරීස් සමාගම
ගලවිතීයික ශවශළඳ ශපොශළේ වි ාෙ ොභයක් ෙබා ගත් බව ශමම පා,
සටහන මඟින් නිවැරදිව සඳහන් කර තිශබන බවයි. ේට අමතරව,
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අධික ශපොලියක් සහිත බැඳුම්කර ගලවිතීයික ශවශළඳ ශපොශළේදී
පර්ශපචුශවේ ශෙෂරීස් සමාගම මිෙදී ගත්ශත් රජයට අයිති ශසේවක
අර්ථ සාධක අරමු,ෙ වැනි අරමු,ේවලින් , යන්න ශසොයා බැලීම
සඳහා පුළුේ පරීක්ෂණයක් කළ යුතු බව ,න්වා තිශබනවා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඒ හරහා තමයි ශම් මුළු
මගඩියම එළියට ආශේ. ශම්ක ාතාමත්ම වැ,ගත්. මම ඒ 26 වන
පා, සටහන ගැන නැවත කියන්න කැමැතියි. ශම් 26 වන පා,
සටහශන් තමයි, වැ,ගත්ම කාරණාව තිශබන්ශන්. ඒ ගැන තමයි
බැඳුම්කර නිකුතුවට අ,ාළ ජනාධිපති ශකොමිෂන් සභා වාර්තාශේ
671 වන පිටුශේ ශමශසේ සඳහන්ව තිශබන්ශන්. I quote:
"... have recommended, by way of Footnote 26, that, an
investigation is held to ascertain whether Perpetual Treasuries Ltd
has made large profits by the sale of Treasury Bonds in the
Secondary Market to the EPF or other State owned Institutions."

සමහර ශවොවට ශම්වාශද තිශබන කාරණා සම්බන්ධශයන්
ශනො,ැනුවත්ව සමහර අය ශනොශයකුත් කථා කියනවා. නමුත්, ශම්
රුපියේ බිලියන 8.5ක වංචාව පිළිබඳව සඳහන් වන ශම් පා,
සටහන හරහා තමයි ශකෝේ වාර්තාව නිවැරදි ශවො තිශබන්ශන්
කියො ශකොමිසම ාදිරිපත් කරන නිර්ශගල වෙ තිශබනවා. ශවන
කවුරුත් ශම්ක ,ැකො නැහැ.
27වන පා, සටහන 8.2 ශේ,ය සමඟ සම්බන්ධ ශේ.
ශකොමිසම සඳහන් කර තිශබන්ශන් ශමම පා, සටහන මඟින් 2008
සිට 2016 ,ක්වා සිදු වූ බැඳුම්කර නිකුතු ගැන පරීක්ෂණයක් කළ
යුතු බවත්, සාක්ෂි විමසීශම්දී ශවෝහාරික විගණනයක් සිදු කිරීම
අතයව ය බව ශපන්වා තිශබන බවයි.
ශමන්න ශම් පා, සටහනට තමයි විපක්ෂශද සමහර අය භය
ශවො තිශබන්ශන්. මම ේශද-ශපශර්,ා ,ැක්කා, රාජපක්ෂොශග
කට්ටිය කරපු ්රශකෝටි ගණන් ශහොරකම් ශහොයන්න
ජනාධිපතිවරයාත් ාතාම තදින් ක්රියාත්මක වනවා කියො
කියනවා. ඒ ශම් පා, සටහන නිසායි.
28වන පා, සටහන ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභා
වාර්තාශේ 8.2 ශේ,ය සමඟ සම්බන්ධ ශේ. එම පා, සටහන අ,ාළ
කාරණාව නිවැරදි නිරීක්ෂණය කර තිශබන බව ශකොමිසම සඳහන්
කර ඇත.
29වන පා, සටහන, ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභා
වාර්තාශේ 9.1 ශේ,ය සමඟ සම්බන්ධ ශේ. ජනාධිපති ශකොමිසම
සඳහන් කර තිශබන්ශන් ශසේවක අර්ථසාධක අරමු,ෙ සතු අරමු,ේ
වඩාත් ලෙ,ාී  ශෙස ආශයෝජනය කිරීම ගැන විශ ේෂ ්රතිපා,න
සකස් කළ යුතු බව ශමම පා, සටහන මඟින් කියා තිශබන බවයි.
එශසේ කියා ශම්ක අනුමත කරනවා. බෙන්න, ඇත්ත ව ශයන්ම
අපි එකතු කරො තිශබන වැ,ගත් කාරණා ශම්වා තමයි.
30වන පා, සටහන ගැන කියා ඇත්ශත් ශවන්ශගලසිය ගැන
්රකා යට පත් කළ ,ැන්වීශම් 12.5 ශපොලී අනුපාතය සඳහන්
කර තිබුශණ් යම් සමීක්ෂණයක් සඳහා සමීකරණයක් අනුව බව
මහ බැංකු නිෙධාරින් විගණකාධිපතිවරයාට පවසා තිූව බව ශමම
සටහශන් ඇතුළත් වන බවයි. එය අනුමත කර තිශබනවා.
31වන පා, සටහන 9.4 ශේ,යට අ,ාළවයි. 9.4 ශේ,ශද
මාතිකාව ශවනස් කිරීම ගැන අ,හස් පළ කර තිශබනවා. එය
පිළිශගන තිශබනවා. 32වන පා, සටහන නිවැරදි බව ජනාධිපති
ශකොමිසම පිළිශගන තිශබනවා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම ශම් කථාව කිේශේ, ශම්
ජනාධිපති ශකොමිෂන් වාර්තාව ශනොකියවා සමහර පුගලගෙශයෝ ශම්

265

2018 ශපබරවාරි 06

පිළිබඳව ශනොශයකුත් මත සමාජගත කරන්න උත්සාහ කරන
නිසායි. ශම් වාර්තාශේ පා, සටහන් එකක් ශහෝ ශ,කක් හැශරන්න
-පිළිශනොගැනීමටත් ශහේතු දීො තිශබනවා,- අනික් කරුණු සියේෙ
ජනාධිපති ශකොමිසම පිළිශගන තිශබනවා. එශහම නම්, අපට
කියන්න ශවන්ශන් ශම් ශකොමිසම පිළිශගන තිශබන්ශන් ශම් සියලු
පා, සටහන් සහිත වාර්තාව බවයි.
එතැනදි මම තව එක ශ,යක් කියන්න කැමැතියි. ජනාධිපති
ශකොමිෂන් වාර්තාශේ 657 වන පිටුශේ සඳහන් වන පරිදි ශකෝේ
එශක් සභාපති වූ ගරු සුනිේ හඳුන්ශනත්ති මන්ත්රීවරයාශගන්
ශකොමිසම ශමශසේ විමසනවා:
"In this connection, when the Commission of Inquiry asked Mr.
Handunnetti, whether there were different opinions ["මත"]', ...."

එතුමාශගන් අහනවා, "ශම් පා, සටහන්වලින් අ,හස් කරන්ශන්
ශමොකක්,, මත පිළිබඳව ශවනසක්, තිශබන්ශන්?" කියො.
එතශකොට හඳුන්ශනත්ති මන්ත්රීතුමා ශමශසේ උත්තර ශ,නවා. මා
එම ශකොටස කියවනවා:
"ඇත්තටම ගරු සභාපතිතුමනි, ඒශක් මත වෙට වඩා පැහැදිලි කිරීම්වෙ
ශවනස්කම තිබුශන.".

ඒ පිටුශේම ශමශසේත් සඳහන් ශවනවා:
"Mr. Handunnetti emphasized that all 24 members of COPE who
actively participated in the inquiry, unanimously agreed to all the
Recommendations set out in the Report."

ශමොකක්, ශම් කියන්ශන්? ශම්ශක් කියනවා, එක්සත් ජාතික
පක්ෂය කියො ශනොශවයි, අනික් පක්ෂය කියො ශනොශවයි,
ශම්කට සම්බන්ධ වුණු 24ශ,නාම ඒකමතිකව කියො තිශබන බව
"ශම් වැරදි කරපු කට්ටියට ,ඬුවම් ශ,න්න" කියො. අර්ජුන
මශහේන්ද්රන් මහත්තයා මැදිහත් ශවො තිශබනවා; බෙපෑම් කරො
තිශබනවා; ඔහු වැරැගල,ක් කරො තිශබන බව ශම්ශකන්
ශපශනනවා; එම නිසා ඔහුට ,ඬුවම් කරන්න කටයුතු කළා කියො
ඒකමතිකව ශම්ශක් කියො තිශබනවා.
ශමතැන ාතාමත්ම වැ,ගත් කාරණාව තමයි, සමහරු එේෙ
කළ විශේචනවෙට ශම් ජනාධිපති ශකොමිෂන් සභාශේ හිටපු
විනි ්චයකාරවරුන් ශ,ශ,නා සහ retired Deputy AuditorGeneral මාස ගණනාවක් සාකච්ඡා කරො උත්තර දීො තිබීම.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම "Report of The
Commission of Inquiry to Investigate, Inquire and Report on
the Issuance of Treasury Bonds During the Period from 1st
February 2015 to 31st March 2016"හි පා, සටහන්
සම්බන්ධශයන් ඇති අංක 661 සිට 671 ,ක්වා පිටු සභාගත*
කරනවා.
එශහම නම් කාටවත් කියන්නට බැහැ අපි ශහොරු රකින්නට
උත්සාහ කළා කියො. අපිට ශහොරු රකින්නට කිසිම අව ්යතාවක්
නැහැ. අපට අව ය
් ශවො තිශබන්ශන් ශහොරු රකින එක
ශනොශවයි; ශහොරුන්ට ,ඬුවම් ශ,න එකයි. ගරු නිශයෝජ්ය
කථානායකතුමනි, මම ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී ශම් ගැන කථා
කශළේ 2012 ාඳො.
මම 2012 ශපබරවාරි මාසශද "Sri Lanka BRIEF" ශවබ්
අඩවියට කළ ේරකා යක් හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම
සඳහා සභාගත* කරනවා.

—————————
* පුස්තකාලපේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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ගරු සුනිේ හඳුන්ශනත්ති මන්ත්රීතුමායි, වසන්ත සමරසිංහ
මැතිතුමායි, මමයි Laugfs Holdings එක manipulate කළ හැටි
ගැන ශකොශහොම, කියො තිශබන්ශන් කියො බෙන්න. වසන්ත
සමරසිංහ මැතිතුමා අපිත් එක්ක ාන්න ශවොශේ කියූ ශගල ාහත
වාර්තාව සඳහන් කශළේ, “He also charged that the share price
of Laugfs Holdings was also manipulated…” යනුශවනුයි.
උශගල 10.00ට එහි share price එක රුපියේ 38ට තිබුණා. උශගල
11.00 වන විට රුපියේ 48ට ගියාම ශකොටස් ෙක්ෂයක් වික්කා.
ඒක එක පුගලගෙශයක් ගත්තා. ඒ නම ශමතැන සඳහන් ශවනවා. ඒ
ගත්ශත් රුපියේ 48 ගණශන්. ාන් පසුව හවස 2.00 වන විට ඒක
ආශයත් රුපියේ 40ට අඩු වුණා. ශම් පුගලගෙයා අර්ථ සාධක
අරමු,ෙට රුපියේ ශකෝටි ගණනක අොභයක් වන විධියට ශම්
වැඩසටහන ක්රියාත්මක කළා. ඒ ශවොශේ අජිත් නිවාඩ්
කබ්රාේශගන් මාධ්යශේදියා අහන විට එතුමා කියො තිශබනවා,
"කිසිම ේර ්නයක් නැහැ, අර්ථ සාධක අරමු,ෙ ාතාමත්ම ශහොඳට
කළමනාකරණය ශවනවා" කියො.
මම 2012 ජූනි මාසශද 28ශවනි ,ා අර්ථ සාධක අරමු,ශේ
රුපියේ බිලියන 12ක වංචාවක් සම්බන්ධව කථා කළා. ශම්
බිලියන 12 හැදුණු හැටි කියා තිශබනවා, the largest losses are
from the investments in Laugfs, රුපියේ බිලියන 1.8යි; in
Vallibel One, රුපියේ මිලියන 740යි; in Lighthouse Hotels,
රුපියේ මිලියන 87යි; in LOLC and Browns, රුපියේ බිලියන
1.9යි; in Ceylon Grain Elevators, රුපියේ මිලියන 713යි; in
Galadari Hotel, රුපියේ මිලියන 470යි. නමුත් එ,ා ශම්වා ගැන
කිසිම පරීක්ෂණයක් කශළේ නැහැ.
2012 ශනොවැම්බර් මාසශද ගරු සුනිේ හඳුන්ශනත්ති
මන්ත්රීතුමා සහ මම ශකොයි ආකාරයට, ශම් ශහොරකම් සිගලධ
ශවන්ශන් කියො කළ සාකච්ඡාවක්, blatant manipulations ගැන
තවත් ශේඛනයක් මම සභාගත* කරනවා.
ේළඟට, 2014 මැයි 31ශවනි ,ා "The Island" පුවත් පතට මම
කියනවා, “I am very disappointed with the Public Accounts
Committee” කියා. ශමොක, එ,ා Public Accounts Committee
එකට - COPA එකට - බැරි වුණා අර්ථ සාධක අරමු,ෙ ශවනුශවන්
මහ බැංකුශේ අධිපතිවරයාව අවුරුදු 6ක් යනකම්ම, -2007 ආවාට
පසුව 2013 ශවනකම්- ශගන්වා ගන්නට. එ,ා මහ බැංකුශේ
පුගලගෙයන් අර්ථ සාධක අරමු,ෙ හූරාශගන කාො, දූෂණය කරො,
වංචා කරො COPE එකට ආශේවත් නැහැ; COPA එකට
ආශේවත් නැහැ. එශහම, ශම් වැඩ කටයුත්ත ශවන්නට ඕනෑ?
එශහම ශනොශවයි. එ,ා වැන්,ා. ශමතැනදී එම පුවත් පතට මම
තවදුරටත් ශමශහම කියනවා. I quote:
“After one and half years the Public Accounts Committee (PAC)
has failed to summon the Governor of the Central Bank and the
Secretary of Labour (Ministry) following the abrupt adjournment of
the EPF examination by the Committee on February 6, 2013”.

ේට පස්ශසේ 2013 ශපබරවාරි 06ශවනි ,ා Committee එකට
ඇවිේො ටික ශවොවකින් නැඟිටො ගියා. ාන් පසුව එම
වාර්තාශේම තවදුරටත් කියනවා, “I have initiated more than a
dozen reminders” යනුශවන් මා සඳහන් කළ බව. 12 වතාවකට
වඩා මම ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ,න්වො තිශබනවා මහ බැංකුශේ
අධිපතිවරයාට
කථා
කරන්නට
කියො. නමුත්
ශම්
පාර්ලිශම්න්තුවට එ,ා බැරි වුණා පටන් ගත්ත meeting එක මාස

—————————
* පුස්තකාලපේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ , සිේවා මහතා]

13ක් යනකම් ාවර කරන්න. එශහමයි එ,ා රාජපක්ෂො ශම්
පාර්ලිශම්න්තුව, -ගරු එරාන් වික්රමරත්න මැතිතුමා කිේවා වාශගයකඩ ූවට් එකට යට කරශගන හිටිශද. එ,ා ගරු සුනිේ
හඳුන්ශනත්ති මන්ත්රීතුමා වාශග විපක්ෂශද මන්ත්රීවරශයක්
COPE එශක් සභාපති හැටියට හිටිශද නැහැ. එතුමාට අශේ ශෙොකු
ගරුත්වයක් තිශබනවා. එතුමා ඒ වැඩ කටයුත්ත හරියට කරශගන
ගියා. යම් යම් අවස්ථාවෙ එතුමාටත් ආතතියට මුහුණ ශ,න්නට සිදු
වුණා; ේර ්න පැන නැඟුණා; ශනොශයකුත් ශහේූනන් ඇති වුණා.
නමුත් ේට කලින්, කිසිම විධියකට ඒ කට්ටිය ගැන ශසොයන්නට
බැරි වුණා.
ඔය ඇශෙෝසියස්ො ගැන මම 2017 ජුනි මාසශද 5වැනි ,ා
පාර්ලිශම්න්තුශේදී කථා කරො තිශබනවා. මම කියනවා, Ceylon
Grain Elevators එශක් රුපියේ 50ට තිබුණු ශකොටස රුපියේ 250
,ක්වා උස්සො EPF එකට රුපියේ 187ට අතහැරිශද ශකොයි
ආකාරශයන්, කියො. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, නමුත්
එ,ා කිසිම විධියකට ශම් සම්බන්ධශයන් පරීක්ෂණයක් කරන්න
අපට හැකියාවක් තිබුශණ් නැහැ. ශගල පාෙනඥයන්ශග බෙය අපි
,ැන් ජනතාවට ෙබාදී තිශබනවා. එ,ා ශගල පාෙනඥයන්ට පුළුවන්
වුණා, අයුතු ශෙස බෙය පාවිච්ි  කරො තමන්ට ඕනෑ විධියට වැඩ
කරන්න. 2015 ජනවාරි 08වැනි ,ා ඇති වුණු ශවනසින් ශමොකක්,
සිගලධ වුශණ්? ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඒ බෙය ජනතාවට
හම්බශවො තිශබනවා. ජනතාව තමයි ,ැන් ඒ බෙය පාවිච්ි 
කරන්ශන්. ජනතාවට පුළුවන්, හරි ශගල කරන්න කියො
පාර්ලිශම්න්තුවට බෙ කරන්න; නීතිපතිවරයාට බෙ කරන්න;
අධිකරණයට බෙ කරන්න; ජනාධිපතිවරයාට බෙ කරන්න. එම
නිසා තමයි ,ැන් ශම් කට්ටිය භයශවො ශම් බෙය නැවත
උදුරාගන්න උත්සාහ කරන්ශන්. අපි අලුත් ශගල පාෙන
සංස්කිතියක් ඇති කරො තිශබනවා. ශමම ජනාධිපති විමර් න
ශකොමිෂන් සභා වාර්තාවට අනුව පරණ ශහොරුත් අේෙන්න
ශවනවා. ජනාධිපතිතුමාට ඒක ාතාමත්ම ඕනෑකමින් කියන්න
අපට සිගලධ ශවනවා. මිනිස්සු අශපන් අහනවා, "අවුරුදු 3ක් ශපොේ
ගෑවා,, ඇයි ශහොරු අේෙන්ශන් නැත්ශත්" කියො. පරණ
ශහොරුන්ට ,ඬුවම් ශ,න්න කියො අපි නැවතත් ාේෙනවා. අපි
පසුගිය කාෙශද දිගින් දිගටම ාේලුශේ ඒකයි. හැබැයි, ගරු
නිශයෝජය කථානායකතුමනි, එශහම කශළේ නැත්නම් අපටත්
තීරණයක් ගන්න ශවනවා. ඒ ශහොරු අේෙන්න බැරි නම්, ශම්
ජනාධිපතිවරයා, අගමැතිවරයා ඇතුළු ශම් රජය ගැන අපටත්
තීරණයක් ගන්න ශවනවා, ශමොකක්, අපි කරන්ශන් කියො.
ශමොක,, ශහොරු අේෙන්න තමයි අපි ඇවිේො තිශබන්ශන්. ශහොරු
ඇේලීම සඳහා අපි සියලු වැඩ කටයුතු කරො තිශබනවා. අපි කිසිම
ශහොශරක්, වංචනිකශයක් ආරක්ෂා කරන්න කිසිම තැනක වැඩ
කරො නැහැ. ශනොශයකුත් කට්ටිය ශනොශයකුත් මඩ ්රචාර අරන්
ගියාට ජනාධිපති විමර් න ශකොමිෂන් සභා වාර්තාශේ
සටහන්වලිනුත් ශපන්වා දී තිශබනවා, අපි කිසිම ශකශනක්
ශසෝ,න්න ගිහිේො නැහැ, එම නිසා ශමම වාර්තාව තව දුරටත්
ක්තිමත් ශවො තිශබනවා කියො. බෙන්න, ශම් PRECIFAC
වාර්තාශේ තිශබනවා, "ශහොරු, පට්ටපේ ශහොරු ශකොයි ආකාරයට,
ශහොරකම් කශළේ" කියො. දූෂණය නමැති ශහොරකම ගැන කථා
කරො තිශබනවා.

ගරු නිපයෝජය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெிரதிச் ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Hon. Deputy Minister, your time is up.

ගරු (රචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

දූෂණය නමැති ශහොරකම පිළිබඳව හිටපු ජනාධිපතිවරයාටත්
ශචෝ,නා එේෙශවො තිශබනවා. ශගෝඨාභය රාජපක්ෂට ශචෝ,නා
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එේෙශවො තිශබනවා. ඒ වාශගම අපට විරුගලධව ඡන්,ය ාේෙන
ශකෝට්ශට් හිටපු නගරාධිපති ජනක රනවකොට, ශ,හිවෙ ගේකිස්ස හිටපු නගරාධිපති ධනසිරි අමරතුංගොට විරුගලධවත්
දූෂණය පැත්ශතන් ශබොශහෝ ශචෝ,නා එේෙශවො තිශබනවා.
ඔවුන්ට ,ඬුවම් ෙබාශ,න්න කියො නිර්ශගල කරො තිශබනවා.

ගරු නිපයෝජය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெிரதிச் ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු නිශයෝජය අමාතයතුමනි, ඔබතුමාට ශවන් වූ කාෙය ,ැන්
අවසන්.

ගරු (රචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

මට ෙැබුණු කාෙය අවසන් නිසා මම ශම් කාරණයත් කියො
මශග කථාව අවසන් කරනවා.
අනුර දිසානායක මන්ත්රීතුමා කිේවා, දූෂණය නමැති වර,ට
වර,කාරශයක් වුශණොත් වසර 7කට පසු නැවත පාර්ලිශම්න්තුව
නිශයෝජනය කරන්න බැරි වන විධියට ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව
සංශ ෝධනය කිරීම සඳහා ඔවුන් එකඟයි කියො. කවුරුත් ඒ
ශයෝජනාවට එකඟයි. එ,ා කළා වාශග ශගල පාෙන ශහේූනන් නිසා
පුගලගෙශයකුට විරුගලධව තීන්දු ගන්න, ඔවුන් වැරදිකාරයන්
කරන්න පාර්ලිශම්න්තුවට බැහැ. එ,ා ශිරානි බණ්ඩාරනායක
ශග,ර යැේවා වාශග එශහම කරන්න බැහැ. ඒකට අපිත් විරුගලධයි.
මහින්, රාජපක්ෂ ශවන්න පුළුවන්, ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ශවන්න
පුළුවන්, ඔවුන්ට පාර්ලිශම්න්තුශවන් ,ඬුවම් ශ,න්න බැහැ. ඒකට
අපි විරුගලධයි. නමුත් කවුරු ශහෝ ශකශනක් වැරදිකරුශවක් කියො
අධිකරණශයන් ඔේපුශවො තිශබනවා නම්, අවුරුදු 7කට
ශනොශවයි, ජීවිත කාෙයටම ඡන්,ය ාේෙන්න බැරි විධියට
ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 81, 87 සහ 89 වයවස්ථා සංශ ෝධනය
කරන්න කියො ාේෙමින් මශග වචන ස්වේපය අවසන් කරනවා.
ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගරු නිපයෝජය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெிரதிச் ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

මීළඟට, ගරු ෙසන්ත අෙගියවන්න නිශයෝජය අමාතයතුමා.
ඔබතුමාට විනාඩි 20ක කාෙයක් තිශබනවා.

[අ.භා. 1.30]

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (ුහදල් හා ජනමාධාය
නිපයෝජය අමාතයතුමා)

(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன - நிதி ைற்றும் தவகுென
ஊடக ெிரதி அமைச்ெர்)

The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of
Finance and Mass Media)

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අ, භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
නිකුත් කිරීම සම්බන්ධශයන් විමර් නය ශකොට කරුණු විමසා
බො වාර්තා කිරීම සඳහා වූ ජනාධිපති පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් සභා
වාර්තාව සහ බරපතළ වංචා, දූෂණ සම්බන්ධශයන් විමර් නය
කිරීම සඳහා වූ ජනාධිපති පරීක්ෂණ වාර්තාව පිළිබඳව විවා,යට
ගැශනන ශම් අවස්ථාශේ ේට සම්බන්ධ වීමට ෙැබීම පිළිබඳව මා
සතුටු ශවනවා. මශග ්රාර්ථනය -පැතුම- නැවත වතාවක් අශේ
රශට් ශමවැනි විවා, ශනොපැවැත්ශේවා කියොයි. ඒ මට්ටමට ශම්
රට තුළ කටයුතු කිරීම අ, ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට පැවරී තිශබන
වගකීම විධියට මා ශප්ගලගලිකව ,කිනවා.
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අපි බෙන්න ඕනෑ, අලුත් ශහොරු,, පරණ ශහොරු, කියන එක
ශනොශවයි, වැරැගල,, වංචාව හා දූෂණය පිළිබඳවයි. ශමතැනදී
අලුත්,, පරණ, කියන එක අ,ාළ විය යුතු නැහැ. වංචාව, වැරැගල,,
දූෂණය ස,හටම ශම් රටින් තුරන් විය යුතුයි. විශ ේෂශයන්ම ශ්රී
ෙංකා නි,හස් පක්ෂය විධියට අපට ඒ පිළිබඳව අමිහිරි අත්,ැකීම්
තිශබනවා. මා ඇතුළුව අ, ආණ්ඩුව තුළ සිටින අශේ පක්ෂශද
ශබොශහෝ පිරිසකුත් 2015 ජනාධිපතිවරණශදදී මහින්, රාජපක්ෂ
හිටපු ජනාධිපතිතුමා ශවනුශවන් තමයි කටයුතු කශළේ.
විශ ේෂශයන්ම අශේ පක්ෂශද සභාපතිවරයා වූ එතුමා ශවනුශවන්
එ,ා අපි ශපනී සිටියා. නමුත් ශම් රශට් ජනතාව එ,ා එතුමා
්රතික්ශෂේප කළා. ඒ ්රතික්ශෂේප වීම පිළිබඳව විවිධ අය විවිධ
අර්ථකථන කරනවා. නමුත් අපි එ,ා පරාජයට ෙක් වුශණ් ඇයි
කියන එක පිළිබඳව වර්තමානශදදී පක්ෂයක් විධියට අපි ස්වයං
විශේචනයක් කරො තිශබනවා. එශසේ පරාජයට ෙක් වීමට ශහේතු
එක පිරිසකට විතරක් සීමා වන්ශන් නැහැ. ශකොටස්කරුවන්
විධියට අපිත් ඒ ශහේතුවෙට සම්බන්ධ වුණාය කියන එක
නිහතමානීව අපි පිළිගන්නවා.
පසුගිය රජය මඟින් එ,ා අපි ,ැවැන්ත සංවර්ධනයක් කරො
තිබුණා. ශම් රශට් යුගලධය නිම කරො සාමය ඇති කරන්න
ශගල පාෙන නායකත්වය ෙබා දුන්නා. වීශරෝ,ාර රණ විරුවන්
ජීවිත පූජා කරො ඒ කටයුතු කළත්, ශම් රශට් ජනතාව එ,ා ෙබා
දුන් ්රතිලෙය, ඒ පාඩම පක්ෂයක් විධියට අපි අ, ාතාම ශහොඳින්
ාශගන ශගන තිශබනවා. එම නිසා තමයි අශේ පක්ෂශද වර්තමාන
සභාපති මමත්රීපාෙ සිරිශසේන මැතිතුමා ශම් රශට් විධායක
ජනාධිපතිවරයා විධියට ඒ තත්ත්වය නැවත වතාවක් අශේ
පක්ෂයටත්, ශම් රටටත් ඇති ශනොවිය යුතුයි කියන තැන ාඳශගන
වංචාවට, දූෂණයට විරුගලධව අ, ඒ ,ැඩි ක්රියාමාර්ග ගන්න ාදිරිපත්
ශවො තිශබන්ශන්.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් දිනවෙ විවිධ
ශගල පාෙන පක්ෂ සමීක්ෂණ කරනවා. ශම් රශට් ශපොදු සංවිධාන,
ස්ශේච්ඡා සංවිධාන ජන මතය විමසනවා. එහිදී අහන ්ර ්නවෙදි,
"ඔබ ශම් තීරණය ගන්ශන් ඇයි?" කියන ්ර ්නයට සෑම සමීක්ෂණ
වාර්තාවෙම වැඩිම ්රති තයක් ෙැබී තිශබන්ශන්, "වංචාවට,
දූෂණයට විරගලධව තමයි" කියන පිළිතුරට බවයි ඒ ෙැබී තිශබන
ශතොරතුරු අනුව අනාවරණ ශවො තිශබන්ශන්. අ, මුළු රශට්ම
පක්ෂ ශේ,යකින් ශතොරව -සියලු ශේ,වලින් ශතොරව- වංචාවට,
දූෂණයට විරුගලධව කටයුතු කිරීම පිළිබඳව ්රසා,යක් ඇති ශවො
තිශබනවා. එම නිසා වංචාවෙට විරුගලධව ශගන යන කටයුතුවෙදී
අපටත් වි ාෙ යුතුකමක්, වග කීමක් තිශබනවා. ශම් අවස්ථාශේදී
ශම් ක්රියා,ාමය තුළ අපි ශමොනම ආකාරයකටවත් ශගල පාෙන වාසි
අපි ෙබා ගත යුතු වන්ශන් නැහැ. ඒ ශගල පාෙන වාසි ෙබා ගැනීම
කුමන ශහෝ පාර් ්වයක් විසින් සිදු කරනවා නම්, එය ශම් රශට්
වංචාවට, දූෂණයට විරුගලධව සැබෑ ශෙස කටයුතු කිරීමක් විධියට
මා ,කින්ශන් නැහැ.
වංචාවට, දූෂණයට විරුගලධව ගන්නා වූ ක්රියාමාර්ග ගැන විවිධ
මාධය තුළින් විවිධ ශගලවේ අපට ,කින්න ෙැශබනවා. සමහර ඒවා
ගැන කනගාටුයි. විශ ේෂශයන්ම ශ්රී ෙංකා මහ බැංකු බැඳුම්කර
සිගලධිය සම්බන්ධශයන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ
කාරක සභා ශ,කකින් විමර් නය කරො, ඩිේ ගුණශසේකර
මැතිතුමාත්, සුනිේ හඳුන්ශනත්ති මැතිතුමාත් වාර්තා ෙබා දුන්නා.
ඒ කාරක සභා ශ,ශකහිම මමත් ක්රියාකාරී සාමාජිකයකු ව ශයන්
සිටියා. මා හිතන හැටියට ශම් වන විට ශම් නිම වුණු සිගලධිය
සම්බන්ධශයන් පාර්ලිශම්න්තුශේ වගකීම ාටු කරො අවසානයි.
,ැන් පාර්ලිශම්න්තුවට තිශබන වගකීම ශමයයි. නැවත වතාවක්
ශම් රශට් ශමවැනි ශගලවේ ඇති ශනොවීම සඳහා පාර්ලිශම්න්තුව
තුළින් ාටු විය යුතු කටයුතු අපි අනිවාර්යශයන්ම ාටු කළ යුතුව
තිශබනවා. ඒ වගකීම අපි අවශබෝධ කර ගත යුතුයි.
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අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ශම් බැඳුම්කර ශකොමිසම පත් කරපු
දිනශද මාධයවෙ පළ වූ ශගලවේ පිළිබඳව මම ශසොයා බැලුවා. ඒ
ශවොශේදී ශබොශහෝ ශගල පාෙන පක්ෂවෙ අය කිේශේ, "්ර ්නය
යට ගහන්න ශම් බැඳුම්කර ශකොමිසම ,ානවා" කියොයි. ශම්
ශකොමිසශම් විනිසුරුවන්ට සැබෑ ශෙස, අවංකව ශම් පරීක්ෂණය
කිරීශම් අව යතාවක් තිබුණු නිසා ඔවුන් අවස්ථා තුනකදී කේ
ාේලුවා. කේ ාේෙපු ,වසට පසුව ,ා මාධය සාකච්ඡා තියො
කිේශේ, "කාෙය දිගු කරො ශම් ්ර ්නය යට ගහන්න උත්සාහ
කරනවා" කියොයි. නමුත් ඒ වාර්තාව එළි ,ැක්වූවා. වාර්තාව එළි
,ැක්වූවාට පස්ශසේ ශම් වාර්තාශේ පිටු පිළිබඳව වි ාෙ සංවා,යක්
ශම් රට තුළ ඇති වුණා. වැරැදිකරුවන් අත්අඩංගුවට ගන්ශන් නැහැ
කිේවා. නමුත් මීට සම්බන්ධ වැරැදිකරුවන් අත්අඩංගුවට ගත්තා.
වැරැදිකරුවන් අත්අඩංගුවට ගන්න දින කීපයට ශපර ාඳොම
්රවිත්ති සාකච්ඡා පවත්වමින් කිේවා, "ාතාම ශහොඳ ශටලි නාටයය
ශම් මැතිවරණයට ශපර ක්රියාත්මක ශේවි" කියො. ශම් ආකාරශද
අ,හස් සහ ශයෝජනා,-

ගරු නිපයෝජය කථානායකතුමා

(ைொண்புைிகு ெிரதிச் ெெொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please!

ශම් අවස්ථාශේදී මූොසනය සඳහා ගරු ෙකී ජයවර්ධන මහතා
නම ශයෝජනා කරන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, "ගරු ෙකී ජයවර්ධන
මන්ත්රීතුමා ,ැන් මූොසනය ගත යුතුය"යි මා ශයෝජනා කරනවා.

ප්රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුරුව ගරු නිපයෝජය කථානායකතුමා මූලාසනපයන් ඉවත්
වුපයන් ගරු ලකී ජයවර්ධාන මහතා ුහලාසනාරූඪ විය.

அதன்ெிறகு, ைொண்புைிகு ெிரதிச் ெெொநொயகர் அவர்கள்
அக்கிரொெனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு லக்கி ஜயவர்தன
அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and
THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

මුොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් අත් අඩංගුවට ගැනීම
ශහළා ,ැකො තමයි විශ ේෂශයන්ම කටයුතු කශළේ. එම නිසා අපි
ාතාම කාරුණිකව ශම් අවස්ථාශේදී ාේලීමක් කරනවා. අපි සැබෑ
ශෙස වංචාවට, දූෂණයට විරුගලධව කටයුතු කරනවා නම්, ශම්
ආකාරශයන් පටු ශගල පාෙන වාසි ෙබා ගැනීම ශවනුශවන් අ,හස්
සහ ශයෝජනා ාදිරිපත් කළ යුතු වන්ශන් නැහැ. මම සියලු
ශගල පාෙන පක්ෂවලින් අවංකව, හ,වතට එකඟව ාේලීමක්
කරනවා, නැවත වතාවක් ශමවැනි විවා, ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ
ඇති ශනොවන්නට ශම් රට තුළ අව ය පරිසරය ශගොඩ නැමෙම සඳහා
අපි සියලු ශබ්, අමතක කරො කටයුතු කළ යුතුයි කියො. එශෙස
කටයුතු කිරීශම් අව යතාව තමයි අ, ශම් රට හමුශේ තිශබන්ශන්
කියන කාරණය අපි අවශබෝධ කර ගත යුතුව තිශබනවා.
ශම් බැඳුම්කර සිගලධිය පිළිබඳව තවමත් අශේ රශට් ජනතාව හරි
හැටි ,න්ශන් නැහැ කියො කියන්න පුළුවන්. අපිටත් ශම් පිළිබඳව
හරි අවශබෝධයක් නැහැ කියො කියන්න පුළුවන්. නමුත් ශම්
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[ගරු ෙසන්ත අෙගියවන්න මහතා]

ක්රියාවලිය තුළ වංචාවක් සිගලධ වුණාය කියො අපි කවුරුත් -ඕනෑම
ශකශනකු- ,න්නවා. ශම් වංචාව ශමොකක්,? විශ ේෂශයන්ම අශේ
රටට අව ය මු,ේ අපි කලින් ශහොයා ගත්ශත් භාණ්ඩාගාර
බිේපත්වලින්. 1997දී ආසියාශේ ඇති වුණු තත්ත්වය එක්ක
බැඳුම්කරවලින් මු,ේ ශසොයා ගැනීශම් ක්රමය හඳුන්වා දුන්නා. 2008
අවුරුගලශගල ්රථම වතාවට ශම් බැඳුම්කර ක්රමය යටශත් අශේ රශට්
රජයට අව ය මු,ේ ෙබා ගැනීම ආරම්භ වුණා. ක්රම ශ,කක්
යටශත් ශම් මු,ේ ෙබා ගැනීම සිගලධ කරන්න පුළුවන්. එයින් එකක්
සිජු ක්රමය. අනික් එක ශවන්ශගලසි ක්රමය. ශප්ගලගලික අං ශද
තිශබන මු,ේ පාඩුවක් ශනොවන පරිදි ආණ්ඩුවට ෙබා ගැනීම සඳහා
තමයි ශවන්ශගලසි ක්රමය ශම් බැඳුම්කර නිකුත් කිරීශම්දී භාවිත
කරන්න නියමිතව තිබුශණ්. ශම් කථා බහට ෙක් ශවො තිශබන
පර්ශපචුවේ ශෙෂරීස් සමාගම 2013 වර්ෂශද මහ බැංකුශේ
බැඳුම්කර ගනුශ,නුවෙට සම්බන්ධ වීමට ලියාපදිංි  වුණා.
ලියාපදිංි  වුණු ,වශසේ පර්ශපචුවේ ශෙෂරීස් සමාගශම් ්රාගධනය
මිලියන 300යි.
ශම් වාර්තාශේ තිශබනවා, 2015 මාර්තු 31වැනි ,ාට ොභය
බිලියන පහයි; 2016 මාර්තු 31ට ොභය බිලියන 6යි , ම
ගණනයි; ශම් අවුරුදු ශ,ශක් භ ගලධ ොභය බිලියන 12යි කියො. ශම්
ොභය ෙබා තිශබන්ශන් ශවනත් ගනුශ,නු කරො ශනොශවයි. ශම්
පර්පචුශවේ ශෙෂරීස් සමාගම බැඳුම්කරවෙට අ,ාළ ගනුශ,නු
කරො තමයි ශමච්චර ොභයක් ශම් ශකටි කාෙයක් තුළදී
ෙබාශගන තිශබන්ශන්. ශවන්ශගලසි ක්රමය තිශබන්ශන් ශප්ගලගලික
අං ශද මු,ේ ෙබා ගන්න. ශම්, පර්පචුශවේ ශෙෂරීස් සමාගම
කශළේ ශමොකක්,? ශසේවක අර්ථසාධක අරමු,ේ, රජශද බැංකුවෙ
අරමු,ේ ෙබාශගන ආණ්ඩුවටම ණය දුන්නා. ඒ ආයතනවෙටත්
වි ාෙ පාඩුවක් සිදු වුණා. රජයටත් වි ාෙ පාඩුවක් සිදු වුණා.
ශම්ශක් පාඩුව හරි හැටි ගණන් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒක
ඇත්ත. ,ැවැන්ත ආර්ථික ්ර ්න, ගැටලු ගණනාවකටම මුහුණ
දුන්නා. මිලියන 300කින් ආරම්භ කරපු පර්පචුශවේ ශෙෂරීස්
සමාගම අවුරුදු ශ,කක් තුළ ්රකා යට පත් කළ භ ගලධ ොභය
විතරක් බිලියන 12යි. එම බිලියන 12ත් ඔවුන් උපයා ගත්ශත්
රාජය ආයතනවෙ තිශබන සේලිවෙ අතරමැදිශයක් විධියට
කටයුතු කිරීම තුළින් පමණයි. ඒ අය ශම් ොභය ෙබා ගන්න
නීතයනුකූෙ ක්රමවෙට පරිබාහිරව වි ාෙ ව ශයන් විවිධ
ශගල පාෙන වාසි, මහ බැංකුශේ අධිපතිවරයාශග තිබුණු
සම්බන්ධතාවන් උපශයෝී කර ගත්තා.
මහ බැංකු
අධිපතිවරයාශග සම්බන්ධතාවන් මතින් ශතොරතුරු ෙබා ශගන,
මහ බැංකුශේ තිබුණු නීති-රීති සියේෙක්ම පශසක තබො;
සම්්ර,ායයන් පශසක තබො, අයථා වාසි අරශගන තමයි ශම් මු,ේ
උපයා ශගන තිශබන්ශන්. ශම්ක තමයි සිදුවුණු ක්රියාවලිය.
විශ ේෂශයන්ම
රටක් විධියට නැවත ශමවැනි ආකාරශද
තත්ත්වයන් ඇති ශනොවීම සඳහා අප වග බො ගත යුතුව
තිශබනවා. ඒ ශවනුශවන් ශම් ශකොමිෂන් සභාශේ නිර්ශගල යන්
වි ාෙ ්රමාණයක් තිශබනවා. ඒ නිර්ශගල යන් අනිවාර්යශයන්ම
ක්රියාත්මක කළ යුතුයි.
පාර්ලිශම්න්තුවටත් ශම් පිළිබඳව යම් යම් වග කීම් වි ාෙ
්රමාණයක් තිශබනවා. ,ැනට තිශබන නීති-රීති අනුව කටයුතු සිදු
කළ යුතු වාශගම, ඒ සඳහා නව නීති-රීතිත් අව ය ශවො
තිශබනවා. ඒ නව නීති-රීති අව ය ශවො තිශබන්ශන්, ශපර සිදු
වුණු සිගලධීන්වෙට අව ය ,ඬුවම් ෙබා දීමටත්, නැවත ශමවැනි
තත්ත්වයක් ශම් රට තුළ ඇති ශනොවීම සඳහාත් කියන කරුණු මුේ
කරශගනයි. ඒ අනුව ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ඒ වග කීම ාටු කළ යුතුව
තිශබනවා. එම නිසා අපි එම වග කීම ාටු කළ යුතුයි.
අපි වර්තමානශද දී ශම් සෑම ශ,යක් පිළිබඳවම සුබවාදීව
,ැකිය යුතුයි. ශම් දිනවෙ මැතිවරණයක් පැවැත්ශවනවා. ශම්
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මැතිවරණ ක්රමය තුළ ශහොඳ ෙක්ෂණ වි ාෙ ්රමාණයක්
තිශබනවා. තමන්ශග ශකොට්ඨාසශද අය සම්බන්ධ ශවො අනව ය
ගැටීම් නැතුව අ, ශම් මැතිවරණ වයාපාරය සාර්ථකව ක්රියාත්මක
ශවනවා. ඒ වාශගම අ, රාජය ශගලපළ අයථා විධියට ශම්
මැතිවරණයට ශයො,වා ගන්ශන් නැහැ. රටක් විධියට ගත්තාම,
ශම්වා ඇති විය යුතු ශහොඳ ෙක්ෂණ. විශ ේෂශයන්ම වංචාව,
දූෂණය වැළැක්වීම සම්බන්ධශයන් අ, ශම් රශට් ඇති ශවො
තිශබන තත්ත්වය තුළ අපි තව තවත් ශම් වැඩ පිළිශවළවේ
ක්තිමත් කරමින් කටයුතු කළ යුතුව තිශබනවා.
විශ ේෂශයන්ම විගණන පනත් ශකටුම්පත කඩිනමින් ශම්
පාර්ලිශම්න්තුවට ශගන ආ යුතුව තිශබනවා. ඒක රටක් විධියට
අව යයි. කිසිදු පාර් ්වයක් එයට බිය විය යුතු වන්ශන් නැහැ.
ශගල පාෙනඥයන්වත්, නිෙධාරින්වත් ඒකට බිය ශවන්න ශ,යක්
නැහැ. අපි හරියට වැඩ කරනවා නම්, ඕනෑම නීතියක් අනුව,
ඕනෑම ශ,යක් කරන්න අපට පුළුවන්කමක් තිශබනවා. එම නිසා
විගණන පනත් ශකටුම්පත පාර්ලිශම්න්තුවට ශගන ඒම ගැන අ,
ශම් රශට් විවිධ පාර් ව
් යන් වි ාෙ අශේක්ෂාවකින් කථා කරන
මාතිකාවක් වාශගම, එය අව ය ශ,යක් බවට පත් ශවො
තිශබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ දී
ශපොශරොන්දු වුණා,
විගණන පනත් ශකටුම්පත කඩිනමින්
පාර්ලිශම්න්තුවට ශගශනනවා කියො.
එම නිසා ශමම මැතිවරණය අවසන් වුණු වහාම අපිත් ඒ
ශවනුශවන් ශපනී සිටිනවා; කටයුතු කරනවා. අපි සියලුම ශ,නාම
එකතු ශවො විගණන පනත් ශකටුම්පත පාර්ලිශම්න්තුවට
ශගනැේො කඩිනමින් සම්මත කරො ශමවැනි ආකාරශද සිගලධීන්
ශම් රට තුළ ඇති ශනොවීම සඳහා අනිවාර්යශයන්ම වගබො ගත
යුතුව තිශබනවා.
මහ බැංකුශේ සිගලධිය සම්බන්ධශයන් වාශගම අශනකුත්
බරපතළ වංචා, දූෂණ සම්බන්ධශයනුත් නීතිය, සාධාරණත්වය ාටු
විය යුතුයි. ඒ පිළිබඳව අශේ ශමොනම ආකාරයකවත් මතවා,යක්
නැහැ. වංචාවට, දූෂණයට පැරණි, අලුත් කියො වර්ග ශ,කක්
නැහැ. වර්තමාන, අනාගත කියොත් නැහැ. වංචාව, දූෂණය නම්
වංචාව, දූෂණයම තමයි. එම නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අ,
වංචාව, දූෂණයට විරුගලධව එතුමාට ගත හැකි සෑම
ක්රියාමාර්ගයක්ම අවංකව ගන්නවා. රජය විධියට, පාර්ලිශම්න්තුව
විධියට අපි අශේ සහශයෝගය, ,ායකත්වය එතුමාශග ක්රියා,ාමය
ශවනුශවන් ෙබා දීම තමයි මහජන නිශයෝජිතයන් විධියට අපට
පැවරී තිශබන යුතුකම සහ වගකීම කියන එක අපි
අනිවාර්යශයන්ම අවශබෝධ කරගත යුතුව තිශබනවා.
විගණන පනත ශගශනනවා වාශගම, ශම් ක්රියා ,ාමය තුළ
රාජය අං යත් තව තවත් ක්තිමත් කළ යුතුව තිශබනවා. නවීන
තාක්ෂණය භාවිත කරො, නිෙධාරින්ට අව ය කරන පුහුණුව ෙබා
දීො, නිෙධාරින්ශග ගුණාත්මකභාවය ාහළ ,ැමීමට කටයුතු කළ
යුතුයි. ශම් ශකොමිෂන් සභා වාර්තාව අධයයනය කළාම එම
ක්රියාවලිය තුළ අඩු පාඩුකම් වි ාෙ ්රමාණයක් තිබුණු බව අපට
ශපනී ගියා. මහ බැංකුශේ තිබුණු නීති රීති සංශ ෝධනය කළ යුතුව
තිශබනවා. නව නීති රීති හඳුන්වා දිය යුතුව තිශබනවා. ශම්
ආකාරශයන් ඒ අ,ාළ අං ාතාම අවංකව කටයුතු කළ යුතුව
තිශබනවා.
ශම් ශකොමිෂන් සභාශේ හිටපු විනිසුරුවරුන් සහ නිෙධාරින්
අ, ශම් රශට් කාශගත් වි ්වාසයට පාත්ර ශවො තිශබනවා. කිසිදු
ශේ,යකින් ශතොරව, අපක්ෂපාතීව ශම් පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීම
පිළිබඳව අපි ඒ අයට අශේ ගරුත්වය පිරිනමන්න ඕනෑ. අශනකුත්
සියලුම නිෙධාරිනුත් ඒ ආ,ර් ය ෙබා ගත යුතුව තිශබනවා.
නීතිපති ශ,පාර්තශම්න්තුශේ, අධිකරණ ක්ශෂේත්රශද, ශපොලීසිශද
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ශම් සෑම නිෙධාරියකුම ශම් ආ,ර් ය අනිවාර්යශයන්ම ෙබා ගත
යුතුව තිශබනවා.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙැබී තිශබන කාෙය
අවසානයි.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ශහොඳයි, මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.
ඒ ආ,ර් ය ෙබා ශගන අතීතශද සිදු වුණු සිගලධීන් සඳහා
සාධාරණය, යුක්තිය ජනතාවටත්, රටටත් ාටු කළ යුතුයි. ඒ
වාශගම මින් ාදිරියට නැවත වතාවක් ශමවැනි තත්ත්වයන් ඇති
ශනොවීමට අප සියලු ශ,නාම ඒක රාශීලී ශවො කටයුතු කරමුයි
කියන ආරාධනය කරමින් මා නිහඬ ශවනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොම ස්තුතියි.
මීළඟට, ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

[අ.භා. 1.50]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(ைொண்புைிகு ரவி கருணொநொயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා මූොසනශද සිටින
අවස්ථාවක මට කථා කරන්න ෙැබීම මා ාතා අගය ශකොට
සෙකනවා.
මහජනතාවට හා රටට අහිමි ශවමින් පැවති ්රජාතන්ත්රවා,ය,
නි,හස හා ආර්ථික දියුණුව ස්ථාපිත කරන්න ජීවිත පරිතයාගශයන්
කටයුතු කළ ශගල පාෙනඥයකු හැටියටත්, ඒ ශවනුශවන් මහා
පරිතයාගයක් කළ එක්සත් ජාතික පක්ෂශද මන්ත්රීවරයකු
හැටියටත්, ඒ වාශගම 2015 ජනවාරි මාසශද අලුත්
ජනාධිපතිවරයකු, 2015 අශගෝස්තු මාසශද සම්මුතිවාදී, යහපාෙන
ආණ්ඩුවක් බිහි කරන්න මුේවූ ශකශනකු හැටියටත් අ, ශම් ගරු
සභාව අමතා මට කථා කරන්න ෙැබීම සතුටක්.
ශතෝරා ගත් යම් දූෂණ කිහිපයක් පිළිබඳව කරන ෙ, විමර් න
ප,නම් කරශගන ාදිරිපත් කර ඇති ශකොමිෂන් සභා වාර්තා ශ,කක්
පිළිබඳව අපි අ, විවා,යට ශගන තිශබනවා. කුමන තත්ත්වයක්
යටශත් වුවත් ශමශසේ යහපාෙන මූෙධර්ම අඩු පාඩු සහිතව ශහෝ
ක්රියාත්මක වීම ගැන මා සතුටු ශවනවා.
මා මුලින්ම ශම් ගරු සභාශේ අවධානයට ෙක් කරන්න
කැමැතියි, අප සිටින ශම් සමාජශද අර්බු, නිර්මාණය වීම ගැන
වාශගම යහපාෙනයක අව යතාව පිළිබඳව. 1971 - 1989 කාෙය
තුළ ,කුශණ් අර්බු, වාශගම 1983 ාඳො අවුරුදු 30ක් උතුශර්
අර්බු,වෙට ෙක් ශවො සමස්ත සමාජයම භයානක තත්ත්වයකට
පත් වුණා. ශම් නිසා සමාජය තුළ ්රචණ්ඩත්වය, දූෂණය, වංචාව,
නාස්තිය, අශේක්ෂා භංගත්වය, අවිනි ්ි තභාවය වාශගම සමාජයට
අහිතකර ශබොශහෝ ශගලවේ සමාජගත වුණා. හිංසනය, ්රචණ්ඩත්වය
සමාජශද ශකොටසක් බවට පත් වුණා.
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ශම් යුගය තුළ මහ ජනතාවශග දුේපත්කම නැති කරන්න, රශට්
ආර්ථික සමිගලධිය ඇති කරන්න, යටිතෙ පහසුකම් බිහිකරන්න
තිූව වටිනා අවස්ථා අපට අහිමි වුණා. ශම් තත්ත්වය සමඟ පටු
ශගල පාෙන ි න්තනයන් හා ක්රියාකාරිත්වයන් බෙවත් ශවො
සමාජය ාතාම භයානක හා විනා කාරී තත්ත්වයකට පත්ශවො
තිබුණා. ඒ වාශගම, අපි ශනොහිතපු විධියට අශේ මැතිවරණ
ක්රමයත්, ඒ තුළ ඇතිවූ අනව ය විය,ම් වාශගම තරගයත් අශේ
සමාජය තවදුරටත් නරක තැනකට ශගන ආවා. යු, ජයග්රහණ
සමඟ නිර්මාණය වූ ඒකාධිපති හා පවුේ පාෙනය ශම් තත්ත්වය
තවදුරටත් භයානක හා නරක තැනකට ශගන ගියා. ශම් තත්ත්වය
ශවනස් කරන්න අභීත නායකත්වයක් වාශගම ජීවිත පූජාශවන්
අරගෙ කරන්න අව ය වුණා. අපි එහි පුශරෝගාමීන් වුණා. එය
පහසු කටයුත්තක් වුශණ් නැහැ. ඒ දුෂ්කර අරගෙය අවසානශද අපි
ජයගත්තා.
ශම් සමාජය තුළ යුක්තිය හා සාධාරණත්වය ඇතිකරන්න,
සංහිඳියාව ඇති කරන්න, දූෂණ හා වංචා නැති කරන්න, අර්ථිකය
දියුණු කරො රශට් කීර්තිනාමය ශගොඩනඟන්න අපි නව
ශගල පාෙන සංස්කිතියක් නිර්මාණය කරන්න 2015 ජනවාරි
මාසශද 8 වැනි,ා අත්තිවාරම් ,ැම්මා. ඒ ගැන අපි අති යින්ම සතුටු
ශවනවා. එය මුේ පියවර පමණයි. අප විසින් ාටුකළ යුතු ශබොශහෝ
ශගලවේ තිශබනවා. එම ජනතා අශේක්ෂා අපි ශකශසේ ශහෝ ාටුකළ
යුතුයි. අඩුම ව ශයන්, ශපොශරොන්දු වූ ශගල ාටු කිරීම ජනතාව
අශේක්ෂා කරන යහ පාෙනයයි. එය අප ක්රියාශවන් ාටුකළ යුතුයි.
ගරු ජනාධිපතිතුමා, -මමත්රීපාෙ සිරිශසේන මැතිතුමා- 70වන
නි,හස් දින සමරුශේදී ාතාමත් වැ,ගත් ්රකා යක් කළා. දූෂණ
විශරෝධී මත ක්තිමත් කිරීම හා ඒ මතය ක්රියාත්මක කිරීම රටක
අනාගත සංවර්ධනශද ආත්මාරක්ෂාව බවත්, මූෙය විනයක්
ඇතිකිරීමට පුළුේ ජාතික වයාපාරයක් අව ය වී තිශබන බවත්
එතුමා ජාතිය අමතා තවදුරටත් ්රකා කළා.
ශස්භාගයශද නි,හස අත් පත් කර ගැනීම සඳහා දූෂණය,
අේෙස, ශහොරකම සහ නාස්තිය පිටු,ැකීමට තම මාති භූමිය
ශපළගස්වමින් සිටින බව, එතුමා ්රකා කළා. මමත්, ඒ වාශගම
අශේ පක්ෂයත් ශම් ්රකා ය ාතා ාහළින් අගය කරනවා.
ශම් රශට් ජනතාවශග බොශපොශරොත්තුවත් එයමයි. අවුරුදු
70ක් පුරා ශම් රශට් ජනතාව බොශපොශරොත්තුශවන් සිටින්ශන්,
ශබොරුව රජකරවන ශගල පාෙනය ශවනුවට, ඇත්ත දිනවන,
සාධාරණත්වය දිනවන ශගල පාෙනයක්. ඒ සඳහා ජනාධිපතිතුමා
්රකා කළ විධියට, රට දිනවන සමාජ වයාපාරයක් බිහි කරන්න
අපි සියලුශ,නා එකතුශවො කටයුතු කරන්න අව ය ශවනවා.
බැඳුම්කරය පිළිබඳ ගැටලුව ශම් ආණ්ඩුශේ ශහෝ පසුගිය
ආණ්ඩුශේ ගැටලුවක් ශනොශේ. මා කලින් පැවසූ ශහේතු නිසා,
දූෂණය සංස්කිතියක් වූ රටක් ශවනස් කිරීම පිළිබඳ අර්බු,යකි.
යහපාලනය ක්රියාත්මක වීම:
ඒ වාශගම මම සතුටු ශවනවා, රාජපක්ෂ සමශද සිදුවූ බරපතළ
ගණශද දූෂණ, වංචා පිළිබඳ ශසවීමට අ,ාළ ශකොමිෂන් වාර්තාවට
සීමා ශනොවී, යහ පාෙන ආණ්ඩුව ශවත එේෙවූ ශචෝ,නාවක්
සම්බන්ධව ජනාධිපති ශකොමිසමක වාර්තාවක් ාදිරිපත් කරමින්
විවා, කිරීමට තරම් ්රජාතන්ත්රවා,යක් ෙබාදීමට හැකිවීම ගැන; ඒ
වාශගම භාවිතය තුළ එය ඔේපු කිරීමට හැකිවීම ගැන. ශකොශහොම
නමුත්, ශම් බැඳුම්කර අර්බු,ය මැතිවරණ සමයකදී පවා රට එක
තැනක නවත්තන්න, පේකරන්න ශයො,ා ගන්න සිදුවීම සැබවින්ම
කනගාටු,ායක තත්ත්වයක්. ඇත්තටම අවුරුදු තුනක් බැඳුම්කර
ගනුශ,නුවකට රට නැවතුණා වාශග බවකුයි ශපශනන්න
තිශබන්ශන්. බිලියනයට හරි ්රිලියනයට හරි බිංදු කීය, කියො
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ශනො,න්නා අය පවා අ, බැඳුම්කරශද සිදුවූ පාඩු ගැන
බිලියනවලින් හා ්රිලියනවලින් කියවනවා. ඒ සමහරු
බැඳුම්කරයක් කියන්ශන් ශමොකක්,, ශමොකක්, ඒ ක්රියාවලිය, එහි
රජශද ශකොටස ශමොකක්,, ්රාථමික ශවශළඳ ශපොළ හැසිශරන්ශන්
ශකොශහොම,, ගලවීතියික ශවශළඳ ශපොළ තුළ සිදුවන්ශන් ශමොකක්,,
ශම් වාශග මූලික කාරණා පවා ශනො,න්නා බව පැහැදිලියි.
මම පැහැදිලිව කියනවා, දූෂණ තිශබනවා නම්, බැඳුම්කරශද
පමණක් ශනොශවයි සියලු දූෂණ ගැන ශහොයන්න ඕනෑ, ,ඬුවම්
කරන්න ඕනෑ. ඒක ශනොශවයි අර්බු,ය. ශම් සියලු මාධය
සං,ර් නවලින් අපි ෙබාගන්ශන් කුමක්, කියොයි.
දූෂණවෙට එශරහිවීම පසුගිය මැතිවරණවෙ ෙංකාශේ පමණක්
ශනොව දියුණු නැති ශබොශහෝ රටවෙ ්රධාන මාතිකාවක් බවට පත්
ශවො තිශබනවා. අශේ රශට්ත් පසුගිය , ක කිහිපයක්ම ්රධාන
මාතිකාව වුශණ් දූෂණය. නමුත්, දූෂණය දිගටම තිශබනවා. ඒත්
හැශමෝම, හැම මට්ටමින්, හැමවිටම දූෂණ ගැන පමණක් කථා
කරො, ඒ මත අශේ ශගල පාෙනය කරන එකයි අර්බු,ය. ඒ තුළ
නිර්මාණය කරනු ෙබන මාධය ්රජාතන්ත්රවා,යයි ගැටලුව.
දූෂණ ගැන කථා කරො පමණක් යහ පාෙනය ෙබා ගන්න,
සංහිඳියාව ඇතිකරන්න, යටිතෙ පහසුකම් ෙබාශ,න්න, රැකියා
උත්පා,නය කරන්න, ඍජු ආශයෝජන - FDIs - ෙබාගන්න,
ජාතයන්තරය දිනාගන්න, ආර්ථික සමිගලධිය ෙබාගන්න බැහැ.
හැබැයි දුෂණ අඩු කරන එක යහ පාෙනයයි. එය ශම් සියලු ශගල
ෙබා ගන්න වැ,ගත් වනවා. හැබැයි දූෂණ නැති කළ පමණින් රශට්
සියලු ගැටලු විස,න්න බැහැ. අපි දූෂණ ශහොයන එක ඒ අ,ාළ
ආයතනවෙට භාර දීො, ශම් අශේ දුක් විඳින මිනිසුන්ශග ගැටලු
විසඳන්න, 70 වසරක් අපි මුහුණ දුන් අර්බු, විසඳා ගන්ශන්
ශකොශහොම, කියො ශහොයො බෙන්න ඕනෑ. ඒ වාශගම සමාජය
ශමතරම් ්රචණ්ඩ ඇයි, දූෂිත ඇයි කියො, ඒවාට ශහේතු ශහොයො
පිළියම් ශයො,න්න ඕනෑ. එශහම නැතිව ''දූෂණ, දූෂණ'' කියො කථා
කර කර හිටියාට ශම් අර්බු, විසඳන්න බැහැ. ශම්කට වි,යාත්මක වූ
කළමනාකරණ ්රශේ යක් අව ය ශවනවා.
සාධානීය පේශ්පාලන ප්රපේශ්යක්:
පසුගිය මාසශද පත්තර, රූපවාහිනී බෙන්න. ශමොනව, කථා
කරො තිශබන්ශන්? ශමොනවා, සාධනීය constructive ශගලවේ
කථා කරො තිශයන්ශන්? අපට නව ශගල පාෙන සංස්කිතියක්
නිර්මාණය කර ගන්න ඕනෑ ශවො තිශබනවා. ශම් destructive
politicsවෙට තිත තියන්න ඕනෑ. අලුශතන් හිතන්න ඕනෑ.
සංවර්ධනය පිළිබඳ ්රශේ යක් අව යයි. නායකයින් විනා කරන
කුහක ශගල පාෙනය ශවනුවට නායකයින් තනන යහපත්
ශගල පාෙනයක් බිහි කරන්න ඕනෑ. ශකොටින්ම constructive
political approach එකක් - සාධනීය ශගල පාෙන ්රශේ යක් - අ,
අපට අව ය කර තිශබනවා. මන්ත්රීවරශයක් හැටියට, පුගලගෙශයක්
හැටියට මට මුහුණ ශ,න්න සිදු ශවො තිශබන්ශන් වි ාෙ
අර්බු,යකටයි. ඒ තමයි ශම් විනා කාරී ශගල පාෙනය තුළ
ෙංකාශේ ාන්න එකම පේකාරයා, එකම අපරාධකාරයා බවට මාව
පත් කරන්න හ,න ශගල පාෙනයක් පසුගිය කාෙශද ක්රියාත්මක
වීම. එය අ,ටත් ක්රියාත්මක ශවන්න හ,නවා. යහ පාෙන සම්මුති
ආණ්ඩුශේ ්රධාන පාර් ්වකරුවකු ශෙස එක්සත් ජාතික
පක්ෂයටත් ශම් තුළින් පහර ශ,න්න කුමන්ත්රණ සිදු ශවො
තිශබනවා. මට ශකොතරම් මඩ ගැහුවත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට
ශකොතරම් අවො, නැගුවත් මම හිතනවා, ශම් තත්ත්වය ශමොන අඩු
පාඩු තිබුණත් යහ පාෙනය ශවනුශවන් අපි ගත් උත්සාහශද
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්රතිලෙ කියො. ශම් තුළ රශට් ශගල පාෙකයින්, රශට් නිෙධාරින්
වාශගම ජනතාව යහපාෙනය ශවත වඩාත් නැඹුරු ශවනවා. වැරදි
කරපු අයට ,ඬුවම් ෙැශබනවා. වැරදි කරන්න භය ශවනවා. ඒ
වාශගම වැරදි අඩු පාඩු වාශගම ශහොරකම් කරන්න අමාරු ශවන
පගලධති හා ක්රමශේ, සකස් කරන්න අපි සියලුශ,නා උත්සාහ
ගන්නවා.
බැඳුේකර අර්බුදය:
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමම ශකොමිසම් වාර්තා
ශ,කම ගැන අපි කථා කළ යුතු ශවනවා. මුලින්ම බැඳුම්කර
ශකොමිසම ගැන හා ඒ තුළ මා සම්බන්ධ කර ගැනීම ගැන කථා
කරන්න කැමතියි. බැඳුම්කර ශකොමිසශම් කටයුතුවෙට මාශග නම
පටෙවපු ,වශසේ සිට ශමම ශකොමිසශම් වාර්තාව , එළි ,කිනතුරු
මම සිටිශද ශනොාවසිේශෙන්. මම නව ශගල පාෙන සංස්කිතියක්
නිර්මාණය කරමින් ඇමැතිකමින් ාේො අස් වුශණ් ශම් රශට්
ශගල පාෙනයට නව ්රශේ යක් ෙබා ශ,න්නයි. ශබොශහෝ අය
ශමවැනි අවස්ථාවෙ බෙවතුන්ශග රැකවරණය ෙබා ශගන පක්ෂ
මාරු කරො ආරක්ෂා ශවනවා. මශග ්රශේ ය වුශණ් අභිශයෝගයට
මුහුණදීමයි. සතය කව,ා ශහෝ ජය ගන්නවා. ශබොරුවට ආයුෂ
නැහැ. ඒ හින්,ා මම තනිවම ශම් යුක්තිය ශවනුශවන් සටන්
කරන්න තීරණය කළා. අ, එහි යම් ජයග්රහණයන් අපි ෙබා
ගනිමින් සිටිනවා. සතය යම් පමණකට ශහළි,රේ ශවමින්
පවතිනවා. මම එකින් එක ඒ ගැන ශපන්වා ශ,න්නම්.
ජනාධිපතිවරයා විසින් ්ර ්නගත බැඳුම්කර ගනුශ,නුව සම්බන්ධව
විමර් නය කිරීම සඳහා ජනාධිපති ශකොමිසම පත් කරනු ෙැබුශේ
2017 ජනවාරි 27වන ,ා. එහි විමර් න කටයුතු එම වසශර්
ශපබරවාරි මාසශද ආරම්භ ශකරුණා. පසුව එම ශකොමිසම මාස
10ක පමණ කාෙයක් සිදු කළ විමර් න කටයුතුවලින් අනතුරුව
සකස් කළ වාර්තාව, 2017 ශ,සැම්බර් මස 30වන දින ජනාධිපති
ශවත බාර ශ,නු ෙැබුවා. එම වාර්තාව ඇසුශරන් සකස් කළ ශකටි
වාර්තාව -විශ ේෂශයන් මා ශගල පාෙන ව ශයන් විනා කිරීමට
ාෙක්ක සහිත ශම් වාර්තාව- 2018 ජනවාරි මස 3වැනි දින
ජනාධිපතිවරයා විසින් ජාතිය අමතා ්රසිගලධ මාධය ඔස්ශසේ විශ ේෂ
්රකා යක් ශෙස කියවනු ෙැබුවා. ශම් ්රකා ය පිළිබඳව මමත්,
මශග පවුෙත්, හිතවත් පාක්ෂිකයිනුත් අති ය විමතියට හා
කම්පාවට පත් වුණා. ඒ සමඟම අපට ශම් විකිති කළ කරුණු
පර,වො සතය ජය ගැනීමට සටන් කරන්න පුදුම ක්තියක්
ෙැබුණා. ශම් අනුව ශම් වාර්තාශේ නිර්ශගල හා උක්ත ්රකා ය
අතර පරතරය පිළිබඳව අ,ාළ පාර් ්ව ,ැනුවත් කළා. ේළඟට, ශම්
පිළිබඳව පාර්ලිශම්න්තුශේ වර්රසා, ්ර ්නයක් ාදිරිපත් කරන්න
උත්සාහ කළා. එයත් කිසියම් ශනොශපනන බෙශේගයක් වැන්නක්
හමුශේ වැළකී ගියා.
ජනාධිපතිඥතුමාපේ ප්රකාශ්ය:
ජනාධිපති ජාතිය අමතා කළ එම ්රකා ශයහි මා සම්බන්ධව
කරන ෙ, ශකොටස තුළ ශමශසේ සඳහන් ශවනවා:
"ඇශෙෝසියස් පවුෙට අයත් වන ඔවුන්ශග පාෙනයට නතුව
තිූව ශවෝේට් ඇන්ඩ් ශරෝ සමාගම විසින් ශපන්ට් හවුස් තට්ටු
නිවසකට කුලිය ශගවීම පිළිබඳව හිටපු මු,ේ අමාතය රවි
කරුණානායක මහතා ශවත වගකීම වාර්තාශේ සඳහන් ශවනවා.
ඔහුට විරුගලධව අේෙස් හා දූෂණ පනත යටශත් නඩු පැවරිය යුතු
බවත් ,ණ්ඩ නීති සංග්රහය යටශත් ශකොමිෂන් සභාවට ඔහු අසතය
සාක්ෂි දීම සම්බන්ධශයන් නඩු පැවරිය යුතු බවත් ශමම වාර්තාශේ
ස,හන් ශවනවා.”
මූලික කරුණු කිහිපයක් එම වාර්තාශේ අඩංගු ශවනවා.
“නිවසකට කුලිය ශගවීම පිළිබඳව හිටපු මු,ේ අමාතය රවි
කරුණානායක මහතා ශවත වගකීම” යනුශවන් , වාර්තාශේ
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සඳහන් ශවනවා. “ඔහුට විරුගලධව අේෙස් හා දූෂණ පනත යටශත්
නඩු පැවරිය යුතු බවත්, ඔහු අසතය සාක්ෂිදීම සම්බන්ධශයන් නඩු
පැවරිය යුතු බවත්” ශමම වාර්තාශේ ඇතුළත් ශවනවා. එම නිසා
ශමම වාර්තාව පිළිබඳ සතය තත්ත්වය ,ැනගන්න මට ඕනෑ
වුණා. ශතොරතුරු අයිතිය යටශත් ශමම වාර්තාශේ පිටපතක්
ාේලුවා. ඒ නිසා මා විසින් 2018 ජනවාරි මස 5 වන දින
ශතොරතුරු
අයිතිය යටශත් ශමම ශකොමිෂන් සභා වාර්තාව
ජනාධිපති කාර්යාෙශයන් ාේො සිටියා. ඒ අනුව 2018 ජනවාරි
මස 17 වන දින මා හට ජනාධිපති කාර්යාෙශයන් ශමම
වාර්තාශේ පිටපතක් ෙබා ගන්නට හැකි වුණා.
වාර්තාශේ සඳහන් කරුණු ශමොනවා, කියා අපි බෙමු. මු,ේ
ඇමති ශෙස රාජය බැංකුවෙට උපශ,ස් දීශම්දී කිසිදු වර,ක් කර
ශනොමැති බව බැඳුම්කර ශකොමිසම පිළිශගන තිශබනවා. බැඳුම්කර
ගනුශ,නුවෙදී මා මු,ේ ඇමති ශෙස කටයුතු කරමින් රාජය
බැංකුවෙට උපශ,ස් දීශමන් රජයට වි ාෙ පාඩුවක් කළ බවට
සමහර ශගල පාෙනඥයින් හා මාධය විසින් වි ාෙ ්රචාරයක් ශගන
ගියා. කරුණාකර බෙන්න, ශකොමිෂන් සභා වාර්තාව ඒ ගැන කියා
ඇති ශ,ය. මම එම වාර්තාශේ පිටු අංක 838 ශවත ඔබතුමාශග
අවධානය ශයොමු කරනවා.
මශග මිත්ර ගරු බන්දුෙ ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා ශමතැන
සිටිනවා. එතුමා ශමම වාර්තාශේ පිටු අංක 838 ශවත අවධානය
ශයොමු කශළොත් අවශබෝධ ශේවි ශකොමිෂන් සභා වාර්තාශේ මා
නිශ,ොස් කර තිශබන බව.
එහි ශමශසේ සඳහන් ශවනවා:
“We have earlier, concluded that, in view of the undesirably high
Yield Rates which then prevailed, it was reasonable and justifiable
for Hon. Ravi Karunanayake, MP, the then Minister of Finance, to
wish to bring these Yield Rates down at these Treasury Bond
Auctions. We have also taken the view that, since successive
Governments have been known to use the state-owned People’s
Bank, National Savings Bank and Bank of Ceylon to implement
some policy measures and it is not per se irregular for a Government
to do so, we cannot find fault with Hon. Ravi Karunanayake, MP,
the then Minister of Finance for convening these meetings and
giving the aforesaid instructions to the three State Banks.”

ශම් මඟින් මු,ේ ඇමති ශෙස මා අනුපාත අඩු කිරීම සාධාරණ
හා නීතයනුකූෙ බව ශකොමිසම ශමන්න ශමශහම පිළිශගන
තිශබනවා.

“ .....it was reasonable and justifiable for Hon. Ravi
Karunanayake, MP, the then Minister of Finance, to wish
to bring these Yield Rates down at these Treasury Bond
Auctions.”
මීට ශපර තිබු රජශයන්, ශමම ්රතිපත්තිය ශෙස ශගන ඇති
බව ශකොමිසම තවදුරටත් පිළිශගන තිශබන බැවින් මශග කිසිදු
වර,ක් ශනොමැති බව ශකොමිසම ශම් ආකාරශයන් තහවුරු කර
තිශබනවා.

“ ....to implement some policy measures and it is not
per se irregular for a Government to do so, we cannot
find fault with Hon. Ravi Karunanayake ..”
එශමන්ම මා ශහෝ මු,ේ අමාතයාං ය ශම් ගනුශ,නුවෙදී මහ
බැංකුවට උපශ,ස් දුන් බවට කිසිදු සාක්ෂියක් ශනොමැති බවත්
ශකොමිසම පිළිශගන තිශබනවා.

“However, we have also earlier concluded that, there
is no evidence before us which suggests that, Hon. Ravi
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Karunanayake, MP or the Ministry of Finance advised the
Central Bank of Sri Lanka that the aforesaid instruction
had been given to the three State Banks.”
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එම වාර්තාශේ 838 පිටුශේ
මහ බැංකුව සහ බැඳුම්කර ගනුශ,නුව මා යටශත් ක්රියාත්මක වන
ශහෝ මශග බෙපෑම් යටශත් ඇති ආයතනයන් ශනොවන බව
පිළිශගන තිශබනවා. මහ බැංකුව මා යටශත් තිබුශණ් නැහැ.
අශගෝස්තු මාසශයන් පසුව වාණිජ බැංකුත් මා යටශත් ශනොශවයි
තිබුශණ්. ඒ අනුව මශග නීතිඥයන් විසින් ශමම වාර්තාව
පරිශීලීෙනය කිරීශමන් අනතුරුව පහත ,ැක්ශවන නිගමනවෙට
එළඹී තිශබනවා.
පර්ශපචුවේ ශෙෂරීස් ශහෝ ශවනත් අයකුට බැඳුම්කර මිෙදී
ගැනීම හා විකිණීම මඟින් ොභ ගැනීම සම්බන්ධශයන් මශග කිසිදු
සම්බන්ධතාවයක් ශනොමැති බව බැඳුම්කර ශකොමිසම තහවුරු
කර ඇති බව;
මහ බැංකුව විසින් බැඳුම්කර
විකිණීම ශහෝ ්රාථමික
ශවශළඳුන් විසින් බැඳුම්කර මිෙදී ගැනිශම්දී කිසිදු ආකාරයක නීති
විශරෝධී ශහෝ නුසුදුසු ක්රියාවක මා නිරත වී වර,කරුවකූ වී ඇති
බවට කිසිදු සාක්ෂියක් බැඳුම්කර ශකොමිසම වාර්තා කර ශනොමැති
බව ,ැනුවත් කර තිශබනවා.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමම වාර්තාශේ පරිච්ශේ, 33
නිර්ශගල වෙට ශවන්ශකොට තිශබනවා. එහි පිටු අංක 911 සිට 922
,ක්වා නිර්ශගල 30ක් ,ක්වා තිශබනවා. ාන් නිර්ශගල අංක 24 හා
25 පිටු අංක 920-921 මා හා සම්බන්ධයි. ඒ තුළ ාංග්රීසි
භාෂාශවන් පහත ,ැක්ශවන නිර්ශගල 24 හා 25 තිශබනවා. මා පිටු
අංක දුන්ශන්, ශමය අධීක්ෂණය කරන්නට පහසු ශවන්නටයි. පිටු
අංක 920හි ශමශසේ සඳහන් ශවනවා:
“As stated earlier in Chapter 24, we recommend that, the
Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption
should consider whether Hon. Ravi Karunanayake, MP, while he
was Minister of Finance, derived a substantial benefit from the
Lease Payments made by Walt and Row Associates (Pvt.) Ltd
[ which is an Associate Company of Perpetual Treasuries Ltd and
which is owned and controlled by the same persons who own and
control Perpetual Treasuries Ltd] for the lease of apartment
occupied by Hon. Ravi Karunanayake, MP and his family and, if so,
determine whether appropriate action should be taken against Hon.
Ravi Karunanayake,...”

එහි සිංහෙ පරිවර්තනය ශමශසේයි:
24වැනි පරිච්ශේ,ශද කලින් ්රකා කර ඇති පරිදි, මන්ත්රී ගරු
රවි කරුණානායක මු,ේ ඇමතිවරයාව සිටියදී ඔහු සහ ඔහුශග
පවුෙ පදිංි ව සිටි නිවාසය සඳහා බදු මු,ේ ශගවීම පර්ශපචුවේ
ශෙෂරීස් සමාගම හිමි සහ පාෙනය කරන පුගලගෙයන්ටම අයත්
අනුබගලධිත සමාගමක් වන ශවෝේට් සහ ශරෝ ඇශසෝෂිශදට්ස්
(ශප්ගලගලික) සමාගම විසින් සිදු කිරීම මඟින් ගරු රවි
කරුණානායක මන්ත්රීවරයාට සැෙකිය යුතු ්රතිොභයක් අත්වූශද
,ැයි අේෙස් ශහෝ දූෂණ ශචෝ,නා විමර් න ශකොමිෂන් සභාව
සෙකා බැලිය යුතු බවට අපි නිර්ශගල කර සිටින අතර, ගරු රවි
කරුණානායක මන්ත්රීවරයාට එවැනි සැෙකිය යුතු ්රතිොභයක්
අත් වූශද නම්, අේෙස් පනත යටශත් ඔහුට එශරහිව සුදුසු පියවර
ගත යුතු ,ැයි තීරණය කරන ශෙසට, නිර්ශගල කර සිටිමු.
නිර්ශගල අංක 25, පිටු අංක 921 සඳහන් ශවනවා:
“As stated earlier in Chapter 24, we also recommend that, the
Hon. Attorney General and other appropriate authorities consider
whether some of the evidence given by Hon. Ravi Karunanayake,
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]
MP before us is shown to have been incorrect and, if that is the case,
whether Mr. Karunanayake should be prosecuted under Section 179
and/or Section 188 of the Penal Code or other relevant provision of
the Law, read with Section 9 of the Commission of Inquiry Act No.
17 of 1948;”

එහි සිංහෙ පරිවර්තනය ශමශසේයි:
24වන පරිච්ශේ,ශද කලින් ්රකා කර ඇති පරිදි, ගරු රවි
කරුණානායක මන්ත්රීවරයා අප ාදිරිශද ෙබාදුන් සාක්ෂිවලින්
සමහර සාක්ෂි සශ,ොස් සහිත බව ශපනී යන්ශන් ,ැයි ගරු
නීතිපතිවරයා සහ අශනකුත් අ,ාළ බෙධාරින් සෙකා බැලිය යුතු
බවට අපි නිර්ශගල කර සිටින අතර, එම සමහර සාක්ෂි සශ,ොස්
සහිත බවට ශපනී යන්ශන් නම්, ,ණ්ඩනීති සංග්රහශද 179 සහ/
ශහෝ 188 යන ශේ, අනුව ශහෝ අන් කිසියම් නීතිමය ්රතිපා,න, සහ
1948 අංක 17 ,රන විමර් න ශකොමිෂන් සභා පනශතහි 9වැනි
ශේ,ය ශහෝ යටශත් රවි කරුණානායක මහතාට එශරහිව නීතිමය
පියවර ගත යුතු ,ැයි තීරණය කරන ශෙසට, නිර්ශගල කර සිටිමු.
ාහත අංක 1 ශෙස ශම් ්රකා ශද මා ,ක්වා ඇති
ජනාධිපතිවරයාශග විශ ේෂ ්රකා ශද මා පිළිබඳව කරන ෙ,
සිංහෙ භාෂාශවන් සඳහන් කිරීමට ප,නම් විය යුත්ශත්, ශකොමිෂන්
සභා වාර්තාශේ නිර්ශගල අඩංගු ාංග්රීසි භාෂාශවන් වූ පරිච්ශේ, 33
හා විශ ේෂශයන් එහි අංක 24 හා 25 විය යුතුයි.
ඇත්ත ව ශයන්ම ජනාධිපතිවරයාශග ශමම ්රකා යට ප,නම්
වූ කරුණු සම්බන්ධශයන් ශකොමිෂන් වාර්තාශේ සඳහන් වන්ශන්
අංක 24, 25 අංක ,රන ශේ, තුළ පමණයි. එම ශේ,යන්හි මාහට
විරුගලධව අේෙස් ශහෝ දූෂණ ශචෝ,නා විමර් න ශකොමිසම යටශත්
නඩු පැවරිය යුතු බව ශහෝ අසතය සාක්ෂි දීමක් සම්බන්ධව නඩු
පැවරිය යුතු බව කිසිම තැනක සඳහන් වී නැහැ. ඒ වාශගම මා
සඳහන් කරන්න කැමැතියි, ජනාධිපතිවරයා විසින් ශකොමිසම පත්
කිරීමට අ,ාළව නිකුත් කළ අභිනිශයෝගය -mandate එක-අනුවත්
ශම් කාරණා ශකොශහත්ම අ,ාළ නැති බව. නමුත් අපව
ශකොමිසශමන් කැඳවනු ෙැබුවා. යහපාෙන සම්මුති ආණ්ඩුශේ
නියම උරුමක්කාරයන් ශෙස අපි ේට සම්පූර්ණ සහශයෝගය
,ැක්වූවා. අපි කිසි විශටකත් ශකොමිසමට බෙපෑම් කශළේ නැහැ.
සම්පූර්ණ සහාය දුන්නා. ඒ අපි වැරැදි කරො නැති නිසායි. ඒකයි
අපි බය නැතිව ාදිරියට ගිශද.
ඒ අනුව ඔේපු වන්ශන් කුමක්,?
එනම්, ජනාධිපතිවරයාශග ්රකා ශද සඳහන්, "ඇශෙෝසියස්
පවුෙට අයත් සහ ඔවුන්ශග පාෙනයට නතුව තිූව ශවෝේට් ඇන්ඩ්
ශරෝ සමාගම විසින් ශපන්ට්හවුස් තට්ටු නිවසකට කුලිය ශගවීම
පිළිබඳව හිටපු මු,ේ අමාතය රවි කරුණානායක මහතා ශවත
වගකීම වාර්තාශේ සඳහන් ශවනවා. ඔහුට විරුගලධව අේෙස් හා
දූෂණ පනත යටශත් නඩු පැවරිය යුතු බවත්, ,ණ්ඩ නීති සංග්රහය
යටශත් ශකොමිෂන් සභාවට ඔහු අසතය සාක්ෂි දීම සම්බන්ධශයන්
නඩු පැවරිය යුතු බවත් ශමම වාර්තාශේ සඳහන් ශවනවා."
යනුශවන් සඳහන් වූ ශකොටස සම්පූර්ණශයන් සතයශයන් ශතොර
බවයි මට කියන්න තිශබන්ශන්. ඒ වාශගම පැහැදිලි වන කරුණක්
තමයි, ශමතරම් වි ාෙ වාර්තාවක් දින තුනක් වැනි ශකටි කාෙයක්
තුළ හැ,ෑරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයාට කාෙයක් ශනොමැති බව.
එවැනි පසු බිමක සතයශයන් ශතොර, විකිති ්රකා එතුමාශග
්රකා යට ආශේ ශකොශහොම,? ජනාධිපති කියන්ශන් ශම් රශට්
රාජය නායකයායි. ඒ රාජය නායකයා, ඔහු විසින්ම පත් කළ
ශකොමිසශම් නිර්ශගල ඇතුළත් වාර්තාවක කරුණු ශම් ආකාරයට
විකිති කර ාදිරිපත් කිරීශම් අශේක්ෂාව ශමොකක්,?
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ජනාධිපතිතුමා ශම් විධියට හිතුමශත් කාරණා ්රකා කර නැති බව
මම ශහොඳින්ම ,න්නවා. ශම්ක කරන්න බෙපෑම් කශළේ කියන
කවු, එක තමයි තිශබන ්ර ්නය.
ඒ ශකශසේ වුවත්, ශම් ශමොශහොශත් මට කියන්න තිශබන්ශන්,
ජනාධිපතිතුමා විසින් කරනු ෙැූව ශමම ්රකා ය මඟින්
පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකු ශෙස මාශග කීර්තිනාමයට,
ශගල පාෙන ජීවිතයට, අති ය හානි සිදු වී තිශබන බවයි.
විශ ේෂශයන්ම මා ශකශරහි වි ්වාසය තැූව ජනතාවට, ඒ
ශවනුශවන් මට ාඩ හසර විවර කළ ආ,රණීය එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට වි ාෙ හානියක් සිදුව තිශබනවා.
මා ශම් අවධාරණය කරන්ශන් හුදු හිතලුවක් ශනොශවයි. ශහේතු
ඇතිවයි මා ශම් කාරණයත් මතු කරන්ශන්. ඒ ශවනුශවන්
බැඳුම්කර ගනුශ,නුව පිළිබඳව ශමශතක් සිදු වූ සාකච්ඡා පිළිබඳව
ඔශබ් අවධානය ශයොමු කරවමි.
අගමැතිතුමා විසින් පත් කරන ෙ, පිටිපන ශකොමිසශම්දීත්,
ාන් පසුව ඩිේ ගුණශසේකර මහතා යටශත් ශකෝේ කමිටුශේ ශම්
පිළිබඳව කරුණු විභාග ශකරුණා. ාන්පසුව නැවත ශම් පිළිබඳව
සුප්රිම් උසාවිශද කරුණු විභාග ශකරුණා. පසුව අේෙස් ශහෝ දූෂණ
ශචෝ,නා විමර් න ශකොමිසම හමුශේ නැවත වතාවක් විභාග
ශකරුණා.
අනතුරුව
සුනිේ
හඳුන්ශනත්ති
මහතාශග
සභාපතිත්වශයන් යුත් ශකෝේ කමිටුශවහි ශමම බැඳුම්කර
ගනුශ,නුව පිළිබඳව විමර් නයක් සිදු වුණා. ශම් එකදු අවස්ථාවක
ශහෝ මාශග නම සම්බන්ධ වුශණ් නැහැ. ාන්පසුව නැවතත්
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධශයන් විමර් නය
ශකොට, කරුණු විමසා බො වාර්තා කිරීම සඳහා වූ ජනාධිපති
පරීක්ෂණ ශකොමිසම හරහා ශමම ගනුශ,නුව ගැන විමර් න
කටයුතු ආරම්භ ශකරුණා.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එතැන් සිට ශමම
පරීක්ෂණවෙ තත්ත්වය ශවනස් වුණා. ශම් සම්බන්ධශයන් කරුණු
විමර් නය කළ අවස්ථා පශහේදීම ශනොතිබුණු මශග නම ශම්
්ර ්නයට ඇදී ආවා. මීට ාහත ශම් සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කළ
ආයතන මා ශම් ගැටලුවට සම්බන්ධ කර ශනොගත්ශත් මහ බැංකුව
මා යටශත් තිූව ආයතනයක් ශනොවූ බව පැහැදිලි ශෙස ,ැන සිටීම
නිසායි.
පසුගිය පරීක්ෂණ සිදු වුණු විවිධ ආයතන, විවිධ පැතිවලින්
ශමම ගනුශ,නුව පිළිබඳව පරීක්ෂණ පැවැත්වූවා. ඒ සියලුම
ආයතන කිසිදු අයුරකින් මශග නම සම්බන්ධ කර ශනොශගන
තිබුණත් පැත්තක තිූව මශග නම ජනාධිපති ශකොමිසම හමුශේ,
ශම් ගනුශ,නුවට සම්බන්ධ කර ගත්තා.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මාස ,හසක් තිස්ශසේ මටත්,
පවුශේ උ,වියටත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් පේකාරයා ශෙස
සෙකා ගේ ගැසුශේ ශම් ටික කියන්න,? මාව පේකාරයා කරො,
කුරුසිය කශර් තියො, කේවරි කන්, නගගන විධියට මාධය
සං,ර් න පැවැත්වූශද ශම් ටික කියන්න,? ඇත්තටම ශම් තුළ
සිදුව ඇත්ශත්, "කන්,ක් විළි ො මීශයක් වැදුවා" වැනි ශ,යක්
ශනොශේ,?
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමය පුදුම එළවන ්රකා යක්
ශනොශේ,? ශමොවුන් මාස 10ක් බො සිටිශද ශම්ක කියන්න,?
I believe resurrection is after crucifixion. අශනක් අතට
මා ශකොමිසමට සහාය ,ැක්වීමට ස්ශේච්ඡාශවන් ශගොස් පැය
ශ,කහමාරක් පුරා සාක්ෂි ෙබා දුන්නා. නමුත් මා සාක්ෂි දුන් පසු
ශචෝ,නා ාදිරිපත් කළ පාර් ්වශයන් කිසිදු හරස් ්ර ්න ඇසීමකට
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ාඩ දුන්ශන් නැහැ. එවැනි පසුබිමක ශමශසේ අභූත ශචෝ,නා කිරීම
ශත්රුම් ගැනීමට අපහසුයි. ශම් තුළ තිශබන හාසය ජනක
කරුණක් වනුශද මට එශරහිව සාක්ෂියක් කර ගන්න ශගන ආ
කාන්තාවට රජශද ්රභූ ආරක්ෂකයින් හයශ,නකු ෙබා දීම, ඒ
වාශගම ඇයශග සශහෝ,රයා ශවත ්රභූ ආරක්ෂකයින් ශ,ශ,නකු
ෙබා දීමයි. එශහත් යහ පාෙනය ශගන ඒම ශවනුශවන් කැපවීම්
කර ඒ නිසාම බැට කමින් සිටින ශම් කථා කරන මා හට කිසිදු
ආරක්ෂකයකු ෙබා දී නැහැ. තිබුණු ඒවාත් මම භාර දුන්නා. ඒ
වාශගම මම කියපු ශබොරු සාක්ෂි ශමොනවා, කියා ,ැන ගන්න මට
අයිතියක් තිශබනවා.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර
නිකුත් කිරීම සම්බන්ධශයන් විමර් නය ශකොට, කරුණු විමසා
බො වාර්තා කිරීම සඳහා වූ ජනාධිපති පරීක්ෂණ ශකොමිසම හමුශේ
ශබොරු ්රකා යක් කළා නම් Commissions of Inquiry Act
එශක් Section 10 යටශත් ඒ අවස්ථාශේදීම මට එශරහිව කටයුතු
කිරීමට ශකොමසාරිස්වරුන්ට හැකියාවක් තිබුණා. ඒ සඳහා
බෙයක්, ඔවුන් සතුව තිබුණා. නමුත් මාස 5ක් ගත වී, ේට අ,ාළව
කිසිදු පියවරක් ශනොශගන ශමශසේ මා හට ශචෝ,නා නැමෙම ශත්රුම්
ගන්ශන් ශකොශහොම,? මා ඒ පිළිබඳව නැවතත් අවධාරණය
කරන්ශන් ශම් ශගල පාෙන කුමන්ත්රණයක් බවයි. ඒ විතරක්
ශනොශවයි, නීතිපති ශ,පාර්තශම්න්තුශේ අය ශබොශහොම සටන්කාමී
ස්වරූපයකින් තමයි එතැන සිටිශද. ඒක මාස පහකට පස්ශසේ ඒ
අයට කියන්න අව යතාවක් නැහැ. එතැන ශබොරු සාක්ෂි කියනවා
කියො තිබුණා නම්, ේට පසුව,ා ගන්න තිබුණා. මම ශම්
අභිශයෝගය කරන්ශන් ශමතැන පුදුමාකාර තත්ත්වයක් ඇති වී
තිශබන නිසායි.
ඇත්ත ව ශයන්ම මා දුන් සාක්ෂි හරි,, වරදි, තීරණය කරන
බෙයක් එම ශකොමිසමට තිබුණා. ඒවා නිවැරදි, ශසවීමට
යන්ත්රණයක් ඒ ශකොමිසමට තිබුණා. ඒ කිසිවක් සිදු ශනොශකොට අ,
ශමවැනි තීරණයක් නැති ්රකා යක් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන්ශන්
කාශග වුවමනාවට,? නමුත් ශම් කටයුතු හරහා මාව
ශගල පාෙනිකව ඝාතනය කිරීමට කවශරකුට ශහෝ තිූව වුවමනාව
ාතා ශහොඳින් ශපනී ගියා. එශසේම එය අ,ටත් සිදු වන බව ශම්
සිදුවීම් ශපළ කියා පානවා.
අන්තිශම්දී ශමම ශකොමිසමට ්ර ්නයක්ව ඇත්ශත්, මාශග
දියණිය කුලියක් ශගවීම පිණිස ෙබා ශගන ආපසු ශගවූ රුපියේ
මිලියන 11 ගැන පමණ,? මම අ, ඒ කුමන්ත්රණකාරයන්ශගන්
අහනවා, "ශම්ක,, බැඳුම්කරශද ශෙොකුම ශචෝ,නාව?" කියා.
අන්තිමට ඒ ශචෝ,නාවටත් ශමොක, වුශණ්?
මීළඟට මා ශම් ගරු සභාශේ අවධානය ශයොමු කරවනවා,
බැඳුම්කර නිකුතුව සම්බන්ධ ජනාධිපති ශකොමිෂන් වාර්තාශේ
Chapter 24, page 827 ශවත.
මු,ේ ්රතිපූරණය -reimbursement- පිළිබඳ රිසිට් පත්වෙට
අවධානය ශයොමු ශනොකිරීම ගැනයි මා ශම් ශපන්වා දීමට සූ,ානම්
වන්ශන්.
ශවෝේට් ඇන්ඩ් ශරෝ ඇශසෝසිශදට්ස් සමාගමට මාශග පවුෙ
විසින් මු,ේ ්රතිපූරණය -reimbursement- කළ බව, එනම් ෙබා
ගත් මු,ේ ආපසු ශගවූ බව මා හට ඔේපු කිරීමට ශනොහැකි වූ බව,
එනම් කිසිදු සාක්ෂියක් ශපන්වීමට ශනොහැකි වූ බව - "...Mr.
Karunanayake did not produce any evidence to show that
any such reimbursements had,..." - ශකොමිසම් වාර්තාශේ පිටු
අංක 827හි ,ක්වා තිශබනවා.
එශහත් පිටු අංක 832දී ,ක්වා ඇති පරිදි මාශග පිළිතුශර්දී, "I
got the receipt here that the reimbursement has taken place"
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යනුශවන් "්රතිපූරණය සිදුවූ බව ශපන්වන රිසිට් පත් ශමන්න"
යනුශවන් ්රකා කළ බව වාර්තාශේ සඳහන් ශවනවා.
එම රිසිට් පත් එ,ා එශෙස ාදිරිපත් කළත්, එය බැලීමට ශහෝ ඒ
පිළිබඳ තවදුරටත් ශසොයා බැලීමට කිසිදු උත්සාහයක් එ,ා ශගන
තිබුශණ් නැහැ. මම ,න්ශන් නැහැ, ඒ ඇයි කියො. ඒ ශකොශහොම
වුණත් අ,ාළ රිසිට් පත් ාදිරිපත් කරන විට ඒ ගැන ශනොසෙකා සිට
,ැන් ශමශෙස ශචෝ,නා නැමෙම ාතාම කනගාටු,ායකයි. මම
,න්ශන් නැහැ, ශම් ජනාධිපති ශකොමිසමක විධිය, කියො. ඒත්
ශකොමිසශම් විධිය ශම්ක නම් මශග දියණිය විසින් ්රතිපූරණය කළ,
මා විසින් ශකොමිසම හමුවට ාදිරිපත් කළ රිසිට් පත් පිළිබඳ
අවධානය ශයොමු ශනොශකොට කටයුතු කිරීම නිසා මට අගතියක් වු
බව සඳහන් කරන්න ඕනෑ.
එ,ා යහ පාෙන සම්මුති ආණ්ඩුව ශවනුශවන් මම තීරණයක්
ගත්තා. මම එවකට ,රපු සියලු අමාතය ුරරවලින් ාේො අස්වුණා.
මම එ,ා පාර්ලිශම්න්තුශේ විශ ේෂ ්රකා යක් සිදු කරමින් සඳහන්
කළා, ාතිහාසය සහ කාෙය මට හිමි තැන තීරණය කරනු ඇති බව.
පාර්ලිශම්න්තුවට ාදිරිපත් කරපු ශම් වාර්තාව දිහා බැලුවාම
එකක් ාතා පැහැදිලියි. ඒ, අපි 2015 දුන් ශපොශරොන්දු ාටු වී
ශනොමැති බව. අපි කිසි,ාක ශහොරු අේෙන්න බාධා කශළේ නැහැ.
ශකොශහොම හරි ශතෝරා ගත්ත ශහොරු ටිකක් අේොශගන
තිශබනවා. ඒ අය අතර රජශද නිෙධාරින් තමයි වැඩිපුර ාන්ශන්.
ඒ වාශගම ශතෝරා ගත්ත ශහොරු ටිකක් ්රජාතන්ත්රවා,ය රිසි ශෙස
නමන්න ආරක්ෂා කරශගන ාන්න බවත් අපට ,කින්නට පුළුවන්.
ශමශහම යහ පාෙනය ස්ථාපිත කරන්න අමාරුයි.
යහපාෙනය යනු සිය ශගල පාෙන බෙය හා මාධය බෙය
පාවිච්ි  කරො ශබොරුව ඇත්ත කරො ශගල පාෙන ඝාතන කිරීම
ශනොශවයි. ම,වශද සර,මකට වාශග යහ පාෙනය ශවනුශවන්
සටන් කරපු අපට ශමශසේ සිදු වීම කනගාටු,ායකයි. මම හිතනවා,
විරුගලධ පක්ෂශද අයටවත් ශමශෙස කටයුතු ශනොකළ යුතු බව.
යහ පාෙනය කියන්ශන් සාධාරණ ශගල පාෙනයක් කරන්න
සමබිමක් නිර්මාණයශකොට සැමට අවස්ථාව ෙබා දීමයි.
එ,ා ්රජාතන්ත්රවා,ය තුළ නිර්මාණය වුශණ් නායකයින්; ,ක්ෂ
නායකයින්. ඒත් ශම් ජනමාධය ක්ශෂේත්රශද දියුණුවත් සමඟ අ, බිහි
ශවො තිශබන්ශන් මාධය ්රජාතන්ත්රවා,යක්. ඒ තුළ ,ක්ෂ
නායකයන් ශවනුවට ජනප්රිය පුගලගෙයින්, රශට් නායකත්වයට,
පාර්ලිශම්න්තුවට එනවා. ශම්ක යුශරෝපශදත් අ, සිදු ශවනවා. ඒ
එක්කම නව මාධය සංස්කිතිය තුළ, සමාජය තුළ ශෙෝකශද
යථාර්ථයන් යම් විකිතියකට ෙක් ශවො සමාජගත ශවනවා. ශම්
මාධය ්රජාතන්ත්රවා,ශදත්, නව මාධය භාවිතශදත් ශගොදුරක් බවට
මාව පත් කරන්න බෙය වාශගම මු,ලුත් පසුගිය කාෙශද ශයො,ා
ගත්ත බව මම ශම් ගරු සභාවට කියන්න ඕනෑ. අතීතශද ාඳො
අශේ නායකශයෝ විනා
කරන්න කටයුතු කළා. එ,ා
තුවක්කුශවන්, ශබෝම්බශයන් අශේ නායකයන් විනා කළා.
අග්රාමාතය බණ්ඩාරනායක මහතාට එශරහිව පිස්ශතෝෙය ශයො,ා
ගත්තා. ජනාධිපති ශ්රේම,ාස මහතාට එශරහිව ශබෝම්බ පත්තු කළා,
ගාමිණි දිසානායක මහතාට එශරහිව ශබෝම්බ පත්තු කළා, ෙලිත්
ඇතුෙත්මු,ලි මහතාට එශරහිව ශබෝම්බ පත්තු කළා. ඒ හැම
අවස්ථාවකම මඩ ගහන්න මාධයයත් යම් ්රමාණයකට ශයො,ා
ගත්තා.
එ,ා තුවක්කුශවන්, ශබෝම්බශයන් කළ ශගලට වඩා භයානක
ශෙස ශගල පාෙකයින් විනා කරන්න මාධය නි,හසත්, මාධය
සං,ර් නත් ශයො,ා ගන්නවා. මට ශම් සියේෙටම වඩා ශවනස්
අභිශයෝගයකට මුහුණ ශ,න්න සිදු ශවො. බැඳුම්කර ශකොමිසම්
වාර්තාශේ මා සම්බන්ධශයන් වූ කරුණු පිළිබඳව ශසොයා බො
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

වාර්තා කිරීමට පත් කළ මාරපන කමිටුව කැකිේශේ තීන්දුවක්
ෙබා දීො තිශබනවා. ඔවුන් බැඳුම්කර වාර්තාවට අනුව එක්සත්
ජාතික පක්ෂශද කිසිදු මන්ත්රීවරශයකු වර,ක් කර නැති බව
පවසනවා. ඒ සමඟම මා සම්බන්ධව කරුණු ශසොයා බො කටයුතු
කරන ශෙස කියා ඇති නිර්ශගල උපුටා ,ක්වමින් එම පරීක්ෂණ
කව,ා ශහෝ අවසන් වනතුරු මාශග ශගල පාෙන කටයුතු අඩාළ
කරන්න ශයෝජනා කර තිශබන බවට මා ,ැනුවත් කර තිශබනවා.
ශමය ශමොන තරම් විහිලුවක්,?
ාදිරිශදදී අශේ පක්ෂශද නායකයන්ට කිසියම් ශහෝ
ශකොමිසමකින් ශහෝ ශවනත් ආයතනයකින් ශචෝ,නා එේෙ
කළශහොත් මා සම්බන්ධශයන් මාරපන කමිටුශේ නිර්ශගල ඒ
සියලුශ,නා සම්බන්ධශයන් ක්රියාත්මක විය යුතු යැයි ඔබ
සිතනවා,? එශසේ නම් අශේ පක්ෂශද ාදිරි ගමන නැවැත්වීමට
විපක්ෂය කළ යුත්ශත් ාතා සුළු කටයුත්තයි. ඒ, අශේ පක්ෂ
නායකයින්ට එශරහිව ශබොරු ශචෝ,නා ාදිරිපත් කිරීම පමණයි.
ශමය ශකොතරම් යුක්ති සහගත,? සාධාරණ,?
ශම් රශට් ශගල පාෙනඥයින්ට නරක ජාතික පුරුගල,ක්
තිශබනවා. ඒ තමයි තමන්ට එශරහිව කිසියම් ශචෝ,නාවක් එේෙ
වුණාම, ජනාධිපති පස්ශසේ ගිහින් ශහෝ පක්ෂ නායකයා පස්ශසේ
හැංගිො ඒ ශචෝ,නාවන්ශගන් ශබ්ශරන එක. ඒක රාජපක්ෂ
පාෙනය යටශත්ත් සිදුවුණා; අ,ත් සිදු ශවන බව ශපශනනවා. ඒශක්
හංගන්න ශ,යක් නැහැ. ශකොශහොමටත් ාවුර බිඳින්ශන් ගඟ නම්,
අපිට වැලි ශකොට්ටවලින් ශෙොකු වැඩ කරන්න විධියකුත් නැහැ.
තවමත් කරන්න ආව ශගල ශනොකර අශේ ඇශේ එේලි-එේලී
ශගොඩ යන්න හ,න අයට කියන්න ශ,යක් තිශබනවා. අ, ශම්
ජනාධිපති පස්ශසේ හැංීම නිසා නඩු නැතිව ාන්න, එශහත් දූෂණ
වංචාවෙට නම කියැවුණු කී ශ,ශනක් ාන්නවා,? ශ්රී ෙංකා නි,හස්
පක්ෂශද නිසා නඩු නැති කී ශ,ශනක් ාන්නවා,? ඒකාබගලධ
විපක්ෂශද සිටියත් පක්ෂය balance කරන වැශඩ්ට මුවා ශවො කී
ශ,ශනක් කිසිම ්ර ්නයක් නැතුව ාන්නවා,? අ, ඒ හැශමෝම එක
ශපළට තියො මම ශමශහම කියනවා. "රවි කරුණානායකශග
ශපොශත් ඔය ශගලවේ කරො හැංගිො ශබ්ශරන තියරියක් නැහැ.
රශට් අධිකරණයට, සමාජ යුක්තියට ශවට්ටු ,මන වැඩ අපි ළඟ
නැහැ. ාස්සරහට කරන්ශන්ත් නැහැ. ශමොක,, හැංශගන්න ඕනෑ
වැරදි කරපු අය විතරයි. වැඩිය එපා, ඔය අ, කපුරුහාමිො වාශග
ාන්නා සමහරු 2015 ජනවාරි 08වැනි ,ා රාජපක්ෂ ශේදිකාශේ
ාඳශගන කරපු කථා ටික අහන්න. ඒ එක්කම අ, කියන කථා ටික
අහන්න. ඔය කපුරුහාමිොශග වචන විතරයි, වැඩ අන්තිමයි." එ,ා
අශේ ජනාධිපති ශපොදු අශේක්ෂක, මමත්රීපාෙ සිරිශසේන මහතා
ජනාධිපති බවට පත් කරන්න ශකොතරම් අමාරුවක් තිබුණා,? ඒ
අය ඒ ශේදිකාශේදී කිේශේ ශමොනවා,, අ, කියන්ශන් ශමොනවා,
කියන එක ගැන තමයි අපට දුක.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා වැනි පිථගජන
පුගලගෙශයකුට ශමශහම ශගල සිදුවීම ගැන පුදුම ශවන්න ශ,යක්
නැහැ. ශමොක,, බුදුරජාණන් වහන්ශසේටත් ශම් වාශගම වුණා.
එ,ාත් නගර ශසෝභිනියක් වූ ි ංි  මානවිකාවශග කුශසේ ,රමිටියක්
බැඳො එේවා. ි ංි  මානවිකාවත් කිේවා, කුශසේ ාන්නා ,රුවා බුදුන්
වහන්ශසේශග කියො. අ, වාශගම එ,ාත් ඇතැමුන් බුදුන්ව අවි ්වාස
කළා. තවත් අය බුදුන්ව වි ්වාස කළා. තවත් අය සිදු වන්ශන්
කුමක් ,ැයි නිහඬ වි ්මශයන් යුතුව බොශගන සිටියා. නමුත් එ,ා
ක්ර ශ,වියන් පැමිණ ,රමිටිය ලිහා නිවැරදි බව ඔේපු කළා. නමුත්
අ, ක්ර ශ,වියන් නැහැ. ඒ නිසාම ශකොමිසමත් හරි ෙස්සනට
කියනවා, ශම් ලිහා ශපන්නපු ,රමිටිය -ඇස් ාදිරිපිට තිශබන
,රමිටිය- ඇත්තටම ,රු ගැබක්, කියො පරීක්ෂා කරන්න කියො.
,රමිටිය ,රු ගැබක් නම්, ේට අ,ාළ පියාට එය භාර ශ,න්න
කියනවා. ඒ තේලුශවන් ආණ්ඩුව බිඳ වට්ටන්න මාන බෙන ි ංි 
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මානවිකාවන් තවදුරටත් ඒ ශසේෙම ාස්සරහට ශගනියන්න
හ,නවා.
"යහ පාෙනය" තිශබන්ශන් සතය කුමක්,ැයි ශසවීමට මිස,
ශබොරුව ඇත්ත කිරීමට ශනොවන බව ජනතාව ශහොඳින් ,න්නවා.
එයට ජනතාව නිසි පිළිතුරු ෙබා ශ,න බව අශේ වි ්වාසයයි.
පාෙනයක් සිදු කරනවිට, වැරදි, අඩු පාඩු සිදු ශවන්න පුළුවන්. අපි
ඒ වැරදි සහ අත් ,ැකීම් ගුරුවරුන් කර ගන්න ඕනෑ. තවදුරටත්
බාෙ ජනප්රිය ශගල සඳහා ජනතා ආකර්ෂණය ෙැශබයි කියො
හිතන්න නරකයි. මම කියන ශගල අශේ ආණ්ඩුව බරපතළ විධියට
ගත යුතුයි. ශබොරු නම් ඒ ඇත්ත නැත්ත මැතිවරණ ්රතිලෙ හරහා
ෙැශබයි. ඒ නිසා ඡන්, ්රතිලෙශයන් පසුවවත් අපි ආපසු හැරිො
බෙමු. ශම් ජනවරම තිශබන්ශන් 2015 ජනවාරි මාසශද 08වැනි ,ා
ෙබා දුන් ශපොශරොන්දු ාටු කරන්නයි. ඒ සඳහාම පමණයි. බෙගතු
ශ්රී ෙංකාවක්, ශපොශහොසත් රටක් හ,න්න ශනොහැකි වුශණොත් ශම්
බෙය අපට නැති ශවනවා. ඒ නිසා ,ැන්වත් අපි වැඩ කරමු; ශම් රට
හ,මු; රශට් සංවර්ධනයට, මූෙය ්රතිපත්තියට අව ය නීති
නැත්නම් අලුත් නීති ශගශනමු. එයයි කළ යුත්ශත්. එයයි අශේ
වගකීම, එයයි අපි ජනවරමට ෙබාශ,න වගවීම.
මශග ,රුවන්ට, පවුෙට වාශගම මම ආ,රය කරන්ශන් අශේ
පක්ෂයට; ශම් රටට ශබොශහෝ යහපත් ශගල ,ායා, කළ එක්සත්
ජාතික පක්ෂයට. අශේ නායකයින්ට -ඩඩ්ලි ශසේනානායක
අගමැතිතුමාට, ශජ්.ආර්. ජයවර්ධන, රණසිංහ ශ්රේම,ාස වැනි
ජනපතිවරුන්ට, ෙලිත්, ගාමිණී වාශග නායකයින්ට, අශේ වත්මන්
නායක රනිේ අගමැතිතුමාට- හැම විටම ශම් කුහක මිනිසුන් වැරදි
ශචෝ,නා කළා. එශහත් කව,ාවත් ඒ ශචෝ,නාවලින් ඒ ඇත්
රාජයන්ට හානි කරන්න බැරි වුණා. අ, ශම් ශවනත් ස්වරූපයකින්
කරන්ශන්ත් එ,ා කළ ශගලමයි. අ, අපිට අව ය වන්ශන් නායකයින්
විනා කිරීම ශනොව, බිහි කිරීම බව අශේ පාක්ෂිකයින් ශත්රුම්
ශගන තිශබනවා.
අවසානශදදී, මා රශට් සිටින අශේ යූඑන්පී පාක්ෂිකයන්ශගන්
ආ,රශයන් ාේෙන්ශන්, 2018 ශපබරවාරි මාසශද 10වන දින
උශ,න්ම ඡන්, ශපොළට ගිහින් ඔශබ් ගම, ්රශගල ය දියුණු කළ හැකි
යූඑන්පී ්රාශගලශීලීය සභාවක්, නගර සභාවක් පත් කරන්න, එමඟින්
එක්සත් ජාතික පක්ෂය දිනවන්න, යහපාෙන ආණ්ඩුව ක්තිමත්
කරන්න ඔශබ් වටිනා ඡන්,ය පාවිච්ි  කරන්න කියොයි.
අශේ
ශපොදු
අශේක්ෂක
ජනාධිපතිතුමාටත්,
අශේ
අගමැතිතුමාටත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත්, සතයයට යුක්තියට
කැප වන ජනතාවටත් ජය ශේවා! සතයය සැඟවිය හැක්ශක්ත්,
පරාජය කළ හැක්ශක්ත් ශකටි කාෙයකට පමණයි. කව,ා ශහෝ
සතයය ශහළි,රවු වනු ඇත; ජය ගනු ඇත. අප සැම උත්සාහ කළ
යුතු වන්ශන් සතයය ාක්මනින් ජයග්රහණය කරවීමටයි. සතය
ශම්ව ජායශත්! ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට, ගරු උ,ය ගම්මන්පිෙ මන්ත්රීතුමා.

[අ.භා. 2.27]

ගරු උදය ප්රභාත් ගේමන්පිල මහතා

(ைொண்புைிகு உதய ெிரெொத் கம்ைன்ெில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශහොරු අේෙන්න ආ ආණ්ඩුව
2015 ජනවාරි 09වන ,ා බෙයට පත් ශවො හරියටම දින 49කින්
මහ බැංකුශේ මහා ශකොේෙ කෑම 2015 ශපබරවාරි 27වන ,ා සිදු
කළා. එතැන් පටන් ශම් වංචාව දිගින් දිගටම සිදු වූ බව තමයි ශම්
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වාර්තාශවන් පැහැදිලි වන්ශන්. ශමවැනි මහා අපරාධයක් කරන්න
විශගලශිකයකු වූ අර්ජුන මශහේන්ද්රන් ශ්රී ෙංකාවට ශගනැේො මහ
බැංකුශේ අධිපති තනතුශරහි වාඩි කරවන්ශන් අගමැතිතුමායි.
ාතිහාසය පුරා මු,ේ අමාතයවරයාට හිමි වූ මහ බැංකුව
අගමැතිවරයා යටශත් ගැසට් කරවාගන්න කටයුතු කරන්ශන්
අගමැතිතුමායි. ඒ අනුව ශම් මහා මංශකොේෙය සැෙසුම් කරන්ශන්
අගමැතිතුමායි කියන කාරණය ාතාම ශහොඳින් තහවුරු ශවනවා.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එය මා විතරක් ශනොශවයි
කියන්ශන්. ජනාධිපතිතුමා ම ්රකා කරනවා, "මම ශම්කට විරුගලධ
වුණා. ඒ අවස්ථාශේ 'ශම් පත්වීම පිළිබඳ වගකීම මම භාර ගන්නවා'
කියා අගමැතිතුමා එම වගකීම භාර ගත්තා" කියො. එශහම නම්
ශම් මහා මංශකොේෙය සැෙසුම් කළ මහා ශමොළකරු අගමැතිතුමා
ශනොවන්ශන්, යන ්ර ්නය අපට මතු ශවනවා.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශෙෝකශද ්රථම වතාවට තමයි
ශමවන් ශ,යක් රශට් අගමැතිවරයාශග මැදිහත් වීශමන් සිගලධ
වන්ශන්. මා හිතනවා එය ගිනස් වාර්තාවක් බවටත් පත් ශවො ඇති
කියා. අපට මතකයි අගමැතිතුමා ්රකා කළා, "අර්ජුන මශහේන්ද්රන්
කියන්ශන් වි ්වාසවන්ත පුගලගෙශයක්; මශග හිතවශතක්.
සිංගේපූරුශේ විවාහ උත්සවයකට ගිශදත් මශගන් අහොයි. ඕනෑම
අවස්ථාවක මට ඔහු ශගන්වා ගන්න පුළුවන්" කියා. මූොසනාරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ,ැන් අධිකරණයට අර්ජුන මශහේන්ද්රන් මැතිතුමා
ඕනෑ ශවො තිශබනවා. එශහම නම් ජනාධිපතිතුමා ,ැන් තමන්ශග
අගමැතිවරයාට අණ කරන්න ඕනෑ සිංගේපූරුවට ගිහින් ශහෝ
වහාම අර්ජුන මශහේන්ද්රන් ෙංකාවට අරශගන එන්න කියා. ඒ
වාශගම එතුමා අණ කරන්න ඕනෑ ඔහු අරශගන එන්න බැරි නම්
ඔබතුමා සිංගේපූරුශේ ම නතර වන්න කියා. එශහම වුශණොත්
ජනාධිපතිතුමාශග නව අගමැතිවරයකු පත් කරගැනීශම් සිහිනයත්
සැබෑ කරගන්න පුළුවන් ශේවි.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, බැඳුම්කර පිළිබඳ ජනාධිපති
ශකොමිසම ආවරණය කරන්ශන් 2015 ශපබරවාරි 01වන ,ා ාඳන්
2016 මාර්තු 31 ,ක්වා සිදු වූ වංචා ශසොයා බැලීමයි. නමුත් අර්ජුන
මශහේන්ද්රන් තවත් මාස තුනක් -ඒ කියන්ශන් 2016 ජුනි මාසශද
30වන ,ා ,ක්වා- මහ බැංකු අධිපති විධියට කටයුතු කළා. එශහම
නම් 2016 අශ්රේේ 01වන ,ා සිට 2016 ජුනි 30 ,ක්වා අර්ජුන
මශහේන්ද්රන් කළා වූ ක්රියාකාරකම් පිළිබඳව ශම් වාර්තාශවන්
ආවරණය වන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා මම හිතනවා, මහ බැංකුශේ සිදු
වූ ශම් මහා වංචාශේ දිග හැරුම ගැන අවශබෝධයක් ෙබා ගන්න
නම් ජනාධිපතිතුමා එම කාෙය , ආවරණය වන පරිදි ශ,වන
ජනාධිපති විමර් න ශකොමිසම අනිවාර්යශයන්ම පත් කළ යුතුය
කියා. වඩාත් ශහොඳයි 2016 අශ්රේේ 01වන ,ා සිට 2017 ශ,සැම්බර්
31 ,ක්වා කාෙ පරාසය ම ආවරණය වීමට ශ,වන ජනාධිපති
ශකොමිසම පත් කරනවා නම්.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමම වාර්තාවට හසු ශනොවන
කාෙය තුළදී 2016 අශ්රේේ මාසශද පර්ශපචුවේ ශෙෂරීස්
ආයතනය ෙැූව ොභය රුපියේ මිලියන 4,120යි; මැයි මාසශදදී
රුපියේ මිලියන 790.8යි; ජුනි මාසශදදී රුපියේ මිලියන 409.4යි.
ශමවැනි අසාමානය ොභයක් ෙැබීමට නම් අනිවාර්යශයන්ම වංචාව
මාර්තු 31න් ශනොනැවතී ාදිරි කාෙයටත් ක්රියාත්මක වී තිබිය
යුතුයි. ඒ නිසා ශ,වන ජනාධිපති ශකොමිසම පත් කිරීශමන්
පමණමයි, ශම් යුගශද ශමවැනි අසාමානය ොභ ෙැබීමට
පර්ශපචුවේ ශෙෂරීස් සමාගමට පුළුවන් වුශණ් ශකශසේ,, ඒ සඳහා
රජශද ාහළ තනතුරු ,රන එක් එක් පුගලගෙයන්ශග ,ායකත්වය
කුමක්, කියන එක ශසොයා ගැනීම කරන්න පුළුවන් වන්ශන්.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් මා ාදිරිපත් කරන
ාෙක්කම්. අපි කියන විධියට ඒ මාස තුනට රුපියේ මිලියන
5,320ක ොභයක් ෙබා තිශබනවා. මාස තුනට රුපියේ මිලියන
5320ක්! ශම් ාෙක්කමත් නිවැරදි,, ේටත් වඩා වැඩිවිය හැකි,
කියන කාරණය පිළිබඳව මූෙය පාෙන අධිකාරිය හැටියට ශම්
පාර්ලිශම්න්තුව මහ බැංකුශවන් සහතිකයක් ෙබාගත යුතුයි.
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මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපට වචන හරඹ කරන්න
පුළුවන්. අ, හැශමෝම කරුණු මතු කරනවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂය
පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණශදදී ශනොමසුරුව විය,ම් කශළේ ශම්
බැඳුම්කර වංචාශවන් උපයාගත් ොභය කියො. එශහම නම් ඒ මාස
තුශන්දී උපයා තිශබන රුපියේ මිලියන 5,200ට අධික ොභය ශම්
පුංි  මැතිවරණශදදීත් එක්සත් ජාතික පක්ෂශද ජයග්රහණය
තහවුරු කිරීම සඳහා සෑම තැනම විය,ම් ශවනවා ශවන්න පුළුවන්.
ඒ නිසා වහාම ශම් මු,ේ රජයට පවරා ගැනීමට යුහුසුළුව
ක්රියාත්මක වීශම් වගකීම පාර්ලිශම්න්තුවටත්, සැබෑ යහ පාෙනයක්
බොශපොශරොත්තු වන සෑම ශ,නාටත් තිශබනවාය කියන එක මම
ශම් ගරු සභාවට සිහිපත් කරනවා.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2018 ජනවාරි 03වන ,ා ජාතිය
අමතමින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ්රකා කළා, ශම් වාර්තාශේ පිටු
1,257ක් තිශබන බව. අන්තර්ජාෙයට මු,ා හැරි අවස්ථාශේ මා
ගණන් කළාම පිටු තිබුශණ් 1,154යි. මුද්රිත වාර්තාශේ තිශබන්ශන්
1,152යි. ඒ අනුව පිටු 103ක් ශහෝ 105ක් අතුරු,හන් ශවොය
කියො අපි රට ාදිරිශද කිේවාම, ආණ්ඩුශේ ඇමතිවරු කිේවා,
ජාතිය ශනොමඟ යවන්න එපා කියො. නමුත් මා කී ශගල නිවැරදියි,
ඇමතිවරු වැරදියි කියා අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් පිළිශගන,
තිශබන සංශේදීභාවය, රහසයභාවය සෙකා එතුමා විසින් යම් යම්
ශේඛන ්රමාණයක් ාවත් කළ බව සඳහන් කළා.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අ, අපට CD තැටියක්
ෙැබුණා. ඒ CD තැටිශද අන්තර්ගතය ශමොකක්, කියො
ශේබෙයක්වත් අෙවා නැහැ. සමහරු අපට කියනවා,
ජනාධිපතිතුමා විසින් සඟවාගත් ශේඛන ටික තමයි එහි
තිශබන්ශන් කියො. ඒක එශහම,, නැගල, කියන්න අපි ,න්ශන්
නැහැ. අපට ඒක කියවන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ නිසා ශම්
විවා,ශදදී ඒ ගැන කථා කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා
මූොසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් CD පටය අධයයනය
කිරීශමන් පසු ශමහි අන්තර්ගත ගැන, ශමශතක් සඟවාශගන තබා
සිටි, අප විසින් මහත් පරිරමශයන් ශහළිකර ගත් ඒ ශේඛන පිළිබඳ
තවත් පාර්ලිශම්න්තු විවා,යක් පැවැත්විය යුතුයි කියා අපි ශයෝජනා
කරනවා.
මූොසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ශකොමිෂන් සභා වාර්තාශේ
860වන පිටුශේ සඳහන් ශවනවා, පර්පචුශවේ ශෙෂරීස් සමාගම
පිළිබඳව මහ බැංකුව මඟින් සිදු කරන ෙ, විමර් න වාර්තාවක්. ඒ
වාර්තාව ාංග්රීසි භාෂාශවන් තිශබන්ශන් Report of the
Examination of Perpetual Treasuries Limited. ඒ වාර්තාව අංක
01 ශෙස නම් කරමින් මම සභාගත* කරනවා.
එම වාර්තාශේ 10වන පිටුශේ 'ඩී' ශකොටශසේ අර්ජුන් මශහේන්ද්රන්
තම බෙතෙ භාවිත කරමින් තම බෑණා වන අර්ජුන්
ඇශෙෝසියස්ශග සමාගමට මහ බැංකුශේ ම,නික ද්රවශීලීෙතා
පහසුකම් අවභාවිත කරමින් රුපියේ බිලියන 41.98ක මු,ෙක්
ෙබාදී තිශබන බව සඳහන් ශවනවා. Sir, let me quote Item (d)
(ii) on page No. 10 of the Report:
"On 01.04.2016 PTL participated at the OMO auction to borrow
Rs.22 bn at 8% to cover the shortfall to settle the T bonds received
(Rs.36 bn) at the auction for settlement on 01.04.2016. Further PTL
used the Intra Day Liquidity Facility (ILF) to borrow Rs.19.98 bn
throughout the day (01.04.16). However, the company was unable
to provide the required securities to secure the funding from the
OMO auction amounting to Rs.11.1 bn. and was fined a penalty of
Rs.7.6 mn........"

—————————
* පුස්තකාලපේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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[ගරු උ,ය ්රභාත් ගම්මන්පිෙ මහතා]

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ වාශගම ශමහි ාතා
පැහැදිලිව සාක්ෂි සඳහන් වනවා, මාමා විසින් මහ බැංකු අධිපති
තනතුර තමන්ශග බෑණාශග සුගතිය ශවනුශවන් ශකොශහොම,
පාවිච්ි  කශළේ කියො. ශ,වැනි ශකොමිසමක් පත් කශළොත්, අනිසි
ශෙස උපයාගත් ොභය රජයට අය කර ගැනීමට පමණක්
ශනොශවයි, ශම් මහා වංචාව සම්බන්ධශයන්, අනිවාර්යශයන්ම
,ඬුවම් ෙබාදීමට කටයුතු කරන්න පුළුවන් වන බව අපි කේපනා
කරනවා. ඒ වාශගම මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම්
වාර්තාශේ 19 වන පිටුශේ 2 වගන්තිශද ශමශසේ කියනවා:
“Outright Dealings of PTL with Perpetual Capital Holdings (Pvt)
Ltd”

ශම් මහ බැංකු වංචාව පිළිබඳ ජනාධිපති ශකොමිසම විසින්
ගණනය කරන ෙ,, පර්ශපචුශවේ ශෙෂරීස් උපයා ගත්ත ොභය
කියන එක ඇත්ශතන්ම අවතක්ශසේරු කරන ෙ, ොභයක්. එශහම
ශවන්ශන්, පර්ශපචුශවේ ශෙෂරීස් අපූරු වැඩක් කරන නිසා. ඔවුන්
මිෙදී ගන්නා බැඳුම්කර ඔවුන්ශග මේ සමාගමට ොභයක් රහිතව,
පාඩු පිට විකුණනවා. ාන්පසු මේ සමාගම ඒ බැඳුම්කර ාහළ
මිෙකට විකුණො ොභ ෙබනවා. ,ැන් ශම් ොභය තිශබන්ශන්
පර්ශපචුශවේ ශෙෂරීස්වෙ ශනොශවයි, පර්ශපචුශවේ ශෙෂරීස්වෙ
මේ සමාගශම්. එතශකොට, ශම් බැඳුම්කර සම්බන්ධශයන් ජනාධිපති
ශකොමිසමට ඒ මු,ෙ ශහළි ශවන්ශන් නැහැ, ශම් කියන ආකාරයට.
This is what Item 2(i) on page 19 states:
“PTL has carried out sell and buy deals with its holding company,
Perpetual Capital Holdings (Pvt) Ltd (PCHL) which has resulted in
capital gain of Rs. 323.6 million to PCHL during the period from
01.06.2015 to 31.05.2016.”

ශම් වංචනික ක්රියාවලිය පිළිබඳව ශ,වන ජනාධිපති ශකොමිෂන්
සභාශේ අවධානය ශයොමු කරනු ඇතැයි කියා අපි බොශපොශරොත්තු
වනවා.
ශම් වාර්තාව මහ බැංකු අධිපතිවරයාට ෙැශබන්ශන් 2015 දීයි.
,ැනට ශම් වාර්තාව ෙබා දීො වසර ශ,කකට වැඩියි. ශම්
සම්බන්ධශයන් ගත් ක්රියාමාර්ග ශමොනවා, කියන එක පිළිබඳව
වත්මන් මහ බැංකු අධිපතිවරයා ශම් ගරු සභාවට ශගන්වො ්ර ්න
කරනු ඇතැයි කියො අපි බොශපොශරොත්තු වනවා.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, වාර්තාශේ මගහැරුණු පිටු
ගැන කථා කරගලදී, පර්ශපචුශවේ ශෙෂරීස් සමාගශම් අධිපති
අර්ජුන් ඇශෙෝසියස් සමඟ අසාමානය ආකාරශයන් දුරකථනශයන්
රහශසේ උකුළු මුකුළු කරපු ශම් ගරු සභාශේ සිටින මන්ත්රීවරුන්ශග
නම් සඳහන් වුණා. මම කැමැති නැහැ ඒ නම් සඳහන් කරන්න.
ශමොක,, එතුමන්ො වැරදිකරුවන් ශනොවී එතුමන්ොට ්ර න
් යක්
ඇති කරන්න මම කැමැති නැහැ. නමුත්, අ, සමාජශද ්රබෙ
මතයක් තිශබනවා එම මන්ත්රීවරුන්ට වාහන, ාඩම්, නිවාස
ෙැබුණාය කියො. ඒ පිළිබඳ විස්තර, ජනාධිපතිතුමා විසින් රඳවා
තබා ගත්තා, කියන කාරණය මම ,න්ශන් නැහැ. පළමුශවනි
ශකොමිසශමන් ඒ පිළිබඳ විමර් නයක් සිදු ශනොවුණා නම්, ඒ
මන්ත්රීවරුන්ටත් සාධාරණයක් ශවන්න, ේටත් වඩා ශම් මු,ේවෙ
සැබෑ අයිතිකරුවන් වන රශට් ජනතාවට සාධාරණයක් ශවන්න,
පා, සටහන් ශයො,පු, දුරකථන ඇමතුම් ගත් මන්ත්රීවරුන්ට එශරහිව
එන ශචෝ,නා පිළිබඳව විමර් නයක් ශ,වැනි ශකොමිසම විසින් සිදු
කිරීම අනිවාර්ශයන්ම විය යුතුයි කියො අපි කේපනා කරනවා.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අර්ජුන් මශහේන්ද්රන්ශග නිෙ
කාෙය තුළදී කරන ෙ, විය,ම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ අභයන්තර

288

විගණන වාර්තාවක්
වත්මන් මහ බැංකුශේ අධිපතිතුමාට
2016.08.01 වන ,ා භාර ශ,නවා.
අභයන්තර විගණන
ශ,පාර්තශම්න්තුව - Internal Audit Department - හිටපු මහ
බැංකු අධිපති අර්ජුන් මශහේන්ද්රන්ශග විශගල ගමන් ඇතුළුව
අශනකුත් විය,ම් පිළිබඳ අභයන්තර විගණන වාර්තාව -“Review
of the Procedures Adopted on Foreign Travel and Other
Expenses of the Former Governor” - අංක 02 යනුශවන්
සඳහන් කරමින් මම සභාගත* කරනවා.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් වාර්තාව අනුව අවස්ථා
163කදී රාජය මු,ේ අවභාවිත කරමින් රුපියේ මිලියන 66.28ක
වංචාවක් අර්ජුන් මශහේන්ද්රන් සිදු කළ බවට ඔහුශගම යටශත්
තිබුණු අභයන්තර විගණන ශ,පාර්තශම්න්තුව වාර්තා කරො
තිශබනවා. ශම් වාර්තාව ශ,න්ශන් 2016 අශගෝස්තු මාසශද 01
වන ,ා, මීට මාස 16කට කලින්. වර්තමාන මහ බැංකු අධිපතිතුමා
මාස 16ක් පුරාවට ශම් වාර්තාව පිළිබඳ ගත් පියවර ශමොනවා,
කියන එක ඔහු විසින් රටටත්, ශම් ගරු සභාවටත් ශහළි කළ
යුතුමයි. එශහම නැත්නම් දූෂණයක් යටපත් කිරීම, දූෂණයට
අනුබෙදීම සම්බන්ධශයන් වත්මන් මහ බැංකු අධිපතිවරයා,
නීතිය ාදිරියට ශගන යෑමට සිදු වන බව අපි එතුමාට ාතාම
කනගාටුශවන් සඳහන් කරනවා. ශමොක,, එතුමාත් අශේ
අගමැතිතුමාශග පන්තිශද හිටපු මිත්රශයක් වාශගම, අශේ හිතවත්
මලික් සමරවික්රම ඇමතිතුමාත් සමඟ එකට රගර් ක්රීඩාශේ ශයදුණු
මිත්රශයක් බවට තමයි අපට ආරංි  තිශබන්ශන්. එම නිසා, ,න්ශන්
නැහැ, වයස අවුරුදු හැටඅටක් ශවෙත් එතුමාට මහ බැංකු අධිපති
තනතුර ෙැබුශණ්.
ඒ විතරක් ශනොශවයි, අ, වන තුරු පාර්ලිශම්න්තුශේ උසස්
නිෙතෙ පිළිබඳ කාරක සභාව ාදිරියටවත් එතුමා පැමිණ නැහැ.
එතුමාට එම විශ ේෂ වර්රසා,ය ෙැබුශණ්, අගමැතිතුමාශග සමීප
මිතුශරක් වීම නිසා,, ඒ වාශගම අපි සඳහන් කරන ශම් වංචාව
පිළිබඳව කිසිම පියවරක් ශනොශගන සිටින්ශන්ත් ඒ නිසා,? අප
වාශගම සමස්ත ජාතියම, තමන්ශග අරමු,ේවෙට ශමොක,
ශවන්ශන් කියො සාති ය කම්පාවට පත් ශවො ාන්න ශම් රශට්
බහුතර ජනතාවම එම ්ර ්නය නඟනවාය කියන එක ශමම ගරු
සභාවට මා සිහිපත් කරවන්න කැමැතියි.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමතුමා ගැනත් ශපොඩ්ඩක්
්ර ්න සහිතව ශන් අපි ශම් වැශඩ් පටන් ගන්ශන්. කු්රකට, අපරාධ
සම්බන්ධශයන් ාහළ නමක් ,රන රාජ් රාජරත්නම්ශග Galleon
Research Services Limited කියන සමාගශම් ආරම්භක
අධයක්ෂවරශයක් තමයි ාන්ද්රජිත් කුමාරස්වාමි මැතිතුමා. ඒ බව
සනාථ කරන්නට, සමාගශම් අධයක්ෂවරශයක් විධියට එතුමා ාන්ද්රජිත් කුමාරස්වාමි මැතිතුමා- අත්සන් කරො, ඒ සමාගම
ඇශමරිකා එක්සත් ජනප,ශද සක්රිය සමාගම් ෙැයිස්තුශවන් ාවත්
කරන ශමන් ,න්වා යවපු, “DS01: Striking off application by a
company” කියන ලියවිේෙ අංක 03 ශෙස නම් කරමින් සභාගත*
කරනවා.
ඒ වාශගම එතුමා එතැන ශසේවය කරන කාෙශද - යුතු අයුතු
ශකශසේ වුවත් - ,ැවැන්ත ධනයක් උපයො, එංගෙන්තශද ාතාම
අධික වටිනාකමකින් යුතු නිවසක් මිෙදී ගන්නවා. එම, 1A Elm
Tree Court, Elm Tree Road, London, England, NW8 9JT.
,රන නිවස මිෙදී ගැනීම තුළ විශගල විනිමය විභ ගලධිකරණය වීමක්
සිදු වී තිශබන බවට බරපතළ සැකයක් මතු වන නිසා ශම් පිළිබඳව

—————————
* පුස්තකාලපේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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විමර් නයක් පැවැත්විය යුතුයි. හැබැයි විශගල විනිමය පාෙක
සිටින්ශන් එතුමා යටශත් නිසා "ශහොරාශග අම්මාශගන් ශේන
අහනවා වාශග" ශ,යක් බවට එය පත් ශේ,ැයි කියන සාධාරණ බිය
අපට තිශබනවා.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, හිටපු මු,ේ රාජය අමාතය,
ෙක්ෂ්මන් යාපා අශබ්වර්ධන මැතිතුමා ්රසිගලධිශද සඳහන් කළ
ආකාරයට ශමම මහා වංචාශවන් ආර්ථිකයට සිදු වුණු පාඩුව
රුපියේ බිලියන 1,000ක්. ඒ කියන්ශන් රුපියේ ්රිලියනයක්.
්රිලියනය කියන්ශන් ශම් රශට් ජනතාව ශම් වංචාවට කලින් අසා
තිබුණු ාෙක්කමක් ශනොශවයි. ්රිලියනය කියන්ශන් ෙක්ෂශද ඒවා
නම් ශකෝටියක්; ශකෝටිශද ඒවා නම් ෙක්ෂයක්. අශේ ගරු බන්දුෙ
ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමාශග ගණන් බැලීම අනුව ඒක ්රිලියන
ශ,කටත් වඩා වැඩියි. ඒ ශකශසේ ශවතත් ජාතියට ශම් මහා වංචාව,
ශම් ,ැවැන්ත හානිය සිදු කිරීම පිළිබඳ වගකීම අගමැතිතුමා භාර
ගත යුතුයි. මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ ආණ්ඩු
පක්ෂශයන් කියැශවන්ශන් ශම් වාර්තාශේ අගමැතිතුමාට කිසිම
ශචෝ,නාවක් නැහැ, එතුමා නිශ,ොස් කරො තිශබනවා කියොයි.
එශහම ශවන්න ාඩ තිශබනවා. ඇයි ඒ? අපි ,න්නවා, ශම් සිදු
වීශම්දී අගමැතිතුමා ශකොමිසම ාදිරියට ගිය ,වශසේ ාතාම ,ක්ෂ
ශෙස, ාතාම තීක්ෂණ ශෙස හරස් ්ර ්න අසමින් සිටි අතිශර්ක
ශසොලිසිටර් ජනරාේවරයා ාවත් කරො, ඒ ශවනුවට ්ර න
් ඇසීම
සඳහා නීතිපතිවරයාව ශයොමු කළා. ඒ පිළිබඳව ශම් ගරු සභාශේදී
මම ්ර ්න කළාම අශේ ගරු සභානායකතුමා සඳහන් කශළේ, "ඒක
තමයි සම්්ර,ාය, අගමැතිවරයා එනවා නම් නීතිපති තමයි ්ර න
්
කරන්ශන්" කියොයි. මම උගත් නීතිය අනුව අශේ රශට්
ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 12 (1) අනු වයවස්ථාශේ සඳහන් වනවා,
"නීතිය ාදිරිශද සියලු ශ,නා සමානය" කියො. අගමැතිට එක
ක්රමයකුත්, අශනක් අයට තවත් ක්රමයකුත් තිශබන්න බැහැ.
විශ ේෂශයන්ම අගමැතිතුමාශගන් ්ර ්න අහන්න ශතෝරා ගත්
නීතිපතිවරයා, ශජයෂ්ඨයන් ගැන ශනොසෙකා
අගමැතිතුමා
විසින්ම නීතිපති තනතුරට පත් කර ගත් ශකශනක්. අගමැතිතුමා
වයවස්ථා,ායක සභාශේ සාමාජිකයකු විධියට වත්මන්
නීතිපතිවරයා පත් කර ගැනීම සඳහා සහාය පළ කළ බව මුළු රටම
,න්නා කාරණයක්. ාතින් එවැනි අනිසි සම්බන්ධයක් තිශබගලදී,
බැඳියාවන් අතර ගැටුමක් තිශබගලදී, නීතිපතිතුමා තමයි එතුමාශගන්
හරස් ්ර ්න ඇහුශේ.
මු,ේ අමාතයාං ය යටශත් තිබිය යුතු මහ බැංකුව අගමැති
යටතට ගත්ශත් ඇයි? ේළඟට, විශගලශිකයකු බව ,නිමින් අර්ජුන
මශහේන්ද්රන් ශම් තනතුරට ශයෝජනා කශළේ ඇයි? ගරු
අගමැතිතුමනි, අමාතය මණ්ඩෙය විසින් විශරෝධතාව පළ කරගලදී,
අර්ජුන මශහේන්ද්රන්ට ශම් තනතුර ශ,න්න එපා කියගලදී, "ඒ පිළිබඳව
වගකීම මා භාර ගන්නවා" යනුශවන් ඔබතුමා ්රකා කළා,? එශසේ
්රකා කළා නම්, එයින් ඔබතුමා අ,හස් කශළේ කුමක්,? වංචාව
ශහළි වීශමන් පසුව ඒ පිළිබඳ වගකීම භාර ගත් පුගලගෙයා විධියට,
වගකීම භාර ගැනීශම් ්රතිලෙයක් විධියට ඔබතුමා ගත් ක්රියා
මාර්ගය කුමක්,?
සාමානයශයන් වගකීම ,ැරූ ශකනා ාේො අස්වනවා ශන්,?
ේළඟට ජනාධිපතිතුමා ්රකා
කරො තිශබනවා, එතුමාට
පාර්ලිශම්න්තුව හදිසිශද විසුරුවා හරින්න සිදු වුශණ්, ඩිේ
ගුණශසේකර මැතිතුමාශග ්රධානත්වශයන් තිබුණු "ශකෝේ" එශක්
වාර්තාව පාර්ලිශම්න්තුවට ාදිරිපත් වන එක වළක්වා ගන්න
අගමැතිතුමා කළ ාේලීම මතයි කියො. ඔබ එවැනි ාේලීමක්
කළා,? ඇයි, වාර්තාව එනවාට භය වුශණ්? ශම් කිසි ්ර න
් යක්
ශකොමිසම ාදිරිශද මතු ශනොවුණු නිසා ශකොමසාරිස්වරුන්ට
අගමැතිවරයා සම්බන්ධශයන් ගත යුතු නිගමනය ගැනීශම්
අවස්ථාව අහිමි වුණා. එම නිසා අසාධාරණ විධියට විමර් නය
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සිගලධ කරො අගමැතිතුමා නිර්ශ,ෝෂී වුණාය කියො සඳහන් කිරීම
ඒ ශකොමසාරිස්වරුන්ට කරන අසාධාරණයක් විධියටයි අපි
,කින්ශන්.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මහ බැංකුවට අලි ගහො ශම්
වනශකොට අවුරුදු 3යි. අවුරුදු 3ක් තිස්ශසේ අපි ශම් ගැන කථා කළා;
සංවා, කළා; උගලශඝෝෂණ කළා; සම්මන්ත්රණ පැවැත්වූවා;
ශපළපාළි ගියා. ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා "කවු,, ශහොරා"
කියො ශම් ගරු සභාශේ ඇහුවාම, මුළු රටම ,ැන් ,න්නවා, "කවු,,
ශහොරා" කියන එක. එම නිසා ශම් ගැන කථා කරමින් සිටීශමන්
ලෙක් නැහැ. අ,ටත් මහ බැංකුව ශහොරා කාපු අය ඒ මහා මු,ෙ කිසි
හිරිකිතයක් නැතිව ්රසිගලධිශද භුක්ති විඳිමින් සිටිනවා. ශහොරු
අේෙනවා කියන නාඩගමක් පමණක් රට ාදිරිශද ,කින්න
ෙැශබනවා. ශවනත් අය බිලිදීශමන් සැබෑ ශහොරුන්; වංචාශේ මහා
ශමොළකරුවන් සඟවා ගැනීමට, යටපත් කිරීමට ශම් රශට් ජනතාව
ාඩ ශ,න්ශන් නැහැ. අමරවීර ඇමතිතුමා සඳහන් කළා, ශම්ක
මාධය සන්,ර් නයක් ශනොශවයි, ජනාධිපතිතුමා ගැන වි ව
් ාසය
තබන්න කියො.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශ,කක් තිශබනවා.

ගරු උදය ප්රභාත් ගේමන්පිල මහතා

(ைொண்புைிகு உதய ெிரெொத் கம்ைன்ெில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ශහොඳයි. එශහම නම්, මම ාතිරි ටික ශේගශයන් කියන්නම්.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපට එතුමා ශකශරහි
වි ්වාසය තබන්න බැරි බව අපි ,න්නවා. වැටක් පැනො ශපොේ
ශගඩි ශ,කක් ශහොරකම් කළාම අේො ශගන ගිහිේො රක්ෂිත
බන්ධනාගාරශද ,මනවා. ශපොේෙකින් ගහො අඹ ාත්තක් කඩා
ගත්තාම අේො ශගන ගිහිේො රක්ෂිත බන්ධනාගාරශද ,මනවා.
ශම් බැඳුම්කර ගනුශ,නුව සම්බන්ධ වර,ට පළමුශවනි පුගලගෙයා
අත් අඩංගුවට ගන්න අවුරුදු තුනක් ගත වුණා. ශමවැනි අපරාධයක්
මීට කලින් වාර්තා ශවො තිශබනවා,? ජනාධිපතිතුමා මුේ යුගශද
පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හැරිශද ශම් සඳහාය කිේවා. රශට්
ාේලීමක් තිබුණා, මහ බැංකු අධිපති ාවත් කරන්න කියො.
නමුත්, ඔහුශග ුරර කාෙය අවසන් වන තුරු ඒ ාේලීම ාටු වුශණ්
නැහැ. එම නිසා ජනාධිපති ශකොමිසම දිහා සැකශයන් බෙන්න
අපට අති යින්ම සාධාරණ ශහේතු තිබුණා.
අවසාන ව ශයන්, ශම් කාරණය ගැනත් මා කියන්න ඕනෑ.
ජනාධිපතිතුමා ,ැන්වත් හරියට කඩුව වනා ශහොරුන්ට ,ඬුවම්
ශනොකශළොත්, ශම් රශට් ජනතාව ශපබරවාරි 10 වැනි,ා ශහොරුන්ට
වාශගම ජනාධිපතිතුමාටත් ,ඬුවම් කරන්න කඩු වනාශගන; කඩු
අශමෝරාශගන බොශගන සිටිනවා කියන එක සිහිපත් කරවන්න
කැමැතියි.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අවසාන විනාඩිශද
ශම්
කාරණයත් මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ශචෝ,නා 34ක් තිශබන
බරපතළ වංචා, දූෂණ, රාජය සම්පත්, වර්රසා,, බෙය හා අධිකාරිය
අනිසි ශෙස භාවිතා කිරීම සම්බන්ධශයන් විමර් නය කිරීම සඳහා
වූ ජනාධිපති පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් සභාශේ අවසන් වාර්තාශේ
කිසිම මු,ේ ශසොරකමක් පිළිබඳව නැහැ. මහ බැංකු බැඳුම්කර
වංචාව වාශග සැෙසුම්සහගතව මු,ේ ශසොරකම් කිරීමක් පිළිබඳව
ශම් ශචෝ,නා 34ම නැහැ. ශමහි තිශබන්ශන් අයථාකාරී
ආකාරශයන් සිදු වුණාය කියන ගනුශ,නු පිළිබඳව ශචෝ,නා.
හැබැයි, මා නීතිඥයකු විධියට ශම් වාර්තාව ලිේවාය කියන
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[ගරු උ,ය ්රභාත් ගම්මන්පිෙ මහතා]

විනි ්චයකාරවරුන්ශග නඩු තීන්දු කියවා තිශබනවා. එම නඩු
තීන්දුවෙ තමන් නිගමනයට එළඹීමට ශහේතුව ලිඛිත හා වාි ක
සාක්ෂිවලින් උපුටා ,ැක්වීමක් සිදු කරනවා. හැබැයි, ශම් වාර්තාශේ
එශහම කිසි ශ,යක් නැහැ. ශචෝ,නාව විස්තර කරනවා. ේට පස්ශසේ
ඒ සම්බන්ධශයන් අ,ාළ නීතිය විස්තර කරො, ඒ නීතිය යටශත්
නඩු පැවරීමට සෙකා බෙන ශමන් නිර්ශගල කරනවා. හැබැයි, මහ
බැංකු බැඳුම්කර වාර්තාශේ ලිඛිත සහ වාි ක සාක්ෂි උපුටා
,ක්වමින් තමන්ශග නිගමනයට ශහේතු ,ක්වනවා. ඕනෑම නඩු
තීන්දුවක් එශහමයි. උගත් විනිසුරුවරු ඒ වාර්තාව ලිේවා නම්,
එතුමන්ොශග පරිචය අනුව අනිවාර්යශයන්ම ලියන්ශන් එශහමයි.
එම නිසා මට සාධාරණ සැකයක් තිශබනවා, විනිසුරුවරුන් ලිවූ
වාර්තා ශවනුවට වයාජ වාර්තාවක් ාදිරිපත් කර තිශබනවා,
කියො. මා උ,ාහරණ කීපයක් ශ,න්නම්. මූොසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, මට විනාඩියක් ශ,න්න. ශම් කරුණ ාතා වැ,ගත්.
,ැන් බෙන්න, මහින්, රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ශචෝ,නාවක්
තිශබනවා, ස්වාධීන රූපවාහිනිශද ,ැන්වීම්වෙට රුපියේ මිලියන
102ක මු,ෙක් ශගේශේ නැහැයි කියො. හැබැයි, ශම් ශකොමිසම
ාදිරිශද යම් කරුණක් ශහළිවනවා. මට ඒ දිනය ශපොඩ්ඩක්
බොගන්න ඕනෑ. ජනාධිපති නීතිඥ ගාමිණී මාරපන මැතිතුමාශග
හරස් ්ර ්නවෙදී පිළිගන්නවා, ITN ආයතනශද අභයන්තර
විගණන වාර්තාව බරපතළ ශෙස අඩු පාඩු තිශබන වාර්තාවක්
කියො. නමුත්, ඒ ගැන සඳහනක් නැහැ. ඒ වාශගම ශම් ,ැන්වීම්
ෙබා දුන් ශකනා වන Media Factory (Pvt) Limited කියන
ආයතනය -වැරදිකරු වනවා නම්, විය යුතු ශකනා- සඳහන්
කරනවා, "අපි මිලියන 65ක් ,ැන්වීම්වෙට ශගේවා. මිලියන 65ක්
,ැන්වීම්වෙට ශගවපු නිසා තමයි අපට තවත් ,ැන්වීම් ්රමාණයක්
ශනොමිශේ ෙැබුශණ්" කියො.
,ත් බුරුසුවක් ගන්න ගියාමත් කියනවා ශන්, "Buy one and
get one free." කියො. මිලියන 65ක් ශගවො ,ැන්වීම් ,ැමීශමන් ඒ
අයට ,ැවැන්ත මු,ෙක් ෙැබුණ නිසා, අපටත් ශනොමිශේ ්රසා,
,ැන්වීම් ෙැබිො තිශබනවා ශප්ගලගලික නාළිකාවලින්. ඒ Media
Factory (Pvt) Limited
ආයතනය කියනවා, "අශනක්
ආයතනවෙට වඩා අඩුශවන් තමයි අපට ්රසා, ,ැන්වීම් ෙැබුශණ්."
කියො.

වංචාශවන්, දූෂණශයන් ශසොරකම් කර තිශබන අයට වසර තුනක්
පුරාවට නිසි පිළිතුරු, නිසි ,ඬුවම් ෙබා දීම අධිකරණශයන් සිදු
ශනොවුණ නිසා, ජනතා අධිකරණශයන් ,ඬුවම් ෙබා දිය යුතුයි
කියො. ඒ ශයෝජනාව කරමින් මා නිහඬ වනවා. ශබොශහොම පින්.
[අ.භා. 2.53]

ගරු අජිත් පී. පපපර්රා මහතා (විුලලිබල හා පුනර්ජනනීය
බලශ්ක්තිඥ නිපයෝජය අමාතයතුමා)
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தெரரரொ
புதுப்ெிக்கத்தக்க ெக்தி ெிரதி அமைச்ெர்)

ைின்வலு

ைற்றும்

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

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු උ,ය ්රභාත් ගම්මන්පිෙ
මන්ත්රීතුමාශග කථාශවන් පසුව මට කථා කරන්න ෙැබීම ගැන මා
සතුටු වනවා. එතුමා අ, උ,ෑසන ගරු මහින්, අමරවීර ඇමතිතුමා
කථා කරන ශවොශේ ාතා වෙංගු ්ර ්නයක් ඇහුවා. ඒ තමයි,
2008 සිට 2014 ,ක්වා කාෙය තුළ එනම්, මහින්, රාජපක්ෂ
මැතිතුමා ශම් රශට් ජනාධිපති ුරරය සහ මු,ේ ඇමතිකම ,රපු, ඒ
වාශගම මහ බැංකුව මහින්, රාජපක්ෂ මැතිතුමා යටශත් තිබුණු, ඒ
වාශගම අජිත් නිවාඩ් කබ්රාේ මහ බැංකුශේ අධිපති ුරරය ,රපු
කාෙ සීමාව තුළ අයථා ශෙස බැඳුම්කර ගනුශ,නු සිදු වූ බවට
ශකොශහේ, තිශබන්ශන් කියො අභිශයෝගයක් කිරීම. ගරු මහින්,
අමරවීර මැතිතුමා ඒ ශවොශේ ඒකට පිළිතුරක් දුන්ශන් නැහැ.
එතුමා කිේවා, "මම ,න්නවා. ,ැන් කියන්න බැහැ." කියො. මම
කියනවා වාර්තාශේ 447 වන පිටුශේ 3 වන ශජ්,ශද පැහැදිලිව
තිශබනවා, "2008 සිට 2015 ,ක්වා කාෙ සීමාව තුළ බැඳුම්කර
නිකුත් කිරීම පිළිබඳ ්රමාණවත් සාක්ෂි - adequate evidence තිශබනවා, අයථා ශෙස ශම් ගනුශ,නු සිදු වුණා." කියො.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ අනුව නිර්ශගල කරනවා,
"ශමම කාෙයට අ,ාළව forensic audit එකක් කරො තවත්
ාස්සරහාට යන්න." කියො. ඒ කියන්ශන්, ශම් පිළිබඳව ගරු
අග්රාමාතයතුමා - [බාධා කිරීමක්]

ගරු උදය ප්රභාත් ගේමන්පිල මහතා

(ைொண்புைிகு உதய ெிரெொத் கம்ைன்ெில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි-

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමා, කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු උදය ප්රභාත් ගේමන්පිල මහතා

(ைொண்புைிகு உதய ெிரெொத் கம்ைன்ெில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ගරු අජිත් පී. පපපර්රා මහතා

(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தெரரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මට කථා කරන්න ාඩ ශ,න්න ශකෝ.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

ශම් කාරණය කිසිශසේත්ම වාර්තාශේ සඳහන් ශවන්ශන් නැතුව
එක පාරට කියනවා. අවසාන වාකය බෙන්න. Media Factory
(Pvt) Limited ආයතනය ශකොමිසමට ,ැනුම් ශ,නවා, "තව
ශගවීමට ඇත්ශත් මිලියන 10ක්." කියො. මිලියන 10යි ශගවන්න
තිශබන්ශන් කියො ITN ආයතනය ,ැනුම් දුන් බව Media Factory
(Pvt) Limited ආයතනය ලිඛිත සාක්ෂි සහිතව ශකොමිසම ාදිරිශද
ශහළි කර තිශබගලදී ශම් කරුණු යටපත් කරො, තයක්වත්
ශගවන්ශන් නැතුව මිලියන 102ක ,ැන්වීම් ,ා ගත්තාය කියන
ශචෝ,නාව ාතාම අතාර්කිකයි. එය මා ,න්නා ඒ උගත්
විනිසුරුවරුන් ලිවිය ශනොහැකියි. ශම් වාර්තාශේ තිශබන ශචෝ,නා
34 ගැනම ඒ ආකාරශයන් පැහැදිලි කරත හැකියි.

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු අජිත් පී. ශපශර්රා
නිශයෝජය අමාතයතුමා මශග නම සඳහන් කරමින් යමක් සඳහන්
කළා. මම ,ැන් තවත් රැස්වීමකට සහභාී ශවන්න පිටත් විය යුතු
නිසා ශම්කට උත්තරයක් දීො යන්න ඕනෑ. නැත්නම් හැන්සාඩ්
වාර්තාවට අසාධාරණයක් වනවා.

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කාෙය ශනොමැති නිසා
අවසාන ව ශයන් මා කියන්ශන්, ශම් රශට් ජනතාවශග මු,ේ

ගරු නිශයෝජය අමාතයතුමනි, වාර්තාශේ ඔබතුමා කියපු 3වන
ශජ්,ය මම කියවන්නම්. එහි ශමශසේ සඳහන් ශවනවා:

(The Hon. Presiding Member)

ගරු උ,ය ්රභාත් ගම්මන්පිෙ මන්ත්රීතුමා, කාරණය කියන්න.

ගරු උදය ප්රභාත් ගේමන්පිල මහතා

(ைொண்புைிகு உதய ெிரெொத் கம்ைன்ெில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)
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“In these circumstances, there is adequate evidence to form the
view that, there is a likelihood that some irregularities have
taken place in the acceptance of Direct Placements, prior to
2015.”

තුන්වන ශජ්,ය ඒක ශන්, ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමනි?

ගරු අජිත් පී. පපපර්රා මහතා

(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தெரரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඔේ.

ගරු උදය ප්රභාත් ගේමන්පිල මහතා

(ைொண்புைிகு உதய ெிரெொத் கம்ைன்ெில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

එතශකොට ,ැන් ගරු අගමැතිතුමා ශේදිකාශේ කියනවා වාශග,
ශමතැන බිලියන 4,000ක කතන්,රයක් නැහැ.

ගරු අජිත් පී. පපපර්රා මහතා

(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தெரரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඒක ශනොශවයි ්ර ්නය.

ගරු උදය ප්රභාත් ගේමන්පිල මහතා

(ைொண்புைிகு உதய ெிரெொத் கம்ைன்ெில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ශමතැන කියන්ශන්, ,ැන් ශම් ශහළි ශවො තිශබන කරුණු
අනුව, - [බාධා කිරීමක්]

ගරු අජිත් පී. පපපර්රා මහතා

(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தெரரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මශග ශවොව.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමාට කථාව කරන්න
අවස්ථාව ශ,න්න.

ගරු උදය ප්රභාත් ගේමන්පිල මහතා

(ைொண்புைிகு உதய ெிரெொத் கம்ைன்ெில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

එශහම නම් එළිශදදී තමයි - [බාධා කිරීමක්]

ගරු අජිත් පී. පපපර්රා මහතා

(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தெரரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

එළියට ඇවිේො කථා කරන්න ශ,යක් නැහැ, ගරු
මන්ත්රීතුමනි. මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් මශග ශවොව.
ශම්වා ශේදිකාවෙ ප,නමක් ශනොමැතිව කියන තවත් කථා
පමණයි. 2008 සිට 2015 ,ක්වා වූ ගනුශ,නු පිළිබඳව
ශරේෂ්ඨාධිකරණ විනි ්චයකාරවරු ශ,ශ,ශනක් සහ හිටපු
විගණකාධිපතිතුමා සාමාජිකත්වය ,රන ජනාධිපති පරීක්ෂණ
ශකොමිෂන් සභාවකින් විස්තරාත්මකව වි ්ශේෂණය කරො,
පැහැදිලිව නිගමනය කරො, අවසානශද කියනවා, "අයථා
බැඳුම්කර පිළිබඳව ්රමාණවත් සාක්ෂි ඇත." කියො. ඒ කියන්ශන්,
ඒ කාෙශද; අජිත් නිවාඩ් කබ්රාේශග කාෙශද සිදු වූ බවට. ඒක
නිසා, ඒ පිළිබඳව ශවෝහාරික විගණනයක් කළ යුතුයි කියො. ශම්ක
තමයි අපි ශකෝේ කමිටුශේ කිේශේ; ශම්ක තමයි අපි
පාර්ලිශම්න්තුශේ කිේශේ. ශම් ශහොරකම 2008 ාඳො 2015
වනශතක් ආවා. 2015න් පස්ශසත් දිගට ආවා. ඒක තමයි අපි
කිේශේ. ශම් ශහොර කණ්ඩායමට ශගල පාෙනයක් නැහැ,
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.
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ශමතැන ශවො තිශබන ශගල ශම්කයි. ගරු උ,ය ්රභාත්
ගම්මන්පිෙ මන්ත්රීතුමාශග මතය තමයි 2015න් එහා පැත්ත සුදුයි,
2015 පහු වුණු ගමන් කළුයි කියන එක. ශමච්චර ශවො කිේශේ,
"ඔශහොම පිටුවක් නැහැ, එශහම එකක් නැහැ"යි කියො. එතුමාට
ාංග්රීසි ශත්ශරනවා. එතුමා ශරගල, ඇන්,ාට ඕස්ශරේලියාශේ ාශගන
ගත්ත, සුදු ජාතික වයාපාරිකයන් සමඟ වයාපාරික කටයුතු කරපු,
ශහොඳට ආර්ථික වි,යාව, ාංජිශන්රු වි,යාව, ශගල පාෙන වි,යාව,
නීතිය ,න්න මහත්තශයක්ශන්. එතුමාට මම 447ශවනි පිටුව
ශපන්වො කියො දුන්නාම 2008 ාඳො 2015 ,ක්වා මහ වි ාෙ
ශහොරකමක් තිශබනවා කියො, ,ැන් එතුමා කියනවා, "ඔය කියපු
තරම් ගණනක් නැහැ"යි කියො. උ,ෑසන අශේ අහිංසක ගරු
මහින්, අමරවීර ඇමතිතුමාට අභිශයෝග කශළේ ශකොශහොම,?
"එශහම එකක් නැහැ"යි කියො. මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,
,ැන් මම වාර්තාශවන් උපුටා අරශගන ශේ,ය සමඟ කියන විට
කියනවා, "නැහැ, ඔය තරම් ගණනක් නැහැ"යි කියො. ශමොකක්,
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් කථාව, ශම් රශට් ජාතිය
ශනොමඟ යවන ශම් වැඩ පිළිශවළ?
ශහොරකමක් තිශබනවා. එ,ාත් ශහොරකම් වුණා, අ,ත් ශහොරකම්
ශවනවා. ඒක තමයි ්ර ්නය. ඒක අපි ශත්රුම් ගන්නට ඕනෑ. එ,ා
ශහොරකමක් නැහැයි කියො ශම්ක පටන් ගත්ශතොත් ශම් ්ර ්නය
විසඳන්නට බැහැ. ඒක තමයි තත්ත්වය.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ වාශගම මම එතුමාට තවත්
පිළිතුරක් ශ,න්නට ඕනෑ. එතුමාත්, හිටපු අමාතය ගරු විමේ
වීරවං මැතිතුමාත් පුරුගල,ට වාශග කියාශගන යනවා "ශකෝේ"
එශක් එක්සත් ජාතික පක්ෂශද සාමාජිකයන් නව ශ,නා "ශකෝේ"
එශකන් කළ පරීක්ෂණ වාර්තාවට පා, සටහන් තබො ශහොරු
ආරක්ෂා කළා කියො, තවම කියනවා. මූොසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, ශරේෂ්ඨාධිකරණ විනි ්චයකාරවරු ශ,ශ,ශනක් සහ
හිටපු විගණකාධිපතිවරශයක් එකතු ශවො අවුරුගල,කට වැඩි
කාෙයක් සාක්ෂි විභාග කරො හ,පු ශම් වාර්තාව ශමොකක්,
කියන්ශන්? ශම් පා, සටහන් එකින් එක, එකින් එක වි ්ශේෂණ
කරො කියනවා, -ගරු ආචාර්ය හර්ෂ, සිේවා මැතිතුමා ඒවා
විස්තර කළා- සමස්තයක් ව ශයන් ගත් කෙ පා, සටහන්
සාක්ෂිවෙට අනුකූෙය; පා, සටහන් නිවැරදිය; පා, සටහන්
නීතයනුකූෙය; පා, සටහන්වලින් සිදු කර ඇත්ශත් වඩාත් නිවැරදි
නිගමනයකට එළැඹීමට "ශකෝේ" එකට උපකාර වීමය කියො. ඒ
අනුව ශම් ශකොමිෂන් සභාව කියනවා "ශකෝේ" එශක් සියලු
ශ,නාම එකඟ වුණු නිගමනයන්, -නිගමනයන් ගැන
පරස්පරතාවක් නැහැ- සෙකා බැලිය යුත්ශත් පා, සටහන්,
එකතුවය කියො. ඒ වාශගම විගණකාධිපතිතුමා විසින් ආර්ථික
වි,යාව අනුව යම් යම් කාරණා වැරදියි කියො කියන විට, අපි
ශපන්වො දුන්නා ඒවා වැරදියි කියො. විගණකාධිපති වැරදි නම්
වැරදියි. ඒ වාශගම "ශකෝේ" එශක් හිටපු නීතිය සහ ආර්ථික
වි,යාව පිළිබඳව එපමණක් ශනො,න්නා ගරු මන්ත්රීතුමන්ො වැරදි
කරුණු කියන විට අපි ඒවා වැරැදියි කියො ශපන්වො දුන්නා. අපි
කිේශේ නැහැ ශහොරකමක් වුශණ් නැහැයි කියො. අපි කිේශේ,
ශහොරාව අේෙගලදී හරියට අේෙන්න, හරි ගණන කියන්න කියො.
ශම් ශහොරකමට වග කිව යුතු පුගලගෙයන්ට ,ඬුවම් කරන්නට ශම්
තිශබන සාක්ෂි ශහොඳටම ඇති. සතය තත්ත්වය කිේවාම ශහොඳටම
ඇති. හැබැයි ශම් අය උත්සාහ කශළේ ශහොරු ශවනුවට ශගල පාෙන
ව ශයන් ාෙක්කයන් කරා යන්නට.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ,ැන් අ, ශමොකක්, කියන්ශන්?
අ, ගරු විමේ වීරවං මැතිතුමාත්, ගරු උ,ය ්රභාත් ගම්මන්පිෙ
මැතිතුමාත් කියනවා, ශම් වාර්තා පිළිබඳව වි ්වාසයක් නැහැ
කියො. ශම් රශට් පවතින නීතිය අනුව ගරු ජනාධිපතිතුමා,
ජනාධිපති පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් සභාවක් පත් කරො, රශට් ාහළම
අධිකරණය
වන
ශරේෂ්ඨාධිකරණශද
විනි ්චයකාරවරුන්

295

පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු අජිත් පී. ශපශර්රා මහතා]

ශ,ශ,ශනකුශගන් සමන්විතව ඒ කමිටුව පත් කරො ශම් රශට්
පිළිගත් නීතිය සහ කාර්ය පටිපාටිය අනුව සාක්ෂි විභාග කරො
තීන්දුවක් දුන්නාට පස්ශසේ ගරු උ,ය ්රභාත් ගම්මන්පිෙ මැතිතුමා
කියනවා, "අපිට ඒක වි ්වාස කරන්න බැහැ" කියො. ගරු විමේ
වීරවං මැතිතුමාත් කියනවා, "අපිට ඒක වි ්වාස කරන්න බැහැ"
කියො. එතශකොට කාව, වි ්වාස කරන්ශන්? කාව, වි ව
් ාස
කරන්ශන්?
පළමුශවනි
වතාවටයි
විස්තරාත්මක,
වි ්ශේෂණාත්මක, නීතයනුකූෙව අව ය කරුණු මැනවින්
අධයයනය කරන ෙ, වාර්තාවක් ාදිරිපත් ශවො තිශබන්ශන්. ශම්
ශකොමිෂන් සභාව පත් කිරීශම්දී තිබුණු ශච්තනාව කුමක් වුණත්
අවසානශද දී අපි ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ, ශරේෂ්ඨාධිකරණ
විනි ්චයකාරවරුන්
ශ,ශ,ශනකුශගන්
සහ
විගණකාධිපතිවරශයකුශගන් සමන්විත ශකොමිෂන් සභාවක් විසින්
සම්ප,ානය කළ ශම් වාර්තාව තුළින් අගමැති ගරු රනිේ වික්රමසිංහ
මැතිතුමා කිසිදු වර,කට වර,කරු ශනොවන බව සඳහන් කරො
තිබීම ගැන. අ, ඒක ඔවුන් පිළිගන්නට ෙැහැස්තියි. හැබැයි
කියනවා, "එශහම ශවො තිශබන්ශන් ශමශහම ශමශහම නිසා"
කියො. කලින් කිේශේ එශහම එකක් නැහැයි කියො. අ,
පිළිගන්නවා, ගරු රනිේ වික්රමසිංහ මැතිතුමා නිවැරදියි, රනිේ
වික්රමසිංහ මැතිතුමාට කිසිම ශචෝ,නාවක් නැහැයි කියො.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ාන් පසුව අ, ගරු කබීර් හාෂීම්
ඇමතිතුමාශගත්, ගරු මලික් සමරවික්රම මැතිතුමාශගත් නම්
සඳහන් කරො අයථා ශචෝ,නා ාදිරිපත් කළා. ශබොශහොම
පැහැදිලිව සඳහන් කරො තිශබනවා ගරු කබීර් හාෂීම් මැතිතුමාත්,
ගරු මලික් සමරවික්රම මැතිතුමාත් සහභාගි වුණු උ,ෑසන රැස්වීම
ාතාම නීතයනුකූෙ මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා අව ය වන මු,ේ ෙබා
ගැනීම උශ,සා වූ සාකච්ඡාවක් පමණයි;
බැඳුම්කර නිකුතුව ශහෝ ඒ හා සම්බන්ධ කිසිම ශ,යක් කථා
වුශණ් නැහැ; ඒ සාකච්ඡාව රහස් සාකච්ඡාවක් ශනොශවයි; ඒක
ාහළ නිෙධාරින් සියලුශ,නාම සහභාී වුණු විවිත සාකච්ඡාවක්.
එය ශහළි,රේ ශවො, ඒ පිළිබඳව ශකොමිෂන් සභාව නිගමනය
කරො, ශකොමිෂන් සභා වාර්තාව නිකුත් කළාට පස්ශසේ, ශකොමිෂන්
සභා වාර්තාව ශම්ස උඩ තියාශගන අ, කියනවා, "එශහම
ශනොශවයි." කියො. මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කාට, ශම්
කථාව කියන්ශන්? ශම් රශට් ජනතාව තවත් දිගින් දිගටම ශනොමඟ
යවන්නයි ශම් උත්සාහ කරන්ශන්.
ශම් ශකොමිෂන් සභාව පත් කිරීම ගැන අපි ජනාධිපතිතුමාට
ස්තුතිවන්ත වනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික
පක්ෂශද නායකත්වයත් ශම් බැඳුම්කර ගිවිසුම පිළිබඳ කිසිදු
ආකාරයක වග කීමක් ශනොමැති බව ශම් ශකොමිෂන් සභාව මඟින්
ාතාමත් පැහැදිලිව ,ක්වා තිශබන බව අපි වග කීශමන් කියනවා.
ඒ විතරක් ශනොශවයි, මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. කරුණු
ශහොයො බෙො, සියලුම සාක්ෂි වි ්ශේෂණය කරො, අ,ාළ නීතිය
හා ආර්ථික වි,යාව පිළිබඳ මූෙ ධර්ම අධයයනය කරො, COPE
එශක් ක්රියාකාරීව සහභාී ශවච්ච මන්ත්රීවරුන්ට ාතාම බරපතළ
විධියට ශම් සභාශේදීත්, ාන් පිටතදීත් අපහාසවෙට මුහුණ ශ,න්න
සිදු වුණා. ශමොකක්, කිේශේ? අපි ශහොරු ආරක්ෂා කළාය කිේවා.
,ැන් බැඳුම්කර ශකොමිෂන් සභාශේ වාර්තාව කියනවා, "අශනක්
සාමාජිකයන්ට වඩා නීතිය සහ ආර්ථික වි,යාව පිළිබඳ මූෙ ධර්ම
කාරණා පිළිබඳව නිවැරදිව වි ්ශේෂණ ාදිරිපත් කරො
තිශබන්ශන් එක්සත් ජාතික පක්ෂශද මන්ත්රීවරු නවශ,නා."
කියො. මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ වාශගම ාතාම විශ ේෂ
සිගලධියක් පිළිබඳව සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ඒ විශ ේෂ සිගලධිය පුවත්
පත්වෙත් වාර්තා වුණා, "ශෙොකු විවා,යට ෙක් ශවො, ශබොශහොම
උණුසුම් තත්ත්වයක් COPE එශක් ඇති වුණා." කියො.
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විගණකාධිපතිවරයාශග ගණන් මිනුම්වෙ වැරදි අපි ශපන්වා
ශ,නශකොට විගණකාධිපතිට වැරශ,න්න බැහැ. විගණකාධිපති
කියන ශගල එශෙසම පිළිගන්න ඕනෑය කියො ශෙොකු තර්කයක්
ඇති වුණා. අශේ මිත්ර හඳුන්ශනත්ති මන්ත්රීතුමා කිේවා, "එශහම
බැහැ. විගණකාධිපති කිේශවොත් කිේවා." කියො. අපි කිේවා,
"එශහම ශනොශවයි. විගණකාධිපතිට වැරදිො නම්, ඒක වැරදිො."
කියො. ශමොක,, විගණකාධිපතිවරයා කලින් පිළිඅරශගන තිබුණා,
ඔහුට ශහෝ ඔහුශග කාර්ය මණ්ඩෙයට ආර්ථික වි,යාව පිළිබඳව
විශ ේෂඥතාවක්
නැහැ.
ඔවුන්ට
සුදුසුකම්
තිශබන්ශන්
ගණකාධිකරණය පිළිබඳවයි; විගණනය පිළිබඳව පමණයි කියො.
ආර්ථික වි,යාව පිළිබඳ විශ ේෂඥතාවක් ඇති, ආචාර්ය උපාධිය
ශහෝ ශවනත් ප ්චාත් උපාධි සුදුසුකම් සහිත කිසිශවක් ඔවුන්ශග
නිගමනවෙට ,ායක වුශණ් නැහැයි කියො ඔවුන් පිළිගත්තා. එය
ඔවුන්ශග වාර්තාවට ඇතුළත් කරො තිබුණා. ඒ නිසා ඔවුන්
පිළිගත්තා, ඔවුන්ට වැරදීමක් ශවො තිශබනවා කියො. හැබැයි ඒ
අවස්ථාශේදී, ඒ වාර්තාව එශෙසම තිබිය යුතුයි; ,ැන් කළ හැකි
යමක් නැහැ කියන ස්ථාවරය මතු වුණා. අපි කිේවා, "අශේ ඒ
ශවනස් අ,හස වාර්තා කරන්න." කියො.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් වාර්තාශේ 662වන පිටුශේ
ාතාමත් පැහැදිලිව සඳහන් කරො තිශබනවා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ
, සිේවා, අජිත් පී. ශපශර්රා හා ගරු අශ ෝක් අශබ්සිංහ ඇතුළු
එක්සත් ජාතික පක්ෂශද COPE එශක් මන්ත්රීවරු ාදිරිපත් කරපු
ශම් අොභ ගණනය පිළිබඳ ඒ ආර්ථික වි,යා මූෙ ධර්මය නිවැරදියි.
ඒක තමයි ශම් ගණනය කිරීම් පිළිබඳව තිබුණු හරය කියො.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අම්මා ශහෝ තාත්තාවත් ශම් තරම්
පිරිසිදු චරිත සහතික අපට ශ,න්ශන් නැහැ. කට තිබුණු පළියට
මිනිසුන්ශග චරිත ඝාතනය කරන්න තැන් තැන්වෙ කියවන
විශේචකයන්ට මම කියනවා, පාර්ලිශම්න්තුශේ අපි වගකීම් ාෂ්ට
කරනශකොට කිසිම ,වසක ශහොරු ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු
කරො නැහැ. කිසිම ,වසක ශහොරු ශවනුශවන් අපි ශපනී ාඳො
නැහැ. අපි හැම ශවොශේම ශපනී ාඳො තිශබන්ශන්, ශහොරුන්ට
එශරහිවයි.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එ,ා අර්ජුන ඇශෙෝසියස්ට
එශරහිව COPE එශක්දී කිසිදු නිගමනයකට එළශඹන්න සුනිේ
හඳුන්ශනත්ති සභාපතිතුමා ශහෝ ඔවුන් සමඟ එකඟ ශවච්ච
අශනක් මන්ත්රීවරු කිසිශවකු කටයුතු කශළේ නැහැ. ඔවුන්ශග
ස්ථාවරය වුශණ්, ඇශෙෝසියස්ට එශරහිව සාක්ෂි නැහැ කියන
එකයි. මමයි ාදිරිපත් කශළේ, ඇශෙෝසියස්ට එශරහිව අපරාධ
පරීක්ෂණයක් කළ යුතුයි; පර්ශපචුවේ ශෙෂරීස් සමාගශම්
අධයක්ෂකවරුන්ට එශරහිව අපරාධ පරීක්ෂණ කළ යුතුයි කියො.
ඒ ස්ථාවරය මමයි ාදිරිපත් කශළේ. බහුතරයක විශරෝධතාව නිසා ඒ
ස්ථාවරය ඇතුළත් කර ගන්න අපට බැරි වුණා.
අන්තිමට ජනාධිපති පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් සභාව හරහා,
ජනාධිපති පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් සභාශේ නියමය පිට ශපොලිස්
පරීක්ෂණ කරො තමයි ශම් කටයුතු අනාවරණය කර ගන්න
පුළුවන්කම ෙැබුශණ්. හැන්සාඩ්ගත වීම සඳහා මම ාතා වග
කීශමන් කියනවා, ශම් කමිටුවට ක්රියාකාරීව, සතයවාදීව හා
නිවැරදිව, නිවැරදි නීතිය මත, නිවැරදි ආර්ථික වි,යා මූෙ ධර්ම
මත සහභාී ශවච්ච එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිශයෝජනය කරපු
COPE එශක් සාමාජිකයන් නවශ,නාශග ක්රියාව සියයට සියයක්
ශමම ජනාධිපති පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් සභාව අනුමත කරො
තිශබන බව. අපට ාතා ාහළ චරිත සහතිකයක් ෙබා දීො
තිශබනවා. ාතුරු මන්ත්රීවරුන් ගැන අශේ අශග්රවයක් නැහැ.
නමුත්, අපි ඔවුන්ට කියනවා, ඔබතුමන්ො වගකීම් විරහිතව ක්රියා
කළා. කමිටුශවන් නැඟිටො ගියා. සාක්ෂි වි ්ශේෂණය ්රතික්ශෂේප
කළා. ඒකයි සිදු වූ ශගල.
සතය ශෙස බැලුවා නම්, ාදිරිපත්ව ඇති සාක්ෂි වි ්ශේෂණය
කළා නම්, මීට කලින් ශම් ශහොරුන්ට එශරහිව නඩු පැවරිය හැකිව
තිබුණා. එ,ායින් පසුව ගරු අගමැතිතුමා ශම් පිළිබඳව නඩු පැවරීම
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සඳහා COPE වාර්තාව සමඟ නීතිපතිතුමා ශවත වාර්තා කළා. ඒ
සම්බන්ධශයන් නීතිපතිවරයා පියවර ගත්තා. නමුත්, නඩු පැවරීම
්රමා, වුශණ් ශමම බැඳුම්කර ශකොමිසම පත් කරපු නිසයි. ශමතරම්
්රමා,යක් සිදුවීම ජනතාවශග පැත්ශතන් බෙන විට අසාධාරණ බව
ශපනුණත්, ශම් ක්රියාවලිය දීර්ඝව ගත වුණු නිසයි ශම් ්රමා,ය සිදු
වුශණ්. ේළඟට, අපි හ,න දූෂණ විශරෝධී මහාධිකරණ තුන
ක්රියාත්මක කරො, ළඟ ළඟ දිනවෙ නඩු අහො -එක දිගට නඩු
අහො- එම අධිකරණ හරහා ශම් රශට් පරණ ශහොරුන්ටත්, අලුත්
ශහොරුන්ටත් ශ,ශගොේෙන්ටම නීතිය ක්රියාත්මක කරන බව අපි
වග කීශමන් කියනවා. ඔවුන්ට නියමිත තැන සිපිරි ශගයයි. ඒ සිපිරි
ශගයට ශගනයෑම සඳහා වූ ක්රියාවලිය ාදිරියට ශගන යෑමට
එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැටියටත්, රජය හැටියටත් අපි කටයුතු
කරනවා. ශප්ගලගලිකවත් අපි ඒ ශවනුශවන් මහන්සි ශවනවා, කැප
ශවනවාය කියන කාරණය අපි ජනතාවට කියන්න අව යයි.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මහ බැංකු බැඳුම්කර කාරණය
ගැන මම ේට වඩා කියන්න උත්සාහ කරන්ශන් නැහැ. බැඳුම්කර
ශකොමිසම පත් කිරීම ගැනත්, එයට ාතා ,ක්ෂ හා ්රවීණ
විනි ්චයකාරවරුන් සහ විගණකාධිපතිවරයකු පත් කිරීම ගැනත්
මම ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ඒ වාශගම මතශේ,යට
තුඩු දී ඇති ඒ එක් එක් කාරණා පිළිබඳව ඒ හරහා ඔවුන් විසින්
නිගමනයන්ට එළැඹීම පිළිබඳවත්, ඒ හරහා එක්සත් ජාතික
පක්ෂයත්, ඒ ශරේෂ්ඨ අභිමානවත් පක්ෂශද ශග්රවයත් ආරක්ෂා
කිරීම පිළිබඳවත් මශග බෙවත් කිතඥතාව පළ කරනවා.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු උ,ය ගම්මන්පිෙ
මහත්මයා ඔහුශග කථාශේදී, බරපතළ වංචා, දූෂණ, රාජය සම්පත්,
වර්රසා,, බෙය හා අධිකාරිය අනිසි ශෙස භාවිත කිරීම
සම්බන්ධශයන් විමර් නය කිරීම සඳහා වූ ජනාධිපති පරීක්ෂණ
ශකොමිෂන් සභාශේ අවසන් වාර්තාව පිළිබඳව සඳහන් කරමින්
කියනවා, එතුමාශග නායකයා,- පර්සි මශහේන්ද්ර රාජපක්ෂ කියො
තමයි ශම් වාර්තාශේ සඳහන් ශවන්ශන්. අපි කවුරුත් ,න්නවා,
පර්සි මශහේන්ද්ර රාජපක්ෂ කියන්ශන් මහින්, රාජපක්ෂ මහත්මයාට
කියො. මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 6වන වගඋත්තරකාරයා,
ඒ 6වන වගඋත්තරකාර මහින්, රාජපක්ෂ මහත්මයා ගැන සඳහන්
කරනශකොට ශම් වාර්තාශේ විශ ේෂශයන් සඳහන් කරනවා,-
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(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Order, please! කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරශයක් මූොසනය
සඳහා ගරු ශජ්.එම්. ආනන්, කුමාරසිරි මන්ත්රීතුමාශග නම
ශයෝජනා කරන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "ගරු ශජ්.එම්. ආනන්,
කුමාරසිරි මහතා ,ැන් මූොසනය ගත යුතුය"යි මා ශයෝජනා
කරනවා.

ප්රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධාන මහතා මූලාසනපයන් ඉවත්
වූපයන්, ගරු පේ.එේ. රනන්ද කුමාරසිරි මහතා ුහලාසනාරූඪ විය.
அதன்ெிறகு, ைொண்புைிகு ெெொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொெனத்தி
னின்று அகலரவ, குழுக்களின் ெிரதித் தவிெொளர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு
தெல்வம் அமடக்கலநொதன்] தமலமை வகித்தொர்கள்.

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair,
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair.
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(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු නිශයෝජය අමාතයතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න.

ගරු අජිත් පී. පපපර්රා මහතා

(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தெரரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, PCI/95/2015 කියන
පරීක්ෂණය පිළිබඳවයි මම කථා කරන්ශන්. එහි 6වැනි
වගඋත්තරකාරයා තමයි කුරුණෑගෙ දිස්ත්රික් පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී
පර්සි මශහේන්ද්ර රාජපක්ෂ, හිටපු ජනාධිපති. ලිපිනය තමයි අංක
117, විශජ්රාම පාර, ශකොළඹ 7. එතුමා තමයි අපි ,න්නා මහින්,
රාජපක්ෂ මැතිතුමා. ඔහුට තිශබන ශචෝ,නා ශමොනවා,? අනුර
සිරිවර්ධන යන අය නීති විශරෝධී ශෙස ස්වාධීන රූපවාහිනීශද
සභාපති හැටියට පත් කිරීම. ේට පස්ශසේ නීති විශරෝධී ශෙස පත්
කරපු අනුර සිරිවර්ධන සමඟ එකතුශවො රුපියේ 101,700,000ක්
පාඩු කිරීම, රුපියේ 2,467,000ක් පාඩු කිරීම, රුපියේ
8,663,000ක් පාඩු කිරීම. ඒ වාශගම රුපියේ 112,900,000ක් පාඩු
කිරීම. ශම් කාරණා පිළිබඳව තිශබන නිගමනය ශමොකක්,?
ශමොකක්, කියන්ශන්? අශේ මිත්ර උ,ය ගම්මන්පිෙ මහත්මයාට
ශම්වා ශත්ශරන්ශන් නැහැ. "6වන ,ැන්වීම් ෙත් පාර් ්වය වන
මහින්, රාජපක්ෂ යන අය අේෙස් පනශත් 70වන වගන්තිශද
විස්තර කර ඇති දූෂණය නැමැති වර,, දූෂණයට කුමන්ත්රණය
කිරීශම් වර,, දූෂණයට අනුබෙ දීශම් වර, යන ශම් වැරදි එකක්
ශහෝ වැඩි ගණනක් සිදු කර ඇති බව ශම් ශකොමිෂන් සභාශේ
තීරණයයි." කවු, ශම් තීරණය ගන්ශන්? මූොසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, ශම් තීරණය ගන්ශන් සාමානය පුගලගෙශයෝ
ශනොශවයි; අපි වාශග ශගල පාෙනඥශයෝ ශනොශවයි. කවු, ශම්
තීරණය ගන්ශන්? ගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පත් කරපු ජනාධිපති
පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් සභාව තමයි ශම් තීරණය ගන්ශන්. ශමම
ජනාධිපති පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් සභාශේ සාමාජිකත්වය ,රන්ශන්
කවු,? ප්රීති පගලමන් සූරශසේන මැතිතුමා, අභියාචනාධිකරණ
විනි ්චයකාරතුමා.
අශම්න්ද්ර ශසශනවිරත්න මැතිතුමා-මහාධිකරණ විනි ්චයකාර,
ගිහාන් කුෙතුංග මැතිතුමා-මහාධිකරණ විනි ්චයකාර, අතුෙ
කළුආරච්ි 
මැතිතුමා-මහාධිකරණ
විනි ්චයකාර,
පී.ඒ.
ශේමතිෙක මැතිතුමා- විරාමික විගණකාධිපති යන අය ශකොමිෂන්
සභාශේ සාමාජිකයන් වනවා. ාතාම ාහළ, ාතාම ශරේෂ්ඨ, නීති
ක්ශෂේත්රශද ාතාම ශග්රවයට ෙක්වුණු
ාහළම මට්ටශම්
විනි ්චයකාරවරුන් සහ විරාමෙත් විගණකාධිපතිවරශයක් තමයි
ශම් ක්රියාවලියට සම්බන්ධශවො තිශබන්ශන්; ශම් තීරණ ශගන
තිශබන්ශන්. ශමොකක්,, ඒ තීරණය? පර්සි මශහේන්ද්ර රාජපක්ෂ, 6
වන වගඋත්තරකරු -6 වන ,ැන්වීම්ෙත් පාර් ්වය- දූෂණය නමැති
වර,ට වර,කරු කියො තීරණය කර තිශබනවා. එතුමා කියනවා,
ඒ දූෂණය නමැති වර,ට වර,කරු කිරීම පිළිබඳ ශහේතු ශම්
වාර්තාශේ නැහැයි කියො. එතුමාට උශගල CD තැටියක් දුන්නාය
කිේවා ශන්. අන්න ඒ CD තැටිශද තිශබනවා, ඒ පිළිබඳ අතුරු
වාර්තාව. සාක්ෂි වි ්ශේෂණය කරො, එකින් එක ශගන මහින්,
රාජපක්ෂ රුපියේ තිස් ශකෝටියකට අධික ,ැවැන්ත මු,ෙක් රටට
අහිමි කිරීම සහ දූෂණය කිරීශම් වර, සිගලධ කරො තිශබන්ශන්
කුමන ශහේතු මත, කියො ඒ අතුරු වාර්තාශේ තිශබනවා. එතුමා
මශහස්ත්රාත් උසාවියක ශහෝ මහාධිකරණයක රාජකාරි කරපු
නීතිඥ මහත්මශයක් ශනොශවයි. එතුමා අභියාචනාධිකරණශද
ශජයෂ්ඨ නීතිඥ මහත්මයකු සමඟ කාෙයක් වැඩ කළා. එතුමාට
අපි ගරු කරනවා. හැබැයි ශහොරකම කියො කියන්ශන්, ශකොශහන්
ශහෝ මු,ෙක් ශහොරකම් කරශගන පැනො යන එක විතරක්
ශනොශවයි. බැඳුම්කර වංචාව කියන්ශන් එශහම එකක්,? ඒ
වාශගම තමයි, බැලූ බැේමට රජයට අත්ශවන්න තිබුණු රුපියේ
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ශකෝටි ්රශකෝටි ගණන් මු,ේ අහිමි කරපු එක. එච්චරයි ශම්
වාර්තාශේ තිශබන්ශන්. ශමහි වැ,ගත්කම ශමයයි. පර්සි මශහේන්ද්ර
රාජපක්ෂ මැතිතුමා, 6 වන ,ැන්වීම්ෙත් පාර් ්වය, කරො තිශබන
වර, ශමොකක්,? තමන්ශගම ආත්ම ොභයට තමන් අශේක්ෂකයා
ව ශයන් ාදිරිපත් වී සිටි ජනාධිපතිවරණශයන් තමන්ට අයුතු
ොභයක් ෙබා ගන්නත්, තමන්ශග විරුගලධවාදියා වන මමත්රීපාෙ
සිරිශසේන, එවකට ජනාධිපති අශේක්ෂකතුමාට අයුතු පාඩුවක් සිදු
කරන්නත් තමයි ශම් ක්රියාවලිය සිගලධ කරො තිශබන්ශන්. "අපි
ශනො,ැන", "ශවන ශකශනක්", "අශේ ශසේවකශයක්" එශහම
කථාවක් කියන්න බැහැ. කුමන්ත්රණය එතැන තිශබන්ශන්. ඒ නිසා
කිසිම ගැෙවීමක් නැහැ, මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. අපි
කවුරුත් ,ැනශගන සිටියා, එතුමාශග පාෙනය දූෂිතයි කියො. අපි
කවුරුත් ,ැනශගන සිටියා, එතුමාශග සශහෝ,රයන් දූෂිතයි කියො.
අපි කවුරුත් ,ැනශගන සිටියා, එතුමාශග නිෙධාරින් දූෂිතයි
කියො. හැබැයි කවුරුත් මීට කලින් පර්සි මශහේන්ද්ර රාජපක්ෂ
මැතිතුමා ශප්ගලගලිකව දූෂිතයකු බවට නිගමනය කරො තිබුශණ්
නැහැ. අර්ධ අධිකරණමය බෙයක් ඇති, -අපි කියනවා, quasijudicial කියො- විශිෂ්ට වූ විනි ්චයකාරවරුන්ශගන් සමන්විත
ආයතනයක් විසින් තමයි ශම් 6 වන වගඋත්තරකාර, වර්තමාන
පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීතුමා දූෂිතයකු බවට තීරණය කරො
තිශබන්ශන්.
එපමණක් ශනොශවයි, මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. බැසිේ
රාජපක්ෂ දූෂිතයකු බවට ශම් වාර්තාශේ තීරණය කරො තිශබනවා.
ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ දූෂිතයකු බවට ශම් වාර්තාශේ තීරණය කරො
තිශබනවා. ඒ වාශගම නාමේ රාජපක්ෂ දූෂිතයකු බවට ශම්
වාර්තාශේ තීරණය කරො තිශබනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශම්
සභාශේ මන්ත්රීතුශමක් ාන්නවා. එතුමා ශම් ශවොශේ නිදි. එතුමාත්
දූෂිතයකු බවට තීරණය කරො එතුමාශග නමත් ශමහි තිශබනවා.
මා එතුමාශග නම කිේශේ නැහැ. ඔබතුමාට ශත්ශරනවා, ඒ
මන්ත්රීතුමා කවු, කියො. ,ැන් එතුමා අවදිශයන් ාන්න බව
ශපශනනවා. අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා, අඩු ගණශන් අපි
කියන ශගලවේ අහශගන ාන්නවත් එතුමා ශම් සභාශේ සිටීම ගැන.
ශමොක,, සමහරුන්ට ශම්වාට මුහුණ ශ,න්නවත් ක්තියක් නැහැ.
මහින්, රාජපක්ෂ මහත්මයා සම්බන්ධශයන් ශම් ශකොමිෂන් සභාව
තීරණය කරො තිශබන්ශන් ශමොකක්,? "ශමතැන බරපතළ වර,ක්
ශවො තිශබනවා. අේෙස් පනශත් 70 වන වගන්තියට වැශටන
දූෂණය යන වර, සිගලධ කරො තිශබනවා. ඒ නිසා එතුමාට
විරුගලධව මහාධිකරණශද නඩු පවරනු" කියො සඳහන් කර
තිශබනවා. ඒ පළමුවන කාරණයයි.
ේට පස්ශසේ ශකොමිසම තව ාදිරියට වි ්ශේෂණය කරනවා. ඒ
වාර්තාශේ කියනවා, ශමවැනි වර,කට වර,කරු වුශණොත් ෙැශබන
සිර ,ඬුවමට අමතරව අවුරුදු 7ක සිවිේ අයිතිවාසිකම් -්රජා
අයිතිවාසිකම්- අහිමි වනවා කියො. මූොසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, ශම් වාර්තාශේ ශබොශහොම පැහැදිලිව කාරණා
කිහිපයක් සඳහන් වනවා. ශමොකක්,, ඒ කියන්ශන්? මා එය උපුටා
,ක්වන්නම්. ශම් කාරණා සඳහන් පිටුව ශම් වාර්තාශේ තිශබනවා.
,ැන් style එකට වාශග අහනවා, "පිටුව තිශබනවා,?" කියො.
"පිටුව තිශබ්,?" කියන එක ,ැන් අලුත් කථාවක්. ශම් ශකොමිෂන්
සභා වාර්තාශේ 148 වන පිටුශේ ශමශසේ සඳහන් වනවා:
"ශමම පරීක්ෂණයට අ,ාෙ සිගලධිශදදී 6 වන ,ැන්වීම්ෙත් පාර් ්වකරු ...."

ඒ කියන්ශන් මහින්, රාජපක්ෂ.
"... විසින් පත් කරන ෙ, සභාපතිවරයා වන 1 වන ,ැන්වීම් පාර් ්වකරු...."

අනුර සිරිවර්ධන.
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"...100 ක් රජශද ශකොටස් ඇති ස්වාධීන රූපවාහිනී ආයතනය තමන්ශග
පුගලගලික ශගලපෙක් ශෙස සෙකා රජයට පාඩු කරමින් ශමම දූෂණය නමැති
වර, සිදු කර ඇති බව ශපනීයයි."

ශම්, ශවන කවුරුවත් ගැන කියනවා ශනොශවයි. ශම්
කියන්ශන්, අශේ හිටපු ජනාධිපති, වර්තමාන කුරුණෑගෙ දිස්ත්රික්
මන්ත්රීතුමා ගැනයි.
ශම් වාර්තාශේ 148 සහ 149 වන පිටුවෙ තවදුරටත් ශමශසේ
සඳහන් වනවා:
" 6 වන ,ැන්වීම්ෙත් පාර් වය , ඒ ආකාරශයන්ම දූෂණයට කුමන්ත්රණය
කිරීශම් වර, සිදු කර ඇත. 3 සහ 4 වන ,ැන්වීම්ෙත් පාර් වයන් , දූෂණය
නමැති වර, සහ දූෂණයට අනුබෙදීම,, දූෂණයට කුමන්ත්රණය කිරීම,,
විවිධ අවස්ථා යටශත් සිදු කර ඇති බව ශපනී යයි. ශමවැනි වැරැදි සිදු කළ
අය රට ශවනුශවන් සහ රශට් ජනතාව ශවනුශවන් ශසේවයක් සිදු
ශකශරතැයි අශේක්ෂා කළ ශනොහැක."

ශම් ශකොමිෂන් සභාශේ, විනි ්චයකාරවරු ශම් කියන්ශන්
කවුරු ගැන,? මහින්, රාජපක්ෂ මහත්මයාත් ඇතුළු ශම්
වගඋත්තරකරුවන් හය ශ,නා ගැනයි ශම් කියන්ශන්. ශමොකක්,,
කියන්ශන්? "ශමවැනි වැරැදි සිදු කළ අය රට ශවනුශවන් සහ රශට්
ජනතාව ශවනුශවන් ශසේවයක් සිදු ශකශරතැයි අශේක්ෂා කළ
ශනොහැක."
එම වාර්තාශේ 149 වන පිටුශේ තවදුරටත් ශමශසේ සඳහන්
කරනවා:
"ඒ අනුව වසර 07 කින් පසුව ශහෝ එවැනි වර, වෙට වර,කරු වූ
ශගල පාෙනඥයින්ට...."

ශම් කියන්ශන් මහින්, රාජපක්ෂ මහත්මයා ගැන.
"... වයවස්ථා,ායකශද නිශයෝජිතයන් ව ශයන් ශහෝ වයවස්ථාපිත
මණ්ඩෙයන්හි නිෙධරයන් ව ශයන් පත්වීමට අවස්ථාව ෙබා දීම නුසුදුසු
බව ශමම ශකොමිෂන් සභාශේ අ,හසයි."

ශම්ක එතුමාශග විරුගලධ පක්ෂශද ාන්න අපි ශහෝ එතුමාට
ශප්ගලගලිකව අහිතවත් අය ශහෝ කියන කථාවක් ශනොශවයි. ශම්,
ගරු ජනාධිපතිතුමාශග නියමශයන් පත් කරපු වර්තමානශද ුරර
,රන
අභියාචනාධිකරණශද
සහ
මහාධිකරණ
විනි ්චයකාරවරුන්ශගන්
සහ
විගණකාධිපතිවරශයකුශගන්
සමන්විත උත්තරීතර වූ විනි ච
් ය මණ්ඩෙයක් විසින් තමයි
ශමශහම කියන්ශන්. ශමොකක්,, කියන්ශන්? ශමවැනි අයට
තවදුරටත් ුරර ,රන්න ශ,න්න එපා කියො කියනවා. එය ශම්
වාර්තාශේ ශමශසේ සඳහන් වනවා:
" ඒ අනුව ශමම ශකොමිෂන් සභාව නිර්ශගල කරනු ෙබන්ශන් ාහත
වයවස්ථාවෙ ,ක්වා ඇති ශෙසට වැරදිකරුවන් වූ අය එශසේ වර,කරු
කිරීශමන් පසු කිසිම අවස්ථාවක ...."

ඒකයි ජීවිත කාෙයටම කියො ශම් මාධයයවෙ පළ වන්ශන්.
"... මහජන නිශයෝජිතයින් ව ශයන් පත්වීම ශහෝ මහජන නිශයෝජිතයන්
ව ශයන් පත්වීම සඳහා අශේක්ෂකයන් ව ශයන් ාදිරිපත් වීම...."

ඒ කියන්ශන්, අශේක්ෂකශයකු ශවන්නත් ශ,න්න එපා කියන
එක.
"... නුසුදුසු බවට වන නීති සම්පා,නය කිරීම අව ය බවයි."

අ, උ,ෑසන මහින්, අමරවීර මැතිතුමා කිේවා, "සිරිමාශවෝ
බණ්ඩාරනායක මැතිනියශග ්රජා අයිතිවාසිකම් අහිමි කළා වාශග
අපි මහින්, රාජපක්ෂ මහත්මයාශග ්රජා අයිතිවාසිකම් අහිමි
කරන්න ශ,න්ශන් නැහැ" කියො. ඇත්ත ව ශයන්ම අපි එතුමා
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සමඟ එකඟ වනවා. ්රජා අයිතිවාසිකම් අහිමි කිරීම සඳහා වූ
මාර්ගය. ඒ කියන්ශන්, ජනාධිපති පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් සභාවක්
විසින් පරීක්ෂා කරො, නිගමනවෙට එළැඹිො, ඒ නිගමන
පාර්ලිශම්න්තුවට ාදිරිපත් කරො, පාර්ලිශම්න්තුව සම්මත කරො,
පාර්ලිශම්න්තුව හරහා ්රජා අයිතිවාසිකම් අහිමි කිරීම කියන
ක්රියා,ාමය තමයි සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය හා
සම්බන්ධව ගත් ක්රියාමාර්ගය. අපි වි ්වාස කරන්ශන් නැහැ, ඒ
ක්රියාමාර්ගය. ඒක සුදුසු අවස්ථා තිශබන්න පුළුවන්. නමුත් ශම්
අවස්ථාශේදී අපි එය පාවිච්ි  කරන්ශන් නැහැ. අශේ -එක්සත්
ජාතික පක්ෂශද- ස්ථාවරය ශමයයි. ශම් කාරණා සම්බන්ධව අ,
ාතාම පැහැදිලිව සාක්ෂි ාදිරිපත් ශවො තිශබනවා. ඒ වාශගම
ාතාම පැහැදිලිව නිර්ශගල ාදිරිපත් ශවො තිශබනවා. වර,කරු
කියො ාර හඳ වාශග ශපශනන විධියට අභියාචනාධිකරණශද සහ
මහාධිකරණ විනි ්චයකාරවරු මණ්ඩෙයක් විසින් නි ්ි ත
නිගමන ාදිරිපත් කරො තිශබනවා. එවැනි අවස්ථාවක ,ැන් කළ
යුතු වන්ශන් වහාම අපි අලුතින් පිහිටුවන දූෂණ විශරෝධී
මහාධිකරණශයන් ළඟ ළඟ දිනවෙ ශම් නඩු අහො, ශම් නඩුව
විභාග කරො තීන්දුවක් ශ,න එකයි. එතුමා අහිංසක නම් නි,හස්;
වර,කරු නම් සිර ,ඬුවම්. ශම් ශකොමිෂන් සභාව විසින් නිර්ශගල
ාදිරිපත් කරො තිශබනවා. ශගල පාෙනඥශයකු වාශගම රජශද
නිෙධාරිශයකු ශම් ආකාරශයන් දූෂණය වර,කට වර,කරු නම්
වසර හතකට ඔහුශග සිවිේ අයිතිවාසිකම් අහිමි කිරීම ්රමාණවත්
නැති බව අපිත් පිළිගන්නවා. දූෂණ වර,කට ශගල පාෙනඥයන්
වර,කරු වනවා නම් ඔහු ජීවිත කාෙයම මහජන ුරරයක් ,ැරීශමන්,
ශගල පාෙනශයන් ඈත් කර තැබිය යුතුමයි. ඒ සඳහා අේෙස් පනත
සංශ ෝධනය ශවන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ
සුදුසු ්රතිපා,න සංශ ෝධනය ශවන්න අව යයි.
ඒ අනුව අපි ශමශහම ශයෝජනා කරනවා. මහින්, රාජපක්ෂ
මහත්මයා ගැන හිතො ශනොව, එවැනි ශබොශහෝ ශ,ශනක් සිටින
නිසා, එවැනි අය අනාගතශද බිහි වන්න පුළුවන් නිසා, ඒ සියලු
ශ,නාටම අ,ාළ වන පරිදි, එවැනි වර,කට අසු වුවශහොත් අවුරුදු
හතක කාෙයක් සඳහා ශනොව ජීවිත කාෙය ,ක්වාම ්රජා
අයිතිවාසිකම් අහිමි කිරීම සඳහා වූ නව නීති පැනවීමට ශම්
පාර්ලිශම්න්තුව වහාම කඩිනමින් කටයුතු කළ යුතුය කියො අපි
කියන්න කැමැතියි, මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබතුමාට තව විනාඩි ශ,කක කාෙයක් තිශබනවා.

ගරු අජිත් පී. පපපර්රා මහතා

(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தெரரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ,ැන් ශමතැන තව ්ර ්නයක්
තිශබනවා. ශමතැන ශෙොකු ශචෝ,නාවක් තිශබනවා. ශම් ශචෝ,නාව
එේෙ වන්ශන් රාජපක්ෂ ශකශනකුට විරුගලධව නම්, ඒ ශචෝ,නාව
එේෙ වන්ශන් මහින්, රාජපක්ෂ මැතිතුමාට විරුගලධව නම් ඒ
සම්බන්ධශයන් කටයුතු කරන ආකාරය ගැනයි. ඇවන්ට් ගාර්ඩ්
ගනුශ,නුව සම්බන්ධව ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ, බැසිේ රාජපක්ෂ
වර,කරු කරො තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම ශගෝඨාභය සහ මහින්,
රාජපක්ෂ ශ,ශ,නාට විරුගලධව අපරාධ ශචෝ,නාවක් එේෙ
වනශකොට නීතිය අමුතුයි; නීතිය නැශවනවා. ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ
අනිවාර්යශයන්ම අත් අඩංගුවට ගන්න කියො ශම් රශට්
නීතිපතිවරයා ාතාම සැෙකිේශෙන් යුතුව කියනවා.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ
මහත්මයා ශම් රශට් කවුරුත් ,න්න ශකශනක්. එතුමා ශම් රශට්
ාහළ ුරරයන් ,රපු ශකශනක්; ඒ වාශගම ශම් රශට් ශගල පාෙන
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ක්රියා,ාමය තුළත් ාතා වැ,ගත් චරිතයක්. කව,ාවත් නීතිපති
ශ,පාර්තශම්න්තුව එතුමා සම්බන්ධව නිගමනයක් ගනිගලදී
ශනොසැෙකිේශෙන් නිගමනයක් ගන්ශන් නැහැ.
වහාම අත් අඩංගුවට ගන්න කියො නීතිපතිවරයා, රශට්
ශපොලිස්පතිවරයාට නියම කරො තිශබගලදී නීතිය නැශවනවා.
සාමානය අත් අඩංගුවට ගැනීශම් ක්රියාවලිය සිදු ශවන්ශන් නැහැ.
මහින්, රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාටත් -වර්තමාන
පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීතුමාටත්- එශහමයි. අශේ ගම්මන්පිෙ
මැතිතුමා කියො තිබුණා, හිටපු ජනාධිපතිවරයාට රශට් අපරාධ
නීතිය අ,ාළ ශවන්ශන් නැහැ කියො. මට එතුමාට ශම්වා ශත්රුම්
කරො ශ,න්න නම්, අපරාධ නීතිය ාශගන ගන්න නීති වි,යාෙශද
පළමුවැනි වසශර් සිට යවන්න ඕනෑ. මූොසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, ජනාධිපතිවරශයක් ුරර ,රන කාෙය තුළ ඔහුට
විරුගලධව නඩු පවරන්න බැහැ. නමුත් ුරර ,රන කාෙය තුළ
වැරැගල,ක් කශළොත් ුරරය අහිමි වීශමන් පස්ශසේ ශහෝ
ශ,ෝෂාභිශයෝගශයන් අයින් කළාට පස්ශසේ ශහෝ ුරරශයන් ාවත්
වුණාට පස්ශසේ ශහෝ ඒ කරපු වර,ට ඔහුට විරුගලධව රශට් නීතිය
අනුව ,ඬුවම් කරන්න පුළුවන්. සිවිේ සහ අපරාධ කියන වග කීම්
ශ,කම පැවශරනවා.
මීට කලින් ශවෝටර්ස් ඒජ් සිගලධිය සම්බන්ධ නඩුශේදී චන්ද්රිකා
කුමාරතුංග මැතිනිය පිළිබඳව ශම් ්ර ්නය සාකච්ඡාවට ෙක් වුණා.
ඒ අවස්ථාශේදී ශරේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කළා, චන්ද්රිකා
කුමාරතුංග මැතිනිය හා සම්බන්ධව අපරාධ පරීක්ෂණ කරන්න
අව යයි කියො. එතුමියට විරුගලධව නඩු පැවරුශේ නැහැ.
එතුමියට විරුගලධව සාක්ෂි තිබුණා නම් ඒ අවස්ථාශේ නඩු
පවරනවා. ඒ නිසා හිටපු ජනාධිපති වුණත් වර,ක් කරො
තිශබනවා නම්, ඒ වර,ට නිසි ශෙස ,ඬුවම් ෙැබිය යුතුමයි. ශම්
රශට් අ,හසක් තිශබනවා, රාජපක්ෂවරුන් සම්බන්ධව
විශ ේෂශයන්ම ශගෝඨාභය සහ මහින්, රාජපක්ෂ යන ශ,ශ,නා
සම්බන්ධව නීතිය ක්රියාත්මක වීශම්දී යම් ආකාරයක ආපස්සට
ඇදිේෙක් තිශබනවා කියො. මම ශබොශහොම වග කීශමන්
කියනවා, එශහම ආපස්සට ඇදිේෙක් තිශබනවා නම් ඒ ඇදිේෙට
එක්සත් ජාතික පක්ෂයවත්, අගමැතිතුමාවත්, නීතිය හා සාමය
පිළිබඳ ඇමතිතුමාවත් කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ කියො. එශහම
ඇදිේෙක් තිශබනවා නම් තිශබන්ශන් ශවනත් තැනකිනුයි. ඒ නිසා
ශම් රශට් ජනතාව ඒක ශත්රුම් ගත යුතුයි. ශම් රශට් ජනතාව ශම්
අපරාධකරුවන් කවු, කියන ්ර ්නය ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මිග යානා සිදුවීම සම්බන්ධව
වග කිව යුතු, කට්ටි පනිමින් ාන්න ්රධාන පුගලගෙයා අ, ශවන
ශකොට අත් අඩංගුවට අරශගන තිශබනවා. ඔහු ශම් ගනුශ,නුශේ
අතරමැදියා. යුක්ශර්නශද අධයාපනය ෙබපු, යුක්ශර්නශද ලිපිනය
තිශබන, යුක්ශර්නශද පුරවැසිකම තිශබනවාය කියන ඒ
සම්බන්ධව වග කිව යුතුම පුගලගෙයා අපට අ, එක්සත් අරාබි එමීර්
රාජයශදදී අත් අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්කම ෙැබිො තිශබනවා. ඒ,
අශේ ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාශග ඥාතියා. ඒ, මහින්,
රාජපක්ෂ මහත්මයාශග ඥාතියා. අ, රශට් නීතිය ක්රියාත්මක
ශවනවා. රශට් නීතිය ක්රියාත්මක කරන්න අව ය ඒ ශරෝ,
කරකැශවනවා. හැබැයි, අශේ ෙසන්ත වික්රමතුංග ජීවිතය පිදුශේ,
ෙසන්ත වික්රමතුංග මහා පාශර්, මහ ,වේ මරො ,ැම්ශම් ඔය මිග
යානා වංචාව පිළිබඳව එළි,රවු කරපු නිසා. ඒක තමයි සතය
තත්ත්වය. රුසියාශේ හිටපු තානාපතිවරයා තමයි ශම් සිදුවීම
පිළිබඳව අතරමැදියා. ඔහු තමයි ශම්ශක් ශමොළකාරයා. ඒ නිසා
ඔහුව අත් අඩංගුවට ගත්තාට පස්ශසේ ෙසන්තශග මිනීමැරුම
පිළිබඳවත් නිවැරැදි ශතොරතුරු, සතය ශතොරතුරු අපට එළි,රවු කර
ගන්න පුළුවන් ශවයි කියො අපි වි ්වාස කරනවා.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් කිසිම අපරාධකරුශවකුට
ශෙෝකශද සැඟවී ාන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. එක් පැත්තකින්,
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නීතිශද ක්රියා,ාමය ක්රියාත්මක ශවනවා. අශනක් පැත්ශතන්, ශමොන
තරම් අඩු පාඩු තිබුණත්, ශකොච්චර ්රමා, වුණත් එ,ා අපි 2015
ශවච්ච ශපොශරොන්දුව වන නීතිය සැමට එක ශෙස ක්රියාත්මක
ශවනවා කියන කාරණය අපි ශපන්නුම් කරො තිශබනවා. රශට්
ාහළම ුරර ,රන නිෙධාරින් අධිකරණ ක්රියා,ාමයට අවනත බව
ශපන්නුම් කරො තිශබනවා. ඒ නිසා ,ැන් අපි කළ යුතු වන්ශන්,
ශම් රශට් අපරාධ හා සම්බන්ධව ාන්න ශගල පාෙනඥයන්,
ශගල පාෙනඥයන් ශනොවන පුගලගෙයන්, වයාපාරිකයන් ඒ සියලු
ශ,නාම නීතිය ාදිරියට ශගනැේො ඒ සියලු ශ,නාටම නීතිශයන්
,ඬුවම් පමුණුවන එකයි. ඒක නිසා අපි ශම් bond සිගලධිය
සම්බන්ධව ශසොයා බැලීමට පත් කළ ශකොමිසශම් වාර්තාවට
වාශගම ්රමාණවත් වැ,ගත්කමකින් ශම් බරපතළ අපරාධ, දූෂණ
ශසොයා බැලීමට පත් කළ ශකොමිසශම් වාර්තාව පිළිබඳවත් කටයුතු
කළ යුතු ශවනවා. තමන්ශග අය ශමතැන ාන්නවා, තමන්ශග
යාළුශවෝ, එකට කාපු-බීපු මිනිස්සු කියො බෙන්ශන් නැතුව ඒ
සියලු ශ,නාටම විරුගලධව එක හා සමානව නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම
පිළිබඳව අපි ,ැඩි ශෙස කටයුතු කළ යුතුව තිශබනවා. ඒ නිසා ශම්
කාරණය කිසිම ආකාරයකින් පසු පසට අදින්න අපි ාඩ ශ,න්ශන්
නැහැ.
ශම් ආණ්ඩුශේ ්රධාන පංගුකාර පක්ෂය අපි. ශම් රශට්
නායකත්වය, ශම් රශට් ජනවරම අපටයි තිශබන්ශන්. මූොසනාරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ ජනවරම ෙබා දුන්නු ශම් රශට් ජනතාව එක
ශ,යක් ,න්නවා. ශම් රට තුළ යහපාෙනයක් ඇති කරන්න එක්සත්
ජාතික පක්ෂශද කැප වීම පිළිබඳව ශම් රශට් ජනතාවට
වි ්වාසයක් තිශබනවා. අ, ශම් ශමොශහොශත් ක්රියාකාරී
ශගල පාෙනය තුළ ්රතිපත්ති ගරුක, ්රතිපත්තියක් තිශබන, එක
ස්ථාවරයක ාන්න, කට කැපුවත් ශබොරු කියන්ශන් නැති
නායකශයක් ාන්න පක්ෂය තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය. ඒ
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අ, ගම් මට්ටශම්, බිම් මට්ටශම් ,ැවැන්ත
බෙයක් ශගොඩ නැඟිො තිශබනවා. ඒ ,ැවැන්ත බෙය හරහා, ඒ
මහජනතාවශග අනුමතිය හරහා ශම් රශට් යහපාෙන ක්රියා,ාමය
තවත් ක්තිමත් කරො, ආර්ථිකය ක්තිමත් කරො ශම් රට
ශගොඩගන්න අපි ක්රියා කරනවා. ඒ වාශගම ශම් රශට් දුේපත් ශපොඩි
මිනිහා වාශගම මධයම පාන්තිකයා ඇතුළු සියලු ශ,නාශගම
අශේක්ෂාව නීතිය ාක්මනින් ක්රියාත්මක කිරීමයි.
අපි කනගාටු ශවනවා, සිදු වී ඇති ්රමා,යන් පිළිබඳව.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, නීතිශද ආධිපතයය ශනොමැතිව
තිූව රටක, නීතිශද ආධිපතය ඇති කරන එක ශෙශහසි වැඩක්
ශනොශවයි. ඒ ශහොරකම්වෙට සම්බන්ධ මිනිස්සු ශම් රශට් ාහළ ුරර
,රන ශකොට, ශහොරකමට සම්බන්ධ මිනිස්සු ශම් රශට් ශගල පාෙන
බෙඅධිකාරිය තුළ ාහළ තැන්වෙ ාන්න ශකොට නීතිශද ආධිපතය
ක්රියාත්මක කරන රජශද නිෙධාරින්ට, නීතිපතිතුමාට,
විනි ්චයකාරවරුන්ට ඇතිශවන පීඩනය අපට ශත්රුම් ගන්න
පුළුවන්.
නමුත්, ශම් රශට් නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම හා සම්බන්ධ අව ය
කරන වාතාවරණය, නීතිපති ශ,පාර්තශම්න්තුශේ නිෙධාරින්ට
නිර්භීතව ්ර ්න කරන්නට, පැමිණිේෙ ශමශහයවන්නට අව ය
කරන වාතාවරණය අපි අ, වන විට ඇති කර තිශබනවා. ශම් රශට්
විනි ්චයකාරවරුන්ට ස්වාධීනව තීන්දු ශ,න්නට අව ය පසුබිම
ඇති කර තිශබනවා.
ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශම් රශට් පුරවැසියාට භය නැතිව
ඇවිේො ශම් රශට් ඕනෑම තරාතිරමක ශකනකුට විරුගලධව කථා
කරන්න අව ය පසුබිම ඇතිකර තිශබනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි.
මාධය නි,හස අපි තහවුරු කර තිශබනවා. සමහර ශවොවට අපට
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හිශතනවා, මාධය නි,හස ඕනෑවට වඩා වැඩි, කියො. සමහර
ශවොවට අපි ශකශරහි අසාධාරණ විශේචන කරනවා. එශසේ වුවත්,
අපි ඒවා ගැන උශේක්ෂාශවන් බෙමින් අ, සිදු වී ඇති ආකාරයටම
සතයය කව,ා ශහෝ ශහළි,රවු වනවායි කියන ්රතිපත්තිය මත ක්රියා
කළ නිසා අ, අපට ශහොඳ කෙක් ඇවිේො තිශබනවා. බැඳුම්කර
ශකොමිසම මඟින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, අශේ නායකයින්වත්
සියයට සියයක් නි,හස් කර තිශබනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි.
බරපතළ වංචා, දූෂණ විමර් නය කිරීම සඳහා වූ ජනාධිපති
පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් සභාව මඟින් පසුගිය ආණ්ඩුශේ හිටපු, අ,
ඒකාබගලධ විපක්ෂශද ාන්න ශබොශහෝ ශ,නකුශග අවසාන
නවාතැන සිපිරි ශගය බවට පත් කරන තැනට අ, ශම් පාර විවිත
කර තිශබනවා. ඒ නිසා මා ජනතාවට කියන්ශන් බොශපොශරොත්තු
තබාශගන ාන්න, බොශපොශරොත්තු සහගතව ාන්න කියොයි. අපි
ජනතාවට 2015දී ශපොශරොන්දු වූ ශගල ්රමා, වූ නමුත් ාටු කරන
බවත්, ඒ ශවනුශවන් අපි ශපනී ාන්න බවත් වගකීශමන් කියමින්
මා නතර ශවනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොම ස්තුතියි.
මීළඟට, ගරු බන්දුෙ ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 33ක කාෙයක් තිශබනවා.

[අ.භා. 3.28]

ගරු බන්ුලල ගුණවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு ெந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

මූොසනාරූඪ
ගරු
මන්ත්රීතුමනි,
පාර්ලිශම්න්තුශේ
මන්ත්රීවරයකු වීශම් වර්රසා, පාවිච්ි  කරො අපට ඕනෑම ජාතික
වීරයකුට, ඕනෑම මනුෂයයකුට පහර ශ,න්න පුළුවන්. ඒක දියුණු,
ශීලීොචාර පාර්ලිශම්න්තුවක සිගලධ වන ශ,යක් ශනොශවයි. අපි
1815දී කන්, උඩරට ගිවිසුශමන් බ්රිතානයයන්ට යටත් වුණා.
සුගල,න් විසින් අශේ රශට් සංස්කිතිය, සභයත්වය, ස,ාචාරය,
මනුස්සකම කියන ශම් සියේෙ නාය යැේවා. ඒ අවස්ථාශේදී
එක්සත් ජාතික පක්ෂශද නායක ඩී.එස්. ශසේනානායක මැතිතුමා
්රමුඛ විවිධ ජාතිකවාදී බෙශේග විසින් අධිරාජය විශරෝධී සටන
ආරම්භ කළා. ඒ අවස්ථාශේදී හික්කඩුශේ ශ්රී සුමංගෙ හාමුදුරුශවෝ,
වැලිවිටිශද
ශසෝරත
හාමුදුරුශවෝ,
ශකොේලුපිටිශද
දීපදුත්තාරාමශද වැඩසිටි මිශගට්ටුවත්ශත් ගුණානන්, නායක
හාමුදුරුශවෝ, අනගාරික ධර්මපාෙතුමා වැනි අය ජාතික ්රශබෝධය
සඳහා ආගමික වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරන විට අම,යප
වයාපාරශද නායකයන් ශෙස කටයුතු කශළේ ඩී.එස්. ශසේනානායක,
එෆ්.ආර්. ශසේනානායක වැනි ශසේනානායකවරුනුයි.
ේළඟට, 1915දී -හරියටම අවුරුදු සියයකට පස්ශසේ- මුස්ලිම්,
සිංහෙ ශකෝොහෙයක් ඇති වුණා. ඒ ශකෝොහෙයට ශම්
නායකයින් කවුරුත් සම්බන්ධ නැහැ. ශකෝොහෙයට ශම්
නායකයින් සම්බන්ධ නැති වුණත් ශම් සියලුම නායකයින් එ,ා
සුගල,න් විසින් යටත් කරො වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට යැේවා.
ඩී.එස්. ශසේනානායක, එෆ්.ආර්. ශසේනානායක, පිය,ාස සිරිශසේන
ශකොළඹ නගරශද ආරක්ෂාව භාරව සිටි ශහන්රි ශේද්රිස්, දිශන්ෂ්
ගුණවර්ධන මැතිතුමාශග සීයා වන ජාශකෝලිස් රාළහාමි යන අය
සිර භාරයට ගත්තා ශචෝ,නා ,ාො. ශම්වා ාංග්රීසිකාරයින් පුවත්
පත්වෙ පළ කළා. ේට පස්ශසේ ශහන්රි ශේද්රිසව
් ශවඩි තියො මරො
පුටුව ශගනැවිත් ඩී.එස්. ශසේනානායක මැතිතුමාට ශපන්වා කිේවා,
"ශම් ශේ තැවරුණු විධියටම උඹොවත් යවනවා" කියො. නමුත්,
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Privy Council එශක් තීන්දුවක් අනුව ශසේනානායක මැතිතුමා වැනි
අය නි,හස් වුණා. අනගාරික ධර්මපාෙතුමාවත් අවුරුදු හයකට සිර
කළා. ශහන්රි ශේද්රිස් වීරයා සිය දිවි පිදුවා. Havelock Town එශක්
ාසිපතනය ළඟ ශහන්රි ශේද්රිස් පිළිරුවක් තබා තිශබනවා.
ේට අවුරුදු සියයකට පස්ශසේ -2015දී- තමයි ශම් ගැහිේෙ
පටන් ගත්ශත්. 1815දී අපි යටත් වුණා. ේට පස්ශසේ අවුරුදු
සියයකට පස්ශසේ -1915දීඅනගාරික ධර්මපාෙතුමා,
ශසේනානායක මැතිතුමන්ො වැනි අය සිර කළා. ේළඟට, 2015
ාඳන් ,ැන් ශම් යන්ශන්, රට ශබ්රා ගත්ත, රට කඩන්ශන් නැතිව,
ශබ,න්ශන් නැතිව සිංහෙ, ශ,මළ, මුස්ලිම් සියලු මිනිසුන්ට ජීවත්
වීශම් අයිතිය ෙබා දුන්නු, ජනතාව මරණශයන් ශබ්රා ගත්ත
ශසේනාධි නායක මහින්, රාජපක්ෂ, ආරක්ෂක ශේකම් ශගෝඨාභය
රාජපක්ෂ ඇතුළු හාමුදුරුවරුන්ට, බුගලධි අං ශද නිෙධාරින්ට
එළවා එළවා පහර ශ,න යුගයයි. ,ැන් ඒ යුගය තමයි ාතිහාසයට
එකතු වන්ශන්. ශම් ගැන ඒ තරම් පුදුම ශවන්න ශ,යක් නැහැ.
ශම්ක අවුරුදු සියශයන් සියයට ශම් රශට් සිදු ශවනවා. ඒකට අපි
මුහුණ ශ,න්න ෙැහැස්තියි කියන ටික විතරක් ශම් අවස්ථාශේ මම
සඳහන් කරන්න කැමැතියි.
,ැන් නීතිය, සාධාරණය ශබොශහොම අකුරට ක්රියාත්මක ශවන
හැටි කිේවා. ''අපි යුක්තිය පසිඳෙනවා, අධිකරණ පිහිටුවනවා,
ශ,න්නම් බැශට්'' කියො චණ්ඩි පාට් ,මො තමයි පාර්ලිශම්න්තු
වර්රසා,වෙට මුවා ශවො කථා කරන්ශන්.
මිනීමරු ශකොටි සංවිධානය අවුරුදු තිහක් ශම් රශට් පැවතුණා.
සිංගේපූරුශේ තිශබන්ශන් වර්ග කිශෙෝමීටර් 1,000යි. උතුරු,
නැශඟනහිර තිශබන්ශන් වර්ග කිශෙෝමීටර් 18,800යි. ඒ අනුව,
සිංගේපූරුව වාශග රටවේ 18ක අණසක පිහිටුවො, කාත්තන්කුඩි
පේලිශද යාඥා කරමින් සිටි මුස්ලිම් මිනිස්සු සමූෙ ඝාතනය කරපු,
ශ්රී මහා ශබෝධිය ළඟ සිේ අරශගන හිටිය උපාසක අම්මොශග සුදු
සිේ ශරදි රතු ශරදි බවට පත් ශවන්න ඔවුන්ට ශවඩි තියපු,
ෙක්ෂ්මන් කිරිඇේෙ මැතිතුමා මහනුවර භාරව හිටපු කාෙශද
,ළ,ා මාළිගාවට ශබෝම්බ ්රහාර එේෙ කරපු, තර්ජිත ගම්මානවෙ
නිදි පැදුරුවෙ හිටපු මිනිස්සු කීතු කීතුවෙට කපො මරපු,
ාන්දියාවට ගිහිේො රජීේ ගාන්ධි මරපු, රණසිංහ ශ්රේම,ාස හිටපු
ජනාධිපතිතුමා ආමර් වීදිශදදී කුඩු කරො මරපු, ෙලිත්
ඇතුෙත්මු,ලි සහ ගාමිණී දිසානායක හිටපු ඇමතිතුමන්ො මරපු,
අේපාපිේමෙ අමිර්තලිංගම් සහ ෙක්ෂ්මන් කදිරගාමර්
මැතිතුමන්ො
මරපු,
සී.වී.
ගුණරත්නො,
ශජයරාජ්
්රනාන්දුපුේශේො මරපු එේටීටී සංවිධානශද ත්රස්තවා,යට එක
ආණ්ඩුවකටවත් විසඳුමක් දී ගන්න බැරිව ාන්නශකොට,
ශසේනාධිනායකයා ශෙස එකතු කළ හැකි සියලු බෙ ශේග එකතු
කරො ්රභාකරන්ට ගහො රශට් මිනිසුන්ට ජීවත් ශවන්න අයිතිය
ෙබා දුන්න ජාතික වීරයාශගයි ්රජා අයිතිය අශහෝසි කරන්න ඕනෑ
කියන්ශන්, ITN එකට සේලි ශගේශේ නැහැ කියො. ශම්ක පුදුම
රටක්! ශම්ක තමයි ාතිහාසය පුරාම අපට ශවො තිශබන
නස්පැත්තිය. කඩන්ශන් නැතිව, ශබ,න්ශන් නැතිව, මාති භූමිය රට- ශබ්රා ගත්ත මිනිස්සු තුට්ටු ශ,කට ,මො, ඒ මිනිසුන්ශග
ආත්මවෙට ශමවැනි ්රහාර එේෙ කරන රටක තමයි අවාසනාවට
අපි ාපදිො තිශබන්ශන්. එවැනි රටක පාර්ලිශම්න්තුවක් තමයි
අපට නිශයෝජනය කරන්න ෙැබිො තිශබන්ශන්.
එ,ා ශම් රට ආරක්ෂා කරනවා කියො දිවුරො ජනාධිපති ුරරය
ගත්ත රණසිංහ ශ්රේම,ාස යුගශද, මු,ේ අමාතයාං ශද ශේකම්
හැටියට හිටපු ආර්. පාස්කරලිංගම් මහත්මයා, බදු ශගවන
ජනයාශග මු,ේ ශකළින්ම ශකොටියාට
දුන්නා. එතශකොට
ශකොශහොම, නීතිය? බදු ශගවන ජනයාශග මු,ේ එශෙස ශගවීමට
සම්බන්ධ රහසිගත ශේඛන තිශබනවා. ආර්. පාස්කරලිංගම්, ST.
ඔහු තමයි විය,ම් අනුමත කරන නිෙධාරියා. ඔහු අත්සන් කරනවා.
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අත්සන් කරො, එශසේ ශගවන ෙ, මු,ේ පිළිබඳ සියලු රිසිට් පත් මා
සතුව තිශබනවා.
''හදිසි - රහසය විය,ම් ශගවීම් (මහා භාණ්ඩාගාරය)
(මු,ේ ශේකම් - ආර්. පාස්කරලිංගම් නමට)
1989.08.09. ශගවූ මු,ෙ රුපියේ මිලියන 5යි.
1989.09.15 ශගවූ මු,ෙ රුපියේ මිලියන 5යි.
1989.09.27 ශගවූ මු,ෙ රුපියේ මිලියන 5යි.
1989.11.01 ශගවූ මු,ෙ රුපියේ මිලියන 5යි.
1989.11.30 ශගවූ මු,ෙ රුපියේ මිලියන 5යි.
ශම් විධියට මු,ේ ශගවපු රිසිට් පත් මම සභාගත* කරනවා.
අ, ශකෝ ඒ, ආර්. පාස්කරලිංගම්? ඒ, ආර්. පාස්කරලිංගම්
තමයි, සුපිරිසිදු අග්රාමාතයතුමාශග ්රධාන ආර්ථික උපශගල ක. ඒ
කාෙශද සිදුවූ ශගල මම කියවන්නම්.
''රජය ශකොටින්ට අවි දීම වැරදියි''
-ාන්දීය අගමැති.
''ශ්රී ෙංකා රජය විසින් එේ.ටී.ටී.ේ. සංවිධානයට 'අවි සැපී ම'
වැරදි සහගත ක්රියාවක් බව ාන්දීය අගමැති නරසිංහ රාඕ මහතා
'මෙයාෙ මශනෝරාමා' ', වීක්' සහ 'මැගසින් ටුශඩ්' යන පුවත් පත්
සමඟ පවත්වා ඇති සාකච්ඡාවකදී පවසා ඇත.''
ශම් තමයි ආයුධ දීම සම්බන්ධව සඳහන් ශගල.
එතශකොට අග්රාමාතයතුමා ශමොකක්, කිේශේ? ඒ සම්බන්ධ
ාතිහාසය ,න්ශන් නැතිනම් ,ැනගන්න.
''අවි දුන්ශන් ජ.වි.ශප හා ද්රවිඩ හමු,ා මර්,නය කරන්න''
-රනිේ වික්රමසිංහ.
''ශ,මළ ශකොටි සංවිධානයට ආයුධ ෙබා දීම රහසක් ශනොවන
බවත්, ජ.වි.ශප. ත්රස්තවා,ය මර්,නයට ශ්රී ෙංකා හමු,ාව ,කුශණ්
තබා ගන්නා අතරතුර ශකොටි සංවිධානය ෙවා ශ,මළ ජාතික
හමු,ාවට පහර දීම අරමුණ වූ බවත්, සභානායක, කර්මාන්ත වි,යා
හා තාක්ෂණ ඇමති රනිේ වික්රමසිංහ මහතා කැෙණිය,
ශපතියාශගොඩ සමුපකාර ්රජා ාොශේදී පැවැති කැෙණිය එක්සත්
ජාතික පක්ෂ බෙ මණ්ඩෙ රැස්වීමකදී ්රකා කළා.''
එතශකොට, ඒ කාරණය අගමැතිතුමා පිළිගත්තා.
ෙංකාශේ පුවත් පත්වෙ පමණක් ශනොශවයි. මුළු ශෙෝකශදම
පුවත් පත්වෙ ශම්වා සඳහන් ශවනවා.

—————————
* පුස්තකාලපේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

307

පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු බන්දුෙ ගුණවර්ධන මහතා]

ශම් පිළිබඳව පුවත් පතක ශමශසේ සඳහන් වුණා:
''ශකොටින්ට අවි ආයුධ ෙබා දීශමන් වයවස්ථාශේ 6 වන
සංශ ෝධනය කඩා ඇත.
ෙලිත් ඇතුෙත්මු,ලි.''
ශම් තමයි, ශකොටින්ට ආයුධ දීපු, සේලි දීපු මිනිහා. ඔහු
අග්රාමාතයතුමාශග ්රධාන ආර්ථික උපශගල කයා ශවො අ,ත්
යහතින් ාන්නවා. නමුත්, මහින්, රාජපක්ෂයි, ශගෝඨාභය
රාජපක්ෂයි හිරශගට යවනකම් නින්, යන්ශන් නැහැ කියන
මිනිස්සු ාන්න රටක තමයි අපි ාන්ශන්. ශම්ක තමයි රට!
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් වාශග ශගල පාෙන
ශකොමිෂන් ,ාො ගත්ත ඕනෑ තරම් නිර්ශගල තිශබනවා. බටෙන්,
ශකොමිසශම් වාර්තාව මම අ, ශගනාශේ නැහැ. ශම් අභිශයෝගය
නිසා මම අශනක් ,වශසේ ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට බටෙන්,
ශකොමිසශම් වාර්තාව ශගනැේො ඒක සම්පූර්ණශයන්ම කියවනවා.
ඒක මතක තියා ගන්න. බටෙන්, ශකොමිසම පිළිබඳ රජශද මු,ලින්
මුද්රණය කරො තිශබන වාර්තාව මම පාර්ලිශම්න්තු වර්රසා,
යටශත් ශමතැනට ශගනැේො කියවනවා. ශම් කරන කුේපිදු
ශගල පාෙනයට උත්තරයක් ශ,න්න ඕනෑ. ඒ නිසා ේළඟ විවා,ය
තිශබන්ශන් කුමන මාතිකාවක් යටශත් වුණත්, ඒ විවා,ශදදී
බටෙන්, ශකොමිසශම් වාර්තාව මම සම්පූර්ණශයන්ම කියවනවා.
පුළුවන් නම් ේට ාස්ශසේො මා මරන්න.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2002 ජුලි 04වැනි
රහස්පතින්,ා ''දිනමිණ'' පත්තශර් මුේ පිටුව කියවන්න. එහි
ශමශහම සඳහන් ශවනවා:
"ශකෝටි 247ක වාහන ගැන කථා බහින් කැබිනට් රැස්වීම උණුසුම් ශවයි.
ශගන්වා අතුරු,න් වූ වාහන ,හ අට ගැන ඇමතිවරු ජනපතිනියශගන්
්ර ්න කරති."

ඒ යටශත් වැඩි දුරටත් සඳහන් ශමශසේ ශවනවා.
"චන්ද්රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ජනාධිපතිනියශග පරිහරණය සඳහා
පසුගිය රජශද අවසන් ශ,වසර තුළ ශගන්වන ෙ, රුපියේ ශකෝටි 247කට
ආසන්න වටිනාකමින් යුතු ශවඩි ශනොවදින වාහන 48ක් ගැන,, ාන්
අතුරු,න් වූ වාහන 13 පිළිබඳව, පැන නැඟුණු වා, විවා,වලින් ේශද රාත්රී
පැවැති ඇමති මණ්ඩෙ රැස්වීම ,ැඩි උණුසුම් ස්වභාවයක් ගත් බව කැබිනට්
මණ්ඩෙ ආරංි  මාර්ග සඳහන් කරයි."

එතශකොට චන්ද්රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ශකෝටි 247ක
වාහන ශගන්වපු එකට ,ඬුවම් දුන්නා,? ඒ යුක්තිය ාෂ්ට වුණා,?
සාධාරණයක් ාටු කළා,? ඒ වාහන ශකෝ?
මූොසනාරූඪ
ගරු
මන්ත්රීතුමනි, එ,ා
අනගාරික
ධර්මපාෙතුමාටත් ශම් විධියටම රශට් මිනිස්සු ශහොරා, වංචාකාරයා,
දූෂිතයා කියො දිගින් දිගටම මාධයවලින් එළව එළවා ශබොරුවට
ගැහුවා. එශහම ගැහුවත් ශබොශහෝ ශගල ,රාශගන සිටි අනගාරික
ධර්මපාෙතුමා ාන්දියාවට ගියා. ගිහින් එතුමා බුගලධගයාව ශබ්රා
ගත්තා; මූෙගන්ධ කුටි විහාරය හැදුවා. එතුමා සිරි ශගලවමිත්ත
නමින් පැවිදි ශවො සිටියදී අත් අකුශරන් ලිේවා, "මා මළ පසු
මාශග මිත කශේබරශද හිසවත් ශ්රී ෙංකාව පැත්තට ,ාන්න එපා."
කියො. අපි ඒ තරම් අකිතඥ මිනිස්සු කියො උන්වහන්ශසේ
,ැනශගන හිටියා. ඒ තමයි අනගාරික ධර්මපාෙතුමාට කරපු ශගල.
ජීවතුන් අතර සිටියදී එතුමාට ඒ විධියට ගහො, ගහො මැරුණාට
පස්ශසේ එතුමාශග පිළිරූ රට පුරාම හ,ො තිශබනවා. ශම් අශේ
ජාතික වීරවරශයක් කියො ,ළ,ා මාලිගාව ළඟ, විහාරමහාශගලවී
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උ,යානශද එතුමාශග පිළිරූ හ,ො තිශබනවා. ඒ නිසා එවැනි
ජාතික වීරයන්ට ගහන්න එපා. රටක ාතිහාසශද ගමන් මඟ
ශවනස් කරපු මිනිසුන්ට ගහන්න එපා. මිනිස්සු අතර අඩු පාඩු
තිශබන්න පුළුවන්; වැරැදි තිශබන්න පුළුවන්. අපි හැශමෝම වැරැදි
තිශබන "black and white" මිනිස්සු. අපි හැශමෝම අත වැරැදි
තිශබන්න පුළුවන්. රටක ාතිහාසයක ගමන් මඟ ශවනස් කරපු
මිනිස්සු තුට්ටු ශ,කට ,ාො ්රහාර එේෙ කිරීශම් නින්දිත
්රයත්නශයන් අඩු තරමින් උත්තරීතර සභාව කියන ශම්
පාර්ලිශම්න්තුශේදීවත් මිදිය යුතුයි කියො තමයි මම වි ්වාස
කරන්ශන්. ශමොක,, ශම් රශට් ජාතික නායකශයෝ විවිධ අඩු පාඩු,
දුෂ්කරතා යටශත් වුණත් යම් ශ,යක් කළා. රණසිංහ ශ්රේම,ාස
ජනාධිපතිතුමා ශකොටින්ට ආයුධ දුන්නා; ශකොටින්ට මු,ේ දුන්නා.
නමුත්, එතුමා ශම් රශට් දුේපත්කම නැති කරන්න, දුේපත්
මිනිසුන්ට ශමොකක් හරි කරන්න ඒ කාෙශද යමක් කළා.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශනක් කාරණය තමයි 2008
-2014 කාෙය තුළ සිදුවූ බැඳුම්කර වංචා ශසොයනවාය කියන එක.
"අත්තශනෝමතික තීන්දුවෙට බැඳුම්කර නිකුතු සිදු කරො. එය
පිරමීඩ වංචාවකට සමානයි." ශම්කශන් ශම් අය කියන්ශන්. 2015දී
සිදු වූ බැඳුම්කර ශසොරකම වහන්න, 2008 සිට 2014 ,ක්වා සිදු
කළ බැඳුම්කර පිළිබඳවත් ශසොයනවා කියො අග්රාමාතයතුමා
පාර්ලිශම්න්තුශේදී කියනවා. එයින් ඇති ශවො තිශබන ්රතිලෙය
ශමොකක්,? ෙංකාව නිකුත් කරන බැඳුම්කරවෙට ශමච්චරකේ
කිේශේ, ''ස්මවරීත්ව බැඳුම්කර'' - Sovereign Bonds - කියොයි.
,ැන් ශෙෝකය පුරාම කියන්ශන් "Black Bonds" කියොයි; "කළු
බැඳුම්කර" කියොයි කියන්ශන්. ඒවා කවුරුවත් ගන්ශන් නැහැ.
ෙබන අවුරුගලශගල ඇති ශවන මූෙය අර්බු,ය ශමොකක්, කියො
බෙන්න. ආණ්ඩුවම කියනවා, "රජය ශවනුශවන් ශම් බැඳුම්කර
නිකුත් කරන්ශන් ශ්රී ෙංකා මහ බැංකුව" කියො. ශ්රී ෙංකා මහ
බැංකුව තමයි රජශද බැංකුකරු; මු,ේ නිශයෝජිතයා; මූෙය
උපශගල කයා. ශගල පාෙනඥශයෝ ශනොශවයි බැඳුම්කර නිකුත්
කරන්ශන්. එතශකොට ඒ නිකුත් කරපු බැඳුම්කර ශහොරට නම්
නිකුත් කරො තිශබන්ශන්, රජය ශවනුශවන් භාණ්ඩාගාරය, ශම්
මහා බැංකුව ශමොකක්, කරො තිශබන්ශන්? ඒ ආයතන තමයි
මු,ේ ශනෝට්ටු අච්චු ගහන තැන; මු,ේ ශනෝට්ටු අච්චු ගහන්න
ඒකාධිකාරී බෙය තිශබන තැන; සියයට සියයක් සම්පූර්ණ මහජන
වි ්වාසය රඳන තැන. එශසේ තිබියදී ශගල පාෙනඥශයෝ
පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිේො කියනවා, "2008 සිට 2014 ,ක්වා
ශෙෝකශද ගනුශ,නුශවමින් තිශබන ෙංකාශේ බැඳුම්කර ශහොර
ඒවා." කියො.
ෙංකා ආණ්ඩුශේ පාර්ලිශම්න්තුශේ කියනවා නම්; ඒ රශට්
අග්රාමාතයතුමා, ඒ රශට් ඇමතිවරු කියනවා නම් 2008 සිට 2014
,ක්වා ගනුශ,නු ශවො තිශබන්ශන් ශහොර බැඳුම්කර කියො, ශම්
බැඳුම්කරවෙට ,ාපු සියලුම මු,ේ විශගලශිකශයෝ ආපසු ාවත් කර
ශගන යනවා. මහ බැංකුශේ මහ ,වේ සිදු වූ මහ මු,ේ
මංශකොේෙශයන් පස්ශසේ ඇශමරිකානු ශඩොෙර් බිලියන 2.4ක්
අරශගන ගියා. අරශගන යනශකොට ඒක නවත්වන්න හිටපු මු,ේ
අමාතය, රවි කරුණානායක මහතා අය වැය ශයෝජනාවක්
ශගනාවා. විශගලශීලීකයන්ට සියයට 12ක් බැඳුම්කර ගන්න
පුළුවන්කම තිබුණු එක එතුමා සියයට 10ට අඩු කළා. ශමොක,,
ඔක්ශකොම ටික ශගඩිය පිටින් ඇගලශ,ොත් ජාතයන්ත සංි ත Foreign-Exchange Reserves- ටික කඩාශගන වැශටනවා.
එශහම කඩාශගන වැටුශණොත් රට වැශටනවා. ,ැන් ශම්ශකන්
ශවන්ශන් ශම් ආර්ථිකය ශගනයන්න බැරි ශවන එකයි.
ශගනයන්න පුළුවන් එකම ක්රමය ශම්කයි. 2008-2014 ,ක්වා
මහින්, රාජපක්ෂ මැතිතුමාශග කාෙශද ශම් බැඳුම්කර වංචාව සිදු
වුණාය කියා උඩ පැන පැන කියනවා නම්, පාර්ලිශම්න්තුශේ
අශනක් සියලු කටයුතු වහාම නතර කර, ශම් පිළිබඳව විතරක්
ශත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කර ශමය නිවැරදි කළ යුතුයි. එශහම
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නැත්නම් ආර්ථිකය ශගනයන්න බැහැ. අශනක් වැඩ සියේෙ
නතර කර, මාසයක් ඇතුළත ශම් වැශඩ් කරන්නය කියො
කියන්න ශම් ශකොමිසමටම පුළුවන්. ෙංකාව 2008 සිට 2014
,ක්වා ශෙෝකය පුරා නිකුත් කර තිශබන බැඳුම්කර වංචා සහගත
ඒවා,, නැගල, කියා ්රකා
කරන්න කියො කියන්න ශම්
ශකොමිසමට පුළුවන්. ඒ සඳහා ශත්රීම් කාරක සභාවක් පත්
කරන්න. පාර්ලිශම්න්තුව හා රට ශවනුශවනුයි මා ශමම ාේලීම
කරන්ශන්. රශට් මු,ේ ක්රමය කඩාශගන වැටුශණොත් අපි කාටවත්
ශගොඩ ගන්න බැහැ. ශපොඩි ගණනක් ගැන ශනොශවයි ශම්
කියන්ශන්.
මම නැවතත් එම කරුණු ශපන්වන්නම්. රුපියේ බිලියන
4,702ක ගනුශ,නු විනිවි, නැහැ කියො අග්රාමාතයතුමා කියා
තිශබනවා. බිලියන 4,702ක් කියන්ශන් ශකෝටි හාරෙක්ෂයක්.
ශකෝටි හාරෙක්ෂයක් ගැන කියන්ශන්. මහින්, රාජපක්ෂ යුගශද
ශම් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වැරැදි නම්, එයට මමත් වග කියන්නට
ඕනෑ. ශමොක,, මමත් ඒ කාෙශද කැබිනට් ඇමතිවරශයක්.
මමත්රීපාෙ සිරිශසේන ජනාධිපතිතුමාත් ඒ කාෙශද කැබිනට්
ඇමතිවරශයක්. එතුමාත් එයට වග කියන්නට ඕනෑ. ගරු මහින්,
යාපා අශබ්වර්ධන මන්ත්රීතුමාත් එ,ා කැබිනට් ඇමතිවරශයක්.
එශහම නම් එතුමාත් එයට වග කියන්නට ඕනෑ. ඒ වාශගම ගරු
සරත් අමුණුම ඇමතිතුමාත් වග කියන්නට ඕනෑ; ගරු රාජිත
ශසේනාරත්න ඇමතිතුමාත් වග කියන්නට ඕනෑ; අපි ඔක්ශකොම
වග කියන්නට ඕනෑ. ශමොක,, එශහම වග කියන්නට බැරි
ඇමතිවරු සාමූහික වග කීම යටශත් කැබිනට් මණ්ඩෙයක ාඳො
වැඩක් නැහැ ශන්. ශම් බිලියන 4702 ක මු,ෙ
මහින්,
රාජපක්ෂශගවත්,
බන්දුෙ
ගුණවර්ධනශගවත්,
රවි
කරුණානායකශගවත් ශප්ගලගලික මු,ේ ශනොශවයි ශන්. ශම්වා
ෙංකා ආණ්ඩුව ශවනුශවන් නිකුත් කර තිශබන්ශන්. ෙංකා
ආණ්ඩුශේ බැඳුම්කර මහ බැංකුව ශහොරට නම් නිකුත් කර
තිශබන්ශන්, ශම් ගරු සභාශේ අපි ාතාම උස් හඬින් ාේො
සිටිනවා, වහාම ශම් ගැන ශත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කරන්නය
කියා. අශනක් සියලුම කටයුතු නතර කර ශම් ගැන විතරක්
ශහොයන්න. ශගන්වන්න පුළුවන් හැම ශකශනකුම ශගන්වන්න.
ශ,න්න පුළුවන් හැම ,ඬුවමක්ම ශ,න්න. ශම්ශක් ත පහක් ශහෝ
වංචා කර තිශබනවා නම්, මුළු කැබිනට් එශක්ම ාන්න ඔක්ශකොම
හිශර් ,මන්න කියන එක මම ශම් අවස්ථාශේ දී මතක් කරනවා.
ශම් ඒකට දීපු උත්තරය.
ශ,වන කාරණය. [බාධා කිරීමක්]

ගරු (රචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ)

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva )

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Order, please! There is a point of Order being raised
by the Hon. (Dr.) Harsha De Silva.
ගරු (රචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ගරු මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, බන්දුෙ ගුණවර්ධන
මන්ත්රීතුමාශගන් මට තත්පර තිහක කාෙයක් ශ,න්න කියා ාේො
සිටිනවා. වැ,ගත් කාරණයක් - [බාධා කිරීමක්] මට කරුණාකර
තත්පර තිහක කාෙයක් ශ,න්න. මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,
ගරු උ,ය ගම්මන්පිෙ මන්ත්රීතුමා ශම් ගරු සභාශේ නැති
පුගලගෙයකු වන ාන්ද්රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා ගැන කිේවා.
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ාන්ද්රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා කළු සේලිවලින් එංගෙන්තශද මහ
ශෙොකු බිේඩිමක් අරශගන තිශබනවාය කියො කිේවා. මම
එතුමාට ,ැන් කථා කළා. එතුමා කිේවා, ඒක සම්පූර්ණ අසතයයක්
බව. ඒක නිවැරදි නැහැ. එතුමාට ශමතැනට එන්න විධියක් නැති
නිසා ඒක නිවැරදි කරන්න කියො එතුමා මට කිේවා. එශහම
මිනිසුන්ට අපහාස කරන එක සම්පූර්ණශයන්ම වැරැදියි. එතුමා
Commonwealth Secretariat එශක්, Deputy-Director of the
Secretary-General ව ශයන් සිටි කාෙශද එතුමාට දීො තිබුණු
ශගයක්. එතුමා ඒ මුළු බිේඩිශම්ම ශනොශවයි ාඳො තිශබන්ශන්.
එතුමා ඒ බිේඩිශම්
එක flat එකක ාඳො තිශබන්ශන්. ,ැන්
එතුමා Finchleyවෙ ශපොඩි flat එකක සිටින බව සඳහන් කරන්න
කියො එතුමා මට කිේවා. ශමොක,, එය අසාධාරණ ්රකා යක්, ඒ
ගැන පැහැදිලි කරන්න එතුමාට ශමතැනට එන්න බැරි නිසා.
ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගරු බන්ුලල ගුණවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு ெந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

මම එශහම ශතොරතුරක් ගැන කියො නැහැ. මම යම්
ශතොරතුරක් පිළිබඳව සඳහන් කරනවා නම් එශහම කරන්ශන්
අ,ාළ ශේඛන සියේෙ අශත් තියාශගනයි.

ගරු (රචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ගරු උ,ය ගම්මන්පිෙ මන්ත්රීතුමා එශහම කිේශේ.

ගරු බන්ුලල ගුණවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு ெந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

හරි, ඒක එතුමාත් එක්ක ශබ්රා ගන්න.
ේළඟට, මහ බැංකුශේ ශමම බැඳුම්කර සිගලධියට අ,ාළව
්ර ්නය පටන් ගත් ,වශසේ සිටම මම පාර්ලිශම්න්තුව ශවනුශවන්
මු,ේ පිළිබඳ යුතුකම ාෂ්ට කිරීම විතරයි කශළේ. ශප්ගලගලිකව
කිසිදු ඇමතිවරයකු ශහෝ අග්රමාතයතුමා සමඟ මශග කිසිම
්ර ්නයක් තිබුශණ් නැහැ.
ශම් රශට් හැම ,ාම ශ්රී ෙංකා මහ
බැංකුව තිබුශණ් මු,ේ ඇමතිවරයා යටශත් බව අපි ,න්නවා. මු,ේ
ඇමතිවරයා සහ මහ බැංකුශේ අධිපති තමයි මු,ේ ශනෝට්ටුවෙට
අත්සන් කරන්ශන්. මූෙය නීති පනත අනුව ශම් සියලුම වග කීම්
පැවශරන්ශන් මු,ේ විෂය භාර අමාතයවරයාට.
ෙංකා ාතිහාසශද පළමුවැනි වතාවට, ශම් මු,ේ
අමාතයවරයාශගන් ශ්රී ෙංකා මහ බැංකුව අරශගන අග්රාමාතයතුමා
යටශත් ගැසට් කළා. ඒක කශළේ අග්රාමාතයතුමායි. එතුමා ශ,වනුව
මහ බැංකු අධිපති ුරරයට විශගලශිකයකු පත් කළා. ෙංකාව
කියන්ශන් ආර්ථික වි,යාව පිළිබඳව, ගණකාධිකරණය පිළිබඳව,
මූෙය ක්ශෂේත්රය පිළිබඳව, බැංකු පිළිබඳව පළපුරුදු නිෙධාරින්,
බුගලධිමතුන් ,ස ,හස් ගණනක් සිටින රටක්. එ,ා ශජෝන් එක්ස්ටර්
ශම් බැංකුව හ,න ශකොට ෙංකාවට බැංකුවක් තිබුශණ් නැහැ. මු,ේ
තිබුශණ් නැහැ. අශේ රුපියෙ ාන්දියානු රුපියෙත් එක්ක
සම්බන්ධ කරො තිබුශණ්. වයවහාර මු,ේ මණ්ඩෙ ක්රමශයන්
තමයි මු,ේ නිකුත් කශළේ. ඇශමරිකානු ජාතික ශජෝන් එක්ස්ටර්
තමයි මු,ේ ක්රමය පිළිබඳ ශම් මූෙය නීති පනත හැදුශේ. එය හ,පු
අවස්ථාශේ ඔහු මහ බැංකු අධිපති වුණා. ඒ කාෙශද අපි පූර්ණ
නි,හස් රටක් ශනොශවයි. අපිට හමු,ාවක් තිබුශණ් නැහැ. නාවික
හමු,ා කඳවුර ත්රිකුණාමෙශද තිබුණා. ගුවන් හමු,ා කඳවුර
කටුනායක තිබුණා. අපි බ්රිතානයයට යටත්ව හිටිශද. අපට පූර්ණ
නි,හස ෙැබුශණ් 1956දී ඒ කඳවුරු අයින් කළාට පසුවයි. ේට පසුව
කව,ාවත් මහ බැංකුවට විශගලශිකයකු පත් කරන්න ඕනෑ වුශණ්
නැහැ.
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අපි හිතමු, එශහම ශකශනක් පත් කළාය කියො. එශහම පත්
කරන ශකොට ඔහු අශේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 165වන
වයවස්ථාව අනුව දිවුරුම් දීමක් කරන්න ඕනෑ. අගමැතිතුමාට
තිබුණා, ඔහුට දිවුරුම් ශ,න්න කියො කියන්න. නමුත් කිේශේ
නැහැ. ශමොක, ඔහුට දිවුරුම් ශ,න්න බැහැ. ඇශමරිකන්
පුරවැසියකුට -ශගෝඨාභය රාජපක්ෂට- පුළුවන් වුණා ෙංකාවට
ඇවිත් ආරක්ෂක ශේකම් ුරරය ,රන්න. ඇයි? ඇශමරිකා එක්සත්
ජනප,ය dual citizenship කියන එක අනුමත කරනවා. නමුත්
සිංගේපූරුශේ dual citizenship කියන එක පිළිගන්ශන් නැහැ.
සිංගේපූරු පුරවැසියාට කිසිම ශවොවක ශවනත් රටක ආණ්ඩුක්රම
වයවස්ථාව රකිනවා කියා දිවුරුම් දීමක් කරන්න බැහැ. එම නිසා
ඔහු දිවුරුශේ නැහැ. අපි විශගලශිකයකුශග ශසේවය ෙබාගන්නවා
නම්, රජශද ආයතන සංග්රහශද 7.2 වගන්තිය යටශත් ඒ සඳහා
ඇමතිවරයාශග ලිඛිත අනුමැතියක් තිශයන්න ඕනෑ. මා හිතන
විධියට වජිර අශබ්වර්ධන අමාතයවරයා එශහම ලිඛිත අනුමැතියක්
දීොත් නැහැ. මහ බැංකු අධිපතිවරයා පත් කිරීම අශේ ආණ්ඩුක්රම
වයවස්ථාශේ 165වන වයවස්ථාව අනුව නීතයනුකූෙ නැහැ.
ඔබතුමන්ො 165වන වයවස්ථාව කියවා බෙන්න. ඒකට ශවන
කාශගවත් නමක් කියො -ශවන රටක dual citizenship ගන්න
පුළුවන් ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ වැනි ශකශනකුශග- උ,ාහරණ
ාදිරිපත් කළාට වැඩක් නැහැ. ශමොක, සිංගේපූරු පුරවැසියාට
විතරයි තවත් රටක පුරවැසිකම ෙබන්න බැරි. ශ්රී ෙංකා ආණ්ඩුක්රම
වයවස්ථාව රකිනවා කියො කියන්න බැරි මනුස්සශයක්
ශකොශහොම, සේලි ශකොළයට අත්සන් තබන්ශන්? ඒ මු,ේ
නීතයනුකූෙ,? ශම් ්ර ්නය ගැන කවුරු ශහෝ කථා කරන්න ඕනෑ
ශන්,? ඒ අනුව 2015 ජුනි මාසශද 3වැනි ,ා දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන
මැතිතුමා ශම් ්ර ්නය අග්රාමාතයතුමා ශවත ශයොමු කළා. අපිට
විපක්ෂයක් නැහැ ශන්. ශමහි තිශබන්ශන් හීන විපක්ෂයක් හා
"deal විපක්ෂයක්". ජනතාවශග විපක්ෂය ව ශයන් 2015 ජුනි
මාසශද 03වැනි ,ා අපි ශම් පිළිබඳව ඇහුවාම, අගමැතිතුමා ශමශසේ
කියා තිශබනවා.
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2015 ජුනි 03වැනි ,ා හැන්සාඩ්
වාර්තාශේ තීරු අංක 388හි ශමශසේ සඳහන් ශවනවා:
"සමහරු ,ැන් තමන්ට හිතවත් මාධය උපශයෝගි කර ගනිමින්, අර්ජුන
මශහේන්ද්රන් මහතා නිසා ජාතයන්තර ්ර ්න ඇති වී ඇති බවට ්රචාර
යවනවා. නමුත්, ශගලශීලීය හා ජාතයන්තර ව ශයන් සිදු ශකශරන මහ බැංකු
ගනු-ශ,නු විමසීශම්දී ඒ බවක් ශපනී යන්ශන් නැහැ. රාජපක්ෂ ශරජිමශද
ශහංචයියො ෙංකා බැංකුවට හා මූෙය ආයතනවෙට බෙපෑම් එේෙ කරන
බව අප ,න්නවා. නමුත්, ඒ කිසිවක් සාර්ථක වී නැහැ....
විශගල පුරවැසියන් සම්බන්ධ කර ශගන රාජය සම්පත් මං ශකොේෙ කගලදි,
ශකොමිස් කුට්ටි ගණන් ගසා කගලදි, දූෂණශද ශයශ,ගලදි, වංචා කරගලදි
ඔබතුමන්ො කට පියාශගන සිටියා. එශහත් විශගල
පුරවැසිශයක්
ශයො,ාශගන දූෂණ වංචා තුරන් කරගලදි, මූෙය විනයක් ඇති කරගලදි, රාජය
සම්පත් ආරක්ෂා කරගලදි ඔබතුමන්ො ේට විරුගලධයි."

අන්න, අගමැතිතුමා ශම් ශහොරු රැක්ක විධිය. "දූෂණශද
ශයශ,ගලදි, වංචා කරගලදි ඔබතුමන්ො කට පියාශගන හිටියා" කියො
එතුමා කිේවා. එශහත් විශගල පුරවැසියකු -විශගල පුරවැසියා
කියන්ශන් අර්ජුන මශහේන්ද්රන් - ශයො,ාශගන දූෂණ වංචා තුරන්
කරගලදි, මූෙය විනයක් ඇති කරගලදි, රාජය සම්පත් ආරක්ෂා කරගලදි
ඔබතුමන්ො ේට විරුගලධයි කියොත් අගමැතිතුමා කිේවා.
එතුමා කියන්ශන්, දූෂණ නැති කරන්න ආපු එක්ශකනා අර්ජුන
මශහේන්ද්රන් කියායි. ාතිහාසශද පළමුවැනි වතාවට අභයන්තර
ශතොරතුරු තමන්ශග බෑනාට දීම තුළින් අර්ජුන මශහේන්ද්රන්
වැරැගල,ක් කර තිශබනවා. ශම්ක ශන්, අපරාධ වැරැගල,ක් ශවන්ශන්.
අභයන්තර ශතොරතුරු, ශවශළඳ ශපොශළේ ්රාථමික ගැනුම්කරුවකුට
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- primary dealer ශකශනකුට- දීො ඒ තුළින් ශකෝටි ්රශකෝටි
සංඛයාත ොභ ෙබන්න හ,නවා. එතශකොට ඒ අය ඒ මූෙය විනය
ඇති කරන හැටි. ඒවාට අශනක් ඔක්ශකොම අයත් පැටළුණා.
එශහම පැටළුණාට පස්ශසේ අගමැතිතුමා ශම් ගරු සභාශේදී
ශමශහම කියනවා.
2015 මාර්තු 17 වැනි දින හැන්සාඩ් වාර්තාශේ තීරු අංක 66හි
ශමශසේ සඳහන් ශවනවා:
"... මු,ේ අමාතයවරයා, මහාමාර්ග අමාතයවරයා, මු,ේ අමාතයාං ශද
ශේකම්, මහ බැංකුශේ අධිපති හා මහ බැංකුශේ නිශයෝජය අධිපති ඇතුළු
නිෙධාරින් ශපබරවාරි 26 වැනි,ා රැස් වී ශම් ගැන සාකච්ඡා කළා. බිලියන
15ක් කඩිනමින් අව ය බවට ඒශගොේෙන් එ,ා තීරණය කළා. ඒ වන
විටත් රුපියේ බිලියන එකක් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම
ශවනුශවන් මහ බැංකුව ,ැන්වීම් පළ කර තිබුණා."

ඒ කියන්ශන් මු,ේ අමාතයවරයායි, මහාමාර්ග අමාතයවරයායි,
මු,ේ අමාතයාං ශද ශේකම්වරයායි, මහ බැංකු අධිපතියි. මු,ේ
අමාතයවරයා විතරක් ශනොශවයි. තව කට්ටිය තමයි ශපබරවාරි 26
වැනි,ා හම්බ ශවො රුපියේ බිලියන 15ක් ඕනෑ කියො කිේශේ.
අගමැතිතුමා තවදුරටත් ශමශහම කියනවා:
" රුපියේ බිලියන 20කට අධික භාණ්ඩාගාර බිේපත් සඳහා මිෙ ගණන්
ාදිරිපත් කර අනතුරුව බිලියන 10ක් ,ක්වා මිෙ ගණන් ශතෝරා ගන්නා
ශෙස ඔහු ්රසිගලධ ණය ශ,පාර්තශම්න්තුශේ ශටන්ඩර් මණ්ඩෙයට උපශ,ස්
දුන්නා. ඒ ශටන්ඩර් එක දීො තිශබනවා. මහ බැංකුශේ අධිපතිවරයා
ශම්කට සම්බන්ධ වුණාය කියො කරුණු නැහැ."

අග්රාමාතයතුමා තමයි ශමශහම කියන්ශන්. එතුමා 2015 මාර්තු
17 වැනි,ා ශම් ගරු සභාවට ශබොශහොම පැහැදිලිව කියනවා, මහ
බැංකු අධිපතිවරයා ශම්කට සම්බන්ධ වුණාය කියො කරුණු
නැහැයි කියො. කරුණු නැත්නම් ශම් පිටු ගණන්වෙ කියො
තිශබන්ශන් ඍජුවම ශම් ශතොරතුරු අරශගන ශකෝටි ්රශකෝටි
සංඛයාත අොභ කරන්න දිදිතයා තමන්ශග බෑණාට ාඩ ්රස්ථා
ෙබා දුන්නා කියන එකයි. ඒ දිදිතයා ගැන අගමැතිතුමා කියනවා,
"නැහැ, නැහැ එශහම එකක් කරො නැහැ"යි කියො. එතුමා ඒක
කරන්ශන් නැහැ. අපටයි කියන්ශන්.
ගරු අගමැතිතුමා තවදුරටත් ශමශහම කියා තිශබනවා. එම
හැන්සාඩ් වාර්තාශේ තීරු අංක 69හි ශමශසේ සඳහන් ශවනවා:
"ඔබතුමන්ො කී ශ,ශනක් bond market එක ගැන ,න්නවා,? කී
ශ,ශනක් "Brooke Bond" ගැන ,න්නවා,? කී ශ,ශනක් "James Bond"
ගැන ,න්නවා,? ාතින් එශහම නම් අපි සුදුසු නැහැ. එශහම නම් අපි
Primary Dealersො ශමතැනට ,මන්න ඕනෑ . ඔබතුමන්ොට ඕනෑ නම්
අපි විශ ේෂඥ ,ැනුම ෙබා
ශ,න්නම්. ඔබතුමන්ො ඒ ,ැනුම අර
ගන්න, අපි ඒකට උ,ේ කරන්නම්. මට ඕනෑ, Parliamentary Budget
Office එකකුත් පටන් ගන්න. ාතින් ශම් ශමොකක්වත් වහන්න වුවමනා
නැහැ.
ගරු ඩිේ ගුණශසේකර මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා අ,ටත් COPE එශක් වැඩ
කටයුතු ශහොඳට කර ශගන යනවා. ඒ කමිටුශේ සභාපති ශවන්න
ඔබතුමාට තිබුණ විශ ෂ
ේ ,ැනුම ශමොකක්,? පාර්ලිශම්න්තුශේ ාන්න අපි
,න්නවා, ශකොශහොම, ශම් වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනෑ කියො."

එතශකොට එතුමා ශබොශහොම පැහැදිලිව ඩිේ ගුණශසේකර
මහත්තයාශගන් අහනවා, ඔබතුමා Bonds ගැන ,න්ශන්
ශමොනවා, කියො. ශම් ශමොනවාවත් කරො නැහැ. මම ශනොශවයි,
අග්රාමාතයතුමා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී ශමශහම කියො
තිශබන්ශන්. ශම් හැන්සාඩ් වාර්තා කියවන්න.
ේට පස්ශසේ ශකොමිසම ාදිරිශද සාක්ෂි ශ,නවා. එතැන බිලියන
15ක් කියනවා.
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2017 සැේතැම්බර් 25 වැනි සඳු,ා "ෙංකාදීප" පුවත්පශත්
ශමශසේ සඳහන් ශවනවා:
"බිලියන 75ක් ාේො හිටපු ඇමති රවි ාදිරිපත් කළ ලිපිය නිෙ ලිපියක්.
වයාජ ලිපියක් බවට කරන ශචෝ,නාව මා ්රතික්ශෂේප කරනවා."

බිලියන 15ක් කියො අගමැතිතුමා පාර්ලිශම්න්තුවට කියනවා.
මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන මශහේන්ද්රන් කියනවා, බිලියන 75ක්
අව යයි කියො රවි කරුණානායක මැතිතුමා ලියුමක් දුන්නාය
කියො. මම ශනොශවයි, ශම් ශකොමිසමට දිවුරො කියන සාක්ෂි. අපි
,න්ශන් නැහැ.
"අන්ශතෝ ජටා - බහි ජටා" කියනවා වාශග ශම් ඔක්ශකොම
ඇවිේො කියනවා, "බිලියන 12ක අොභයක් සිගලධ ශවො
තිශබනවා කියො තමයි කියන්ශන්. ,ැන් ඒශක් ්ර න
් යක් නැහැ, ඒ
මු,ේ බැංකුශේ තිශබනවා"ය කියො. ඒවා අමු ශබොරු. එශහම
ශකොශහොම, බැංකුශේ මු,ේ තිශබන්ශන් ශකොශහොම,?
මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, බිලියන 12ක් නම් -

ගරු (රචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු හර්ෂ , සිේවා මැතිතුමා.

ගරු (රචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ඔබතුමා ඒ විධියට කථා කරන්න එපා. ශමොක,, ,ැන්
ශපොඩ්ඩකට කලින් ගරු අගමැතිතුමා කිේවා, ඒ මු,ේ freeze කරො
තිශබනවා කියො මහ බැංකු අධිපතිතුමා කිේවා කියො. ඒවා
තිශබනවා. මහ බැංකුශේ තිශබනවා.

ගරු බන්ුලල ගුණවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு ெந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

මහ බැංකුශේ ඒ මු,ේ තියා ශගන ශමොකට,? මූොසනාරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමනි, මශග තර්කය ඒක ශනොශවයි. මම අහන්ශන් ශම්
ශහොරකශම් අොභය බිලියන 12ක් නම් ඒ ගනුශ,නුව ාවර වුණු
,වස 2016 -

ගරු (රචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ඒක ශනොශවයි ශන්, ඔබතුමා කිේශේ. බිලියන 12 නැහැයි
කියො ශන්. ඔබතුමා කිේවා බිලියන 12 නැහැ කියො. මම
කියන්ශන් බිලියන 12 තිශබනවාය කියො මහ බැංකු අධිපතිවරයා
සනාථ කර තිශබනවා කියන එකය. එච්චරයි මම කියන්ශන්.

ගරු බන්ුලල ගුණවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு ெந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

හරි, බිලියන 12ක් තිශබනවා. අහවේ එකට,, බිලියන 12ක්.
අය වැශයන් අධයාපන අමාතයාං යට බිලියන 203ක් ශවන් කළා.
විය,ම් කශළේ කීය,? බිලියන 65යි. ාතිරි කීය,? බිලියන 138යි.
එශහම නම් බිලියන 138ක් අධයාපන අමාතයාං ශද තිශබන්ශන්.
ශම් බිලියන 12 ශමොකක්,? ඒක කුණු කූඩයට ,මන්න බැරියැ. අර
බිලියන 138ක් අධයාපන අමාතයාං ශද තිශබන්ශන්. බිලියන
203ක් ශවන් කළා, 65ක් විය,ම් කළා, ාතිරි 138යි.
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සියයට 32යි විය,ම් කශළේ. අධයාපන අමාතයාං ශද බිලියන
138ක් තිශබනවා. ඒක ගන්න බැරියැ.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාෙයක් තිශබනවා.

ගරු බන්ුලල ගුණවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு ெந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

2016 වර්ෂශද මාර්තු මස 31වැනි දිශනන් පසුව, ශකොමිසම
වැහුවාට පසුව ශමම සමාගම රුපියේ බිලියන 5,729ක ්රාගධන
ොභ ෙබො තිශබනවා. රුපියේ බිලියන 6,365ක ොභ ෙබො
තිශබනවා. එතැන විතරක් රුපියේ බිලියන 12,094ක ොභයක්
තිශබනවා. ශම් ශකොමිසම වැහුවාට පස්ශසේ.
මුොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමතැන සිදුවී තිශබන
අොභය ශකොපමණ, කියො මම ගණනය කරො තිශබනවා.
භාණ්ඩාගාර බිේපත් ශපොලී චක්රය ශවනස් වීශමන් වූ පාඩුව
රුපියේ බිලියන 144.5යි. විශගලශිකයන් ආපසු රැශගන ගිය
්රමාණය ඇශමරිකානු ශඩොෙර් බිලියන 2.4යි; එනම් රුපියේ
බිලියන 360යි. ශකොටස් ශවශළඳ ශපොශළේ සිදුවූ අොභය රුපියේ
බිලියන 369යි. විශගල විනිමය අනුපාතය නිසා සිදු වූ අොභය
රුපියේ බිලියන 450යි. රාජය ණය පැටේ ගැසීශමන් රුපියේ
බිලියන 571යි. ණය ශපොලි අනුපාතය, රාජය ණය ශපොලී වැඩි
වීශමන් වූ අොභය රුපියේ බිලියන 289යි. සිජු විශගල ආශයෝජන
අඩු වීම රුපියේ බිලියන 271යි. ඔක්ශකොම අොභය, ආවස්ථික
අොභය - opportunity loss එක - ඒ කියන්ශන් ෙබා ගත හැකිව
තිබී නැතිවූ අොභය රුපියේ බිලියන 2,000යි. ගණනය කරපු
ආකාරය සඳහන් ශේඛනය මම සභාගත* කරනවා. ඒ සියේෙ
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන ශෙස මම ාේො සිටිනවා.
අවසාන ව ශයන් මට සඳහන් කරන්න තිශබන්ශන් එක්සත්
ජාතික පක්ෂය තුළ අභයන්තර අර්බු,යක් එළියට ඇවිත් තිශබනවා
කියන එකයි. 2018 ශපබරවාරි මස 05වැනි දින ''ෙංකාදීප'' පුවත්
පශත් ශමශසේ සඳහන් ශවනවා.
"...... "අර්ජුන් ඇශෙෝසියස් හා තමා අතර පුගලගලික ශහෝ වයාපාර ශහෝ
නිෙ ව ශයන් ශහෝ සම්බන්ධයක් ශනොතිබුනු" බවට කරුණානායක කළ
දිවුරුම ප,නශම් සිට ඔහුට එශරහිව පියවර ගැනීමට කටයුතු කරන ශෙස
අේෙස් ශහෝ දූෂණ විමර් න ශකොමිසමට ශමන්ම නීතිපති
ශ,පාර්තශම්න්තුවට , උපශ,ස් ෙැබී ඇත. ශමශසේ උපශ,ස් ෙැබී ඇත්ශත්
"සාව,ය සාක්ෂි" ෙබා දීම අරඹයා කරුණානායකට එශරහිව පියවර
ගන්නා ශෙසට නීතිපති ශ,පාර්තශම්න්තුවට ෙැබී තිබුණු උපශ,ස්වෙට
අමතරවය.
පසු ගිය අඟහරුවා,ා එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක, අගමැති රනිේ
වික්රමසිංහ, අරලියගහ මන්දිරශද පැවැති සාකච්ඡාවකට කරුණානායක
කැඳවුශදය. අඩුම තරමින් ශමම ගැටලු විසඳා ගන්නා ශතක් පක්ෂශද
උපනායක තනතුරින් ාේො අස් වන ශෙසට ඔහු කරුණානායකශගන්
ාේො සිටිශදය. සන්ශඩ් ටයිම්ස් හට....."

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(ைொண்புைிகு ரவி கருணொநொயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
—————————
* පුස්තකාලපේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

ගරු බන්ුලල ගුණවර්ධාන මහතා

(The Hon. Presiding Member)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

ගරු රවි කරුණානායක මන්ත්රීතුමා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(ைொண்புைிகு ரவி கருணொநொயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ශමොකක්, ශම් කරන්ශන්? ශබොරුවට පත්තරවෙ තිශබනවා
කියො ශබොරු කථා කියනවා. ශමොනවා, ශම් කියන්ශන්? ශම්
වාශග ශමොකුත් කරො නැහැ. [බාධා කිරීමක්]

ගරු බන්ුලල ගුණවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு ெந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ජාතික පුවත් පතක තිශබන
ශ,යක් ශම් සභාශේ කියන්න මට අයිතියක් නැගල,? [බාධා කිරීමක්]

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබතුමා පුවත් පත කියවන්න. ඒ එක්කම කථාව අවසන්
කරන්න.

ගරු බන්ුලල ගුණවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு ெந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

මම පුවත් පත කියවන්ශන්. ගරු මන්ත්රීතුමනි, වාඩි ශවන්න.
මම ශම් පුවත් පතින් කියවන්ශන්.
"සන්ශඩ් ටයිම්ස් හට ,ැන ගැනීමට හැකි වූ ආකාරයට, පක්ෂ නායකයාශග
ාේලීම කරුණානායක මුලින්ම ්රතික්ශෂේප කර තිශබ්. මමත්රීපාෙ
සිරිශසේන බෙයට පත් කිරීමටත්, පක්ෂ නැවත බෙයට ශගන ඒමටත් තමා
අති යින් ශවශහස වූ බවත්, ඒ නිසා ශම් අවස්ථාශේ -"

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබතුමා ,ැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු බන්ුලල ගුණවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு ெந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ශම්ශක් ශහොඳ ටිකක් තිශබනවා.

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(ைொண்புைிகு ெந்துல குணவர்தன)

මම ''ෙංකාදීප'' පුවත් පශත් ශමම ශකොටස ඇතුළත් ඡායා
පිටපතක් සභාගත* කරනවා. එතශකොට බෙන්න පුළුවන්.
පත්තරයකින් කියවන්න බැහැ කියො ශකොශහේ, තිශබන්ශන්?
ශකොශහේ, තිශබන්ශන් පත්තරයකින් කියවන්න බැහැ කියො.
ශමොකක්, තිශබන Standing Order එක?

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමා, කරුණාකරො කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු බන්ුලල ගුණවර්ධාන මහතා

(ைொண்புைிகு ெந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

රටක් ශබ්රා ගත්ත ජාතික නායකයාට එළවා එළවා ගහන්න
ශමතුමන්ොට පුළුවන්. රටක් ශවනස් කරපු මිනිසුන්ට ගහන්න
පුළුවන්. ශහොරකම් කරො, වංචා කරො, දූෂණ කරො, අක්රමිකතා
කරො ජනාධිපතිතුමාටයි, ඔක්ශකොමොටයි නැඟිටින්න පුළුවන්
නම්, එශහම ශකොශහොම,? තමුන්නාන්ශසේට තිශබන අයිතියමයි
මටත් තිශබන්ශන්, පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශයක් විධියට. [බාධා
කිරීමක්]

එකල්හි
පේලාව අ.භා.
4.00
වුපයන් මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමා විසින් ප්රශ්්නය පනොවිමසා පාර්ලිපේන්තුව කල් තබන
ලී.
පාර්ලිපේන්තුව ඊට අනුකූලව, අද දින සභා සේමතිඥය අනුව,
2018 පපබරවාරි මස 19වන සඳුදා පූ.භා. 10.00වන පතක් කල්
ගිපේ ය.
அப்தெொழுது ெி.ெ. 4.00 ைணியொகிவிடரவ, ைொண்புைிகு
தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொைரலரய
ெொரொளுைன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர்.
அதன்ெடி ெொரொளுைன்றம், அதனது இன்மறய தீர்ைொனத்திற்
கிணங்க 2018 தெப்ருவொி 19, திங்கட்கிழமை மு.ெ. 10.00 ைணி
வமர ஒத்திமவக்கப்ெட்டது

It being 4.00 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER
adjourned Parliament without Question put.
Parliament adjourned accordingly until 10.00 a.m. on
Monday, 19th February, 2018 pursuant to the Resolution of
Parliament of this Day.

(The Hon. Presiding Member)

කරන්න ශ,යක් නැහැ. ගරු මන්ත්රීතුමා කථාව අවසන්
කරන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(ைொண்புைிகு ரவி கருணொநொயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මූොසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමතුමාට ශත්ශරන්ශන් නැහැ.
සිංහෙ ශත්ශරන්ශන් නැගල,, ශ,මළ ශත්ශරන්ශන් නැගල,, ාංග්රීසි
ශත්ශරන්ශන් නැගල,?
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—————————
* පුස්තකාලපේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

සැ.යු.
ශමම වාර්තාශේ අවසාන මුද්රණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් ,ක්වනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන නිවැරදි කළ යුතු
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ෙකුණු ශකොට, පිටපත ෙැබී ශ,සතියක් ශනොාක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ශවත ෙැශබන ශසේ එවිය යුතුය.

குறிப்பு
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