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வினொக்களுக்கு வொய்மூல விகடகள்
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இைப்புக்கொன எதிொீடுகள் பற்றிய அலுவலகம்
சட்டமூலம்: உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பு
OFFICE FOR REPARATIONS BILL: DETERMINATION OF THE
SUPREME COURT

රු කථානායකතුමා

අ.භා.1.00 පාර්ලිගේන්තුව රැස් විය.
කථානායකතුමා [ රු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.
பொரொளுமன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூடியது.
சபொநொயகர் அவர்கள் [மொண்புமிகு கரு ஜயசூொிய]
தகலகம வகித்தொர்கள்.
The Parliament met at 1.00 p.m.,
SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA ] in the Chair.

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ආණ්ඩුක්රම වයවසාථාශව් 121(1) වන වයවසාථාව අනුව
“හානිපූරණය සඳහා වන කාර්යාලය” නැමැති පනත් ශකටුම්පත
සම්බන්නශයන් ශරේෂ්ඨාධාධිකරණය හමුශව් ිදිරිපත් කරන ලද්
ශපත්සම් සම්බන්නශයන් ශරේෂ්ඨාධාධිකරණශත රණරණය ද්ැන්වීමට
කැමැත්ශතමි.

I
හානිපූරණය සඳහා වන කාර්යාලය පනත්
ගකටුේපත: ගරේෂ්ධාධිකරණය ගපත්සේ

ආණ්ඩුක්රම වයවසාථාශව් 123 (1) වයවසාථාවට අනුව, පනත්
ශකටුම්පශතහි 17 (අ වගන්තිය සහ 17(අ (iii) වගන්තිය
ආණ්ඩුක්රම වයවසාථාශව්
(ඇ සහ
වන වයවසාථාවලට
අනනුකූල වන බැවින්, එයට පක්කයෂ්ඨව ශද්න ලද් ඡන්ද් සශඛ්යාව
(ශනොපැමිණි මන්ත්රීවරයන් ද් ඇතුව)ව මුව) මන්ත්රී සශඛ්යාශවන්
තුශනන් ශද්කකට අඩු ශනොශව් නම් ද්, ජනමත විචාරයකදී එය
ජනතාව විසින් අනුමත ශකොට ඇත්නම් ද් පමණක්කය එය තිතිය බවට
පත්වන බවට ශරේෂ්ඨාධාධිකරණය විසින් රණරණය ශකොට ඇත. එශසේ
වුවත්, එකී වගන්ති ශරේෂ්ඨාධාධිකරණය විසින් ශයෝජනා කර ඇති
පරිදි සශශ ෝනනය කළශහොත් එම අනනුකූලතාව ිවත්ව යනු ඇති
බවට ශරේෂ්ඨාධාධිකරණය විසින් ්රකා කර ඇත.

OFFICE FOR REPARATIONS BILL: PETITIONS TO THE
SUPREME COURT

ශරේෂ්ඨාධාධිකරණය තවරටරටත් රණරණය කර ඇත්ශත් පනත්
ශකටුම්පශත් අශනකුත් වගන්ති ආණ්ඩුක්රම වයවසාථාවට පටහැණි
ශනොවන බවයි.

රු කථානායකතුමා

ශරේෂ්ඨාධාධිකරණශත රණරණය අද් දින කාර්ය සටහන් ද්ැක්කයශවන
නිල වාර්තාශව් මුද්රණය කළ තුතු යැයි නිශයෝග කරමි.

නිගේදන

அறிவிப்புக்கள்
ANNOUNCEMENTS

இைப்புக்கொன எதிொீடுகள் பற்றிய அலுவலகம்
சட்டமூலம்: உயர் நீதிமன்றுக்கு மனுக்கள்

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ආණ්ඩුක්රම වයවසාථාශව් 212(2
වයවසාථාව ්රකාරව
“හානිපූරණය සඳහා වන කාර්යාලය” නමැති පනත් ශකටුම්පත
සම්බන්නශයන් ශරේෂ්ඨාධාධිකරණය ශවත ිදිරිපත් කරන ලද්
ශපත්සම් ශද්කක පිටපත් මා ශවත ලැබී ඇති බව පාර්ලිශම්න්තුවට
ද්ැනුම් දීමට කැමැත්ශතමි.

II
වවදය (සංගශ්ෝධාන)පනත් ගකටුේපත:
ගරේෂ්ධාධිකරණය ගපත්සේ

மருத்துவம் (திருத்தம்) சட்டமூலம்: உயர் நீதிமன்றுக்கு
மனுக்கள்
MEDICAL (AMENDMENT) BILL: PETITIONS TO THE SUPREME
COURT

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ආණ්ඩුක්රම වයවසාථාශව් 212(2 වයවසාථාව ්රකාරව “වවද්ය
(සශශ ෝනන ” නමැති පනත් ශකටුම්පත සම්බන්නශයන්
ශරේෂ්ඨාධාධිකරණය ශවත ිදිරිපත් කරන ලද් ශපත්සම් හතක පිටපත්
මා ශවත ලැබී ඇති බව පාර්ලිශම්න්තුවට ද්ැනුම් දීමට
කැමැත්ශතමි.

ගරේෂ්ධාධිකරණගත රණරණය :

உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பு:
Determination of the Supreme Court:

739
[ රු කථානායකතුමා]

පාර්ලිශම්න්තුව

740
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[இந்த ஆவணம் நூல் நிகலயத்திலும் கவக்கப்பட்டுள்ளது]
[This document is also placed in the Library.]
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சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்

කථානායකතුමාගේ සහතිකය

PAPERS PRESENTED

சபொநொயகரது சொன்றுகர
SPEAKER'S CERTIFICATE

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශ්රී ලශකා ්රජාතාන්ික සමාජවාදී ජනරජශත ආණ්ඩුක්රම
වයවසාථාශව් 7 වයවසාථාශව් විධිවිනාන ්රකාරව, 102 ූලලි 0
වැනි දින, “ජාතිය ශගොඩනැගීශම් බරට (සශශ ෝනන ”, “ිඩම්
(සන්තකය පැවමම සීමා කිමශම් (සශශ ෝනන ” සහ “අල්ලසා
(සශශ ෝනන ” නමැති පනත් ශකටුම්පත්වල සහතිකය ම’විසින්
සටහන් කරන ලද් බව ද්ැනුම් දීමට කැමැත්ශතමි.

V
පාර්ලිගේන්තු ක යුතු ිළිතබඳ කාරක සභා රැස්ීමම
பொரொளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுக் கூட்டம்

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

2018 අශගෝසාතු මස 07 වන අඟහරුවාද්ා එනම්, අද් දින අපර
භාග .00ට පාර්ලිශම්න්තු කටතුතු පිළිබඳ කාරක සභාශව්
රැසාවීමක්කය මාශේ නිල කාමරශතදී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ඊට
පැමිණ සහභාගි වන ශලස ගරු සභික මන්ත්රීන් සිය ද ශද්නාටම
ශමයින් ද්ැනුම් දීමට කැමැත්ශතමි.

වි ණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාව

கணக்கொய்வொளர் அதிபதியினது அறிக்கக

රු යන්ත කරුණාතිලක මහතා (ඉඩේ සහ පාර්ලිගේන්තු
ප්රතිසංස්කරණ
අමාතය හා ආණ්ු  පක්ෂගත ප්රධාාන
සංවිධාායකතුමා)

(மொண்புமிகு கயந்த கருணொதிலக்க - கொணி மற்றும் பொரொளு
மன்ற மறுசீரகமப்பு அகமச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின்
முதற்மகொலொசொனும்)

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)

ගරු කථානායකතුමනි, මුද්ල් හා ජනමානය අමාතයතුමා
ශවනුශවන් පහත සඳහන් වාර්තා මම ිදිරිපත් කරමි.
(i)

2014 සහ 1024 වර්ෂ්ඨ සඳහා සැලසිශන රූපවාහිති
ආයතනශත වාර්ෂික වාර්තා; සහ

(ii)

2014 වර්ෂ්ඨය සඳහා ශ්රී ලශකා වනවන්විරටලි සශසාථාශව් වාර්ෂික
වාර්තාව

එම වාර්තා වනතික කටතුතු (දූෂ්ඨණ විශරෝ ධ සහ මානය
කටතුතු පිළිබඳ ආශශික අ ධක්කයෂ්ඨණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ
තුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්්නය විමසන ලිනන් සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

රු යන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மொண்புமிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, මුද්ල් හා ජනමානය අමාතයතුමා
ශවනුශවන් පහත සඳහන් සටහන් සහ නියමයන් මම ිදිරිපත්
කරමි.
(i)

2017 අශක 0 ද්රන විසර්ජන පනශත් )(2 වගන්තිය
යටශත් 102 .0).02 සිට 102 .0). 0 ද්ක්කයවා ජාතික අය වැය
ශද්පාර්තශම්න්තුශව් වැය ශීර්ෂ්ඨ අශක 1 0 යටශත් පරිපූරක
සහාය ශසේවා සහ හදිසි අව යතා වගකීම් වයාපිතිය මන්න්
සිරට කරන ලද් පරිපූරක ශවන්කිමම් පිළිබඳ සටහන;

ශ්රී ලශකා ්රජාතාන්ික සමාජවාදී ජනරජශත ආණ්ඩුක්රම
වයවසාථාශව් 24 () වයවසාථාව ්රකාරව 102) මුද්ල් වර්ෂ්ඨය සඳහා
විගණකාධිපතිවරයාශේ වාර්තාශව් ශද්වැනි කාණ්ඩශත XX
ශකොටස මම ිදිරිපත් කරමි.

(ii)

1989 අශක 2 ද්රන නිෂ්ඨාපාද්න බරට (විශ ෂ්ඨ
ේ විධිවිනාන
පනශත් වගන්තිය යටශත් නිෂ්ඨාපාද්න බරට සම්බන්නශයන්
මුද්ල් හා ජනමානය අමාතයවරයා විසින් සාද්න ලරටව, 102
අශ්රේල් 21 දිනැති අශක 10))/ 0 ද්රන අති විශ ෂ්ඨ
ේ ගැස
පත්රශත පළ කරන ලද් නියමය;

රු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා (රාජය වයවසාය හා
මහනුවර න ර සංවර්ධාන අමාතයතුමා සහ පාර්ලිගේන්තුගේ
සභානායකතුමා)

(iii)

1989 අශක 2 ද්රන නිෂ්ඨාපාද්න බරට (විශ ෂ්ඨ
ේ විධිවිනාන
පනශත් වගන්තිය යටශත් නිෂ්ඨාපාද්න බරට සම්බන්නශයන්
මුද්ල් හා ජනමානය අමාතයවරයා විසින් සාද්න ලරටව, 102
අශ්රේල් 1 දිනැති අශක 10) / ද්රන අති විශ ෂ්ඨ
ේ ගැස
පත්රශත පළ කරන ලද් නියමය; සහ

(iv)

1989 අශක 2 ද්රන නිෂ්ඨාපාද්න බරට (විශ ෂ්ඨ
ේ විධිවිනාන
පනශත් වගන්තිය යටශත් නිෂ්ඨාපාද්න බරට සම්බන්නශයන්
මුද්ල් හා ජනමානය අමාතයවරයා විසින් සාද්න ලරටව, 102
මැයි 24 දිනැති අශක 1072/2) ද්රන අති විශ ෂ්ඨ
ේ ගැස
පත්රශත පළ කරන ලද් නියමය.

AUDITOR-GENERAL'S REPORT
රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல - அரச ததொைில்முயற்சிகள்
மற்றும் கண்டி நகர அபிவிருத்தி அகமச்சரும் பொரொளுமன்றச்
சகப முதல்வரும்)

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Public Enterprise
and Kandy City Development and Leader of the House of
Parliament)

ගරු කථානායකතුමනි, ''එකී වාර්තාව මුද්රණය කළ තුතුය''යි
මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්්නය විමසන ලිනන් සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

වාර්තාව මුද්රණය ක යුතුයි  නිගයෝ කරන ලදී.
அறிக்கக அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Ordered that the Report be printed.

එම පරිපූරක ශවන්කිමම් පිළිබඳ සටහන සහ නියම රජශත
මුද්ල් පිළිබඳ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ තුතුයැයි මම
ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්්නය විමසන ලිනන් සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
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එම වාර්තාව කිෂිකර්මය හා ිඩම් පිළිබඳ ආශශික අ ධක්කයෂ්ඨණ
කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ තුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.

රු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, 102) වර්ෂ්ඨශත පාර්ලිශම්න්තුශව්
සභානායක කාර්යාලශත කාර්ය සානනය සම්බන්නශයන් රජශත
ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් පාර්ලිශම්න්තුව ශවත ිදිරිපත්
කරන ලද් වාර්තාශව් සඳහන් කරුණු සම්බන්නශයන්
පාර්ලිශම්න්තුශව් සාථාවර නිශයෝග අශක 22 (
්රකාරව
නිමක්කයෂ්ඨණ සහ ගනු ලැබූ ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ වාර්තාව මම ිදිරිපත්
කරමි.
එම වාර්තාව රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව ශවත ශයොමු
කළ තුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්්නය විමසන ලිනන් සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

රු යන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மொண்புமிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, සාවශේ
කටතුතු අමාතයතුමා
ශවනුශවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා ිදිරිපත් කරමි.
(i)

2017 වර්ෂ්ඨය සඳහා පුත්තලම දිසාික්කය ශල්කම් කාර්යාලශත
වාර්ෂික කාර්ය සානන වාර්තාව සහ ගිණුම්;

(ii)

2017 වර්ෂ්ඨය සඳහා මහනුවර දිසාික්කය ශල්කම් කාර්යාලශත
වාර්ෂික කාර්ය සානන හා ගිණුම් වාර්තාව; සහ

(iii)

2017 වර්ෂ්ඨය සඳහා හම්බන්ශතොට දිසාික්කය ශල්කම්
කාර්යාලශත වාර්ෂික කාර්ය සානන වාර්තාව හා ගිණුම්.

එම වාර්තා අභයන්තර පරිපාලනය හා රාජය කළමනාකරණය
පිළිබඳ ආශශික අ ධක්කයෂ්ඨණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ තුතුයැයි
මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්්නය විමසන ලිනන් සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

රු (වවදය) රාිතත ගසේනාරත්න මහතා (ගස ඛය
ගපෝෂණ හා ගේශීය වවදය අමාතයතුමා)
(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) ரொஜித மசனொரத்ன
சுகொதொரம், மபொசகண மற்றும் சுமதச மருத்துவ அகமச்சர்)

ප්රශ්්නය විමසන ලිනන් සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

රු යන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மொண்புமிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි,  ධවර හා ජලජ සම්පත් සශවර්නන සහ
ග්රාමීය ය ආර්කයකය පිළිබඳ අමාතයතුමා ශවනුශවන් පහත සඳහන්
වාර්තා මම ිදිරිපත් කරමි.
(i)

2017 වර්ෂ්ඨය සඳහා සත්ව නිෂ්ඨාපාද්න හා ශසෞඛ්ය
ශද්පාර්තශම්න්තුශව් වාර්ෂික කාර්ය සානන වාර්තාව; සහ

(ii)

2017 වර්ෂ්ඨය සඳහා ග්රාමීය ය ආර්කයකය පිළිබඳ අමාතයාශ ශත
කාර්ය සානන වාර්තාව.

එම වාර්තා තිරසර සශවර්නනය සහ පරිසර සහ සාවාභාවික
සම්පත් පිළිබඳ ආශශික අ ධක්කයෂ්ඨණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ
තුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්්නය විමසන ලිනන් සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

රු යන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மொண்புமிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, 102) වර්ෂ්ඨශත පාර්ලිශම්න්තුශව්
ආණ්ඩු පක්කයෂ්ඨශත ්රනාන සශවිනායක කාර්යාලශත කාර්ය සානනය
සම්බන්නශයන් රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්
පාර්ලිශම්න්තුව ශවත ිදිරිපත් කරන ලද් වාර්තාශව් සඳහන්
කරුණු සම්බන්නශයන් පාර්ලිශම්න්තුශව් සාථාවර නිශයෝග අශක
22 ( ්රකාරව නිමක්කයෂ්ඨණ සහ ගනු ලැබූ ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ
වාර්තාව මම ිදිරිපත් කරමි.
එම වාර්තාව රජශත ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව ශවත ශයොමු
කළ තුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්්නය විමසන ලිනන් සභා සේමත විය.
-

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

ගරු කථානායකතුමනි, 1024 වර්ෂ්ඨය සඳහා ශ්රී ජයවර්නනපුර
මහ ශරෝහශල් වාර්ෂික වාර්තාව මම ිදිරිපත් කරමි.
එම වාර්තාව ශසෞඛ්ය හා මානව ුභභසානනය, සමාජ
සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආශශික අ ධක්කයෂ්ඨණ කාරක සභාව ශවත
ශයොමු කළ තුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්්නය විමසන ලිනන් සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

රු යන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மொண்புமிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, වැවිලි කර්මාන්ත අමාතයතුමා
ශවනුශවන් 1024 වර්ෂ්ඨය සඳහා ශපොල් පර්ශතෂ්ඨණ මණ්ඩලශත
වාර්ෂික වාර්තාව මම ිදිරිපත් කරමි.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

රු යන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மொண்புமிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, තිරසර සශවර්නන, වනජීවී සහ
්රාශේශීය සශවර්නන අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම පහත සඳහන්
වාර්තා ිදිරිපත් කරමි.
(i)

2017 වර්ෂ්ඨය සඳහා වනජීවී සශරක්කයෂ්ඨණ ශද්පාර්තශම්න්තුශව්
කාර්ය සානන වාර්තාව; සහ

(ii)

2017 වර්ෂ්ඨය සඳහා ජාතික උේභිද් උද්යාන
ශද්පාර්තශම්න්තුශව් වාර්ෂික කාර්ය සානන වාර්තාව.

එම වාර්තා තිරසර සශවර්නනය සහ පරිසර සහ සාවාභාවික
සම්පත් පිළිබඳ ආශශික අ ධක්කයෂ්ඨණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ
තුතු යැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්්නය විමසන ලිනන් සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
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පාර්ලිශම්න්තුව

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා

துகறசொர் மமற்பொர்கவக் குழு அறிக்கககள்
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS
රු විිතත ගහේරත් මහතා

(மொண்புமிகு விஜித மஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

රු අිතත් පී. ගපගර්රා මහතා

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபமரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ශපත්සම් ශද්ක මම
පිළිගන්වමි.
(1)

කව)තර, නාශගොඩ,
වන පටුමඟ, අශක 111/)1 ද්රන
සාථානශයහි පදිශචි ශේ.ඒ.පී. උද්ය කුමාර් මහතාශගන්
ලැබුණු ශපත්සම; සහ

(2)

පානරටර, මාරටපිටිය, පන්සල පාර, අශක 10 A ද්රන
සාථානශයහි පදිශචි ලිලියන් ුභමනාවරණ මහත්මියශගන්
ලැබුණු ශපත්සම.

ගරු කථානායකතුමනි, කිෂිකර්මය හා ිඩම් පිළිබඳ ආශශික
අ ධක්කයෂ්ඨණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කරන ලද්,
(i)

2016 වර්ෂ්ඨය සඳහා කිෂිකර්ම ශද්පාර්තශම්න්තුශව් කාර්ය
සානන වාර්තාව;

(ii)

2015
වර්ෂ්ඨය
සඳහා
ශගොවිජන
ශද්පාර්තශම්න්තුශව් කාර්ය සානන වාර්තාව;

(iii)

2015 වර්ෂ්ඨය සඳහා ශ්රී ලශකා කිෂිකර්මික පර්ශතෂ්ඨණ
්රතිපත්ති සභාශව් වාර්ෂික වාර්තාව;

සශවර්නන

(iv)

2015 වර්ෂ්ඨය සඳහා කිෂිකාර්මික හා ශගොවිජන රක්කයෂ්ඨණ
මණ්ඩලශත වාර්ෂික වාර්තාව; සහ

(v)

2014 සහ 1024 වර්ෂ්ඨ සඳහා ශ්රී ලශකා හද්ම ම අධිකාරිශත
වාර්ෂික වාර්තා

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ගාමිණී ශලොකුශේ මහතා [සභා ගර්භය තුළ නැත.]

රු සී.බී. රත්නායක මහතා

(மொண்புமிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க)

සම්බන්නශයන් වූ එකී කාරක සභාශව් වාර්තාව මම ිදිරිපත්
කරමි.

සභාගේසය මත තිබිය යුතුයි  නිගයෝ කරන ලදී.
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

රු අිතත් පී. ගපගර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය
බලශ්ක්ති රාජය අමාතයතුමා)

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபமரரொ - மின்வலு மற்றும் புதுப்பிக்கத்
தக்க சக்தி இரொஜொங்க அகமச்சர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, වනතික කටතුතු (දූෂ්ඨණ විශරෝ ධ සහ
මානය කටතුතු පිළිබඳ ආශශික අ ධක්කයෂ්ඨණ කාරක සභාශව්
සභාපතිතුමා ශවනුශවන් මම, වනතික කටතුතු (දූෂ්ඨණ විශරෝ ධ
සහ මානය කටතුතු පිළිබඳ ආශශික අ ධක්කයෂ්ඨණ කාරක සභාව ශවත
ශයොමු කරන ලද්, “සාපරා ධ කාරණාවල දී අශනයෝනය
සහශයෝගීතාව ද්ැක්කයවීශම් (සශශ ෝනන පනත් ශකටුම්පත” සහ
“පමක්කයෂ්ඨණ ශකොමිෂ්ඨන් සභා (සශශ ෝනන පනත් ශකටුම්පත”
සම්බන්නශයන් වූ එකී කාරක සභාශව් වාර්තාව ිදිරිපත් කරමි.

සභාගේසය මත තිබිය යුතුයි  නිගයෝ කරන ලදී.
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ගරු කථානායකතුමනි, මාලශේ, ුභසිලාරාම පාර, අශක 7 ඒ
ද්රන සාථානශයහි පදිශචි ඩබ්ලිව්.පී. සරත් මහතාශගන් ලැබුණු
ශපත්සමක්කය මම පිළිගන්වමි.

රු සුසන්ත පුංිකනිලගේ මහතා

(மொண்புமிகு சுசந்த புஞ்சிநிலமம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ශපත්සම් තුන මම
පිළිගන්වමි.
(1)

කන්තශල්, අේශබෝපුර, තුනි 11, අශක 2 1 ද්රන
සාථානශයහි පදිශචි එන්.එම්.ආර්.ටී. යාමලි මහත්මියශගන්
ලැබුණු ශපත්සම;

(2)

ිකුණාමලය, උපුපුශව්ලි, ශසෝලය, , අශක 40 ද්රන
සාථානශයහි පදිශචි පරමසිවම් සසිකුමාර් මහතාශගන්
ලැබුණු ශපත්සම; සහ

(3)

පන්කුලම, කිතුල්උතුව, ශවපුපන්කුලම, උගත් තරුණ
ශගොවි සමිතිශත සභාපති ආර්. රාශේෂ්ඨාවරන් මහතාශගන්
ලැබුණු ශපත්සම.

රු නාලක ප්රසාේ ගකොගලොන්ගන මහතා

ගපත්සේ

(மொண்புமிகு நொலக்க பிரசொத் தகொதலொன்மன)

மனுக்கள்

(The Hon. Nalaka Prasad Colonne)

PETITIONS
රු ලකී ජයවර්ධාන මහතා (න ර සැලසුේ
සේපාදන රාජය අමාතයතුමා)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

හා ජල

(மொண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன - நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர்
வைங்கல் இரொஜொங்க அகமச்சர்)

(The Hon. Lucky Jayawardana - State Minister of City
Planning and Water Supply)

ගරු කථානායකතුමනි, ශගලිඔය, වෑත්තෑව වත්ත, අශක
4)/ /සී ද්රන සාථානශයහි පදිශචි බී.ජී. ලක්කයසිරි මහතාශගන්
ලැබුණු ශපත්සමක්කය මම පිළිගන්වමි.

ගරු කථානායකතුමනි, සිරිපුර, වවද්ය මනයසාථානය, අශක 04
ද්රන සාථානශයහි පදිශචි ඩබ්ලිව්.එම්. ජයවික්රම මහතාශගන් ලැබුණු
ශපත්සමක්කය මම පිළිගන්වමි.

ඉිනරිපත් කරන ලද ගපත්සේ මහජන ගපත්සේ ිළිතබඳ කාරක
සභාව පැවරිය යුතු යි  නිගයෝ කරන ලදී.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபொதுமனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக்
கட்டகளயிடப்பட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.
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(v )

இன்மறல், அரசொங்கத்தினொல் ததொைில்வைங்க
எதிர்பொர்த்துள்ள பட்டதொொிகளின் எண்ணிக்கக
எவ்வளவு;

(vi )

இந்த ததொிவுகள் எத்தககய மூலப்பிரமொணத்தின்
கீழ் மமற்தகொள்ளப்படும்;

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விகடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

උපාධිධාාරින් රැකියා ලබා දීම : රජගත වැඩ
ිළිතගව

பட்டதொொிகளுக்குத் ததொைில் வைங்கல்: அரசொங்க
மவகலத்திட்டம்
PROVISION OF JOBS TO GRADUATES: GOVERNMENT PLAN

என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) நொட்டில் பற்றிதயொிகின்ற ஒரு பிரச்சிகனயொன
இதற்கொக அரசொங்கத்தினொல் துொித நடவடிக்ககககள
மமற்தகொள்வதற்கொக கைியும் கொலம் எவ்வளதவன்
பகதயும் அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(இ)

1.

රු කනක ගහේරත් මහතා

(மொண்புமிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

රාජය පරිපාලන, කළමනාකරණ සහ තිතිය හා සාමය පිළිබඳ
අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර ානය - (2 :
(අ

(i)

இன்மறல் ஏன்?

asked the Minister of Public Administration and
Management and Law and Order:
(a)

ශ්රී ලශකාව තුළ ශම් වනවිට උපාධිනාරින් වි ාල
සශඛ්යාවක්කය රැකියා අශපුක්කයෂ්ඨාශවන් සිටින බව
ද්න්ශන්ද්;

Will he inform this House(i)

whether he is aware that a large number of
graduates are awaiting jobs in Sri Lanka at
present;

(ii)

the number of graduates awaiting jobs in
Sri Lanka at present;

(ii)

ශ්රී ලශකාශව් ශම් වනවිට රැකියා අශපුක්කයෂ්ඨාශවන්
සිටින උපාධිනාරින් සශඛ්යාව ශකොපමණද්;

(iii)

if so, whether the Government has arranged
a programme to provide jobs to them;

(iii)

එශසේ නම්, ඔවුන්ට රැකියා ලබා දීම සඳහා යම් වැඩ
පිළිශවළක්කය රජය විසින් සකසා කර තිශබ්ද්;

(iv)

(iv)

රැකියා විතුක්කයත සිය ද උපාධිනාරින්ට රජය විසින්
රැකියා ලබා දීමට කටතුතු කරන්ශන්ද්;

whether the Government would make
arrangements to provide jobs to all
unemployed graduates;

(v)

(v)

ශනොඑශසේ නම්, රජය විසින් රැකියා ලබා දීමට
අශපුක්කයෂිත උපාධිනාරින් සශඛ්යාව ශකොපමණද්;

if not, the number of graduates, the
Government expects to provide jobs to; and

(vi)

(vi)

ශමම ශතෝරා ගැතිම් කවර නිර්ණායක යටශත්
සිරටකරන්ශන්ද්;

the criteria to be adopted to make such
selections?

(b)

Will he also inform this House the time, the
Government plans to solve this pressing issue of
the country expeditiously?

(c)

If not, why?

යන්න එතුමා ශමම සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්?
(ආ

රශ ද්ැශවන ්ර න
ා යක්කය වන ශම් සඳහා රජය විසින් ක, නම්
පියවර ගැතිම සඳහා ගතවන කාලය ශකොපමණද් යන්නත්
එතුමා ශමම සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්?

(ඇ

ශනොඑශසේ නම් ඒ මන්ද්?

அரச நிருவொக முகொகமத்துவ மற்றும் சட்டமும் ஒழுங்கும்
அகமச்சகரக் மகட்ட வினொ:
(அ) (i )

(ii )

(iii)

(iv)

இலங்ககயில் இன்றளவில் தபருந்ததொககயொன
பட்டதொொிகள் ததொைில்ககள எதிர்பொர்த்துள்
ளனதரன்பகத அவர் அறிவொரொ;
இலங்ககயில்
இன்றளவில்
ததொைில்ககள
எதிர்பொர்த்துள்ள பட்டதொொிகளின் எண்ணிக்கக
எவ்வளவு;
அவ்வொதறனில் அவர்களுக்கு ததொைில்ககள
வைங்குவதற்கொக ஏமதனும் மவகலத் திட்ட
தமொன்று
அரசொங்கத்தினொல்
வகுக்கப்
பட்டுள்ளதொ;
ததொைிலற்ற
பட்டதொொிகள்
அகனவருக்கும்
அரசொங்கத்தினொல்
ததொைில்ககள
வைங்க
நடவடிக்கக எடுக்கப்படுமொ;

රු ආර්. එේ. රංිතත් මේදුම බණ්ඩාර මහතා (රාජය
පරිපාලන හා ක මනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය ිළිතබඳ
අමාතයතුමා)

(மொண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்
மத்தும பண்டொர - அரச
நிருவொக முகொகமத்துவ மற்றும் சட்டமும் ஒழுங்கும் அகமச்சர்)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of
Public Administration and Management and Law and
Order)

ගරු කථානායකතුමනි, එම ්ර ානයට පිළිතුර ශමශසේයි.
(අ

(i)

ශ්රී ලශකාව තුළ ශම් වන විට උපාධිනාරින් වි ාල
සශඛ්යාවක්කය රැකියා අශපුක්කයෂ්ඨාශවන් සිටින බව ද්ති.

(ii)

ජාතික ්රතිපත්ති හා ආර්කයක කටතුතු අමාතයාශ ය
මන්න් ිදිරිපත් කර ඇති ශතොරතුරු අනුව
)), 1 ක්කය අයරටම් පත් එවා ඇති අතර, සම්මුඛ්
පමක්කයෂ්ඨණයට සහභාගි වූ සශඛ්යාව
, 2 කි.

(iii)

රැකියා විරහිත උපාධිනාරින් රාජය අශ ය තුළ
ඵලද්ායී අන්ද්මින් රැකියාවල නිතුක්කයත කිමම සඳහා
ජාතික ්රතිපත්ති හා ආර්කයක කටතුතු අමාතයතුමා
විසින් 1027.0).17 දිනැතිව ිදිරිපත් කර ඇති
අමාතය මණ්ඩල සශශේ ය සඳහා අශක
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ආර්.එම්. රශජිත් මේරටම බණ්ඩාර මහතා]

අමප/27/2 4)/70)/077 හා 1027.07.2 දිනැති
අමාතය මණ්ඩල රණරණය මන්න් අනුමැතිය ලබා දී
ඇත.
(iv)

(ආ

(ඇ

කළමනාකරණ ශසේවා ශද්පාර්තශම්න්තුව මන්න්
තහවුරු කර ගන්නා ලද් පුරපුපාඩු සඳහා බඳවා ගනු
ලබන සමසාත රැකියා විරහිත උපාධිනාරින් අතුරින්
සියයට
ක්කය ආබාධිත තත්ත්වවල පුභවන
උපාධිනාරින්ද් ඇතුළත් වන පරිදි අදියරගත
පද්නමක්කය මත 102 වර්ෂ්ඨශතදී හා 102 වර්ෂ්ඨශතදී
පුහුණුවට කැඳවීමටත් ශයෝජනා කර ඇත.

(v)

අද්ාළ ශනොශව්.

(vi)

දිසාික්කය ශල්කම් කාර්යාල/්රාශේශීය ශල්කම්
කාර්යාල මන්න් පවත්වනු ලබන සම්මුඛ් පමක්කයෂ්ඨණ
මන්න් ශතෝරා ගැතිම සිරට කරනු ලැශබ්.

අශක අමප/2 /222 / 04/02 හා 102 .0).0) දිනැති
අමාතය මණ්ඩල රණරණය ්රකාරව පවතින සශවර්නන
නිලනාරි පුරපුපාඩු සඳහා අදියරගත පද්නමක්කය මත 102
වර්ෂ්ඨශතදී I අදියර යටශත් උපාධිනාරින් 4,000ක්කය ද්, II අදියර
යටශත් උපාධිනාරින් 24,000ක්කය ද්, III හා IV අදියර යටශත්
102 වර්ෂ්ඨශතදී පුහුණුවට කැඳවීමටත් නියමිතය.
අද්ාළ ශනොශව්.

රු කනක ගහේරත් මහතා

(மொண்புமிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ පළමුවන අතුරු ්ර ානය ශමයයි.
ඒ බඳවාගැතිම් අතර මඟ නතර කර තිශබනවා. Interviews
පවත්වන්ශන් නැතිව තමයි එය නැවතුශණ්. ඒ අය නැවත
කැඳවීමක්කය කරනවාද්? ගරු අමාතයතුමනි, ශමම ්ර ානශත (අ (v)
වන ශකොටස වන, "... රජය විසින් රැකියා ලබාදීමට අශපුක්කයෂිත
උපාධිනාරින් සශඛ්යාව ශකොපමණද්?" යන්නට ඔබතුමා උත්තරය
රටන්ශන් නැහැ.

රු ආර්.එේ. රංිතත් මේදුම බණ්ඩාර මහතා

(மொண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்தும பண்டொர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

මම මුලදීම ඒ ගැන කිව්වා, ගරු මන්ත්රීතුමනි. අයරටම් පත්
)), 1 ක්කය එවා තිශබන බව සහ සම්මුඛ් පමක්කයෂ්ඨණයට
, 2 ශද්නකු සහභාගි වී තිශබන බව ශමම ්ර ානශත (අ (ii)
ශකොටසට ශද්න ලද් පිළිතුශරහි සඳහන්ව තිශබනවා.

රු කනක ගහේරත් මහතා

්රමාණයට අනුව ඒ උපාධිනාරින් )),000න් 0,000කටවත් පත්වීම්
ලැශබන්ශන් නැහැ කියායි මට හිශතන්ශන්. අවුරුරට 1ක්කය ඇතුළතදී
එනම්, ශම් වර්ෂ්ඨශත සහ ලබන වර්ෂ්ඨශත -102 වසර වනශකොටබඳවා ගන්ශන් 0,000කටත් වඩා අඩු ්රමාණයක්කයය කියා ඔබතුමා
කිව්වා. ඒ නිසා තරුණයන්ශේ අරගළයක්කය ආරම්භ වන්න ිඩ
තිශබනවා. ඔවුන් ඒ පැත්තට තල් ද කරන්න එපාය කියලා මම
කියනවා.
විශ ේෂ්ඨශයන්ම ශම් අය බඳවා ගැතිශම්දී, ඔබතුමාශේ
අමාතයාශ ය බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් කුමන ක්රමශව්ද්යක්කය යටශත්
බඳවා ගන්නද්? විභාගයක්කය තියනවාද්? එශහම නැත්නම් interview
එකකින් පමණක්කය ශම් අය බඳවා ගන්න බලාශපොශරොත්තු
ශවනවාද්? විශ ේෂ්ඨශයන්ම ගැතිකම් කරන කණ්ඩායමකට පමණක්කය
-ශේ පාලනමය ව ශයන්- පත්වීම් ලබා ශද්නවාය කියා ශලොකු
ආරශචියක්කය ශම් උපාධිනාරින් අතශර් තිශබනවා. ඒ නිසා එම බඳවා
ගැතිශම් පිළිශවළ පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න, ගරු ඇමතිතුමනි.

රු ආර්.එේ. රංිතත් මේදුම බණ්ඩාර මහතා

(மொண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்தும பண்டொர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ශම් අවුරුේශේ අදියර ශද්කක්කය යටශත් 10,000ක්කය බඳවා
ගන්නවාය කියා අපි පැහැදිලිව කිව්වා. ලබන අවුරුේශේ තව අදියර
ශද්කක්කය යටශත් ඒ අය රැකියාවලට බඳවා ගැතිමට කටතුතු
කරනවා. බඳවා ගන්නා සශඛ්යාව සම්බන්නශයන් ිදිරිශතදී අපි
රණරණ ගන්නවා. ශම් අය බඳවා ගන්ශන් දිසා ශල්කම් කාර්යාල සහ
්රාශේශීය ශල්කම් කාර්යාලවලදී පවත්වන සම්මුඛ් පමක්කයෂ්ඨණයක්කය
මන්නුයි.

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු ඇමතිතුමනි, මට ශපො,  පැහැදිලි කර ගැතිමක්කය කරගන්න
අවසාථාව ශද්න්න.

රු ආර්.එේ. රංිතත් මේදුම බණ්ඩාර මහතා

(மொண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்தும பண்டொர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ද්ැන් අතුරු ්ර ාන ශද්කක්කය ඇහුවා ශන්.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කැමති නම් පමණයි මට එයට
අවසාථාව ශද්න්න පුව)වන් වන්ශන්. ඔබතුමා එකඟයි නම් මම
එතුමාට අවසාථාව ලබාශද්න්නම්.

රු ආර්.එේ. රංිතත් මේදුම බණ්ඩාර මහතා

(மொண்புமிகு கனக மஹரத்)

(மொண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்தும பண்டொர)

බඳවා ගන්නා ්රමාණය ශකොපමණද්, ගරු ඇමතිතුමනි?

කමක්කය නැහැ, අහන්න ගරු මන්ත්රීතුමනි.

(The Hon. Kanaka Herath)

රු ආර්.එේ. රංිතත් මේදුම බණ්ඩාර මහතා

(மொண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்தும பண்டொர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

පළමුශවන්ම ශම් අවුරුේශේ අදියර කින් බඳවා ගන්නවා. I
අදියශර්දි 4,000යි; II අදියශර්දි 24,000යි. III සහ IV අදියර
සම්බන්නශයන් කැම න මණ්ඩලය -අපි- ිදිරිශතදී රණන්රට කරනවා.

රු කනක ගහේරත් මහතා

(மொண்புமிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

ගරු කථානායකතුමනි, තරුණ උපාධිනාරින් )),000ක්කය අද්
පාශර්යි ින්ශන්. ගරු අමාතයතුමනි, ඔබතුමා සඳහන් කළ

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

එතුමාශේ එකඟත්වය තිශබනවා ශන්, ගරු කථානායකතුමනි.
ගරු ඇමතිතුමනි, ශම් රැකියාවලට ගන්නා උපාධිනාරින්ශේ
නාම ශල්ඛ්නයක්කය පුභගිය දිනයක අන්තර් ජාලශත තිබුණා. නමුත්
පැය කිහිපයකින් ඒ නාම ශල්ඛ්නය ිවත් කර ගත්තා. ඒ නාම
ශල්ඛ්නය අනුව, කිසිම බාහිර උපාධිනාරියකු ඒ ශතෝරා ගැතිමට
ඇතුළත් ශවලා තිබුශණ් නැහැ. ඒ වාශේම අභයන්තර උපාධිනාරින්
වුණත් ලකුණු 14කට වැ, ශයන් ගත්ත අය කියලා තමයි
කියන්ශන්. සෑශහන කාලයක ිඳලා රැකියා ශනොලැබුණු
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උපාධිනාරි ද්රුශවෝ ලක්කයෂ්ඨ ගණනක්කය ද්ැනට ශම් රශ ින්නවා. ඒ
අය ිතා අඩු වැටුපකටයි ශපෞේගලික අශ ශත රැකියා කරන්ශන්.
ඒ, ශමොකක්කයවත් කරන්ශන් නැති හින්ද්ායි. අශපු ආණ්ඩු කාලශත
අපි කිසිම ශවනසාකමක්කය කශළේ නැහැ. ඒ සිය දශද්නාම උපාධිනාරින්
හැටියට පිළිශගන අපි ඒ අය රැකියාවලට ගත්තා. ඇයි,
ඔබතුමන්ලාට බැරි අනව ය පටලැවීමක්කය කරන්ශන් නැතුව ඒ අයව
බඳවා ගන්න? ගන්ශන් 10,000 ගණශන් නම්, කිසිම පක්කයෂ්ඨ
ශේද්යක්කය ශහෝ ශවනත් ශේද්යක්කය නැතිව, බාහිර - අභයන්තර
ශේද්යක්කය නැතිව, උපාධිය අනුව ඒ අය රැකියාවලට ඇතුළත්
කරගන්න බැරි ඇයි?

මහනුවර මහ ගරෝහල : එේආර්අි  පරීක්ෂණ
නිලධාාරීන්

கண்டி தபொியொஸ்பத்திொி : எம்.ஆர்.ஐ. பொிமசொதகன
அலுவலர்கள்
KANDY GENERAL HOSPITAL: MRI EXAMINATION OFFICERS
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රු ආනන්ද අලුත් මගේ මහතා

(மொண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)

රු ආර්.එේ. රංිතත් මේදුම බණ්ඩාර මහතා

ශසෞඛ්ය, ශපෝෂ්ඨණ හා ශේශීය වවද්ය අමාතයතුමාශගන් ඇූ 
්ර ානය - (2 :

(மொண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்தும பண்டொர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ශම් බඳවා ගැතිම්වලදී පක්කයෂ්ඨ ශේද්යකින් තුතුව අපි කටතුතු
කරන්ශන් නැහැ. පළමුවැනි අදියර ශද්ශක්කය 10,000ක්කය බඳවා
ගන්නවා. උපාධියට අමතරව ඒ ශගොල්ලන්ට ප ාචාත් උපාධියක්කය
ශහෝ , පුශලෝමාවක්කය තිශබනවා නම් -විශ ේෂ්ඨ ුභරටුභකමක්කය තිශබනවා
නම්- ඒවාට ලකුණු ලබා දීලා තමයි මුල් කණ්ඩායම අපි බඳවා
ගත්ශත්. එම නිසා ඒ සම්බන්නශයන් කාටවත් මුකුත් කියන්න
බැහැ. ශේ පාලන ව ශයන් පවතින ්ර ාන සම්බන්නශයන් අශපු
මන්ත්රීවරු අපිට ශද්ොසා කියනවා. නමුත් අපි ශබොශහොම සානාරණව
ඒ කටතුත්ත කරනවා.

(අ

(i)

මහනුවර මහ ශරෝහල සඳහා අනුමත එම්ආර්අයි
පමක්කයෂ්ඨණ නිලනාරින් සශඛ්යාව ශකොපමණද්;

(ii)

ද්ැනට එම තනතුශර් ශසේවශත නිතුතු නිලනාරින්
සශඛ්යාව ශකොපමණද්;

(iii)

එම නිලනාරින්ශේ නම් කවශර්ද්;

(iv)

ද්ැනට පවතින පුරපුපාඩු සශඛ්යාව ශකොපමණද්;

(v)

එම පුරපුපාඩු පිරවීමට අමාතයාශ ය ගනු ලබන
පියවර කවශර්ද්;

යන්න එතුමා ශමම සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්?

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(ආ

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි. ශබොශහොම සාතුතියි. ්ර න
ා අශක 1, ගරු ආනන්ද්
අ දත්ගමශේ මැතිතුමා.

රු කනක ගහේරත් මහතා

ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද්?

சுகொதொரம்,
மபொசகண
அகமச்சகரக் மகட்ட வினொ:
(அ) (I)

(மொண்புமிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Speaker)

ඒ ්ර ානයට ගරු ඇමතිතුමා උත්තර දීලා අවසන් ශන්.

தற்மபொது குறித்த
அலுவலர்களின்
என்பகதயும்;

(iii)

அந்த அலுவலர்களின்
என்பகதயும்;

(iv)

இன்றளவில் கொணப்படும் தவற்றிடங்களின்
எண்ணிக்கக யொது என்பகதயும்;

(v)

மமற்படி
தவற்றிடங்ககள
நிரப்புவதற்கு
அகமச்சு
எடுக்கும்
நடவடிக்கக
யொது
என்பகதயும்;

රු කනක ගහේරත් මහතා

(மொண்புமிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

ගරු ඇමතිතුමාශගන් මා ශකටි ්ර ානයක්කය අහන්නම්.

(மொண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்தும பண்டொர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ගරු කථානායකතුමනි, ඊට පිළිතුරු ලබා ශද්න්න බැහැ.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

උත්තර ශද්න්න බැහැ කියා එතුමා කියනවා.

தபயர்கள்

யொகவ

(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

(The Hon. Speaker)

රු ආර්.එේ. රංිතත් මේදුම බණ්ඩාර මහතා

பதவியில் பணியொற்றும்
எண்ணிக்கக
யொது

அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பொரொ?

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරු ලබා දීමට කැමැති නම්
අහන්න. නමුත් ලැබී ඇති කාලය අවසානයි.

மருத்துவ

(ii)

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

சுமதச

கண்டி
தபொியொஸ்பத்திொிக்கொக
அங்கீகொிக்
கப்பட்ட எம். ஆர். ஐ. பொிமசொதகன அலுவலர்
களின் எண்ணிக்கக யொது என்பகதயும்;

(The Hon. Kanaka Herath)

ගරු කථානායකතුමනි, මට ගරු ඇමතිතුමාශගන් කාරණයක්කය
අහන්න බැරි වුණා.

மற்றும்

්ර ානය

asked the Minister
Indigenous Medicine:
(a)

of

Health,

Nutrition

and

Will he inform this House (i)

the number of approved cadre as MRI
Examination Officers of the Kandy
Hospital;

(ii)

the number of officers currently employed
in the aforesaid post;

(iii)

the names of the aforementioned officers;

755

756

පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ආනන්ද් අ දත්ගමශේ මහතා]

(iv)
(v)
(c)

the number of vacancies prevalent at
present; and
the steps that will be taken by the Ministry
to fill these vacancies?

If not, why?

රු (වවදය) රාිතත ගසේනාරත්න මහතා

(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) ரொஜித மசனொரத்ன )
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne )

ගරු කථානායකතුමනි, එම ්ර ානයට පිළිතුර ශමශසේයි.
(අ

(i)

එම්ආර්අයි
පමක්කයෂ්ඨණ නිලනාරින් ව ශයන්
තනතුරක්කය අනුමත වී ශනොමැත. විකිරණ ශිල්පී
ව ශයන් අනුමත සශඛ්යාව 44කි.

(ii)

39කි. (තිසා නවයකි.

(iii)

ඇමුණුශමහි ද්ක්කයවා ඇත. ඇමුණුම සභා ත* කරමි.

(iv)

16කි.

(v)
2017.12.08 දිනැති ගැස නිශව්ද්නය මන්න්
102 .04. 0 දින මාස 0) පුහුණුවට බඳවා ගත්
උපාධිනාරින් සශඛ්යාව 7ක්කය වන අතර, 102
ශද්සැම්බර් මස පුහුණුව අවසන් කිමශමන් පුභව
පත්වීම් ලබා දීමට නියමිතය.
2016.06.24 දින ගැස
නිශව්ද්නය මන්න්
1027.0).1 දින අවුරුරට 01ක පුහුණුවට බඳවා ගත්
නිලනාරින් සශඛ්යාව 40ක්කය වන අතර, 102 නිනි මස
, පුශලෝමා පාධමාලාව අවසන් වීශමන් පුභ පත්වීම්
ලබා දීමට නියමිතය.
* ිදිරිශතදී ශමම තනතුරු සඳහා අශපොස
(උසසාශපළ විද්යා, ගණිත විෂ්ඨය නාරාශවන් සමත්
වූවන්ශගන් අන්තර්ජාලය මන්න් අයරටම්පත් කැඳවා
පුහුණුවට බඳවා ගැතිම සඳහා සැලුභම් කරමින්
පවරණ.
(ඇ

පැන ශනොනඟී.

රු (වවදය) රාිතත ගසේනාරත්න මහතා

(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) ரொஜித மசனொரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ද්ැනට ශබොශහෝ ිඩම් නිද්හසා කරශගන තිශබනවා. තවත් ිඩම්
්රමාණයක්කය තිශබනවා නිද්හසා කර ගන්න. ඒ සඳහා ඒ අද්ාළ
ආයතන සමඟ ද්ැන් සාකච්ඡා කරශගන යනවා. ශපොලීසියට අයිති
ඒවාත්, ද්ළ ද්ා මාලිගාවට අයිති ඒවාත් නිද්හසා කර ගන්න ඒ අද්ාළ
ආයතන සමඟ සාකච්ඡා කරශගන යනවා. ිතිරි ශකොටශසේ ද්ැන්
සශවර්නන කටතුතු ආරම්භ ශවලා තිශබනවා.

රු ආනන්ද අලුත් මගේ මහතා

(மொண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)

ගරු ඇමතිතුමනි, තවත් කරුණක්කය ගැන පැහැදිලි කර ගන්න
මම කැමැතියි. එතැන පදිශචි අය මහ ශරෝහලට සම්බන්න අය
ශනොශවයි, පිටසාතර අයයි. ඒ ශගොල්ලන් එම ශරෝහලට අයත්
භූමිශත පදිශචි ශවලා ිඳශගන කාමර කුලියට ශද්නවා. මා හිතන
විධියට ශම්ක ඔබතුමාත් ශපෞේගලිකව ද්න්නා කරුණක්කය. ශම්
අවසාථාශව්දී, මහනුවර දිසාික්කයකශත ජනතාව ශවනුශවන් මා
ඔබතුමාශගන් ිල්ලීමක්කය කරනවා. ශම් ිඩම් ශකොටස මහනුවර
නගර මනයශත තිශබන, ආර්කයක ව ශයන් ිතා වැද්ගත් ිඩම්
ශකොටසක්කය. ඒ නිසා ිතා ික්කයමනින් මැදිහත් ශවලා -ඔබතුමාශේ
කාලය තුළදීම ශම්ක සිේන වුශණොත් ශහොඳයි කියා මා හිතනවා.ශම් ිඩම් ශකොටස නිද්හසා කර ගන්න කියා මා ිල්ලීමක්කය කරනවා.
ඔබතුමාශගන් ිල්ලීමක්කය කරන්න කියා ජනතාවත් අපට
ශපෞේගලිකව කියා තිශබනවා. ඔබතුමා මැදිහත් ශවලා ිඩම්
්ර ානය ිතා ික්කයමනින් විසඳන ශලස ිල්ලා සිටිනවා.

රු (වවදය) රාිතත ගසේනාරත්න මහතා

(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) ரொஜித மசனொரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒ සිය දම ශද්නාට ලබා දීම සඳහා නාගරික සශවර්නන
අධිකාරිය අපට ශවනත් සාථානයක ිඩමක්කය ලබා දී තිශබනවා. ඒ
අයට නිවාස හද්ා ගන්නට අව ය මුද් දත් රජය ශවන් කර
තිශබනවා. ඒ අයත් ද්ැන් ින්න සාථානශයන් ිවත් ශවලා අ දත්
සාථානයට යන්නට එකඟ ශවලා තිශබනවා.

රු ආනන්ද අලුත් මගේ මහතා

(மொண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)

ගරු කථානායකතුමනි,-

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

රු ආනන්ද අලුත් මගේ මහතා

(மொண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)

ගරු කථානායකතුමනි, මා ්රථමශකොටම ගරු ශසෞඛ්ය
ඇමතිතුමාට සාතුතිවන්ත ශවනවා, මශේ පළමුවන අතුරු ්ර ානය
ශමයයි. මහනුවර මහ ශරෝහශල් ිඩම් ්ර ානයට ඔබතුමා මැදිහත්
වීම ගැන. ද්ැනට ඒ ිඩම් ්ර න
ා ය පිළිබඳව නනාත්මක වැඩ
පිළිශවළක්කය සිරට වන බව ද්න්නවා. මම ඔබතුමාශගන් අහන්න
කැමැතියි එහි ද්ැන් තත්ත්වය ශමොකක්කයද්, ිදිරිශතදී ඒ පිළිබඳව
ඔබතුමා ගන්නා ක්රියාමාර්ගය කවශර්ද් කියා.

—————————
* පුස්තකාලගත තබා ඇත.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමා, ්ර ාන ශද්ක අවසන්.

රු ආනන්ද අලුත් මගේ මහතා

(மொண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)

ගරු කථානායකතුමනි, ්ර ාන ශද්කක්කය ඇහුශව් නැහැ.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

්ර ාන ශද්කක්කය ඇහුවා. ගරු ඇමතිතුමාශගන් පැහැදිලි කිමමක්කය
කරගන්න.
ශසෞඛ්ය, ශපෝෂ්ඨණ හා ශේශීය වවද්ය ගරු අමාතයතුමා, එතුමා
පැහැදිලි කිමමක්කය ිල්ලනවා.
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ததொகலத்ததொடர்புகள்,
டிஜிட்டல்
உட்கட்டகமப்பு
வசதிகள் மற்றும் தவளிநொட்டுத் ததொைில்வொய்ப்புக்கள் அகமச்
சகரக் மகட்ட வினொ:

රු (වවදය) රාිතත ගසේනාරත්න මහතා

(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) ரொஜித மசனொரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔව්. ශමොකක්කය ගැනද්?

(அ) (i)

உயர்டிஜிட்டல்
மயப்படுத்தல்
நிகழ்ச்சித்
திட்டங்ககள நகடமுகறப்படுத்துவதற்கொக 2016
ஆம் ஆண்டுக்கொன வரவுதசலவு திட்டத்தின் 193
ஆம் இலக்க பிமரரகணக்மகற்ப ஒதுக்கப்பட்ட
ரூபொ 10,000 மில்லியன் நிதி ஏற்பொடு 2016 ஆம்
ஆண்டில்
பயன்படுத்தப்பட்ட
முகறகய
சமர்ப்பிப்பொரொ என்பகதயும்;

(ii)

மமற்படி வரவு தசலவுத்திட்ட பிமரரகணயின்
மூலமொக
நன்கமககள
தபற்றுக்தகொண்ட
ஆட்களின் அல்லது நிறுவனங்களின் தபயர்ப்
பட்டியல் ஒன்கறயும் தபற்றுக்தகொண்ட நிதி
ஏற்பொட்டுத் ததொகககயயும் பற்றிய விபரமொன
அறிக்ககதயொன்கறச்
சமர்ப்பிப்பொரொ
என்பகதயும்;

(iii)

2016 ஆம் ஆண்டுக்கொன வரவு தசலவுதிட்ட
ஒதுக்கீடொகிய
ரூபொ
10,0 0 0
மில்லியன்
பணத்ததொககயில் தசலவிட முடியொமற்மபொன
பணத்ததொகக 2017 ஆம் ஆண்டில் பயன்படுத்தப்
படுமொ என்பகதயும்;

(iv)

ஆதமனில், அது எவ்வொதறன்பகதயும்;

රු ආනන්ද අලුත් මගේ මහතා

(மொண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமமக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)

ගරු අමාතයතුමනි, මහනුවර දිසාික්කයකශත මන්ත්රීවරශයක්කය
හැටියට මම සඳහන් කරනවා, ඔබතුමා ශම් වනවිට වි ාල පිරිසක්කය
රැකියා සඳහා බඳවාශගන තිශබන බව. අශගෝසාතු 27 ශවනිද්ා
ශවනශකොට මමත් පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා අවුරුරට තුනක්කය
ශවනවා. ඔබතුමා අවුරුේද්කට රක්කයෂ්ඨා එක බැගින් රටන්නා නම්,
මටත් තුනක්කය හම්බ ශවනවා. හැබැයි, තවම එකක්කයවත් ලැම ලා
නැහැ. ිදිරිශතදී ශහෝ ලබාදීමට කටතුතු කරනවාද් කියා මම
ඔබතුමාශගන් ද්ැනගන්න කැමැතියි. [බානා කිමම්]

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි.

2016 අය වැය ගයෝජනා: උසස් ඩිිත ල්කරණ
වැඩස හන්
2016 வரவு தசலவுதிட்டப் பிமரரகண: உயர்
டிஜிட்டல்மயப்படுத்தல் நிகழ்ச்சித்திட்டம்

BUDGET PROPOSALS 2016: ADVANCED DIGITALIZATION
PROGRAMME

அவர் இச்கபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

asked Minister of Telecommunication and Digital
Infrastructure and Foreign Employment:
(a)

51/’18

3.

Will he inform this House(i)

whether he will explain the manner in
which the amount of 10,000 million rupees
allocated for implementation of the
Advanced Digitalization Programme as per
Proposal No. 193 of the 2016 Budget was
utilized in the year 2016;

(ii)

whether a list of the persons and the
institutions that obtained benefits out of
the aforesaid budget proposal will be
submitted along with a detailed report of
the amount of financial allocations
obtained;

(iii)

whether the money which could not be
utilized out of the amount of 10,000 million
rupees allocated by the 2016 Budget will
be utilized in the year 2017; and

(iv)

if so, the manner in which it will be done?

රු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

විරටලි සශශේ , , ජිටල් යටිතල පහුභකම් හා විශේ
අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර ානය - (1):
(අ

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

උසසා , ජිටල්කරණ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිමම
සඳහා 102) අය වැශයහි අශක 2 ශයෝජනාවට
අනුව ශවන්කළ රුපියල් මිලියන 20,000ක මූලය
්රතිපාද්නය 102) වර්ෂ්ඨය තුළදී උපශයෝජනය කළ
ආකාරය ිදිරිපත් කරන්ශන්ද්;
උක්කයත අය වැය ශයෝජනාශවන් ්රතිලාභ
හිමිකරගත් තැනැත්තන් ශහෝ ආයතනවල
නාමශල්ඛ්නයක්කය හා ලබාගත් මූලය ්රතිපාද්න
්රමාණය පිළිබඳ විසාතර වාර්තාවක්කය ිදිරිපත්
කරන්ශන්ද්;

(b)

102) අයවැය ශවන්කිමම වූ රුපියල් මිලියන
10,000ක මුද්ලින් වැය කළ ශනොහැකිවූ මුද්ල්
්රමාණය, 2017 වර්ෂ්ඨශතදී උපශයෝජනය කර ගනු
ලබන්ශන්ද්;

රු හරින් ප්රනාන්දු මහතා (විදුලි සංගේශ් හා ඩිිත ල්
යටිතල පහසුකේ හා විගේශ් රැකියා අමාතයතුමා)

එශසේ නම්, ඒ ශකශසේද්;

යන්න එතුමා ශමම සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්?
(ආ

රැකියා

ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද්?

If not, why?

(மொண்புமிகு ஹொின் பர்னொந்து - ததொகலத்ததொடர்புகள்,
டிஜிட்டல் உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் மற்றும் தவளிநொட்டுத்
ததொைில்வொய்ப்புகள் அகமச்சர்)

(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication
and Digital Infrastructure and Foreign Employment)

ගරු කථානායකතුමනි, එම ්ර ානයට පිළිතුර ශමශසේයි.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු හරින් ්රනාන්ද් මහතා]

(අ

(i)

2016 ජාතික අය වැය මන්න් රජශත ිහළ
්රමිතිශත , ජිටල්කරණ වැඩසටහන සඳහා රුපියල්
මිලියන 20,000ක මුද්ලක්කය ශවන් කරන ලදී. රාජය
ආයතන අතර සම්බන්නතාවය, , ජිටල් රාජය
ශසේවාවන්, පුරවැසියන් සවිබලගැන්වීම, , ජිටල්
තිති හා සයිබර් ආරක්කයෂ්ඨණය යන ක්කයශෂ්ඨේත්ර ඇතුළත්
, ජිටල් යටිතල පහුභකම් සශවර්නන අරමුණ
සාක්කයෂ්ඨාත් කර ගැතිම ිලක්කයක කරගත් සශවර්නන
වයාපිති 4 ක්කය සැලුභම් කළ අතර, ඒවා ක්රියාත්මක
කිමම ආරම්භශකොට ඇත. , ජිටල්කරණ අරමුණ
සාක්කයෂ්ඨාත් කර ගැතිම සඳහා සැලුභම් කරන ලද්
වයාපිති විසාතරය අමුණා ඇත. ඇමුණුම සභා ත*
කරමි.
ශමම වයාපිතිවලින් බහුතරයක්කය බහුවාර්ෂික
වයාපිති ශලස සැලුභම්ශකොට ඇති අතර 102)
වසර අග වන විට එහි සමසාත ්රගතිය සියයට 1ක්කය
විය.

(ii)

, ජිටල්කරණ වැඩසටහශන් ්රතිලාීනන් අතරට
රාජය ආයතන, පුරවැසියන් හා ශපෞේගලික
අශ ශත ආයතන ඇතුළත් වන අතර, වයාපාර
ක්රියාවලි බාහිරකරණ (Business Process
Outsourcing)
කර්මාන්තශත
අපනයන
ගමනාන්තයක්කය ශලස ්රවර්නනය කිමම තුළින්
සමසාතයක්කය ව ශයන් මුව) රටම ින් ්රතිලාභ
ලබයි.

(iii)

ශූනය අය වැය සශකල්පය යටශත් 102) වසර
සඳහා ශවන් කරන ලද් මුද්ල් 1027 වසර සඳහා
ිදිරියට ශගන යාමක්කය සිරට ශනොවූ අතර, 2016
වසශර් ආරම්භ කරන ලද් වයාපිති ක්රියාත්මක
කිමම සඳහා අව ය ්රතිපාද්න 1027 ජාතික අය
වැය මන්න් ලබා ශද්න ලදී.

(iv)
(ආ

අද්ාළ ශනොශව්.

අද්ාළ ශනොශව්.

රු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ගරු ඇමතිතුමාට මම සාතුතිවන්ත ශවන්න ඕනෑ. ශමොකද්,
ශූනය අය වැය ශල්ඛ්න ක්රමය යටශත් යම්කිසි වර්ෂ්ඨයකට ශවන්
කරන ලද් මුද්ල ඊට පුභව එන වර්ෂ්ඨයට ශගනියන්ශන් නැහැ කියලා
එතුමා පිළිගත්තා. ඒක ඇත්ත. එතුමා ඒ අය වැය මූලනර්මය
පිළිගැතිම ගැන සාතුතිවන්ත ශවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ශම්
රුපියල් මිලියන 20,000ක මුද්ලින් 102) වර්ෂ්ඨශතදී ඔබතුමාශේ
අමාතයාශ ය වැය කළ මුද්ල මට කියන්න පුව)වන් නම් ශලොකු
ශද්යක්කය.

රු හරින් ප්රනාන්දු මහතා

(மொண்புமிகு ஹொின் பர்னொந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

ගරු මන්ත්රීතුමා අහන ්ර ානයට මම පිළිතුරක්කය ශද්න්නම්. ගරු
කථානායකතුමනි, ශම් , ජිටල්කරණය කියන අ දත් විෂ්ඨය 1024
අ දත් ආණ්ඩුව යටශත් අ දතින් පටන් ගත්තාම, එයට වි ාල
මුද්ලක්කය 102) අය වැශයන් ශවන් වුණා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, මිලියන

—————————
* පුස්තකාලගත තබා ඇත.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

10,000ක මුද්ලක්කය ශවන් වුණාට අශපු අන්තර්ගතය වුශණ් අශනක්කය
අමාතයාශ එක්කයකත් එකතු ශවලා වැඩ කරන්නයි. මම එකක්කය
කියන්නට ඕනෑ. ශම්ක ශම් ඇමතිවරු අතර තිශබන ්ර ානයක්කය
ශනොශවයි. ද්ත්ත එකතු කරන්න , ජිටල් අමාතයාශ ය මට
තිබුණාට, පුේගලයින් ලියා පදිශචි කිමශම් ශද්පාර්තශම්න්තුව
කැමැති නැහැ, අශපු , ජිටල් අමාතයාශ යට ඒ ද්ත්ත ටික ශද්න්න.
ඒ වාශේ ්ර ාන රාශියකට මුහුණ ශද්න්න අපට සිේන වුණා.
කාලපරාසය තුළ අවුරුේද්ක්කය ඇතුළත ශම් වැඩ ටික කරගන්න
නිලනාරිවාද්ය ඇතුශළන් ශම්වා ටික ගලාශගන වැඩ ටික කරශගන
එනශකොට ්රගතිය සියයට 1ක්කය තිබීම ගැන පිළිගන්නවා. ඒ
්රගතිය සියයට 1ක්කය තිශබන ශකොට, ශූනය අය වැයට එනශකොට
සියල්ලම කැපිලා යනවා.
එතශකොට වැඩ කරශගන යෑශම් ශනොහැකියාව පිළිබඳ
්ර ානයක්කය පැන නැශඟනවා. අ දත් විෂ්ඨයයක්කය සහිත අමාතයාශ යක්කය
ආරම්භ කරලා, ඒ විෂ්ඨය සම්බන්නශයන් interdependent
ministries එක්කයක වැඩ කරන ශකොට ඒ අ දත් අමාතයාශ වලට
ලැශබන සහශයෝගය ශබොශහොම අඩුයි. ශමොකද්, ඒ ශගොල්ශලෝ
බලන්ශන්, ඒ අමාතයාශ වල , ජිටල්කරණය තනියම කරගන්නයි.
ඒක ්ර ානයක්කය ශවනවා. ශම් අමාතයාශ ය අගමැතිවරයා යටශත්
තියාශගන කළා නම් ශහොඳයි කියලාත් සමහර ශවලාවට මට
හිශතනවා. එතශකොට වැශේ කරගන්න බලය තිශබනවා. මම ඒක
අවශකව කියන්න ඕනෑ. ඒකත් එක්කයකම තමයි ශම් ්ර ානය ආශව්.
1027 දී කරපු වැඩ ්රමාණයට මුද්ල් ශවන් කිමමක්කය සිරට වුණා; ඒ
කළ වැඩ ්රමාණය කර ශගන යනවා.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශද්වැනි අතුරු ්ර ානය අහන්න.

රු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ ශද්වැනි අතුරු ්ර න
ා ය ශමයයි.
එතුමා ිතා පැහැදිලිව සඳහන් කළා, ඒ වර්ෂ්ඨයට ශවන් කළ මුද්ල ඒ
වර්ෂ්ඨශත වියද්ම් වුශණ් නැති බවට වූ ශහේතු සානක. ගරු
අමාතයතුමනි, ඔබතුමා පමණක්කය ශනොශවයි, සිය දම කැම න
අමාතයවරු අමාරුශව් වැශටන ශලස තමයි අය වැය ශල්ඛ්නවලින්
මුද්ල් ශවන් කිමම කශළේ. මම උද්ාහරණයක්කය සඳහන් කරන්නම්.
ගරු අනයාපන ඇමතිතුමාට ශම් පාර්ලිශම්න්තුශවන් රුපියල්
ම ලියන 114ක්කය ශවන් කරලා ශද්නවා. නමුත්, අද්ාළ වර්ෂ්ඨශතදී
වියද්ම් කරන්ශන් රුපියල් ම ලියන )4යි. එය අනයාපන
අමාතයාශ ශත අකාර්යක්කයෂ්ඨමතාව කියලා තමයි අපට හැශඟන්ශන්.
නමුත්, මුද්ල් අමාතයවරයා හිතා-මතා සහ ඕනෑකමින්ම ශම්
වැද්ගත් කැම න ඇමතිවරු ටික අමාරුශව් ද්ාලා තිශබනවා.
ශපන්වන ශකොට ිලක්කයකම වි ාලයි. හරියට ශකොත්තු ශරොටිශත
සශවර්නනය වශේ. ත ටු 10ක විතර building එකක්කය ගහනවා
වශේ තමයි ශකොත්තු ශරොටිය ගහන ශකොට ඇශහන්ශන්. අතට
අරශගන බැ දවාම අල්ශලන් එකක්කයවත් නැහැ. ඒ වශේ
සශවර්නනයක්කය සඳහා තමයි ශම් අය වැශයන් මුද්ල් ශවන් ශවන්ශන්.
ඒ තත්ත්වය ඔබතුමා පිළිශගන, තරුණ මන්ත්රීවරශයක්කය හැටියට
මැදිහත් ශවන්න, ඇත්ත අය වැය පාර්ලිශම්න්තුවට ිදිරිපත්
කරන්න.

රු හරින් ප්රනාන්දු මහතා

(மொண்புமிகு ஹொின் பர்னொந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

මම ඒකට උත්තරයක්කය ලබා ශද්න්නම්. මුද්ල් ශවන් කිමම සහ
මුද්ල් වියද්ම් කිමම ගැන කියන්නම්. ශමොකද්, අපට මුද්ල් ශවන්
කරන්න පුව)වන්.
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නමුත්, අපි ශම් කටතුතු කශළේ රාජය යන්ත්රණය තුළයි. ගරු
මන්ත්රීතුමා කියන විධියට ිසාසර පැවැති ක්රමය අනුව වැඩ කරන්න
අපටත් පුව)වන්. ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ඔබතුමාට ශබශහවින් ගරු
කරනවා. ගරු කරන අතරම මම ශම් කරුණත් කියනවා. අපි
ශටන්ඩර් පටිපාටියකට ශනොගිහින් ශම් ශේ කළා නම් ික්කයමනින්
කරන්න තිබුණා. මශේ අමාතයාශ යට රටන් රුපියල් මිලියන
10,000න්, රුපියල් මිලියන 7,000ක්කයම; ඒ කියන්ශන් ම ලියන
20න්, ම ලියන 7ක්කයම වැය වුශණ් - ින්දියාශව් ආනාර ක්රමය වාශේ
- පුේගලශයෝ , ජිටල්කරණය කරන කාේ එකකටයි. ඔය කටතුත්ත
single source කරලා කළා නම්, මට මාස තුශනන් කරන්න
තිබුණා. ගරු කථානායකතුමනි, නමුත් ඔය කටතුත්ත ශටන්ඩර්
පටිපාටියක්කය යටශත් කරන්න ගිය නිසා complaints රාශියක්කය
ඇවිල්ලා අන්තිමට ඒක නවතින තැනට ආවා. අපි ශම් කටතුත්ත
කශළේ 'CAPC' එකට ද්මා, රජශත නිලනාරින් ශයොද්ා ශගනයි.
සමහර රජශත නිලනාරින් ඒකට අත්සන් කරන්ශන් නැහැ. අත්සන්
කළ හැකි නිලනාරින් ශහොයලා ශහොයලා තමයි අපි ශම් ශේ කශළේ.
ගරු බන්රටල වනණවර්නන මැතිතුමන්ලාශේ ක්රමයට අපිත් ඕක
යාව)ශවකුට කථා කරලා රටන්නා නම්, ශහට වනශකොට ඒ වැඩය
කරන්න තිබුණා. ඒකයි මට ශද්න්න තිශබන උත්තරය.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ශ්රී ලශකා ශටලිශකොම් සමාගශම් ශකොටසක වටිනාකම පුභගිය
ආණ්ඩුව කාලශත කීයද්; ශම් ආණ්ඩුව කාලශත කීයද්? රුපියල්
4 කට තිබුණු ශකොටසක වටිනාකම අද් රුපියල් 1 කට පහත
වැටිලා. එම නිසා ශ්රී ලශකා ශටලිශකොම් සමාගමට නියමිත
වටිනාකමින් රුපියල් ම ලියන )0ක්කය අහිමි වී තිශබනවාද්?

රු හරින් ප්රනාන්දු මහතා

(மொண்புமிகு ஹொின் பர்னொந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ශම් ්ර න
ා යට ශවනම උත්තර
ශද්න්නම්. ශවලාව නැති නිසා මම ද්ැන් ඒ ්ර ානයට ශකටිශයන්
උත්තර ශද්න්නම්.
පුභගිය කාලශත ශ්රී ලශකා ශටලිශකොම් සමාගශම් ශකොටසක
වටිනාකම පහත වැටීමට ශහේතුව, අනව ය ශලස කරපු ආශයෝජන
කිහිපයක්කය. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ලබන ුභමානශත ඒ
සම්බන්නශයන් ්ර ානයක්කය අහන්න. ඒ කරපු ආශයෝජනය
ඔබතුමන්ලාශේ කාලශත කරපු ආශයෝජනයක්කය නිසා එවකට සිටි
අනයක්කයෂ්ඨ මණ්ඩලය කවුද් කියන එක ඇතුව) සිය ද විසාතර මම
ශපන්වන්නම්.

ශහොඳයි, ශබොශහොම සාතුතියි.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

රු අරුන්ිනක ප්රනාන්දු මහතා

(The Hon. Speaker)

(மொண்புமிகு அருந்திக்க பர்னொந்து)

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු කථානායකතුමනි, මම
අහන්නම්.

තුන්ශවනි

අතුරු

්ර ානය

ගරු අරුන්දික ්රනාන්රට මන්ත්රීතුමාත් නැඟී සිටියා. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා එතුමාශේ ්ර ානයටත් උත්තර ශද්නවාද්?

රු හරින් ප්රනාන්දු මහතා

(மொண்புமிகு ஹொின் பர்னொந்து)

රු කථානායකතුමා

(The Hon. Harin Fernando)

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ද්ැන් අතුරු ්ර ාන තුනක්කය ඇහුවා.

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, අතුරු ්ර ාන ශද්කයි ඇසිය හැකි වන්ශන්.

රු කථානායකතුමා

රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

්ර ාන අශක -2 /'18-(1), ගරු ශරෝහිණී කුමාරි විශේරත්න
මහත්මිය. [සභා ගර්භය තුළ නැත.]

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු හරින් ්රනාන්රට ඇමතිතුමා උත්තර
ශද්න්න කැමැති නම්, තුන්වන ්ර න
ා ය සම්බන්නශයන් මම තවත්
අතුරු ්ර ානයක්කය අහන්න කැමැතියි.

්ර ාන අශක 4-2)7/'18 - (1) ගරු වවද්ය නලින්ද් ජයතිසාස
මහතා- [සභා ගර්භය තුළ නැත.]

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු වාුභශේව නානායක්කයකාර මන්ත්රීතුමනි, ඇමතිතුමා උත්තර
ශද්න්න කැමති නම් අහන්න පුව)වන්.

ලංකා ඛනිජ වැලි සමා ම බඳවා ත් නිලධාාරින් :
විස්තර
இலங்கக கனிய மணல் கம்பனிக்கு
ஆட்மசர்க்கப்பட்ட அலுவலர்கள்: விபரம்

රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

OFFICERS RECRUITED TO LANKA MINERAL SANDS
COMPANY: DETAILS

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කැමති නම්, උත්තර ශද්න්න.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ද්ැන් පැය භාගයක්කය ගත ශවලා අවසන්.
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6.

රු උදය ප්රභාත් ේමන්ිළල මහතා

(மொண்புமிகு உதய பிரபொத் கம்மன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

කර්මාන්ත හා
්ර ානය- (2 :

වාණිජ

කටතුතු

අමාතයතුමාශගන් ඇූ 
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පාර්ලිශම්න්තුව

of the advisers, coordinators and project directors
recruited to the Lanka Mineral Sands Company
during the period from 18.09.2015 to 31.07.2017?

[ගරු උද්ය ්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා]

(අ

1024.0 .2 සිට 1027.07. 2 ද්ක්කයවා කාලය තුළ ලශකා
ඛ්නිජ වැලි සමාගමට බඳවා ගත් උපශේ කයන්ශේ,
සම්බන් ධකාරකවරයන්ශේ
සහ
වයාපිති
අනයක්කයෂ්ඨවරයන්ශේ,
(i)

නම්;

(ii)

අනයාපන ුභරටුභකම්;

(iii)

විත්රණය ුභරටුභකම්;

(iv)

වැටුපු සහ දීමනා;

(v)

කාර්ය මණ්ඩල පහුභකම්;

(vi)

වාහන ඇතුව) ශවනත් පහුභකම්;

කවශර්ද් යන්න එතුමා ශමම සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්?
(ආ

ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද්?

ககத்ததொைில் மற்றும் வொணிப அலுவல்கள் அகமச்சகரக்
மகட்ட வினொ:

(அ)

(b)

If not, why?

රු බුේධික පතිරණ මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ ක යුතු
නිගයෝජය අමාතයතුමා)

(மொண்புமிகு புத்திக பதிரண - ககத்ததொைில் மற்றும் வொணிப
அலுவல்கள் பிரதி அகமச்சர்)

(The Hon. Buddhika Pathirana Industry and Commerce)

ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටතුතු
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ්ර ානයට පිළිතුර ලබාශද්නවා.
උද්ය ්රභාත් ගම්මන්පිල මැතිතුමා විසින් අසන ලද් ්ර ානයට
දීර්ඝ පිළිතුරක්කය තිශබනවා. මට පුව)වන් ශමම පිළිතුශර් පිටපත් ගරු
මන්ත්රීතුමාට ලබා ශද්න්න.

රු උදය ප්රභාත් ේමන්ිළල මහතා

(மொண்புமிகு உதய பிரபொத் கம்மன்பில)

2015.09.18 ததொடக்கம் 2017.07.31 வகரயொன கொலப்
பகுதியில் இலங்கக கனிய மணல் கம்பனிக்கு
ஆட்மசர்க்கப்பட்ட ஆமலொசகர்கள், இகணப்பொளர்கள்
மற்றும் கருத்திட்ட பணிப்பொளர்களின்;
(i)

தபயர்கள்;

(ii)

கல்வித் தகககமகள்;

(iii)

ததொைில்சொர் தகககமகள்;

(iv)

சம்பளம் மற்றும் தகொடுப்பனவுகள்;

(v)

பணியொட்தடொகுதி வசதிகள்; மற்றும்

(vi)

வொகனங்கள் உள்ளிட்ட ஏகனய வசதிகள்;

யொகவ என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ගරු නිශයෝජය අමාතයතුමනි, ශමම ්ර ානශයන් අහලා
තිශබන කරුණු අනුව ඛ්නිජ වැලි සමාගමට අවම ව ශයන්
උපශේ කයන්, සම්බන් ධකාරකවරයන්, වයාපිති අනයක්කයෂ්ඨවරයන්
කී ශද්ශනක්කය බඳවා ශගන තිශබනවාද් කියලා මට කියන්න
පුව)වන්ද්?

රු බුේධික පතිරණ මහතා

(மொண்புமிகு புத்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(අ

1024.0 .2
සිට 1027.07. 2 ද්ක්කයවා කාලය තුළ
ලශකා
ඛ්නිජ
වැලි
සමාගමට
බඳවා
ගත්
උපශේ කයන්ශේ, සම්බන්ධිකාරකවරයන්ශේ
සහ
වයාපිති අනයක්කයෂ්ඨවරයන්ශේ ශතොරතුරු පහත පරිදි ශව්.
i.

අවිධිමත් බඳවා ගැතිම් වහාම නවත්වන ශලසට
අශක MIC/R/13/LMSL/RECR හා 1027.0).2),
2017.07.02, 2017.08.01 දිනැති ලිපි මන්න් හිටපු
සභාපති ශවත උපශද්සා ලබා දී තිබුණ ද් ඔහු විසින්
එම උපශද්සා ශනොතකා කටතුතු කර ඇත. එම ලිපි
ඇමුණුම් i, ii, iii ව ශයන් සභා ත* කරමි.

ii.

ශම් වන විට පහත සඳහන් සිය ද පුේගලයන් ලශකා
ඛ්නිජ වැලි සමාගශම් ශසේවයට වාර්තා ශනොකරයි.

iii.

පහත සඳහන් පුේගලයන් තව රටරටත් ආයතනශත
රඳවා ගැතිමද් ඇතුව)ව හිටපු සභාපති විසින්
අභියාචනාධිකරණශත නඩුවක්කය ශගොනු කර ඇති
අතර ඔවුන් රඳවා ගැතිමට උසාවිය විසින් ිඩ ලබා
දී ඇත. එම රණරණයට විශරෝනතා ශගොනු කර ඇති
අතර රණන්රටවට නියමිතය.

asked the Minister of Industry and Commerce:
(a)

Deputy Minister of

Will he inform this House, (i)

the names;

(ii)

educational qualifications;

(iii)

professional qualifications;

(iv)

salaries and allowances;

(v)

facilities for the staff; and

(vi)

other facilities including vehicles;

—————————
* පුස්තකාලගත තබා ඇත.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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(ආ) අද්ාළ නැත.

[ගමම ඇමුුම පුස්තකාලගත ද තබා ඇත.]

[இந்த இகணப்பு நூல் நிகலயத்திலும் கவக்கப்பட்டுள்ளது]
[This annex is also placed in the Library.]
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පාර්ලිශම්න්තුව
රු උදය ප්රභාත් ේමන්ිළල මහතා

සබර මුව ප ාගත් පාසල් : ගුරු හිඟය

(மொண்புமிகு உதய பிரபொத் கம்மன்பில)

சப்பிரகமுவ மொகொண பொடசொகலகள்: ஆசிொியர்
பற்றொக்குகற

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමනි, කී ශද්ශනකු බඳවාශගන තිබුණාද්,
ඔවුන්ට මාසිකව ශකොපමණ මුද්ලක්කය වියද්ම් කරලා තිශබනවාද්
කියන ශතොරතුරු පමණක්කය මට නැවත කියන්න.

රු බුේධික පතිරණ මහතා

(மொண்புமிகு புத்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ශල්ඛ්නය අනුව හතර ශද්ශනකු ිඳලා
තිශබනවා. ඔබතුමා අහපු විධියටම ඒ හතර ශද්නා ගැනම ශවන්
ශවන් ව ශයන් නම, තනතුර, බඳවා ගත් දිනය, අනයාපන
ුභරටුභකම්, විත්රණය ුභරටුභකම්, වැටුපු හා දීමනා, කාර්ය මණ්ඩල
පහුභකම්, වාහන ඇතුව) ශවනත් පහුභකම් කියන අයිතම යටශත්
පිළිතුරු තිශබනවා. මම ශම් ශල්ඛ්නශත පිටපතක්කය ගරු
මන්ත්රීතුමාට ශද්න්නම්. ඔබතුමා ඒවාත් බලා තව ්ර ානයක්කය
අහන්න. නිසැකවම ඒකටත් පැහැදිලි, නිරවුල් පිළිතුරක්කය
ලබාශද්නවා.
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රු ගහේෂාන් විතානගේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹசொன் விதொனமக)

(The Hon. Heshan Withanage)

අනයාපන අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර ානය- (2 :
(අ

රු උදය ප්රභාත් ේමන්ිළල මහතා

(மொண்புமிகு உதய பிரபொத் கம்மன்பில)

(i)

සබරගමුව පළාශත් පාසල් තුළ වනරු හිඟයක්කය
පවතින බව පිළිගන්ශන්ද්;

(ii)

එශසේ නම්, වනරු පුරපුපාඩු සශඛ්යාව එක්කය එක්කය විෂ්ඨය
අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් ශකොපමණද්;

(iii)

ශමම වනරු හිඟය පියවීම සඳහා ගනු ලබන ික්කයමන්
ිදිරි ක්රියාමාර්ග කවශර්ද්;

(iv)

පළාත් සභා පාසල් සඳහා වනරුවරුන් මාරු කිමශම්
ක්රමශව්ද්ය සබරගමු පළාත තුළ නිසි පරිදි සිරට
ශනොවන බව පිළිගන්ශන්ද්;

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ඔබතුමා ඔය ශල්ඛ්නශත පිටපතක්කය මට එවන්න. මම
පාර්ලිශම්න්තුශව් කාලය නාසාති කරන්නට බලාශපොශරොත්තු
වන්ශන් නැහැ. ඔබතුමා පැහැදිලි කිමමක්කය කරන්න, සාකයර කාර්ය
මණ්ඩලශත ්රමාණවත් ශසේවකයන් ශමපමණ සිටියදී ශම් අය
බඳවා ගැතිමට ශහේතු වුණු කාරණාව ශමොකක්කයද් කියලා.

රු බුේධික පතිරණ මහතා

යන්න එතුමා ශමම සභාවට ද්න්වන්ශනහිද්?
(ආ

ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද්?

கல்வி அகமச்சகரக் மகட்ட வினொ:
(அ) (i )

சப்பிரகமுவ மொகொண பொடசொகலகளில் ஆசிொியர்
பற்றொக்குகற நிலவுகின்றததன்பகத
ஏற்றுக்
தகொள்வொரொ;

(ii)

ஆதமனில்,
ஆசிொியர்
தவற்றிடங்களின்
எண்ணிக்கக ஒவ்தவொரு பொடத்தின்படி தவவ்
மவறொக எவ்வளவு;

(iii )

இவ்வொசிொியர் பற்றொக்குகறகய நிவர்த்தி தசய்ய
மமற்தகொள்ளப்படும்
துொித
நடவடிக்கககள்
யொகவ;

(iv)

மொகொண சகபப் பொடசொகலகளுக்கொன இட
மொற்ற முகறயியல் சப்பிரகமுவ மொகொணத்தில்
உொியமுகறயில் நகடதபறுவதில்கல என்பகத
ஏற்றுக்தகொள்வொரொ;

(மொண்புமிகு புத்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

කාරණාව පිළිබඳව ශමහි සඳහන් නැහැ. නමුත් ශම් ශමොශහොත
වන විට අමාතයාශ ශතත් -ගරු ඇමතිතුමාශේත්, මශේත්- සමසාත
රජශතත් මතය ශම් කාරණයට අපි විරුේනයි කියන එකයි. එම
නිසා තමයි අභියාචනාධිකරණය ශම් අයව තියා ගන්න කියලා ලබා
රටන් රණන්රටවට එශරහිව අපි විශරෝනතා ශගොනු කරලා තිශබන්ශන්.
්රතිපත්තිමය ව ශයනුත්, සද්ාචාරාත්මක ව ශයනුත් ශම්
කාරණයට අපි විරුේනයි කියන එක ඔබතුමාට ිතා නිරවුල්ව,
පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

්ර ාන අශක 7 - 11 /'18 - (1), ගරු ඩේලසා ශේවානන්ද්ා මහතා.

රු ඩේලස් ගේවානන්දා මහතා

(மொண்புமிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

மகட்கின்மறன், தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்கமள!

රු ඩී.එේ. ස්වාමිනාදන් මහතා (නැවත පිනංික කිරීම,
පුනරුත්ථාපන, උතුරු සංවර්ධාන සහ හින්දු ආ මික
ක යුතු අමාත්යතුමා)

என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

asked the Minister of Education:
(a)

Will he inform this House (i)

(மொண்புமிகு
டி.எம்.
சுவொமிநொதன்
- மீள்குடிமயற்றம்,
புனர்வொழ்வளிப்பு, வடக்கு அபிவிருத்தி மற்றும் இந்துமத
அலுவல்கள் அகமச்சர்)

whether it is admitted that there is a teacher
shortage in the schools of Sabaragamuwa
Province;

(ii)

(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Resettlement,
Rehabilitation, Northern Development and Hindu Religious
Affairs)

if so, the number of teacher vacancies
according to each subject, separately;

(iii)

expedited measures that will be taken to fill
the teacher vacancies; and

(iv)

whether it is admitted that teacher transfer
procedure applicable for provincial schools
is not implemented properly in
Sabaragamuwa Province?

Hon. Speaker, I ask for one week's time to answer that
Question.
ප්රශ්්නය මතු ිනනකදී ඉිනරිපත් කිරීම නිගයෝ කරන ලදී.

வினொகவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Question ordered to stand down.

(b)

If not, why ?

769
රු අකිල
අමාතයතුමා)

විරාජ්

කාරියවසේ

මහතා

(අධායාපන

(மொண்புமிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம் - கல்வி அகமச்சர்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of
Education)

ගරු කථානායකතුමනි, එම ්ර ානයට පිළිතුර ශමශසේයි.
(අ
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(i)

ඔව්.

(ii)

1

3,780

4

ජාතික ශික්කයෂ්ඨණ විද්යා , පුශලෝමානාරින් ශ්රී.ලශ.වන.ශසේ. -I (ආ
ශරේණියට බඳවා ගැතිම්
13 වසරක සහතික කරන ලද් අනයාපන වැඩසටහන යටශත්
විත්රණය විෂ්ඨයයන් සඳහා උපාධිනාරින් බඳවා ගැතිම්.
අ.ශපො.ස. (උ.ශපළ සමතුන් (ශ්රී.ලශ.වන.ශසේ. -II (ඇ ශරේණිය
ජාතික හා පළාත් සභා පාසල් සඳහා බඳවා ගැතිම්
පාසල් ශිෂ්ඨය වනරු උපශේ නය සඳහා වනරුවරුන් බඳවා ගැතිම්

5

ආගමික විෂ්ඨයයන් සඳහා වනරුවරුන් බඳවා ගැතිම්

5,818

2
3

2,100
5,010
2,753

ප ාත් අධායාපන අමාතයාංශ්ය ම් න් ගුරු හිඟය
ිළයීමම සඳහා නු ලබන ක්රියා මාර් :
*

සබරගමුව පළාත් අනයාපන අමාතයාශ ය විසින්
ිදිරිශතදී පත්වීම් ලබන විද්යාපීධ වනරුවරුන්
පුරපුපාඩු සඳහා අනුතුක්කයත කිමශමන්ද්, සිශහල
මානය පාසල්වල පවතින විෂ්ඨයානුබේන පුරපුපාඩු
පිරවීමට විභාග ශද්පාර්තශම්න්තුව මන්න්
විභාගයක්කය පවත්වා වනරුවරුන් ක, නමින්
බඳවාශගන පුරපුපාඩු සඳහා අනුතුක්කයත කිමශමන්ද්
ශමම ගැට දව විසඳීමට අශපුක්කයෂ්ඨා කරන බව
සබරගමුව පළාත් අනයාපන ශල්කම් විසින් මා
ශවත වාර්තා කර ඇත.

*

ශකශසේ ශවතත් සබරගමුව පළාශත් ශද්මළ මානය
පාසල්වල පවතින පුරපුපාඩු සම්පූර්ණ කිමමට
්රමාණවත් ුභරටුභකම්ලාීනන් පළාත තුළ ශනොමැති
වීම ශහේතුශවන්, එම පුරපුපාඩු පිරවීම ගැට දවක්කය
බවට පත්ව ඇති බවද් තවරටරටත් සබරගමුව පළාත්
අනයාපන ශල්කම් විසින් මා ශවත වාර්තා කර
ඇත.

(iv)

නැත.
ශමම කටතුත්ත සිරට කරන්ශන් අද්ාළ පළාත්
සභාශව් අනයාපන අමාතයාශ ය හා පළාත්
අනයාපන ශද්පාර්තශම්න්තුව මන්නි.
පළාත් සභා පාසල්වල වනරුවරුන් මාරු කිමශම්
ක්රමශව්ද්ය සබරගමුව පළාත තුළ නිසි පරිදි සිරට වන
බව පළාත් ශල්කම් විසින් වාර්තා කර ඇත.

(iii)

සබරගමුව පළාශත් ජාතික පාසල්වල ශසේවය
කරන වනරුවරු සම්බන්නශයන් ශර්ඛීය අනයාපන
අමාතයාශ ශයන් කටතුතු කරන අතර, පළාත්
පාසල් සම්බන්නශයන් සබරගමුව පළාශත්
අනයාපන අමාතයාශ ය කටතුතු කරනු ලබයි.
ශර්ඛීය අමාතයාශ ය මන්න් වනරු හිඟය පියවීම
සඳහා ගනු ලබන ක්රියා මාර්ග

 ශර්ඛීය අමාතයාශ ය මන්න් වනරු සාථාන මාරු
හා වනරු තුලනය මන්න් ද්, ිදිරිශතදී බඳවා
ගැතිමට නියමිත විද්යාපීධ වනරුවරුන්
පුරපුපාඩු පිරවීමට ශයද්වීම මන්න් ද්,
උපාධිනාරි වනරුවරුන් බඳවා ගැතිම ක, නම්
කිමම මන්න් ද් ශමම වනරු හිඟය පියවීමට
අශපුක්කයෂ්ඨා කරයි.
 මීය ට අමතරව පහත අශ යටශත් ද් වනරුවරුන්
බඳවා ගැතිමට නියමිත අතර සබරගමුව
දිසාික්කයකශත පළාත් පාසල්වල පවතින
පුරපුපාඩු සඳහා ද් වනරුවරුන් පත් කරනු
ලැශබ්.

(ආ

අද්ාළ ශනොශව්.

රු ගහේෂාන් විතානගේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹசொன் விதொனமக)

(The Hon. Heshan Withanage)

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ ්ර ානයට සාර්ථක පිළිතුරක්කය
ලබා දීම සම්බන්නශයන් අශපු ගරු අනයාපන ඇමතිතුමාට මුලින්ම
සාතුතිවන්ත වනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, අශපු කනක ශහේරත් මන්ත්රීතුමා, රශජිත්
මේරටමබණ්ඩාර ඇමතිතුමාශගන් ඇහුවා, ''උපාධිනාරින් බඳවා
ගන්ශන් ශේ පාලන පද්නම මතද්'' කියලා. මට ශපො,  ගැට දවක්කය
තිශබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. සබරගමු පළාත් සභාවට අයිති
දිසාික්කයක ශද්ක වන රත්නපුර දිසාික්කයකය සහ කෑගල්ල
දිසාික්කයකය ගත්තාම, අද් වන ශකොට කෑගල්ල දිසාික්කයකශත වනරු
අතිරික්කයතයක්කය පවතිනවා. ශද්හිඕවිට කලාපශත, මාවනැල්ල
කලාපශත වනරු අතිරික්කයතයක්කය පවතිනවා. විනිවිද්භාවයකින් වනරුවරු
බඳවා ගැතිම සිරට වන බව සඳහන් කළත්, නිවිතිගල කලාපය,
ඇඹිලිපිටිය කලාපය
ඇතුව) රත්නපුර දිසාික්කයකශත කලාප
ගණනාවක වනරු හිඟයක්කය පවතිනවා. රත්නපුර දිසාික්කයකශත තමයි
ජනගහනය වැ, පුර සිටින්ශන්. වැ, පුර පාසල් ්රමාණයක්කය
තිශබන්ශන්ත් රත්නපුර දිසාික්කයකශත. විනිවිද්භාවයකින් ඒ
කටතුත්ත වුණා නම්, වනරුවරුන් බඳවා ගන්නා සෑම ශවලාවකම
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[ගරු ශහේෂ්ඨාන් විතානශේ මහතා]

කෑගල්ල දිසාික්කයකයට වැ, පුර වනරුවරුන් පිරිසක්කය බඳවා ගන්න
අවසාථාව ලැශබන්ශන් ශකොශහොමද්?
ගරු ඇමතිතුමනි, එවකට සිටි ්රනාන අමාතයවරයා පළාත්
අනයාපන ඇමතිවරයා විධියට එතුමාශේ ශේ පාලනික ඕනෑ
එපාකම් මත ශම් වනරුවරු බඳවා ගැතිම සිේන ශවලා තිශබනවාය
කියා මම හිතනවා. ඒ නිසා අද් වන ශකොට රත්නපුර දිසාික්කයකශත
වනරු හිඟයක්කය තිශබනවා. ඒ පළාත තුළ වනරු තුලනය කර ගැතිමටත්
ශනොහැකි ශවලා තිශබනවා.

රු අකිල විරාජ් කාරියවසේ මහතා

මන්ත්රීවරුන්ශේ වැටුපු වැ,  වීම ගැන මහා ශලොකුවට මානය
ිසාසරහ කෑ ගහනවා. නමුත් ශම් රශ ජාතික අනයාපන ක්කයශෂ්ඨේත්රය
තුළ තිශබන ශම් මහා ද්ැවැන්ත ්ර ානය ගැන කවුරුවත් කථා
කරන්ශන් නැහැ. ජනාධිපතිතුමාත් කිව්වා, මන්ත්රීවරුන්ශේ වැටුප
එතුමාශේ වැටුපට වඩා වැ, යි, ලක්කයෂ්ඨ හතරක්කය ලැශබනවා කියලා.
ඒක අපටත් ශලොකු අසානාරණයක්කය. ගරු ඇමතිතුමනි, මට
සැකයක්කය තිශබනවා,
හිටපු ජනාධිපතිවරශයක්කය ඔබතුමාශේ
දිසාික්කයකශයන් පාර්ලිශම්න්තුවට ආශව්
ඒ නිසාද් කියලා.
1010දීත් ජනාධිපතිවරශයක්කය පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශයන් ශවලා
ශපොශළොන්නරුශවන් එයිද්
ද්න්ශන් නැහැ, ශමොකද්,
මන්ත්රීවරුන්ශේ වැටුප වැ,  නිසා.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்)

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(The Hon. Speaker)
්ර ානය අහන්න, ගරු මන්ත්රීතුමනි.

ඔබතුමාශේ ්ර ානය ශමොකක්කයද් ගරු මන්ත්රීතුමා?

රු ගහේෂාන් විතානගේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹசொன் விதொனமக)

(The Hon. Heshan Withanage)

ගරු ඇමතිතුමනි, ශම් තත්ත්වය සමනය කරන්න. ඔබතුමාට
පළාත් අනයාපනයට අත ශපොවන්න බැහැ කියලා ඔබතුමා මීය ට
ශපර ද්වසකත් කිව්වා. නමුත් ජාතික අනයාපන අමාතයාශ ය
විධියට පළාත් අනයාපන ක්කයශෂ්ඨේත්රය තුළ සිරටවන ශම් අකටතුතුකම්
ශවනුශවන් යම් මැදිහත්වීමක්කය කරන්න, තිති ්රතිපාද්න හද්ාශගන
හරි කටතුතු කරන්න කියලා ිල්ලීමක්කය කරනවා.

රු අකිල විරාජ් කාරියවසේ මහතා

රු ගහේෂාන් විතානගේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹசொன் விதொனமக)

(The Hon. Heshan Withanage)

ගරු ඇමතිතුමනි, ශම් වනරු ශසේවශත පළමුවන ශරේණිය සහ
විරටහල්පති ශසේවශත තුන්වන ශරේණිය අතර තිශබන වැටුපු
විෂ්ඨමතාව ශවනුශවන් ක, නම් පියවරක්කය ගන්න ඔබතුමා කටතුතු
කරනවාද්?

රු අකිල විරාජ් කාරියවසේ මහතා

(மொண்புமிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்)

(மொண்புமிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

්ර ානය ආශයත් පැහැදිලි කරන්න ගරු මන්ත්රීතුමනි.

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්ත්රීතුමා කිව්වා වාශේ වනරු
තුලනය ඇති කරන්න අපි සෑශහන කාලයකට ිසාසර ශවලා
පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමන්ලාත් කැඳවලා, පළාත් අනයාපන
අමාතයවරුත් කැඳවලා සාකච්ඡාවක්කය පැවැත්වූවා. ඒ සාකච්ඡාශව්දී
අපි එකඟ වුණා, ජාතික පාසල්වල වනරු අතිරික්කයතයක්කය තිශබනවා
නම් ශකොන්ශේසි විරහිතව ඒ සිය ද
වනරුවරු පළාත් සභා
පාසල්වලට අනුතුක්කයත කරන්න, අපි වැටුපු ශගවන්නම් කියලා; ඒ
වාශේම, පළාත් සභා පාසල්වලත් වනරු අතිරික්කයතයක්කය තිශබනවා
නම් පළාත තුළත් වනරු තුලනය කරන අතර, ජාතික පාසල්වලටත්
ඒ අය අනුතුක්කයත කරන්න කියලා. ඒ කාර්යය සමහර තැන්වල
නිවැරදි ආකාරශයන් ශවන්ශන් නැහැ කියලා මම පිළිගන්නවා.
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ශකොච්චර ්රතිපත්ති රණරණ ගත්තත්
පළාත් සභාව ්රාශයෝගිකව ඒවා ිෂ්ඨාට කරන්ශන් නැත්නම් මට
එතැනින් එහාට යන්න බැහැ; ශබොශහෝ අවසාථාවලදී හිරවීමක්කය
පමණයි සිේන වන්ශන්. මට ශම් සභාවට ඇවිල්ලා නිකම්
ශේ පාලන උත්තර ශද්න්න බැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.

රු ගහේෂාන් විතානගේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹசொன் விதொனமக)

(The Hon. Heshan Withanage)

ගරු කථානායකතුමනි, මම අශපු ගරු ඇමතිතුමාට අවසන්
අතුරු ්ර ානය ශයොමු කරනවා.
ශම් ්ර ානයට ගරු ඇමතිතුමා උත්තරයක්කය ලබා ශද්යි. ගරු
ඇමතිතුමනි, පුභගිය රජය කාලශත ශේ පාලන අව යතා මත
පත්වීම් ලැබූ වැඩබලන විරටහල්පතිවරු වි ාල පිරිසක්කය අද්ටත්
ින්නවා. ඒකට ශහේතුව තමයි වනරු ශසේවශත පළමුවන ශරේණිය සහ
විරටහල්පති ශසේවශත තුන්වන ශරේණිය අතර තිශබන වැටුපු
විෂ්ඨමතාව. ගරු ඇමතිතුමනි, අවුරුරට ගණනාවක්කය තිසාශසේ ශම් වැටුපු
විෂ්ඨමතාව ගැන කථා කශළේ නැහැ. ශම් ද්වසාවල පාර්ලිශම්න්තු

රු ගහේෂාන් විතානගේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹசொன் விதொனமக)

(The Hon. Heshan Withanage)

වනරු ශසේවශත පළමුවන ශරේණිය සහ විරටහල්පති ශසේවශත
තුන්වන ශරේණිය අතර තිශබන වැටුපු විෂ්ඨමතාව නිසා විරටහල්පති
ශරේණිනාමන් ඒ තනතුර භාර ගන්ශන් නැහැ. වනරු ශසේවශත
පළමුවන ශරේණිශත ින්න ශකශනක්කය විරටහල්පති ශරේණියට
යන්ශන් නැති ශහේතුව ශම් වැටුපු විෂ්ඨමතාවයි. ඒක විසඳන්න.

රු අකිල විරාජ් කාරියවසේ මහතා

(மொண்புமிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ශමම තත්ත්වය කැම න පිකාවක්කය
මන්නුත් ිදිරිපත් කරලා තිශබනවා. ඇත්තටම Salaries and
Cadre Commission එක තමයි ශමය කළ තුතුව තිශබන්ශන්. අපි
කිහිපවතාවක්කය ඒ ගැන ද්ැනුවත් කරලාත් තිශබනවා. ශම් නිසා අපි
ශවනම කැම න පිකාවක්කය ිදිරිපත් කරලා පුභගිය කාලශත
රජශයන් වැ,  කරපු රුපියල් 20,000 දීමනාවට අමතරව
ශරේණිනාරි විරටහල්පතිවරුන්ට තවත් රුපියල් ),400ක දීමනාවකුත්
ලබා ශද්නවා. ශරේණිනාරි ශනොවන අයට ඒක ලබා ශද්න්ශන් නැහැ.
ඔබතුමා කිව්වා වාශේ අපි තුන්වැනි ශරේණිශත විරටහල්පතිවරුන්
000ක්කය බඳවා ගත්තා. නමුත් ඒ අයශගන් ,000ක්කය පමණ පිරිසක්කය
තවම ින්ශන් එක එක තැන්වල. පළාත් ම ටමින් ඒ අයට
විරටහල්පති තනතුරු ලබා දීලා නැහැ. වැඩ බලන විරටහල්පතිවරු
තමයි ින්ශන්. ශමයට කිසිශසේත්ම ශේ පාලනය සම්බන්න නැහැ.
ශම් වැටුපු විෂ්ඨමතාව තවත් ශසේවා සමඟ ගැශටනවා කියලා අපට
ද්ැනුම් දීලා තිශබනවා. ශමය ක, නමින් විසඳා ගැතිමට අපි
බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ සඳහා අපි තවරටරටත් කැපවීශමන්
කටතුතු කරනවා.
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Mawathawewa
belonging
to
the
Horowpothana
Divisional
Secretary's
Division are in an extremely dilapidated
state; and

ඇිතකිඹුලාවල තිඹිරිඅත්තාවල සහ මාවතවැව
ප්රගේශ් මාර් : ප්රතිසංස්කරණය
எலிகிம்புலொவல, திம்பிொிஅத்தொவல மற்றும்
மொவத்ததவவ கிரொமப் பிரமவசப் பொகதகள்:
புனரகமப்பு
ACCESS ROADS TO ELIKIMBULAWALA,
THIMBIRIATHTHAWALA AND MAWATHAWEWA:
RECONSTRUCTION

(ii)
(b)

431/’2

9.

රු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා
(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்)

Will he inform this House(i)

the reasons for not reconstructing these
roads; and

(ii)

the date on which these roads would be
reconstructed?

(The Hon. Ishak Rahuman)

පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ ක්රීඩා අමාතයතුමාශගන් ඇූ 
්ර ානය - (2 :
(අ

(i)

(ii)

If not, why?

ශහොශරොව්ශපොතාන
්රාශේශීය
ශල්කම්
ශකො ධාසයට
අයත්
ඇළිකිඹුලාවල,
තිඹිරිඅත්තාවල සහ මාවතවැව යන ගම්මානවලට
්රශව් වන ග්රාමීය ය මාර්ග ිතාම
අබලන්
තත්ත්වශත පවතින බවත්;

රු ශ්රියානි විගජ්විරම මහත්මිය (ප ාත් සභා ප ාත්
පාලන සහ ක්රීඩා රාජය අමාතයතුමිය)

එම මාර්ග ක, නමින් ්රතිසශසාකරණය කර ශද්න
ශලස එම ගම්වාසීන් නිරන්තරශයන් ිල්ලීම්
කරන බවත්;

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama - State Minister of
Provincial Councils and Local Government and Sports)

එතුමා ද්න්ශන්ද්?
(ආ

(c)

(i)

ශමම මාර්ග ්රතිසශසාකරණය ශනොකිමමට ශහේතු
කවශර්ද්;

(ii)

ශමම මාර්ග ්රතිසශසාකරණය කරනු ලබන දිනය
කවශර්ද්;

(மொண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயொணி விமஜவிக்கிரம - மொகொண
சகபகள்,
உள்ளூரொட்சி
மற்றும்
விகளயொட்டுத்துகற
இரொஜொங்க அகமச்சர்)

ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ ක්රීඩා
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ්ර ානයට පිළිතුර ලබා ශද්නවා.
(අ

(ආ

(i)

ඔව්.

(ii)

උතුරු මැද් පළාත් සභාවට ිල්ලීම් ිදිරිපත් කර
ඇත.

(i)

ශමම මාර්ගය ්රතිසශසාකරණය සඳහා රුපියල්
මිලියන 227ක්කය වැය ශව් යැයි උතුරු මැද් පළාත්
සභාව ඇසාතශම්න්තු සකසා කර ඇති අතර,
්රතිපාද්න සපයා ගැතිශම් ගැට දව මත
්රතිසශසාකරණය පමා වී ඇත.

(ii)

102 පළාත් සභා අය වැය ශල්ඛ්නයට ද් ඇතුළත්ව
නැත.

යන්න එතුමා ශමම සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්?
(ඇ

ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද්?

மொகொண சகபகள், உள்ளூரொட்சி
டுத்துகற அகமச்சகரக் மகட்ட வினொ:
(அ) (i )

the villagers constantly request that the said
roads be immediately reconstructed?

மற்றும்

விகளயொட்

தஹொதரொவதபொத்தொன பிரமதச தசயலொளர்
பிொிவுக்குொிய எலிகிம்புலொவல, திம்பிொிஅத்தொவல
மற்றும் மொவத்ததவவ ஆகிய கிரொமங்களுக்கு
பிரமவசிப்பதற்குள்ள கிரொமிய வீதிகள் கடுகம
யொக மசதமகடந்த நிகலயில் கொணப்படு
கின்றததன்பகதயும்;

( i i ) மமற்படி வீதிககள துொிதமொக புனரகமத்துத்
தருமொறு மமற்படி கிரொம மக்கள் ததொடர்ச்சியொக
மகொொி வந்துள்ளொர்கள் என்பகதயும்;

(ඇ

අද්ාළ ශනොශව්.

රු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා

(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)

ගරු රාජය ඇමතිතුමියනි, තිඹිරිඅත්තාවල සහ මාවතවැව,
ඇළිකිඹුලාවල කියන ගම්මාන 2
නිද්හසට ශපර ඇති කරපු
ගම්මාන. ඔබතුමන්ලා ඒ පාර ශකොයි කාලශතද් හද්න්ශන් කියලා
මට පිළිතුරක්කය ශද්න්න.

அவர் அறிவொரொ?
(ஆ) (i )

இவ்
வீதிகள்
புனரகமக்கப்படொகமக்கொன
கொரணங்கள் யொகவ என்பகதயும்;

( i i ) இவ் வீதிகள் புனரகமக்கப்படும் திகதி யொததன்ப
கதயும்;
அவர் இச் சகபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(இ)

இன்மறல், ஏன்?

රු ශ්රියානි විගජ්විරම මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயொணி விமஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

්රතිපාද්න ශවන් කර ගැතිශමන් පුභව තමයි ශම් පාර හද්න්න
ශවන්ශන්.

රු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා

(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)

asked the Minister of Provincial Councils, Local
Government and Sports:
(a)

Is he aware that(i)

the access roads to the villages of
Elikimbulawala, Thimbiriaththawala and

1948 ිඳලා තවම ්රතිපාද්න ශවන් කරනවාද්?

රු ශ්රියානි විගජ්විරම මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயொணி விமஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ඒක පළාත් සභාවට අයිති පාරක්කය.
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පාර්ලිශම්න්තුව
රු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා

(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)

මම ශසොයලා බැ දවා. ඒක ්රාශේශීය සභාවට අයිති පාරක්කය. මඟ
හරින්න එපා. ඒක ඔබතුමන්ලාශේ අමාතයාශ යට අයිති පාරක්කය.

හරිනවා නම්, ශකොශහොමද්? 2
තමයි කිව්ශව්.

නිද්හස ලබපු ද්ා සිට ශමශහම

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

රු ශ්රියානි විගජ්විරම මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயொணி விமஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

්රාශේශීය සභාවට අයිති පාරක්කය නම්, ඒක පළාත් පාලන
ආයතනයට අයිති පාරක්කය.

ගරු රාජය ඇමතිතුමියනි, ශම් සම්බන්නශයන් අවනානය
ශයොමු කරන්න.

රු ශ්රියානි විගජ්විරම මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயொணி விமஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

රු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා

(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)

පළාත් සභාවට ශනොශවයි. ඒක ඔබතුමන්ලාශේ අමාතයාශ යට
අයිති පාරක්කය.

ගරු මන්ත්රීතුමා, එම පාර සාද්ා ගැතිම සම්බන්නශයන්
ිල්ලීමක්කය කරන්න.

රු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා

(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමා කියන්ශන් පළාත් පාලන ආයතනයටද්, -

ිල්ලීම ිටු ශනොවුණු නිසායි නැවත ්ර ානය ඇහුශව්.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

රු ශ්රියානි විගජ්විරම මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயொணி விமஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ිල්ලීම් කරලා ්රතිපාද්න ලබා ගන්න ඕනෑ. ගරු මන්ත්රීතුමා,
පළාත් පාලන ආයතනයත් සාවා ධන ආයතනයක්කය. ඒ සාවා ධන
ආයතනය ශම් සඳහා මුද්ල් ශසොයා ගන්න ඕනෑ. ඒක එක විධියක්කය.
එශහම නැත්නම් ශවනත් ආකාරයකින් ශහෝ රජයට ිල්ලීම් කරලා
ශහෝ මුද්ල් ්රතිපාද්න ශසොයා ගන්න ශවනවා.

රු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා

(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)

1948 ිඳලා ඔශහොම තමයි මඟ හැරිශත.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමා, ශද්වැනි අතුරු ්ර ානය අහන්න. අද් කාල
ශව්ලාව ශබොශහෝ ගත ශවලායි තිශබන්ශන්.

රු ශ්රියානි විගජ්විරම මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயொணி விமஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ශම් ිල්ලීම ිදිරිපත් කරන්න.
්රතිපාද්න ශවන් වී තිශබන විධිය බලා, මාර්ගය හද්ා ශද්න්න
පුව)වන්. අශපු අමාතයාශ යට ශම් ිල්ලීම ිදිරිපත් කරලා නැහැ.

රු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා

(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)

ිල්ලීමක්කය කළත් මඟ හැරියා නම්, ිල්ලීම් කළාට වැඩක්කය
නැහැ. ශමශහම මඟ හරින්න එපා.
ගරු කථානායකතුමනි, ශහොශරොව්පතාශන් එම ගම්මානවල
තිශබන ිසාශකෝලවලට යනශකොට උශේ නවය වනවා. අශපු ගරු
ලක්කයෂ්ඨාමන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා මහාමාර්ග ඇමතිවරයාව සිටියදී
මම ශම් ගැන කිව්වා. එතුමා මුද්ල් ශද්න්න Check කරලා
බලනශකොට ඒක අයිති එතුමාශේ අමාතයාශ යට ශනොශවයි. පළාත්
සභා, පළාත් පාලන අමාතයාශ යට. එතශකොට ඔබතුමියලාත් මඟ

තව සැරයක්කය ිල්ලීම කරන්න.

රු ශ්රියානි විගජ්විරම මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயொணி விமஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ිල්ලීමක්කය කරන්න. එතශකොට ිදිරිශත දී කටතුතු කරන්න
පුව)වන්.

රු ගශ්හාන් ගසේමසංහ මහතා

(மொண்புமிகு தசஹொன் மசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, ශහොශරොව්පතාන ්රාශේශීය සභාව
ශමතුමන්ලායි පාලනය කරන්ශන්.

රු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා

(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)

මම පත් ශවලා ආශව්, මෑතකදී ශන්.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඊළඟ, ්ර ානය. ගරු චමින්ද් විශේසිරි මහතා.

රු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා

(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ශද්වැනි අතුරු ්ර ානය ඇහුශව්
නැහැ.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ික්කයමනින් අහන්න. කාලය ගත ශවලායි තිශබන්ශන්.

රු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා

(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)

අනුරානපුර දිසාික්කයකශත ආසන හතක්කය තිශබනවා. එම ආසන
හශත් අබලන් තත්ත්වශත පවතින පාරවල් තිශබනවා. එම ආසන
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හශත්ම අබලන් වූ පාරවල් සාද්ා ගන්න ඔබතුමියන්ලා
ශද්න්ශන් ශකොශහොමද්?

මුද්ල්

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු රාජය ඇමතිතුමියනි, ශම් සම්බන්නශයන් ශසොයා බලන්න.
ශසොයා බලා එතුමාත් එක්කයක කථා කර ගන්න.

රු ශ්රියානි විගජ්විරම මහත්මිය

රු යන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மொண்புமிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, සමාජ ුභබසානන හා ්රාථමික
කර්මාන්ත අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ්ර ානයට පිළිතුරු දීම
සඳහා සතියක්කය කල් ිල්ලා සිටිනවා.

ප්රශ්්නය මතු ිනනකදී ඉිනරිපත් කිරීම නිගයෝ කරන ලදී.

வினொகவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

(மொண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயொணி விமஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ශම් සම්බන්නශයන් ශසොයා බලා පිළිතුරක්කය ශද්න්න පුව)වන්.
ආසන හතටම මුද්ල් ශද්න්ශන් ශකොශහොමද් කියන කාරණය
සම්බන්නශයන් මට කියන්න බැහැ. එම ිල්ලීම් ිදිරිපත් වන
ආකාරය අනුව ්රතිපාද්න ලබා ශද්න්න අමාතයාශ යට පුව)වන්.

බත්තලන්ගුණ්ු ව ධීවර පවුල් : පානීය ජල ැ ලුව

பத்தலங்குண்டு மீனவ கிரொமக் குடும்பங்கள்: குடிநீர்ப்
பிரச்சிகன
FISHING FAMILIES IN BATHTHALANGUNDUWA: DRINKING
WATER ISSUE

රු කථානායකතුමා

557/’2

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මහජන නිශයෝජිතයකු ව ශයන් එතුමාත් එක්කයක කථා කරලා,
අව ය පියවර ගන්න.

රු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා

(மொண்புமிகு இஷொக் ரஹுமொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)

12. රු අගශ්ෝක ප්රියන්ත මහතා

(மொண்புமிகு அமசொக்க பிொியந்த)

(The Hon. Ashoka Priyantha)

 ධවර හා ජලජ සම්පත් සශවර්නන සහ ග්රාමීය ය ආර්කයකය පිළිබඳ
අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර ානය - (2 :
(අ

(i)

කල්පිටිය, බත්තලන්වනණ්ඩුව  ධවර ගම්මානශත
පදිශචිව සිටින  ධවර පවුල් සශඛ්යාව ශකොපමණද්;

(ii)

එම  ධවර ජනතාව ිතා ද්ැ,  පාතිය ජල
ගැට දවකට මුහුණ පා සිටින බව ද්න්ශන්ද්;

(iii)

එශසේ නම්, එම  ධවර ජනතාව මුහුණ පා සිටින ජල
ගැට දව විසඳීමට ගනු ලබන පියවර කවශර්ද්;

ිල්ලීම් කරලා වැඩක්කය නැහැ. අපි ිල්ලීම් කරලායි තිශබන්ශන්.
නමුත්, ශම් වනශතක්කය එය ිටු ශවලා නැහැ. ආශයත් ශම් ්ර ානය
මතු කශළේ ඒ නිසායි.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

්ර ාන අශක 20 -

/'2 - (2 , ගරු චමින්ද් විශේසිරි මහතා.

රු චමින්ද විගජ්සරි මහතා

(மொண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

යන්න එතුමා ශමම සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්?
(ආ

ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද්?

கடற்தறொைில், நீரக வளமூல அபிவிருத்தி மற்றும் கிரொமியப்
தபொருளொதொர அலுவல்கள் அகமச்சகரக் மகட்ட வினொ:
(அ) (i )

கற்பிட்டி, பத்தலங்குண்டு மீனவ கிரொமத்தில்
வசிக்கும் மீனவ குடும்பங்களின் எண்ணிக்கக
யொது;

(ii)

இம்மீனவ மக்கள் கடும் குடிநீர் பிரச்சிகனகய
எதிர்தகொண்டுள்ளனர் என்பகத அறிவொரொ;

(iii)

ஆதமனில், இம்மீனவ மக்கள் எதிர்தகொண்டுள்ள
நீர் பிரச்சிகனகய தீர்ப்பதற்கு மமற்தகொள்ளப்
படும் நடவடிக்கக யொது;

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම ්ර ානය අහනවා.

රු ශ්රියානි විගජ්විරම මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயொணி விமஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ ක්රීඩා
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ්ර ානයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති
තුනක්කය කල් ිල්ලා සිටිනවා.

ප්රශ්්නය මතු ිනනකදී ඉිනරිපත් කිරීම නිගයෝ කරන ලදී.

வினொகவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

Question ordered to stand down.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

්ර ාන අශක 22 - 4 1/'2 - (2 , ගරු වාුභශේව නානායක්කයකාර
මහතා.

රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම ්ර ානය අහනවා.

asked the Minister of Fisheries & Aquatic Resources
Development and Rural Economic Affairs:
(a)

Will he inform this House(i)

the number of fishing families residing in
the Baththalangunduwa fisheries village of
Kalpitiya;

(ii)

whether he is aware that the said fisheries
community is faced with a severe issue of
getting drinking water; and

779

780

පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු අශ ෝක ප්රියන්ත මහතා]

(iii)

(b)

if so, of the steps that will be taken to solve
the issue of water faced by the said
community?

If not, why?

රු ිනලිප් ගවදආරච්ික මහතා (ධීවර හා ජලජ සේපත්
සංවර්ධාන සහ ග්රාමීය ය ආර්ථිකය ිළිතබඳ රාජය අමාතයතුමා)

(மொண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி - கடற்தறொைில், நீரக வளமூல
அபிவிருத்தி மற்றும் கிரொமியப் தபொருளொதொர அலுவல்கள்
இரொஜொங்க அகமச்சர்)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries
and Aquatic Resources Development and Rural Economic
Affairs)

ගරු කථානායකතුමනි,  ධවර හා ජලජ සම්පත් සශවර්නන සහ
ග්රාමීය ය ආර්කයකය පිළිබඳ අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ්ර ානයට
පිළිතුරු ශද්නවා.
(අ

(ආ

(i)

පවුල් 74කි.

(ii)

ඔව්.

(iii)

ශම් සම්බන්නශයන් පමක්කයෂ්ඨණ කටතුතු සිරටකර ඇත.
ඒ අනුව ශගොඩම ම සිට කිශලෝමීය ටර් 24ක්කය පමණ
රටරින් පිහිටි ශමම දූපතට පාතිය ජලය සැපයීමට
හැක්කයශක්කය නළ මන්න් වන අතර, නළ මන්න් පාතිය
ජලය ශබද්ා හැමශම් පාරිශභෝගික ශසේවාව ිටු
කරනු ලබන්ශන් ජාතික ජල සම්පාද්න හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය මන්න් බව කාරුණිකව
ශපන්වා ශද්නු කැමැත්ශතමි. ඒ සඳහා අද්ාළ වියද්ම්
ඇසාතශම්න්තුගත කර ්රතිපාද්න ශවන් කර කටතුතු
කිමමට ශහෝ ූ ර්ය බලශයන් ක්රියා කළ හැකි,
ලවණ ජලය පිරිසිරට ජලය බවට පත් කිමශම්
යන්ත්රයක්කය ලබා දීමට කටතුතු කළ තුතුව ඇත. ශම්
සඳහා වි ාල මුද්ලක්කය වැය වන බැවින් අය වැය
්රතිපාද්න ශවන් කර ශගන ශමම ගැට දව විසඳීමට
පියවර ගන්නා බව ්රකා කරමි.

පැන ශනොනඟී.

අමාතයාශ ය තිශබනවා. නමුත්  ධවර අමාතයාශ යට ශවන් වන
සල්ලිවලිනුත් අශපු දිසාික්කයකශත පාරවල් හද්න එකයි කරන්ශන්.
ඒ නිසා  ධවර ජනතාව මුහුණ පා සිටින මූලික ්ර ාන විධියට
ජලය, සතිපාරක්කයෂ්ඨක පහුභකම් ශනොමැතිවීම, ඒ වාශේම එම
ද්රුවන්ට අනයාපන පහුභකම් ශනොමැතිවීම යන ්ර ානවලට විසුමම්
ලබා දීමට  ධවර අමාතයාශ ය කටතුතු කරනවාද්? පුභගිය ශේවල්
ඔක්කයශකෝම අමතක කරලා ිදිරිශතදීවත් ඒ සඳහා වැඩ පිළිශවළක්කය
හද්නවාද් කියලා මම ගරු රාජය ඇමතිතුමාශගන් ද්ැනගන්න
කැමැතියි.

රු ිනලිප් ගවදආරච්ික මහතා

(மொண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

ගරු කථානායකතුමනි, බත්තලන්වනණ්ඩුව කියන්ශන්
ශගොඩම ම සිට කිශලෝමීය ටර් 24ක්කය පමණ රටරින් පිහිටා තිශබන
දූපතක්කය. එහි පවුල් 74ක් පමණ ජීවත් ශවනවා. අවුරුරට ගණනාවක්කය
තිසාශසේ ශම් දූපශත් ජීවත් වන ජනතාවට පාතිය ජලය නැහැ;
විරටලිය නැහැ. ඒ මනුෂ්ඨයයන් හරිම අසරණ තත්ත්වයකට පත්
ශවලා සිටිනවා.
ඇත්තටම ශම් සඳහා වි ාල මුද්ලක්කය වැය ශවනවා. ජාතික
ජලසම්පාද්න හා ජලාපවහන මණ්ඩලශයන් ජලය ලබා ශද්න්න
ගිශයොත් මුහුශද්න් බට ද්මන්න ශවනවා. ඒ නිසා අපි කරදිය, පිරිසිරට
පාතිය ජලය හැටියට පරිවර්තනය කර ශද්න්නත්, ූ ර්ය බලාගාර
උපශයෝගී කරශගන ඒ හරහා විරටලිය ලබා ශද්න්නත් සැලුභම්
සකසා කරමින් පවතිනවා. ඒ සඳහා වි ාල මුද්ලක්කය වැය ශවනවා.
ශමය  ධවර අමාතයාශ යට වැය කරන්න බැරි මුද්ලක්කය. ඒ නිසා අපි
ශම් කාරණය මහා භාණ්ඩාගාරයට ිදිරිපත් කරලා,
බත්තලන්වනණ්ඩුව ්රශේ ශත පවතින ජල ්ර ානයටත්, විරටලිය
්ර ානයටත් විසුමමක්කය ලබා ශද්න්න වැඩ පිළිශවළක්කය සකසා කරන්න
කටතුතු කරනවා. ඒ හැශරන්න පුත්තලම දිසාික්කයකශත  ධවර
ජනතාව ශවනුශවන් පුභගිය වර්ෂ්ඨශත වැසිකිළි පහුභකම් සඳහා
ආනාර ලබා රටන්නා, මශ මාවත් සඳහාත්, අනයාපනය සඳහාත් මුද්ල්
ලබා රටන්නා. ශම් වර්ෂ්ඨශත එච්චර මුද්ලක්කය ශවන්ශවලා නැහැ. නමුත්
ලබන වර්ෂ්ඨශත  ධවර ක්කයශෂ්ඨේත්රශත ජනතාව ශවනුශවන්
විනිවිද්භාවයකින් තුතුව එම වගකීම මා ිෂ්ඨාට කරනවාය කියන
එකත් කියන්න කැමැතියි.

රු අගශ්ෝක ප්රියන්ත මහතා

(மொண்புமிகு அமசொக்க பிொியந்த)

(The Hon. Ashoka Priyantha)

ගරු ඇමතිතුමාශේ පිළිතුර ලබා දීම පිළිබඳව ගරු රාජය
ඇමතිතුමාට සාතුතිවන්ත ශවනවා. ගරු කථානායකතුමනි, මශේ
පළමුවැනි අතුරු ්ර ානය ශමයයි. රාජය ඇමතිතුමා ලබා රටන්
පිළිතුශරහි අවසානශත සඳහන් ශවනවා, ශම් සඳහා වි ාල මුද්ලක්කය
වැය වන නිසා මුද්ල් ්රතිපාද්න ලැබුණාට පුභව ශම් පිළිබඳව
ශසොයා බලනවා කියලා. ගරු කථානායකතුමනි,  ධවර
අමාතයාශ ය අවනාරණය කරගත තුතු කාරණයක්කය තිශබනවා. රශ
හිටපු  ධවර ඇමතිවරශයක්කය ජනාධිපතිවරශයකුත් වුණා. මම
නිශයෝජනය කරන පුත්තලම දිසාික්කයකය ලශකාශව් ශලොකුම මුහුරට
රණරය තිශබන,  ධවර ජනතාවක්කය සිටින ්රශේ යක්කය.
 ධවර ජනතාවශේ ද්රුවන්ශේ පාසල් පිළිබඳව කවුරුවත්
බලන්ශන් නැහැ.  ධවර ජනතාවට සතිපාරක්කයෂ්ඨක ්ර ාන තිශබනවා.
ඒ වාශේම විශ ේෂ්ඨශයන්  ධවර ජනතාව සිටින ්රශේ වල ජලය
පිළිබඳව ්ර ානයක්කය තිශබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ශම් දිනවල
බූලිවලට ශගශනන ්රමිතියකින් ශතොර ජලය තමයි එම  ධවර
ජනතාව සල්ලිවලට ලබා ගන්ශන්. එමනිසා  ධවර අමාතයාශ ය
මැදිහත් ශවලා විශ ේෂ්ඨශයන්ම රටට මාව) සපයන ශම්  ධවරයන්ශේ
පාතිය ජල ්ර ානයට විසුමමක්කය ලබාශද්න්න කියලා මා ිල්ලා
සිටිනවා. ගරු කථානායකතුමනි, පාරවල් හද්න්න මහාමාර්ග

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි. ගරු මන්ත්රීතුමනි, තව අතුරු ්ර ාන තිශබනවාද්?

රු අගශ්ෝක ප්රියන්ත මහතා

(மொண்புமிகு அமசொக்க பிொியந்த)

(The Hon. Ashoka Priyantha)

ගරු කථානායකතුමනි, රාජය ඇමතිතුමාශේ පිළිතුශර් අවසාන
ශකොටසට, එනම් පුත්තලම දිසාික්කයකයට සානාරණයක්කය කළාය
කියන කාරණයට මා එකඟ නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, එය
අමාතයාශ ශබදීශම් අවසාථාශව් සිටම තිශබන ගැට දවක්කය. ගරු
රාජය ඇමතිතුමනි,  ධවර අමාතයාශ ය යටශත් පුත්තලම
දිසාික්කයකයට සානාරණයක්කය වුණාය කියනවා නම්, පුත්තලම
දිසාික්කයකශත ජීවත්වන මන්ත්රීවරයකු විධියට මා එයට එකඟ
වන්ශන් නැහැ.
ශම් ජල ්ර ානය තිශබන්ශන්, බත්තලන්වනණ්ඩුව ්රශේ යට
විතරක්කය ශනොශවයි. මුව) දිසාික්කයකශතම  ධවර ජනතාවට ශම් පාතිය
ජල ්ර ානය ද්ැවැන්ත ගැට දවක්කය විධියට තිශබනවා. ශම් අවසාථාශව්
ඔබතුමාශගන් ශමයට පිළිතුරක්කය බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් නැහැ.
මා ශයෝජනාවක්කය විධියට ශම් කාරණය ිදිරිපත් කරනවා.
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කිශලෝමීය ටර් 24ක රටර ්රමාණයකට ජල නල ශගන යන්න බැරි
වුණත්, ශගොඩ ම ශම් ජීවත්වන ජනතාවටවත් පිරිසිරට පාතිය ජලය
නැති ්රශේ යක්කය තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් පිළිබඳව ක, නමින්
මැදිහත්ශවලා වැඩ පිළිශවළක්කය සකසා කරන්න. කැම න  ධවර
අමාතය ුරරය තිශබන්ශන්ත් හම්බන්ශතොට දිසාික්කයකයටයි; රාජය
අමාතය ුරරය තිශබන්ශන්ත් හම්බන්ශතොට දිසාික්කයකයටයි.
අමාතයාශ ශබදීශම් දී ඇති වුණු ගැට ද නිසා පුභගිය වසර
ශද්ශක්කයදීම පුත්තලම දිසාික්කයකයට අසානාරණයක්කය සිේන වුණා. ඒ
නිසා ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, ශම් වසශර්දීවත් එවැනි
අසානාරණයක්කය කරන්ශන් නැතුව, ඒ  ධවර ජනතාව ශවනුශවන්
සානාරණයක්කය කරන්න කියලා මා ඔබතුමාට ශයෝජනා කරනවා.
ශමොකද්, ඔබතුමාට ශම් ්ර ානවලට උත්තර ශද්න්න බැහැ.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි. ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, ශම් සම්බන්නශයන් අවනානය
ශයොමු කරන්න. ශබොශහොම සාතුතියි.

රු ිනලිප් ගවදආරච්ික මහතා

(மொண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

එයට ශහේතුව ශම්කයි. අශපු මාව) අසාවැන්න ද්ැන් අපනයනය
කරනවා. ඒ නිසා ලශකාවට විශේ විනිමය ගලාශගන එනවා. ඒ
නිසා තමයි මාව) මිල වැ,  ශවලා තිශබන්ශන්. පාරිශභෝගිකයන්ට
අව ය මාව) ්රමාණය ද්ැනට - [බානා කිමමක්කය]

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මීය ළඟට ්ර ාන අශක 2 .

වන සතුන්ග න් සදුවන ව ා හානි : වැ ැක්ීමම
வன விலங்குகளொல் ஏற்படும் பயிர்ச்தசய்ககப்
பொதிப்பு: தவிர்ப்பு
DAMAGE CAUSED TO CROPS BY WILD ANIMALS:
PREVENTION

රු ගහේෂාන් විතානගේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹசொன் விதொனமக)

(The Hon. Heshan Withanage)

ගරු කථානායකතුමනි, අශපු රාජය ඇමතිතුමාශගන් පැහැදිලි
කර ගැතිමක්කය තිශබනවා.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
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13. රු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරගසේන මහතා

(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

තිරසර සශවර්නන, වනජීවී සහ
අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර ානය - (2 :
(අ

රු ිනලිප් ගවදආරච්ික මහතා

යාපහුව, ශපොල්පිතිගම, ිබ්බාගමුව, මඩහශපොළ
සහ අඹගහලන්ද් යන ්රශේ වල ශගොවි
ජනතාවශේ ආර්කයකය රඳා පවතින අඹ, කනි, ශපුර,
ගසාලබු, ශද්ව)ම් ආදී පලතුරු වගාවන්ට ශමන්ම,
ශපොල් වගාවට ද් ද්ඬු ශල්නුන්, රිළවුන්, වල් ඌරන්,
ිත්තෑවන් සහ ශමොනරුන් යන සතුන්ශගන් ද්ැ, 
පීඩා එල්ල වී ඇති බව එතුමා ද්න්ශන්ද්;

(ii)

එම ශගොවි ජනතාවශේ කිෂි කාර්මික නිෂ්ඨාපාද්න
එම සතුන්ශගන් ආරක්කයෂ්ඨා කර දීමට අමාතයාශ ය
ගනු ලබන පියවර කවශර්ද්;

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

ඕනෑ ශද්යක්කය පැහැදිලි කරන්නම්.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

සශවර්නන

(i)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, කාලශව්ලාව ගතශවලයි තිශබන්ශන්. ගරු
රාජය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට පුව)වන්ද්, ශමතුමාට අව ය පැහැදිලි
කිමම කරන්න? ්ර ානය අහලා ිවරයි. කාලශව්ලාව ගතශවලා
තිශබන්ශන්.

(மொண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி)

්රාශේශීය

යන්න එතුමා ශමම සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්?
(ආ

ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද්?

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, මිනිත්තු ශද්කකින් ්ර ානය අහන්න.

රු ගහේෂාන් විතානගේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹசொன் விதொனமக)

வலுவொதொர அபிவிருத்தி, வனசீவரொசிகள் மற்றும் பிரமதச
அபிவிருத்தி அகமச்சகரக் மகட்ட வினொ:
(அ) (i)

யொப்பகுவ, தபொல்பித்திகம, இப்பொகமுவ, மடஹ
தபொல மற்றும் அம்பகஹலந்த ஆகிய பிரமதசங்
களில் விவசொயிகளின் தபொருளொதொரம் தங்கி
யிருக்கும் மொம்பைம், மரமுந்திொிகக, தகொய்யொ,
பப்பொசி, மொதுளம் ஆகிய பைச் தசய்கக மற்றும்
ததங்குச் தசய்ககக்கு மரஅணில், குரங்குகள்,
கொட்டுப் பன்றிகள், முள்ளம்பன்றிகள், மயில்கள்
மபொன்ற
விலங்குகளொல்
தபரும்
பொதிப்பு
ஏற்பட்டுள்ளகத அவர் அறிவொரொ;

(ii)

மமற்படி விவசொயிகளின் விவசொய உற்பத்தி
ககள மமற்படி விலங்குகளிலிருந்து பொதுகொத்துக்
தகொடுப்பதற்கு
அகமச்சு
மமற்தகொள்ளும்
நடவடிக்கககள் யொகவ;

(The Hon. Heshan Withanage)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රාජය අමාතයතුමාශගන්
කාරණයක්කය ද්ැනගන්න මා කැමැතියි. තුේනය පැවැති පුභගිය
කාලශත අශපු රශ මුහුරට රණරශයන් වි ාල ්රමාණයක්කය අපට අහිමි
ශවලායි තිබුශණ්. තුේනශයන් පුභව ඒ සිය ද මුහුරට රණරය අශපු රට
සතු වී අපි ද්ැන් එහි මාව) ඇල්ලීම ආදි  ධවර කටතුතු කරනවා.
ශතෝරා මාව) කිශලෝ එක රුපියල් 40ට ශද්නවාය කියා ඒ ද්වසාවල
කිව්වා. නමුත් අද් වනශකොට මාව) මිල එන්න එන්නම, ශීඝ්රශයන්
ිහළ යනවා. අපි අද්ටත් මාව) ආනයනය කරනවා. ගරු රාජය
අමාතයතුමනි, එය එශහම වන්න ශහේතුව ශමොකක්කයද්?

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු රාජය අමාතයතුමනි, ඔබතුමා ඒ ශකශරහි අවනානය
ශයොමු කර පුභව පිළිතුරක්කය ශද්න්න.

என்பகத அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்மறல், ஏன்?
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු තුෂ්ඨාර ිුමනිල් අමරශසේන මහතා]

asked the Minister of Sustainable Development,
Wildlife and Regional Development:
(a)

Will he inform this House (i)

(ii)

whether he is aware of the fact that
cultivations such as mango, cashew, guava,
papaw and pomegranate as well as coconut
which are the major cultivations that
farmers
residing
in
Yapahuwa,
Polpithigama, Ibbagamuwa, Madahapola
and Ambagahalanda areas depend on, get
heavily affected by wild animals such as
giant squirrels, monkeys, wild boars,
porcupines and peacocks; and
the steps taken by the Ministry to safeguard
the
agricultural
produce
of
the
aforementioned
farmers from wild
animals?

(b) If not, why?
රු යන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மொண்புமிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, තිරසර සශවර්නන, වනජීවී සහ
්රාශේශීය සශවර්නන අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ්ර න
ා යට
පිළිතුර ශද්නවා.
(අ

(i)

ශ්රී ලශකාශව් ශබොශහෝ ්රශේ වල පලතුරු
වගාවන්ටද්, ශපොල් වගාවන්ට ශමන්ම ශගොවි
ජනතාවශේ අශනකුත් ශභෝගවලටද් ිහත සඳහන්
කළ සතුන්ශගන් දිශනන් දිනම හානි සිරට වන බව
වාර්තා වී ඇත.

(ii)

ශම් සම්බන්නශයන් ද්ැනට විවින විකල්ප ශයෝජනා
ිදිරිපත් ශවමින් පවතින අතර, එම ශයෝජනා
්රාශයෝගිකව ක්රියාත්මක කිමම පිළිබඳ අත්හද්ා
බැලීම් සිරට කරමින් පවරණ.

(ආ අද්ාළ ශනොශව්.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශබොශහොම සාතුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමනි.
්ර ාන අශක 2 - )4/'2 - (2 , ගරු ුභනිල් හුමන්ශනත්ති මහතා
- [සභා ර්භය තු නැත.]

රාජය පරිපාලන හා ක මනාකරණ සහ නීතිය හා
සාමය ිළිතබඳ අමාතයවරයාගේ ගප ේ ලික කාර්ය
මණ්ඩලය : නිල වාහන
அரச நிருவொக, முகொகமத்துவ மற்றும் சட்டமும்
ஒழுங்கும் அகமச்சொின் பிரத்திமயகப் பதவியணி:
உத்திமயொகபூர்வ வொகனங்கள்
PERSONAL STAFF OF MINISTER OF PUBLIC
ADMINISTRATION AND MANAGEMENT AND LAW AND
ORDER: OFFICIAL VEHICLES
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15. රු බිමල් රත්නායක මහතා
(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

රාජය පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ තිතිය හා සාමය
පිළිබඳ අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර න
ා ය - (2 :
(අ

රාජය පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ තිතිය හා සාමය
පිළිබඳ අමාතයතුමාශේ ශපෞේගලික කාර්ය මණ්ඩලයට
අනුතුක්කයත නිල වාහන සපයා ඇති එක්කය එක්කය නිලනාරියාශේ
නම, තනතුර, ශවන් කර ඇති වාහනශත වර්ගය, ලියා පදිශචි
අශකය සහ එම ශවන් කිමම සඳහා අනුමතිය ලබා රටන්ශන්
කවුරුන් විසින් ද් යන්න ශවන් ශවන් ව ශයන් එතුමා
ශමම සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්?

(ආ

ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද්?

அரச நிருவொக முகொகமத்துவ மற்றும் சட்டமும் ஒழுங்கும்
அகமச்சகரக் மகட்ட வினொ:
(அ)

රු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරගසේන මහතා

(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

ගරු කථානායකතුමනි, මා අසන අතුරු ්ර ානවලට පිළිතුරු
ශද්න්න විෂ්ඨයය භාර අමාතයතුමා ශම් ගරු සභාශව් ශනොමැති වීම
පිළිබඳව මම කනගාටු වනවා. ගරු අමාතයතුමනි, ශම් වනශකොට
රට පුරා එම වන සතුන්ශේ ගහනය වැ,  ශවලා තිශබනවා.
විශ ේෂ්ඨශයන්ම ද්ඬු ශල්නුන්, රිළවුන්, වුමරන්, වල් ඌරන්,
ශමොනරුන් ආදී සත්තු වි ාල සශඛ්යාවක්කය ින්නවා. අක්කයකර භාගය,
අක්කයකරය වගා කර තිශබන අහිශසක ශගොවීන්ශේ අසාවැන්න ඒ
සතුන් නිසා ඒ ගසා උඩදීම විනා වී අවසන් වන ආකාරය අපි
පැහැදිලිවම ද්කිනවා. ඒ සතුන් ගැනත් මානුෂිකව සිතන්නත් ඕනෑ;
අශපු රශ විනා ශවලා යන ජාතික නිෂ්ඨාපාදිතය ආරක්කයෂ්ඨා කර
ගන්නත් ඕනෑ. මා ඔබතුමාට කියන්ශන් ශමයයි, ගරු ගයන්ත
කරුණාතිලක අමාතයතුමනි. විෂ්ඨයය භාර ගරු අමාතයතුමා ද්ැන්
ශම් ගරු සභාශව් සිටියා නම් ශහොඳයි. ශමම අමාතයාශ ය භාරව
ශහොඳ අමාතයවරශයක්කය සහ ශහොඳ නිශයෝජය අමාතයවරශයක්කය
ින්නවා. ඒ තමයි, ගරු සරත් ශ ොන්ශසේකා අමාතයතුමා සහ ගරු
පාලිත ශතවරපුශපරුම නිශයෝජය අමාතයතුමා. මිනිුභන් සහ ඒ
සතුන් කියන ශද්පාර් ාවයම ආරක්කයෂ්ඨා වන වැඩ පිළිශවළක්කය ශම්
ශවනුශවන් ශයරටශවොත් ශහොඳයි කියන කාරණය මම ශම්
අවසාථාශව්දී මතක්කය කරනවා.

அரச நிருவொக முகொகமத்துவ மற்றும் சட்டமும்
ஒழுங்கும் அகமச்சொின் பிரத்திமயக பதவியணிக்கு
இகணக்கப்பட்டுள்ள உத்திமயொகபூர்வ வொகனங்கள்
வைங்கப்பட்டுள்ள
ஒவ்மவொர்
உத்திமயொத்தரதும்
தபயர், பதவி, ஒதுக்கப்பட்டுள்ள வொகனத்தின் வகக,
பதிவிலக்கம் மற்றும் அவ்விதம் ஒதுக்குவதற்கு
அங்கீகொரம் வைங்கியது யொர் என்பகத தவவ்மவறொக
அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பொரொ?

(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

asked the Minister of Public Administration and
Management and Law and Order:
(a)

Will he inform this House separately the name
and designation of each officer who is attached to
the personal staff of the Minister of Public

Administration and Management and Law and
Order and has been allocated a vehicle along with
details on the type of vehicles allocated to them,
registration number and the name of the officer
who authorized such allocation of a vehicle?
(b)

If not why?
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රු ආර්.එේ. රංිතත් මේදුම බණ්ඩාර මහතා

(மொண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்தும பண்டொர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ගරු කථානායකතුමනි, එම ්ර ානයට පිළිතුර ශමශසේයි.
(අ

(ආ

නිලනාරියාශේ නම

තනතුර

වාහනශත වර්ගය

ලියාපදිශචි අශකය

ශවන් කිමමට අනුමැතිය ලබා දීම

ගාමිණී ශක්කය.බී. රත්නායක
මහතා

ශපෞේගලික ශල්කම්

TOYOTA LAND CRUISER
- STATION
WAGON

WP KU - 7910

අතිශර්ක ශල්කම් (අභයන්තර පාලන ,
ශජයෂ්ඨාධ සහකාර ශල්කම් (අභයන්තර පාලන
හා සහකාර ශල්කම් (පාලන සාකච්ඡා
කිමශමන් අනතුරුව වාහන ලබා දී ඇත.

ඒ.ඩී. සරත් අ දත්ශේ
මහතා

සම්බන් ධකරණ
ශල්කම්

NISSAN - 4WD/
D/CAB DOUBLE CAB

WP PC - 5366

විමලුභශර්න්ද්ර නර්මද්ාස
බණ්ඩාර මහතා

සම්බන් ධකරණ
ශල්කම්

TOYOTA LAND CRUISER
PRADO - JEEP

WP KQ - 0515

අතුල කුමාරසිරි මහතා

මහජන සම්බන්නතා
නිලනාරි

MITSUBISHI KB4TGJNXZR OPEN

WP PH - 1232

බන්රට ශයෝගානන්ද් මහතා

මානය ශල්කම්

TOYOTA HILUX DOUBLE CAB

WP PC - 8073

අද්ාළ ශනොශව්.

රු බිමල් රත්නායක මහතා

(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, ශමම වාහන අනුමත කළ නිලනාරියා කවුද්?

රු ආර්.එේ. රංිතත් මේදුම බණ්ඩාර මහතා

(மொண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்தும பண்டொர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

අතිශර්ක ශල්කම් (අභයන්තර පාලන තමයි ශම් වාහන
අනුමත කරන්ශන්. ඔහු තමයි ඒ කටතුතු භාරව ින්ශන්.

රු බිමල් රත්නායක මහතා

(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ශමම අතුරු ්ර ානයට මම ගරු
ඇමතිතුමාශගන් ශහෝ රජශත ්රනානියකුශගන් පිළිතුරු
බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඔබතුමාත් ්රනානිශයක්කය, ගරු
ඇමතිතුමනි.
ශම්
කාරණය
ජනාධිපතිවරයාශේ
ශහෝ
අගමැතිවරයාශේ අවනානයට ශයොමු කරන්න මා කැමැතියි.
සිය දම ඇමතිවරුන්ශගන් මම ශම් ්ර ානය අසා තිශබනවා. එම
නිසා ශම්ක එක ඇමතිවරයකු පමණක්කය ිලක්කයක කරශගන අහන
්ර ානයක්කය ශනොශවයි. එබැවින් ශම්ක ශපෞේගලික කරුණක්කය
ශනොශවයි. නමුත් ශමය රශ සම්පත් සම්බන්න ්ර ානයක්කය.
ගරු ඇමතිතුමනි, TOYOTA - LAND CRUISER රථ
ශද්කක්කය පාවිච්චි කරන නිලනාරින් ශද්ශද්ශනකු ඔබතුමාශේ
ශපෞේගලික කාර්ය මණ්ඩලශත සිටිනවා. ගරු කථානායකතුමනි,
විශ ේෂ්ඨශයන්ම අ දත් ඇමතිවරු පත් ශවේදී, නිශයෝජය ඇමතිවරු
පත් ශවේදී සහ අමාතයාශ ශල්කම්වරු සහ අතිශර්ක ශල්කම්වරු
වාශේ අය පත් ශවේදී ඔවුන්ශේ රාජකාරි සඳහා වාහන
අව යතාවක්කය තිශබනවා. අපි කවුරුත් එය පිළිගන්නවා. වාහන

අව යයි. හැබැයි, ශම් වාහන ලබා ගනිේදී සමහර නිශයෝජය
ඇමතිවරු පාවිච්චි කරන වාහනවලට වඩා මිල අධික වාහන
ඇමතිවරුන්ශේ ශපෞේගලික ශල්කම්වරු සහ සමහර මානය
සම්බන් ධකරණ ශල්කම්වරු පාවිච්චි කරන ආකාරය අපට
ශපශනනවා.
නමුත්
නිශයෝජය
ඇමතිවරයකුට,
රාජය
ඇමතිවරයකුට වාහනයක්කය නැහැ. අපි ශපොරටශව් ගත්ශතොත්, ද්ැනුත්
ශම් පාවිච්චි කරන වාහනවල මිල ගණන් රටට ද්රා ගන්න බැහැ. ඒ
අතශර් නිශයෝජය ඇමතිවරයකුට ශද්න්න පුව)වන් වාහනය ශවනත්
ඇමතිවරයකුශේ ශපෞේගලික කාර්ය මණ්ඩලශත කවුරු ශහෝ
පාවිච්චි කරනවා. එශහම කරන අතශර්, "නිශයෝජය ඇමතිට
වාහනයක්කය නැහැ, ඒක ගන්න මුද්ල් ඕනෑ" කියා පාර්ලිශම්න්තුවට
පරිපූරක ඇසාතශම්න්තු ිදිරිපත් කරනවා. ඒ නිසා මම රජශයන්
ශම් කාරණය ද්ැනගන්න කැමැතියි. ශමොකක්කයද්, ශම් වාහන වර්ගය?
මම වාහනශත වර්ගය ඇහුශව් ඒ නිසායි, ගරු ඇමතිතුමනි.
ශකොශහොමද් එය නිර්ශේ ශවන්ශන්? නිශයෝජය ඇමතිවරයකුට
ලැශබන වාහනයට වඩා වැ,  වියද්මක්කය සහිත වාහනයක්කය
සම්බන් ධකරණ ශල්කම්වරයකුට ලැශබන්ශන් ශකොශහොමද්? ගරු
ඇමතිතුමනි, ශම් ්ර ානයට ඔබතුමා ශහෝ ආණ්ඩුශව් ශවන කවුරු
ශහෝ උත්තර රටන්නත් කමක්කය නැහැ.

රු ආර්.එේ. රංිතත් මේදුම බණ්ඩාර මහතා

(மொண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்தும பண்டொர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ශම්වා මුල ිඳලාම ඒ ඒ අමාතයාශ වල ඇමතිවරුන්ශේ
ශපෞේගලික කාර්ය මණ්ඩලය පාවිච්චි කළ වාහනයි. ්ර ානයක්කය
ඇති ශවලා තිශබනවා නම් අපට එය ශවනසා කරන්න පුව)වන්.
නමුත් තවම එශහම ්ර ානයක්කය පැන නැන්ලා නැහැ.

රු බිමල් රත්නායක මහතා

(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ්ර ානය පැන නන්න්ශන් ශමශහමයි.
්ර ානය පැන නන්න්න බලපාන එක්කය කාරණයක්කය තමයි,
ඇමතිවරුන්ශගන් සැලකිය තුතු ්රමාණයක්කය තමන්ශේ ශපෞේගලික
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ම මල් රත්නායක මහතා]

(iii)

කාර්ය මණ්ඩලයට තමන්ශේ ළඟම ඥාරණන් ශයොද්ා ශගන සිටීම.
සමහර අයශේ ම රිඳ; සමහර අයශේ පුතා. එශහම නැති අයත්
ින්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමා ගැන ද්න්ශන් නැහැ. [බානා
කිමමක්කය] ඒක තමයි. එශහම ශවන්න පුව)වන්. ඒ එක්කය කාරණයක්කය.
සමහර විට අමාතයාශ ශල්කම්ට තිශබන වාහනයට වඩා ශහොඳ
වාහනයක්කය තමයි ශපෞේගලික ශල්කම්ට තිශබන්ශන්.
ශද්වැනි කාරණය ශමයයි. මා මුලින්ම අහපු ්ර ානය
සම්බන්නශයන් පැහැදිලි කරන්න නැවත කාලය ගන්න අව ය
නැහැ. රාජය ඇමතිවරයකුට, නිශයෝජය ඇමතිවරයකුට ලැම ලා
නැති ම ටශම් වාහන කැම න ඇමතිවරයකුශේ ශපෞේගලික
කාර්ය මණ්ඩලයට ලැශබන්ශන් ශකොශහොමද්? ශම් රශ
අගමැතිවරයා ශහෝ ජනාධිපතිවරයා ශම් සම්බන්නශයන් යම්කිසි
නිර්ණායකයක්කය හද්න්න ඕනෑ. අපට තිශබන ්ර ානය ශම්කයි. හැම
විටම ිතාම ිහළ වියද්මක්කය සහිත වාහන ශපෞේගලික කාර්ය
මණ්ඩලවල තබාශගන, ඇමතිවරු ආපු ගමන් ඒ ශගොල්ලන්ට
නැවත වාහන ගන්න ශමතැනදි මුද්ල් ශවන් කරනවා. ශම්
තත්ත්වය මුද්ල් අමාතයාශ ශත සමහර නිලනාරින් අතරත්
තිශබනවා. ඇමතිවරු පාවිච්චි කරන්ශන් නැති ම ටශම් වාහන
සමහර අනයක්කයෂ්ඨවරු ළඟ තිශබනවා.
ආණ්ඩුව ව ශයන්
ඔබතුමන්ලා ශම් සඳහා ක්රමශව්ද්යක්කය හැදිය තුතු බවයි මා
කියන්ශන්.

යන්න එතුමා ශමම සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්?
(ආ

(அ)

தற்மபொது மொத்தகள மொவட்டத்தில் நிரந்தரமொன
சமுர்த்தி அலுவலர்கள் மசகவயில் ஈடுபட்டுள்ள
கிரொம அலுவலர் பிொிவுகளின் தபயர்கள் யொகவ
என்பகதயும்;

(ii)

சமுர்த்தி அலுவலர் தவற்றிடங்கள் கொணப்
படுகின்ற
கிரொம
அலுவலர்
பிொிவுகளின்
எண்ணிக்கக மற்றும் அவற்றின் தபயர்கள்
யொகவ என்பகதயும்;

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

asked the Minister of Social Empowerment :

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, මශේ අමාතයාශ ශත නම් එශහම ්ර න
ා යක්කය
මතුශවලා නැහැ. එශහම ්ර ානයක්කය මතු වුශණොත් මා ඒවාට උත්තර
ශද්න්න ලැහැසාතියි.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(b)

ශද්වන වටය.

(i)

(iii) மமற்படி தவற்றிடங்ககள நிரப்ப அகமச்சு மமற்
தகொள்ளும்
நடவடிக்கககள்
யொகவ
என்பகதயும்;

(மொண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்தும பண்டொர)

(The Hon. Speaker)

ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද්?

சமூக வலுவூட்டல்கள் அகமச்சகரக் மகட்ட வினொ:

(a)

රු ආර්.එේ. රංිතත් මේදුම බණ්ඩාර මහතා

එම පුරපුපාඩු පිරවීමට අමාතයාශ ය ගනු ලබන
පියවර කවශර්ද්;

Will he inform this House (i)

the names of Grama Niladhari Divisions in
Matale District where permanent Samurdhi
Officers are serving;

(ii)

the number and names of Grama Niladhari
Divisions where Samurdhi Officer
vacancies exist; and

(iii)

the measures to be taken by the Ministry to
fill those vacancies?

If not, why?

රු යන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மொண்புமிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

සමෘේධි සංවර්ධාන නිලධාාරින් : මාතගල් ිනස්ත්රික්කය
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4.

රු සන්ිනත් සමරසංහ මහතා ( රු ගරෝහිණී කුමාරි
විගජ්රත්න මහත්මිය ගවනුව )

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාතයතුමා
ශවනුශවන් මා එම ්ර ානයට පිළිතුර සභා ත* කරනවා.
* සභාගේසය මත තබන ලද ිළිතතුර:

* சபொபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :

* Answer tabled:
(අ

(i)

(மொண்புமிகு சந்தித் சமரசிங்க - மொண்புமிகு (திருமதி) மரொஹினி
குமொொி விமஜரத்ன சொர்பொக )

(The Hon. Sandith Samarasinghe on behalf of the Hon.
(Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)

මාතශල් දිසාික්කයකශත ග්රාම ශසේවා වසම් 4 4ක්කය ඇති අතර
අනුමත සමිේධි නිලනාරින් සශඛ්යාව 2ක්කය ශව්. ශම් වනවිට
2ක්කය ශසේවශත ශයදී ඇත.

සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර ානය - (2 :
(අ

(i)

(ii)

ශම් වනවිට මාතශල් දිසාික්කයකශත සාකයර සමිේධි
නිලනාරින් ශසේවශත ශයදී සිටින ග්රාම නිලනාරි
ශකො ධාසවල නම් කවශර්ද්;
සමිේධි නිලනාරි පුරපුපාඩු පවතින ග්රාම නිලනාරි
වසම් සශඛ්යාව හා ඒවාශත නම් කවශර්ද්;

සමිේධි සශවර්නන නිලනාරින් සඳහා එක්කය ග්රාම නිලනාරි
ශකො ධාසයකට එක්කය අශයකු වන පරිදි ශසේවක සශඛ්යාව
අනුමත කිමමක්කය සිරට කර නැත. ඇතැම් අවසාථාවලදී එක්කය
සමිේධි සශවර්නන නිලනාරිශයකුට ග්රාම ශසේවා වසම්
ශද්කක්කය ශහෝ ඊට වැ,  සශඛ්යාවක්කය ආවරණය කිමමට සිරට ශව්.

ඒ අනුව, අනුමත ශසේවක සශඛ්යාව තුළ පුරපුපාඩු නැත.

(ආ

(ii)

ිහත පිළිතුර අනුව අද්ාළ ශනොශව්.

(iii)

අද්ාළ ශනොශව්.

අද්ාළ ශනොශව්.
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(b)

Will he also inform this House, the reasons led for
the shortage of teachers in GCE (Advanced Level)
science stream?

(c)

If not, why?

අගපොස (උසස් ගප ) ජීව විදයා හා ණිත විෂය
ධාාරා සහිත පාසල් : විස්තර
க.தபொ.த (உயர் தர) உயிொியல் மற்றும் கணிதப்
பொடத்துகறகள் உள்ள பொடசொகலகள்: விபரம்
SCHOOLS WITH GCE (ADVANCED LEVEL) BIOLOGY AND
MATHEMATICS STREAMS: DETAILS

167/’18

5.

රු නිහාල් ලප්පත්ති මහතා ( රු (වවදය) නලින්ද
ජයතිස්ස මහතා ගවනුව )
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி - மொண்புமிகு (கவத்திய
கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ சொர்பொக)

(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. (Dr.)
Nalinda Jayathissa)

රු අකිල විරාජ් කාරියවසේ මහතා

(மொண்புமிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථානායකතුමනි, එම ්ර න
ා යට පිළිතුර මා සභා ත*
කරනවා.
* සභාගේසය මත තබන ලද ිළිතතුර:

* சபொபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :

* Answer tabled:
(අ

(i)

අනයාපන අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර ානය - (1):
(අ

(i)

(ii)

අ.ශපො.ස. (උසසා ශපළ ජීව විද්යා හා ගණිත විෂ්ඨය
නාරාවන්
පැවැත්ශවන
පාසල්
සශඛ්යාව
ශකොපමණද්;

(ආ

(ඇ

අ.ශපො.ස. (උසසා ශපළ විද්යා විෂ්ඨය නාරාවන් සඳහා
වනරුවරුන් හිඟවීමට බලපා ඇති ශහේතු කවශර්ද් යන්නත්
එතුමා ශමම සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්?

- 322

පළාත් පාසල් සශඛ්යාව

- 694
1,016

(ii)

ඔව්.
ජාතික පාසල්වල අ.ශපො.ස. (උසසා ශපළ ජීව විද්යා හා
ගණිත විෂ්ඨය නාරාවන් සඳහා අව ය වනරුවරුන් සශඛ්යාව,
ද්ැනට සිටින සශඛ්යාව හා වනරු පුරපුපාඩු සශඛ්යාව පහත පරිදි
ශව්.

එම විෂ්ඨය නාරාවල එක්කය එක්කය විෂ්ඨය සඳහා, අව ය
වනරුවරුන් සශඛ්යාව, ද්ැනට සිටින වනරුවරුන්
සශඛ්යාව සහ වනරු පුරපුපාඩු සශඛ්යාව ශවන් ශවන්
ව ශයන් කවශර්ද්;

යන්න එතුමා ශමම සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්?

ජාතික පාසල් සශඛ්යාව

ජීව
විද්යාව
733

ශභෞතික
විද්යාව
829

රසායන විද්යාව

අව යතාව

සශතුක්කයත
ගණිතය
733

ද්ැනට

486

550

697

733

ඌනතාව

247

183

132

33

766

ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද්?
(පුරපුපාඩු සශඛ්යාව 4 4කි.

கல்வி அகமச்சகரக் மகட்ட வினொ:
க.தபொ.த (உயர் தர) உயிொியல் மற்றும் கணிதப்
பொடத்துகறகள் கற்பிக்கப்படுகின்ற பொடசொகல
களின் எண்ணிக்கக எவ்வளதவன்பகதயும்;

(அ) (i)

மமற்படி பொடத் துகறகளில் ஒவ்தவொரு பொடத்
துக்கும்
மதகவயொன
ஆசிொியர்களின்
எண்ணிக்கக, இன்றளவில் உள்ள ஆசிொியர்
களின் எண்ணிக்கக மற்றும் தவற்றிடங்களின்
எண்ணிக்கக தவவ்மவறொக யொததன்பகதயும்;

(ii)

அவர் இச் சகபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) க.தபொ.த (உயர் தர) விஞ்ஞொன பொடத்துகறக்கு
ஆசிொியர் பற்றொக்குகற நிலவுவதற்கொன கொரணங்கள்
யொகவ
என்பகதயும்
அவர்
இச்சகபக்கு
அறிவிப்பொரொ?
(இ)

இன்மறல், ஏன்?

(ii)

the number of schools with
(Advanced
Level)
Biology
Mathematics streams; and

ජීව
විද්යාව

ශභෞතික
විද්යාව

රසායන විද්යාව

808

808

791

437

566

665

719

750

242

143

72

අතිරික්කයත 2

(ශමම සිය ද ද්ත්තයන් 1027.02.02 දිනට ශව්.
(ආ

ඔව්.
පැරණි ශජයෂ්ඨාධ වනරුවරුන් විරාම යාම.

පවතින පුරපුපාඩු ශවනුශවන් නව බඳවා ගැතිම් සඳහා විද්යා
උපාධිනාරින් ්රමාණවත් ශලස අයරටම් ශනොකිමම.

Will he inform this House (i)

අව යතා
ව
ද්ැනට
සිටින
ඌනතාව

සශතුක්කයත
ගණිතය

විද්යා උපාධිනාරි පත්වීම් ලැබූ වනරු භවතුන් ශවනත්
රැකියාවලට යාම.

asked the Minister of Education:
(a)

පළාත් පාසල්වල අ.ශපො.ස. (උසසා ශපළ ජීව විද්යා හා
ගණිත විෂ්ඨය නාරාවන් සඳහා අව ය වනරුවරුන් සශඛ්යාව,
ද්ැනට සිටින සශඛ්යාව හා වනරු පුරපුපාඩු සශඛ්යාව පහත පරිදි
ශව්.

GCE
and

separately, in respect of each subject, the
required number of teachers, available
number of teachers and the teacher
vacancies?

්රාශේශීය පාසල්හි ශසේවය සඳහා යාමට වනරුවරුන්ශේ ඇති
අකැමැත්ත.
ජාතික පාසල්වල පවතින අ.ශපො.ස. (උසසා ශපළ විද්යා,
ගණිත වනරු පුරපුපාඩු 4 4 සඳහා උපාධිනාරින් බඳවා
ගැතිමට අනයාපන අමාතයාශ ය කටතුතු කරන අතර,
උපාධිනාරින්ශගන් විභාගයක්කය පවත්වා ශතෝරා ගැතිම මත,
පළමු වටශත ශතෝරා ගැතිම් අනුව පත්වීම් )4ක්කය
1027.21.0 දින ්රද්ානය කරන ලදී.
ිතිරි පුරපුපාඩු පිරවීම සඳහා එම විභාගය සමත් වූ
උපාධිනාරින්ශගන්ම ශද්වන වටශත බඳවා ගැතිම් සිරට කිමමට

791

792

පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු අකිල විරාේ කාරියවසම් මහතා]
ිදිරිශතදී කටතුතු කරනු ලැශබ්. ශමම නව පත්වීම් ලබා
දීශම්දීත් විභාගය සමත් වුවද් පත්වීම් භාර ගැතිමට ශනොහැකි
වීම, පත්වීම් ලබා ගත් නමුත් රාජකාරි භාර ශනොගැතිම, වැඩ
භාර ගත්තා වුවද් ික්කයමනින්ම ින් ිවත්ව යෑම ශබොශහෝ විට
සිරට ශව්.

(ii)

மமற்படி படுககப் பொலத்திற்கு தசலவிடப்பட்ட
பணத்ததொகக யொததன்பகதயும்;

(iii)

மமற்படி படுககப் பொலம் உொிய இடத்துக்குப்
புறம்பொக
பிொிததொரு இடத்தில் அகமக்கப்
பட்டதன் விகளவொக அதகன அகமத்து ஆறு
மொத கொலம் கூட கடப்பதற்கு முன்னனர்
உகடந்து
நொசமகடந்தகமயினொல்
ரூ.
1,874,952.44
நட்டம் ஏற்பட்டுள்ளததன்பகத
அறிவொரொ என்பகதயும்;

(iv)

ஊவொ மொகொணத்தின் பிரதி பிரதம தசயலொளொின்
(தபொறியியல் மசகவகள்) ஆமலொசகனககள
பின்பற்றொகமயின் மூலமும் ஏற்கனமவ தயொொிக்
கப்பட்ட மதிப்பீட்டின் பிரகொரம் தசயலொற்
றொகமயின் மூலமும் கடகமயிகனத் தவறவிட்டு
மமற்படி நட்டத்கத ஏற்படுத்தியகம சம்பந்தமொக
சம்பந்தப்பட்ட உத்திமயொகத்தர் களுக்கு எதிரொக
ஊவொ
மொகொண
அரச
மசகவகள்
ஆகணக்குழுவின் விதப்புகரயின் பிரகொரம்
ஒழுக்கொற்று நடவடிக்கககள் மமற்தகொள்ளப்
பட்டுள்ளதொ என்பகதயும்;

(v)

இவர்களிடமிருந்து
பணத்கத
அறவிட்டுக்
தகொள்வதற்கு
நடவடிக்கக
மமற்தகொள்ளப்
பட்டுள்ளதொ என்பகதயும்;

(vi)

ஆதமனில், அது ததொடர்பொக மமற்தகொள்ளப்
பட்டுள்ள
நடவடிக்கககள்
யொகவதயன்
பகதயும்;

පළාත් පාසල්වල පවතින අ.ශපො.ස. (උසසා ශපළ විද්යා,
ගණිත වනරු පුරපුපාඩු සඳහා වනරුවරුන් බඳවා ගැතිම පළාත්
අනයාපන බලනාරින් විසින් සිරට කරනු ඇත.
(ඇ

අද්ාළ ශනොශව්.

රදාගපොල ගකෝසුව ඉිනකිරීම : විස්තර
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14. රු නිහාල් ලප්පත්ති මහතා ( රු සුනිල් හඳුන්ගනත්ති
මහතා ගවනුව )
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி
ஹந்துன்தனத்தி சொர்பொக)

-

மொண்புமிகு

சுனில்

(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. Sunil
Handunnetti)

පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ ක්රීඩා අමාතයතුමාශගන් ඇූ 
්ර ානය - (2 :
(අ

(i)

ශමොනරාගල
දිසාික්කයකශත
වැල්ලවාය,
පරගසාමශකඩ, රද්ාශපොල ශකෝුභව ඌව පළාත්
සභාව විසින් ිදි කරන ලේද්ක්කයද්;

(ii)

එම ශකෝුභව සඳහා වියද්ම් කළ මුද්ල ශකොපමණද්;

(iii)

එම ශකෝුභව නියමිත සාථානශයන් බැහැරව
ශවනත් සාථානයක ිදිකිමම ශහේතුශවන් එය
ිදිකර මාස හයක්කය ගත වීමට ශපර කැඩී විනා වී
යාශමන්, රුපියල් 2,874,952.44 ක අලාභයක්කය සිරට
වී ඇති බව ද්න්ශන්ද්;

(iv)

ඌව පළාත් නිශයෝජය ්රනාන ශල්කම්ශේ
(ිශජිශන්රු ශසේවා උපශද්සා ශනොපිළිපැද්, සකසා
කරන ලද් ඇසාතශම්න්තුව අනුව කටතුතු ශනොකර,
රාජකාරිය පැහැර හරිමින් ිහත කී අලාභය සිරට
කිමම සම්බන්නශයන් අද්ාළ නිලනාරින්ට එශරහිව
ඌව පළාත් රාජය ශසේවා ශකොමිෂ්ඨන් සභාශව්
නිර්ශේ පරිදි විනය ක්රියාමාර්ග ශගන තිශබ්ද්;

(v)

ඔවුන්ශගන් මුද්ල් අය කර ගැතිමට කටතුතු කර
තිශබ්ද්;

(vi)

එශසේ නම්, ඊට අද්ාළව ශගන ඇති ක්රියාමාර්ග
කවශර්ද්;

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ?
( ஆ) இன்மறல். ஏன்?

asked the of Provincial Councils, Local Government
and Sports:
(a)

Will he inform this House (i)

whether the causeway in Radapola,
Paragasmankada, Wellavaya in the
Moneragala District has been constructed
by the Uva Provincial Council;

(ii)

the amount of money spent on the aforesaid
causeway;

(iii)

whether he is aware that a loss of Rs.
1,874,952.44 has incurred as the aforesaid
causeway got damaged prior to the lapse of
even six months from its construction since
it has not been constructed at the specific
location;

(iv)

whether disciplinary actions have been
taken as per the recommendations of the
Public Services Commission of the Uva
Province against the relevant officers who
have contributed to the aforesaid loss
incurred by neglecting the duty and not
following the instructions of Deputy Chief
Secretary (Engineering Services) of the
Uva Province and not acting in accordance
with the estimates prepared;

(v)

whether arrangements have been made to
recover money from them; and

යන්න එතුමා ශමම සභාවට ද්න්වන්ශන්ද්?
(ආ

ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද්?

மொகொண சகபகள், உள்ளூரொட்சி
டுத்துகற அகமச்சகரக் மகட்ட வினொ:
(அ) (i)

மற்றும்

விகளயொட்

தமொணறொககல மொவட்டத்தின் தவல்லவொய,
பரகஸ்மங்கட, ரதொதபொல படுககப் பொலம் ஊவொ
மொகொண சகபயினொல் நிருமொணிக்கப்பட்டதொ
என்பகதயும்;
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(vi)

(b)

if so, the measures taken with pertinence to
the said matter?

පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාශේ අශක 2/ /2/
- v හා
1027.0).10 දිනැති ලිපිශයන් (ඇමුණුම අශක 0 ** අද්ාළ
ලිපිශගොනු ක, නමින් ලබා ශද්න ශලස නිශයෝජය ්රනාන
ශල්කම් (ිශජිශන්රු ශසේවා ශවත ද්න්වා ඇති අතර,
2017.07.19 දිනැති ලිපිශයන් එම ලිපිශගොනු භාර දීමට
කටතුතු කර ඇත.

If not, why?

රු යන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மொண்புமிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(vi)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා ක්රීඩා
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ්ර ානයට පිළිතුර සභා ත*
කරනවා.
* සභාගේසය මත තබන ලද ිළිතතුර:

* சபொபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :

* Answer tabled:
(අ
(i) ශමොනරාගල දිසාික්කයකශත වැල්ලවාය, පරගසාමශකඩ,
රද්ාශපොල ශකෝුභව ඌව පළාත් සභාශව් ්රනාන අමාතයාශ ය
විසින් ්රාශේශීය සශවර්නන වැඩසටහන යටශත් ශවන් කරන
ලද් ්රතිපාද්න ශයොද්ා ිදිකරන ලේද්කි.
(ii) ශමම ශකෝුභව සඳහා වියද්ම් කළ මුද්ල රුපියල්
1,874,952.44කි.
(iii)

ඔව්.
ඒ බව අද්ාළ කාර්මික නිලනාරියාට විරුේනව නිකුත් කළ
ශචෝද්නා පත්රශයන්ද් සනාථ ශව්.

(iv)

ඔව්.
ශමම ිදිකිමම් සම්බන්නව ඇසාතශම්න්තු සකසා කර ශගවීම්
කටතුතු සිරට කර ඇති වැල්ලවාය ්රාශේශීය ශල්කම්
කාර්යාලය, ඌව පළාත් නිශයෝජය ්රනාන ශල්කම්
(ිශජිශන්රු ශසේවා ශේ සිනි අ ධක්කයෂ්ඨණයට ලක්කය ශනොවන
අතර සාවශේ කටතුතු අමාතයාශ ය යටශත් පාලනය වන
ආයතනයකි. තවද් ්රාශේශීය ශල්කම් කාර්යාලය මන්න්
කරනු ලබන ිදිකිමම් සඳහා වන තාක්කයෂ්ඨණික උපශද්සා ඌව
පළාත් සභාශව් නිශයෝජය ්රනාන ශල්කම් (ිශජිශන්රු
ශසේවා ශවතින් ලබා ශනොගත්තද් ඇසාතශම්න්තු සකසා කර,
ිදිකිමමට හා ශගවීමට අද්ාළව කටතුතු කළ කාර්මික
නිලනාරියා ඌව පළාත් රාජය ශසේවයට අයත් බැවින් ඔහුශේ
විනය බලනාරියා වන නිශයෝජය ්රනාන ශල්කම් (ිශජිශන්රු
ශසේවා නිකුත් කරන ලද් චක්රශල්ඛ්වලට අනුව කටතුතු
කිමමට බැඳී සිටින ශහයින් ශමම නිලනාරියා සම්බන්න
විධිමත් පරිදි විනය කටතුතු සිරට කර ඇත. නමුත් ශගවීම
අනුමත කළ හා සහතික කළ නිලනාරින්ශේ විනය
බලනාරියා නිශයෝජය ්රනාන ශල්කම් (ිශජිශන්රු ශසේවා
ශනොවන බැවින් ඒ පිළිබඳ ශතොරතුරු නිශයෝජය ්රනාන
ශල්කම් (ිශජිශන්රු ශසේවා සතුව ශනොමැති බව ද්න්වා ඇත.
ඒ අනුව විධිමත් පරිදි විනය නිශයෝග නිකුත් කර ඇති අතර
පළාත් රාජය ශසේවා ශකොමිසමටද් අද්ාළ කාර්මික නිලනාරි
අභියාචනයක්කය ිදිරිපත් කරන ලද් අතර එය සලකා බැලූ
පළාත් රාජය ශසේවා ශකොමිසම පහත පරිදි විනය ක්රියාමාර්ග
සශශ ෝනනය කර ඇත. (ඇමුණුම අශක 02 **

(v)

01.

අද්ාළ නිලනාරියා ඌව පළාත් සභා විනය කාර්යය
සශග්රහශත 1 . .2 ්රකාරව 102 .0).0 දින සිට
ශසේවශයන් පහ කිමමට හා

02.

ශකෝුභව කැඩී යාම නිසා රජයට සිරට වූ අලාභය වූ
රුපියල් 2,874,952.44ක මුද්ල එම නිලනාරියාශගන්
අධිභාර කර ගැතිමට රණරණය කර ඇත. (ඇමුණුම
අශක 01 **

ිහත සශශ ෝධිත විනය නිශයෝගය, නිශයෝජය ්රනාන
ශල්කම් (ිශජිශන්රු ශසේවා ශේ අශක 20/2/2/ /2 හා
1027.04.1 දිනැති ලිපිශයන් බරටල්ල වාරිමාර්ග අනයක්කයෂ්ඨ
මන්න් කාර්මික නිලනාරි ඊ.එම්.එන්.ජී. එදිරිූ රිය මහතාට
භාර දීමට ලියාපදිශචි තැපෑශලන් ශයොමු කර ඇත. (ඇමුණුම
අශක 0 ** ශමම විනය නිශයෝගයට එශරහිව ඔහු විසින්
ිදිරිපත් කර ඇති අභියාචනය සලකා බැලීම සඳහා ඌව

(ආ

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාශේ පිළිතුරු ලැශබන ශතක්කය පළාත්
රාජය ශසේවා ශකොමිසශම් විනය නිශයෝග ක්රියාත්මක කිමමට
ශනොහැකිව ඇති බව ඌව පළාත් ්රනාන ශල්කම් මා ශවත
ද්න්වා ඇත.

අද්ාළ ශනොශව්.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මීය ළඟට, ශනොපැමිණීශම් අවසරය පිළිබඳ ශයෝජනාව.
ජාතික ලැයිසාතු පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී ගරු සිරිනාල් ද් ශමල්
මහතාශේ ශනොපැමිණීශම් අවසරය පිළිබඳ ශයෝජනාව, ගරු
පාර්ලිශම්න්තුශව් ආණ්ඩු පාර් ාවශත ්රනාන සශවිනායකතුමා විසින්
ිදිරිපත් කිමම.

ගනොපැමිණීගේ අවසරය: රු සරිනාල් ද
ගමල් මහතා

வரொதிருக்க அனுமதி : மொண்புமிகு சிறினொல்
டி தமல்
LEAVE OF ABSENCE: HON. SIRINAL DE MEL
රු යන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மொண்புமிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

I move,

"That the Hon. Sirinal de Mel, National List Member of Parliament
be granted leave in terms of the Article 66 (f) of the Constitution to
be absent from the sittings of Parliament for a period of three
months from July 19th, 2018 to October 18th 2018."

ප්රශ්්නය විමසන ලිනන්, සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

අමාතයාශ නිශව්ද්න. ගරු රාජය වයවසාය හා මහනුවර නගර
සශවර්නන අමාතයතුමා. [බානා කිමමක්කය] ශපොේඩක්කය ින්න, ගරු
දිශන්ෂ්ඨා වනණවර්නන මන්ත්රීතුමනි. අපට තව වැඩ කටතුතු
තිශබනවා.

රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.
රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

What is your point of Order?

—————————
* * පුස්තකාලගත තබා ඇත.

—————————
* * පුස්තකාලගත තබා ඇත.

**

**

* * நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
Placed in the Library.

* * நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
Placed in the Library.
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පාර්ලිශම්න්තුව
රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒකාබේන විපක්කයෂ්ඨශත මන්ත්රීන් පිරිසක්කය
මීය ට සති ශද්කකට ශපරාතුව ඔබතුමා හමු වුණා. එම අවසාථාශව්දී
අපි ඔබතුමාට කරුණු ිදිරිපත් කළා, ඒකාබේන විපක්කයෂ්ඨය සමඟ
පාර්ලිශම්න්තුශව් විරුේන පක්කයෂ්ඨශත අුභන් ශගන සිටින, ආණ්ඩුවට
එශරහිව දිගටම ඡන්ද්ය පාවිච්චි කරන, ආණ්ඩුව විශව්චනයට ලක්කය
කරන, එකම මන්ත්රී කණ්ඩායමක්කය හැටියට අශපු කණ්ඩායම
මන්ත්රීවරුන් 70ශද්නකු නිශයෝජනය කරන බව. ඔබතුමා ඒක
පිළිශගන තිශබනවා. 70ශද්නකු නිශයෝජනය කරන විපක්කයෂ්ඨශත
්රනාන කණ්ඩායම වන අශපු මන්ත්රී කණ්ඩායශම් කරුණු ිදිරිපත්
කිමම පිළිශගන, ගරු කථානායකතුමා අ දතින් රණන්රටවක්කය ්රකා
කිමමට සති ශද්කක කාලයක්කය ිල්ලා සිට, අශගෝසාතු මස 7වන දින
-එනම් අද්- පාර්ලිශම්න්තුශව්දී ඒ පිළිබඳ ්රකා යක්කය කරන බව අප
ශවත ද්න්වා සිටියා.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ඒ ගැන පැහැදිලි කිමමක්කය කරන්නද්?

රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශම්ක බරපතළ ්ර ානයක්කය. ඔබතුමාට ශපෞේගලිකව, - [බානා
කිමමක්කය]

්රකා කරනවා නම් ඒක ඒ ශවලාශව්ම ඔබතුමාට කරන්න
තිබුණා. ඔබතුමා පැහැදිලිව පිළිගත්තා, "ground situation has
changed" කියලා; යථාර්ථ තත්ත්වයක්කය තිශබනවා, 70ශද්නකු අප
සමඟ ින්නවා කියන එක ඔබතුමා ශත්රුම් ගත්තා. ිතින් 70,
16ට වඩා වැ, යි. ඒ වාශේම 70, 16යි )යි එකතු කළාම එන 11ට
වඩා වැ, යි. 2) එකතු කිමම ) එතශකොට 11යි. 11 එකතු කිමම
1 ටත් වඩා වැ, යි 70.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගණන් හරි. ද්ැන් ්ර ානය කියන්න.

රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

්ර ානය ශමයයි. විරුේන පක්කයෂ්ඨශත කණ්ඩායම හැටියට,-

රු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නැඟී සටිගතය.
எழுந்தொர்.
rose.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

රු කථානායකතුමා

එතුමාට අවසාථාව ශද්න්න.

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි, ඔබතුමා කියන්න.

රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශම්ක ශපෞේගලික ්ර ානයක්කය කියලා හිතන්න එපා.

රු කථානායකතුමා

රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශම් කාරණය බරපතළයි. ඇත්ත තමයි. අපි නිශයෝජනය
කරන්ශන් මහින්ද් රාජපක්කයෂ්ඨ මැතිතුමාශේ නායකත්වය. ශම් රශ
මිනිසාුභ මිලියන ගණනක්කය අපට ඡන්ද්ය දීලා තිශබනවා. [බානා
කිමම්] ඒ නිසා ශම් කාරණය මට කියන්න ශද්න්න. ගරු
සභානායකතුමා ශපොේඩක්කය මට ිඩ ශද්න්න.

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

නැහැ, නැහැ. මම ද්න්නවා.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශම්ක මුව) පාර්ලිශම්න්තු ්රජාතන්ත්රවාද්යටම විකිති සාවභාවය
ශගශනන බරපතළ ්ර ානයක්කය. අපි පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්
හැටියට ශම් ගරු සභාවට ඇවිත් පාර්ලිශම්න්තුව ආරක්කයෂ්ඨා කර
ගැතිම සඳහා සානාරණව, දිගටම සහශයෝගය ද්ක්කයවා තිශබනවා.
ද්ැන් අවුරුරට ක්කය ගත ශවලා තිශබනවා. ශම් අවුරුරට තුළ ආණ්ඩුව
පැත්ශත් ින්න සශඛ්යාව අඩු ශවලා අශපු පැත්තට ක ටිය ඇවිත්
තිශබනවා. ද්ැන් 1 ශද්නකු නිශයෝජනය කරන එක්කයසත් ජනතා
නිද්හසා සන්නානශත ශල්කම්වරයකු ගැන ඊශත උශේ සිට හැම
තැනම ්රචාරය ශවනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ශම් ්ර න
ා ශත
කරුණු ශද්කක්කය තිශබනවා. ඔබතුමා ිල්ලා සිටි ලිපිය අපි ිදිරිපත්
කළා, අශපු පක්කයෂ්ඨ නායකයන් අත්සන් කරලා. ඒ විතරක්කය ශනොශවයි,
අශපු මුව)මහත් මන්ත්රී කණ්ඩායශම් වගකීම ද්රන නායකයන්
අත්සන් තබා එය භාර රටන්නා. ඔබතුමාශේ සාකච්ඡාශව්දී පැහැදිලි
වුණා, අ දත් රණරණයක්කය ්රකා කරන බව. අ දත් රණරණයක්කය ්රකා
කරනවා කියන්ශන් පැරණි රණරණය ශනොශවයි. පැරණි රණරණය

ඔබතුමාට අවසාථාව ශද්න්නම්.[බානා කිමම්]

රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

You are not party to this.
to place this matter.

Please give me room just

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Dinesh Gunawardena, please come to the point.
රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Give me a few minutes. - [Interruption] Hon. Leader
of the House, you are not the spokesman.
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රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Leader of the House, let him finish. I will give
you time.
රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තු සම්්රද්ාය අනුව,
අමිර්තලිශගම් විපක්කයෂ්ඨ නායකතුමා යටශත් මම කටතුතු කර
තිශබනවා. ශමොකද්, ඒ ශවලාශව් ශ්රී ලශකා නිද්හසා පක්කයෂ්ඨයි , මමයි,
සරත් මුත්ශත ටුශව්ගම මැතිතුමායි අපි ද්ස ශද්නායි හිටිශත. ඊට
වඩා අමිර්තලිශගම් මැතිතුමාශේ පක්කයෂ්ඨයට හිටියා. නමුත් ශමතැනදී
තිශබන්ශන් සම්පන්ද්න් මැතිතුමා සමඟ ශපෞේගලික ්ර ානයක්කය
ශනොශවයි. ඒක ශහොඳින් මතක තබාගත තුතුයි.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒක ශහොඳින් මතක තියා ගන්නවා. කියන්න.

රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

පාර්ලිශම්න්තුව, පාර්ලිශම්න්තු සම්්රද්ාය අනුව හැම
කථානායකවරශයක්කයම විරුේන පක්කයෂ්ඨශත වැ,  මන්ත්රී සශඛ්යාව හිමි
කණ්ඩායම පිළිඅරශගන එයට විපක්කයෂ්ඨ නායකකම භාරදීලා
තිශබනවා. ඒ විපක්කයෂ්ඨ නායකයාශේ කණ්ඩායම විසින් තමයි
විවාද්වලදී කරුණු ිදිරිපත් කිමම, විරුේන විම, කථානායකවරයා
එක්කයක තිශබන පාර්ලිශම්න්තු පිළිශවත් පිළිබඳ රණරණය කිමම, ඒවා
යටපත් කිමමට,-

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ික්කයමනින් කියන්න.

රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ික්කයමනින් කියන්න බැහැ.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

කලබල ශවන්න එපා. ික්කයමනින් කියන්න.

රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Give me room. ික්කයමනින් කියන්න බැහැ. හදිසාසියක්කය නැහැ.
අපි අවුරුරට තුනක්කය බලාශගන හිටියා. [බානා කිමම්]

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ද්ැන් කියන්න.

රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අපි ිදිරිපත් කරන ඊළඟ කාරණය ශම්කයි. [බානා කිමම්]
ඔබතුමා අපට වි ාවාසය ඇති කළා, අ දත් සාථාවර නිශයෝග ඇති
කළාම අ දත් රණරණ ගන්න ශවනවා කියා.
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New Standing Orders were brought in only three
months ago. According to the new Standing Orders, you
have appointed all the Committees afresh, which means
under the new Standing Orders, you have to make a fresh
announcement with regard to this. That is the second
issue that I am raising today.
රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Okay, good.

රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

We do not want the Hon. Speaker to be devalued
being dictated by letters sent by incompetent, inefficient
and ignorant secretaries of political parties. They have no
role to play in Parliament. Parliament is supreme. That is
what we are fighting for. That is what you have stated.
That is what the Supreme Court has stated. Even if you
make an error, that error cannot be corrected by the
Supreme Court because Parliament is supreme. So, you
cannot be dictated by a letter written by an ignorant
official.
රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

I am not dictated by anybody. But you can say so.
රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

I am concluding.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Good.

රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා පුභගිය ආණ්ඩුව පැවැති
කාලශත විපක්කයෂ්ඨශත ිඳලා අශපු ආණ්ඩුව පැත්තට ආවා. ඔබතුමා
සහ බන්රටල වනණවර්නන මන්ත්රීතුමා ඇතුව) 1 ශද්ශනක්කය එද්ා
ඇවිල්ලා අශපු පැත්ශත් ිඳගත්තා. එද්ා UNP එශකන් 1 ශද්ශනක්කය
ඇවිල්ලා අශපු ආණ්ඩුව පැත්ශත් ිඳගත්තා. අමතක කරන්න එපා,
එද්ා විරුේන පක්කයෂ්ඨශත නායකතුමාශේ විරුේන පක්කයෂ්ඨ නායකකම
නැති ශවනවයි කියලා තර්කයක්කය ශගනාශව් නැති බව. මම ශම් ටික
මතක්කය කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ඔබතුමා ද්න්නවා, ලශකා ිතිහාසශත
ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව් මන්ත්රීවරු ශම් පාර් ව
ා ශයන් එහා
පාර් ාවයටත්, ඒ පාර් ව
ා ශයන් ශම් පාර් ව
ා යටත් ඇවිල්ලා තිශබන
බව. 2 7දී ආචාර්ය එන්.එම්. ශපශර්රා මැතිතුමා විරුේන පක්කයෂ්ඨශත
නායකයා හැටියට වැඩ කළා.
එතුමා අවුරුරට 1ක්කය විපක්කයෂ්ඨ
නායකකම බාර ගත්ශත් නැහැ. ඊට පසාශසේ ගරු එසා.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී.
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ඒ පාර් ාවශයන් ශම් පාර් ාවයට
ඇවිල්ලා විරුේන පක්කයෂ්ඨශත නායකයාශේ පිටිපසාශසේ ිඳශගන
හිටියා. ඊට පසාශසේ මහ මැතිවරණශතදී විරුේන පක්කයෂ්ඨ නායකයා
බවට පත් වුණා. මම ශම්වා ඔබතුමාට මතක්කය කරන්ශන්
පාර්ලිශම්න්තු සම්්රද්ාය හානි කරන තත්ත්වයකට පරිවර්තනය
කිමශම් වැරැදි, ශනොමඟ යවන රණන්රටවක්කය, අසානාරණ රණරණයක්කය
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු දිශන්ෂ්ඨා වනණවර්නන මහතා]

විපක්කයෂ්ඨශත ්රනානතම කණ්ඩායම වන ඒකාබේන විපක්කයෂ්ඨශත
මන්ත්රීවරු 70ශද්නාට ඔබතුමා අද් ්රකා කශළොත්, ඔබතුමා
පාර්ලිශම්න්තු ්රජාතන්ත්රවාද්යම අවලශවන කාසියක්කය බවට පත් කරන
කනගාටුද්ායක කථානායකවරයා බවට,-[බානා කිමම්]- අද්
වනතුරු,-[බානා කිමම්]- මම අවසාන කරන්නම්. මට mike එක
ශද්න්න, මම අවසාන කරන්නම්.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමාට දිගටම mike එක දීලා තිශබනවා.

රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Hon. Leader of the House, finally I state that we
Members of the House have been recognized by you and
over the years our membership has risen and today we
have reached 70. Now you cannot say that you have not
recognized us. You have recognized our Members and we
have come up to 70, which is the largest number of
Members in the Opposition. We are not Members of this
Government which has failed. This Government has
failed to maintain even the decorum of Parliament. They
have flouted all the procedures and traditions of this
Parliament. If you try to say that the Government can
dictate who is going to be the Leader or the leading group
in the Opposition it is a very sad moment in
Parliamentary democracy.
I request you, Hon. Speaker, to make an
announcement on this matter without delaying or dillydallying and causing Parliament to discredit.
[Interruption]
රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Yes, Leader of the House.
රු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුව පිළිගන්ශන් පිළිගත්
ශේ පාලන පක්කයෂ්ඨ පමණයි. ඒකාබේන විපක්කයෂ්ඨය ශේ පාලන
පක්කයෂ්ඨයක්කය ශනොශවයි, කල්ලියක්කය පමණයි. ඒක කල්ලියක්කය.

රු ගජෝන් අමරතුං මහතා

(மொண்புமிகு மஜொன் அமரதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

"ආවා" කල්ලිය. [බානා කිමම්]

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ිසාශසල්ලාම මට අවසාථාව ශද්න්න. දිශන්ෂ්ඨා වනණවර්නන
මැතිතුමා මන්ත්රී කණ්ඩායමක්කය සමඟ ඇවිත් වාචිකව මශගන් ශම්
ිල්ලීම කළ බව මට මතකයි. ඒ අවසාථාශව් මම ගරු මන්ත්රීතුමාට
කිව්වා, "කරුණාකර මට ශම්ක ලිඛිතව ශද්න්න. අද් ලිඛිතව
රටන්ශනොත් 7වැනිද්ා ශවනශකොට මට පිළිතුරක්කය ශද්න්න පුව)වන්."

කියා. ශබොශහෝ දින ගණනක්කය ගියාට පුභ මීය ට දින කිහිපයකට
ිසාශසල්ලා පුභ ගිය සතිශත ද්වසක තමයි මට ශම් ිල්ලීම ලිඛිතව
ලබා රටන්ශන්. ඊට පසාශසේ පුභ ගිය ද්ා පැවැති පක්කයෂ්ඨ නායක
රැසාවීශම්දී මම එතුමාට කිව්වා, "ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ශම්
ිල්ලීම ිදිරිපත් කශළේ ්රමාද් ශවලා. ඒ නිසා මම 7වැනිද්ා
පිළිතුරක්කය ශද්න්ශන් නැහැ. ශම් සතිශත ශවනත් ද්වසක පිළිතුරක්කය
ශද්න්නම්." කියා. ඒක ඔබතුමාට අමතක වුණාද් කියා මම ද්න්ශන්
නැහැ. ඒ ශවලාශව් එතුමා ඒකට එකඟ වුණා. [බානා කිමම්] ඒ
වාශේම මම ශමතුමාශේ,- [බානා කිමම්] ශපොේඩක්කය ින්න,
ශපොේඩක්කය ින්න. ඒ වාශේම පක්කයෂ්ඨවලට ශව්ලාව ලබා දීශම්දී
ශමතුමන්ලාශේ කණ්ඩායශම් මන්ත්රීවරු 70ක්කය සිටින බව
පිළිඅරශගන ්රජාතන්ත්රවාදීව තමයි මම සෑම විටම කටතුතු
කරන්ශන්. අද්ත් ඔබතුමාට අව ය ශව්ලාව ලබා රටන්නා. තවත්
කාලය අව ය නම් ලබා ශද්න්න පුව)වන්. ඒ වාශේම කාරක සභා
සාමාජිකයන් පත් කිමශම්දී සාකච්ඡා කර අව ය නම් තවත් වැ, 
කරන්න අපි ලැහැසාතියි.
අශනක්කය කරුණ ශමයයි. ඒ පක්කයෂ්ඨශයන් පත් වුණු මන්ත්රීවරු
පිළිබඳව නිල රණරණ ගැතිම මශේ තුතුකමක්කය. මම වරද්ක්කය කර
නැහැ. අද් ප.ව. ට පක්කයෂ්ඨ නායකයින් සමඟත් සාකච්ඡා කරන්න
බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. සාකච්ඡා කර ශම් සතිය ඇතුළත මශේ
රණරණය ිදිරිපත් කරන්නම්. මට තිති උපශද්සා ගන්න තිශබනවා.
ඒකාධිපතිශයක්කය ව ශයන් ශනොශවයි මම කථා කරන්ශන්. මම
හැකිතාක්කය සානාරණ වුණා, හැකිතාක්කය රටරට ්රජාතන්ත්රවාදී වුණා.
හද්වතට ත ටු කර
බැ දශවොත් ඔබතුමාටත් ඒක ද්ැශනයි.
පාර්ලිශම්න්තුශව් කාශේත් ශගෞරවය මම පුව)වන් තරම් ආරක්කයෂ්ඨා
කරනවා. එශහම තිම යදීත් ඊශත ශපශර්ද්ා මට ශපෞේගලිකව
අපහාස කළා. මම ඒ ශේවල් ගැන කථා කරන්ශන් නැහැ. මිය ගිය
මාශේ දියණිය සම්බන්නශයනුත් සමහර ශවබ්සයි වල සඳහන්
කර තිබුණා. මම ඒවා ගැන කථා කරන්ශන් නැහැ. සමහර අය ඒ
තත්ත්වයට පත් වුණා. මට ලේජයි. ඒ තත්ත්වයට පැමිණීම ගැන
මට ලේජයි. නමුත්, මම ්රජාතන්ත්රවාදීව ක්රියා කළා.
අද් පක්කයෂ්ඨ නායක රැසාවීශම්දී මම ශමය සඳහන් කරන්නම්.
ඊට පසාශසේ ශහට අපට ඒ ගැන කථා කරන්නට පුව)වන්.
ද්ැන් ගරු ඩලසා අලහපුශපරුම මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. ඊට
පසාශසේ එතුමාට කථා කරන්නට පුව)වන්. වාද්යක්කය යන්න බැහැ.

රු ඩලස් අලහප්ගපරුම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

කරුණු
පැහැදිලි
කථානායකතුමනි.

කිමමක්කය

අව ය

ශවනවා

ගරු

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

කියන්න.

රු ඩලස් අලහප්ගපරුම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගරු කථානායකතුමනි, ඇයි ශම් ිල්ලීම කරන්ශන් කියන එක
පිළිබඳව බරපතළ ශලස කරුණු පැහැදිලි කිමම් කිහිපයක්කය
තිශබනවා. පළමුශවන්ම කියන්නට ඕනෑ, ශම්ක ඔබතුමා සහ
ඔබතුමාශේ ආණ්ඩුශව් මානය විසින් "සම්පන්ද්න් මැතිතුමාට
එශරහිව දිශන්ෂ්ඨා වනණවර්නන මැතිතුමා" කියන සමීය කරණයට ලඝු
කරන්නට හැරටව බව. ඒ, ශම් රශ ඇතැම් මානය - විශ ේෂ්ඨශයන්ම
ආණ්ඩුශව් මානය- සහ ශේ පාලනඥයන් විසින්. ගරු
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කථානායකතුමනි, "සම්පන්ද්න් මහත්මයා ශවනුවට දිශන්ෂ්ඨා
වනණවර්නන මහත්මයා පත්කිමමක්කය" කියන තැනට ශම්ක ලඝු
කරන්නට එපා. අපි - ඒකාබේන විපක්කයෂ්ඨශත මන්ත්රීවරුන්- ිල්ලා
සිටින්ශන්, විපක්කයෂ්ඨශත නිල ශමශහයවීම, නිල වගකීම, නිල අයිතිය
ලබා ශද්න්නටය කියන ිල්ලීමයි. ශම්, තනතුරක්කය ිල්ලන
කාරණයක්කය ශනොශවයි. තනතුර කියන කාරණය එක කාරණාවක්කය
විතරයි. ශම් රශ හඬක්කය නැති මිනිුභන්ශේ හඬ ශමහිදී මතු කිමම
සඳහා අයිතියක්කය ශම් ිල්ලන්ශන්. තමුන්නාන්ශසේලා ශම් ද්ක්කයවා
ශගොඩ නැඟූ මූලික තර්කය වැරදියි. විශ ේෂ්ඨශයන්ම අශපු සශහෝද්ර
භාෂ්ඨාව වූ ද්මිළ භාෂ්ඨාව මානයය කර ගත් ඇතැම් ද්මිළ මානයය
ශමය රටට ශගන යන්ශන් ඒ ආකාරශයන්. ගරු කථානායකතුමනි,
ඇයි අපි එශහම ිල්ලන්ශන්? ඊට ්රනාන කාරණා කිහිපයක්කය
තිශබනවා. ඒවා ගරු දිශන්ෂ්ඨා වනණවර්නන මැතිතුමා කිව්වා. අශපු
කණ්ඩායම හැත්තෑවක්කය ගරු කථානායකතුමනි. හැත්තෑවක්කය!
ඔබතුමා හැත්තෑවක්කය නැහැ කියනවා නම් අවම ව ශයන් හැට
නවයක්කය ින්නා බව වගකීශමන් කියනවා.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

හැට නවයද්, හැත්තෑවද් කියන එක අතර තිශබන්ශන් ුභව)
ශවනසක්කය. ඒ ගැන විවාද්යක්කය නැහැ ශන්. තමුන්නාන්ශසේශේ අද්හස
කියා ශගන යන්න.

රු ඩලස් අලහප්ගපරුම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගරු කථානායකතුමනි, පළමුවන කාරණය ශමයයි.
ඒ
සශඛ්යාව මුව) පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී සශඛ්යාශවන් සියයට 2 ක්කය.
ශද්වන කාරණය, ගරු දිශන්ෂ්ඨා වනණවර්නන මැතිතුමා කියපු
කාරණයමයි. ඒ කියන්ශන් ශම් තමයි පාර්ලිශම්න්තු ශද්වැනි
වි ාලතම කණ්ඩායම. මන්ත්රීවරු එක්කයසත් ජාතික පක්කයෂ්ඨශත
ින්ශන් 20)යි; ඒකාබේන විපක්කයෂ්ඨශත 70යි; එක්කයසත් ජනතා
නිද්හසා සන්නානශත 1 යි; ටීඑන්ඒ එශක්කය 2)යි; ශේවීපී එශක්කය
0)යි; ඊපීඩීපී එශක්කය 02යි. හැබැයි, ද්ැනට විපක්කයෂ්ඨශත පරිමාව
ශකොතැනද් තිශබන්ශන්? විපක්කයෂ්ඨශත නායකත්වය දී තිශබන්ශන්
ශද්සිය විසිපශහන් 2)ක්කය තිශබන තැනට. එය සියයට 7යි! විපක්කයෂ්ඨ
සශවිනායක ුරරය ශකොතැනට දී තිශබන්ශන්? ශද්සිය විසිපශහන්
)ක්කය තිශබන තැනට. එයින් සියයට 1. යි නිශයෝජනය ශවන්ශන්.
සියයට 2ක අයිතියයි අපි ශම් ිල්ලන්ශන්.
ඊළඟ කාරණය ගරු කථානායකතුමනි, අපි අවුරුරට තුනක්කය
අඛ්ණ්ඩව විපක්කයෂ්ඨශත ිඳශගන තිශබනවා. ශම් අවුරුරට තුශන්ම අය
වැයට එශරහිව ඡන්ද්ය පාවිච්චි කර තිශබනවා. ශම් අවුරුරට තුශන්ම
විපක්කයෂ්ඨය නිශයෝජනය කරමින් කථා කර තිශබනවා. ශම් අවුරුරට
තුශන්ම අපි විපක්කයෂ්ඨය නිශයෝජනය කරමින්, ඔබතුමාව කමිටුවලට
පත් කර තිශබනවා.
ඊළඟ කාරණය ගරු කථානායකතුමනි, ශම් පාර්ලිශම්න්තු
ිතිහාසශත අපි ිල්ලන ශම් සම්්රද්ාය ඒකාබේන විපක්කයෂ්ඨය විතරක්කය
ිල්ලන සම්්රද්ායක්කය ශනොශවයි.
ශම් සභාවට ශම් සම්්රද්ාය හුමන්වා රටන්ශන් කවුද්? ඒක කශළේ
ඒකාබේනශයන් ශනොශවයි. අපි කාරුණිකව හා ශගෞරවශයන්
ඔබතුමන්ලාශගන් ිල්ලන්ශන් ඒකයි. අතිගරු ජනාධිපති
වමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිතුමා, ගරු අග්රමාතය රනිල් වික්රමසිශහ
මැතිතුමා, ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන ඇමතිතුමා විධියට
ඔබතුමා, ගරු සභානායකතුමා ඇතුව) ශම් සිය දශද්නාම 1024
ජනවාරි මාසශත 0 ශවනි ද්ා හුමන්වා රටන් සම්්රද්ාය ශම්කයි. ගරු
කථානායකතුමනි, 1024 ජනවාරි 0 ශවනි ද්ා සිට අශගෝසාතු 27

ශවනි ද්ා වන ශතක්කය ශම් රශ
පක්කයෂ්ඨයයි නිශයෝජනය කශළේ.

ජනාධිපතිතුමා ශ්රී ලශකා නිද්හසා

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ජනවාරි මාසශත මම කථානායක ශනොශවයි.

රු ඩලස් අලහප්ගපරුම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගරු කථානායකතුමනි, එවකට ඔබතුමා පළාත් පාලන ඇමති.
ශම් සම්්රද්ාය හුමන්වා ශද්මින් මාස හතක්කය ශම් උත්තමතර
සම්්රද්ාය ශමශහයවපු "යහ පාලනය" නමින් මුද්රා තැබූ
ඔබතුමන්ලාශේ සශකල්පය ගැනයි අපි කථා කරන්ශන්. ශම්ක JO
එක අ දශතන් ිල්ලන සම්්රද්ායයක්කය ශනොශවයි; නව සම්්රද්ායයක්කය
ශනොශවයි. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාශේම අප නිශයෝජනය
කරන කණ්ඩායම කවුද්? ශම් රශ පැරණිම ශේ පාලන පක්කයෂ්ඨය
වන ලශකා සම සමාජ පක්කයෂ්ඨශත ිඳලා ශම් රශ ළා බාලම
ශේ පාලන පක්කයෂ්ඨය වන ශ්රී ලශකා ශපොරටජන ශපරමුණ ද්ක්කයවා වූ
පිළිගත් ශේ පාලන පක්කයෂ්ඨ 2 ත්, එයින් 4ක්කය -

රු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නැඟී සටිගතය.
எழுந்தொர்.
rose.

රු මන්ත්රීවරගයක්

(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

''යන්ශන ශකොශහද්, මල්ශල ශපොල්''. ඔබතුමා වා, ශවන්න. [බානා කිමම්]

රු ඩලස් අලහප්ගපරුම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාට මම උත්තර ශද්න්නම්.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Yes, Hon. Leader of the House.
රු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, ශමතුමාශේ ශේ පාලන පක්කයෂ්ඨය
ශමොකක්කයද්?

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

හරි, පිළිතුරු ශද්න්න.

රු ඩලස් අලහප්ගපරුම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගරු කථානායකතුමනි, -

803

පාර්ලිශම්න්තුව
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(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)
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රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මම ඒක බලලා තිශබනවා.

[මූලාසනගත අණ පරිින ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

රු ඩලස් අලහප්ගපරුම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගරු කථානායකතුමනි, මම අවසාන ව ශයන් ශම් කරුණ
කියන්ශන්. කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා හැම ද්ාම පටලවා ගන්නවා.
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාශේ පටලැවිල්ශල් බරපතළකම ඔබතුමා
ශත්රුම් ගන්ශන් ඔබතුමාශේ නශම්

[මූලාසනගත අණ පරිින ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

රු ඩලස් අලහප්ගපරුම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගරු කථානායකතුමනි, හැන්සාේ වාර්තාශව් සඳහන් වන ශමම
ශකොටස මට සභාගත කරන්න ඕනෑ.
ගරු කථානායකතුමනි, 2
මාර්තු 1 ශවනිද්ා හැන්සාේ
වාර්තාශව් 1 සහ 14 රණරු අශක යටශත් එච්.එම්. ශමොශහොමේ
කථානායකතුමා ශමශසේ කියනවා:
"I wish to state that Mrs. Sirimavo Bandaranaike, as the Leader of
the Opposition, in her letter dated 18.3.93 informed me that Mr. K.
B. Ratnayake will attend to her work during her absence from the
country."

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමා එහි අමාරුව එද්ාට ශත්රුම් ගතිවි. [බානා කිමම්] එද්ාට
තමයි ශත්රුම් ගන්ශන්.
එශතක්කය පැටශලනවා. ගරු
කථානායකතුමනි, අවසාන ව ශයන් - [බානා කිමම්]

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Order, please!

රු ඩලස් අලහප්ගපරුම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගරු
කථානායකතුමනි,
ශම්
සභාශව්
ඓතිහාසික
පරමාද්ර් යන් තිශබනවා; ශම් සභාශව් රණන්රට ගත් විධියක්කය
තිශබනවා.

ශහොඳයි. ගරු මන්ත්රීතුමා, මම ගිය සතිශයත් ශම්ක කිශයව්වා.
මම පුභගිය වාර්තා සියල්ල බැ දවා. කියන්න තිශබන්ශන් එපමණ
ද්?

රු ඩලස් අලහප්ගපරුම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගරු කථානායකතුමනි, මම අවසන් කරන්නම්.

It further states:
"Subsequently, yesterday afternoon, letters signed by a majority of
hon. Members of Parliament of the SLFP were delivered to me
requesting me to recognise Mr. Anura Bandaranaike, Member of
Parliament as Acting Leader of the Opposition."

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි, ඒක මම බලන්නම්.

රු ඩලස් අලහප්ගපරුම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ඔබතුමාශේ පූර්වගාමීය  කථානායකතුශමක්කය තමයි එම්.එච්.
ශමොශහොමේ මැතිතුමා. එතුමා 2
මාර්තු 1 ශවනිද්ා කරපු
කථාවක්කය තිශබනවා. වර්තමාන අග්රාමාතය ගරු රනිල් වික්රමසිශහ
මැතිතුමාත් එවිට ගරු සභාශව් ිඳලා තිශබනවා. සිරිමාශවෝ
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය විශේ ගත වන අවසාථාවකදී එතුමිය
ගරු කථානායකතුමාට ලිපියක්කය ශයොමු කරනවා, "වැඩ බලන
විපක්කයෂ්ඨනායකවරයා ශලස ගරු ශක්කය.බී.රත්නායක මන්ත්රීතුමා පත්
කරන්න" කියලා. ඒ ලිපිය ගරු කථානායකතුමාශේ අතට
ලැබුණාට පුභව ශ්රී ලශකා නිද්හසා පක්කයෂ්ඨ මන්ත්රීවරුන් බහුතරයක්කය
අත්සන් කරලා කථානායකතුමාට ලිපියක්කය භාර ශද්නවා,
"ශක්කය.බී.රත්නායක
මන්ත්රීතුමා
ශනොශවයි,
ගරු
අනුර
බණ්ඩාරනායක මන්ත්රීතුමා වැඩබලන විපක්කයෂ්ඨනායකවරයා ශලස
පත් කරන්න" කියලා. ශමන්න, ඒ සඳහා දීපු රණන්රටව ගරු
කථානායකතුමනි. පාර්ලිශම්න්තුශව්, 2
මාර්තු 1 ශවනිද්ා
හැන්සාේ වාර්තාව ශමන්න. එහි ශමශසේ සඳහන් වනවා,-

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි ගරු මන්ත්රීතුමා. ශබොශහොම සාතුතියි. මම ඒක කියවලා
තිශබනවා. ඔබතුමා ආපහු කියවන්න ඕනෑ නැහැ.

රු ඩලස් අලහප්ගපරුම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

It states:

"In view of the circumstances that a majority of SLFP Members of
Parliament have indicated to me in writing that they would wish
that Mr. Anura Bandaranaike be recognised as Acting Leader of the
Opposition. I have therefore, recognised Mr. Anura Bandaranaike
as Acting Leader of the Opposition until the return of Mrs.
Bandaranaike to the country."

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි, ශබොශහොම සාතුතියි.

රු ඩලස් අලහප්ගපරුම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ශමන්න, සම්්රද්ාය. ඒ නිසා ශම් සභාශව් ශම් හඬ මතු
කරන්ශන් ශපෞේගලික තරහකට ශනොශවයි. කිරිඇල්ල
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ඇමතිතුමාශේ අත්සනත් තිශබනවා.
[බානා කිමමක්කය] ගරු
කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව් පරමාධිපතය රැක
ගන්න ඕනෑ.

රු කථානායකතුමා
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රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමා පත් වුණු පක්කයෂ්ඨශත ශල්කම්ශගන් අද්හසා විමසීම මශේ
අයිතියක්කය. ඒක විශව්චනය කරන්නට එපා.

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒක ශකශරනවා, භය ශවන්න එපා.

රු ඩලස් අලහප්ගපරුම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

රු ඩලස් අලහප්ගපරුම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගරු කථානායකතුමනි, අවසාන ව ශයන් ශද්යක්කය කියන්න
ඕනෑ.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ද්ැන් අවසාන ව ශයන් කියලා කී වතාවක්කය කිව්වාද්? ිවර
කරන්න. [බානා කිමම්] I have read that. ඔබතුමා දිගටම ඕක
කියවන්නට එපා, මම පිළිගන්නවා. Give me the opportunity. [Interruption.] Okay, I will give you a minute. මිනිත්තුශවන්
අවසන් කරන්න.

රු ඩලස් අලහප්ගපරුම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

Sir, let me finish.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ඩලසා අලහපුශපරුම මන්ත්රීතුමනි, අවසන් කරන්න.
ඔබතුමා මම කියවපු ඒවා ආපහු කියවනවා. ඒවා ඕනෑ නැහැ.
[බානා කිමම්]

රු මන්ත්රීවරගයක්

(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

ඕනෑ නැත්ශත් ශමොකද්? [බානා කිමම්]

ඩලස් අලහප්ගපරුම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ඒවා ශනොශවයි කියන්ශන් ගරු කථානායකතුමනි. [බානා
කිමමක්කය] ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ශගෞරවතිය
ිතිහාසයක්කය තිබුණා; ශගෞරවතිය වර්තමානයක්කය තිශබනවා.
හැබැයි, අනාගතය එශලසින්ම ශගෞරවතිය කර ගන්නට ඕනෑ. එම
නිසා අපි ඔබතුමාශගන් ිල්ලන්ශන් ශමයයි. ඔබතුමාට මඟ
ශපන්වන්නට බැහැ, පක්කයෂ්ඨ ශල්කම්වරුන්ට. [බානා කිමමක්කය] අද්
පත්තරවල තිශබනවා පක්කයෂ්ඨ ශල්කම්වරු කැඳවලා කියලා.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒක මශේ අයිතියක්කයශන් ගරු මන්ත්රීතුමා.

රු ඩලස් අලහප්ගපරුම මහතා

(மொண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ඒ අයිතිය, ඔබතුමා කිසිවකුශේ උපශද්සා නැතිව-

කරුණාකරලා ඒ අයිතිය ශම් රශ මිලියන 11ක්කය ජනතාව
ශවනුශවන් පාවිච්චි කරන්න කියන එක මම අවසාන ව ශයන්
කියා සිටිනවා.

රු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மொண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, since mention is being made of Parliamentary
tradition and numbers of Members of Parliament on either
side of the House, it is important to remember that in this
Parliament, there are Members of the UPFA - United
People’s Freedom Alliance - sitting on either side of the
House. Anyway, that is their freedom to sit wherever they
want to. But the fact is, the post of Leader of the
Opposition cannot be held by a person who belongs to a
party that has Members in the Cabinet. The Chairman, the
General Secretary and over 20 Members of the UPFA are
Members of the Cabinet today. So, it would be a mockery
to have yet another UPFA Member sitting as the Leader
of the Opposition as well.
The precedent cited by the Hon. Dullas Alahapperuma
is with regard to the SLFP. The SLFP was the main
Opposition party then. There were no Members of the
SLFP who were Members of the Cabinet at that point in
time. So, he is citing what he calls “precedents”, which
are not precedents at tall. That is with regard to, within
the party, who was to act as the Leader of the Opposition
at that point in time. But, here is a fundamental issue. As
to a "party", there were only six parties that were returned
to this Parliament: one is the United National Party and
the others are the United People’s Freedom Alliance, the
Illankai Tamil Arasu Kadchi, the Janatha Vimukthi
Peramuna, the EPDP and the Sri Lanka Muslim Congress.
Of these six political parties, two political parties - the
United National Party and the United People’s Freedom
Alliance - are joined together in the Cabinet of this
country. They are part of the Executive and a Member of
the Sri Lanka Muslim Congress is also a Deputy Minister
now.
So, now, we have only three parties - the Illankai
Tamil Arasu Kadchi, the Janatha Vimukthi Peramuna and
the Eelam People’s Democratic Party - which are not part
of the Executive, which are really the Opposition and of
those, the Illankai Tamil Arasu Kadchi has 16 Members,
the Janatha Vimukthi Peramuna has six Members and the
EPDP has one Member. Amongst us, we have decided
that the post of Chief Opposition Whip be given to the
Janatha Vimukthi Peramuna. That is up to us; that is up to
the 23 Members of the real Opposition, not to those who
belong to a party that is part of the Cabinet. [Interruption.] If they want to be the real Opposition, they
must leave the UPFA. - [Interruption.]
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පාර්ලිශම්න්තුව
රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Let him continue.

රු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மொண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

If they are the real Opposition, they cannot be
Members of the UPFA; they cannot be straddled in this
House. There is a clear divide of an aisle in this House.
The UPFA cannot be part of the Cabinet and also claim
the post of the Leader of the Opposition. It is simple as
that.
Thank you.
රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු වාුභශේව නානායක්කයකාර මන්ත්රීතුමා.

රු කුමාර ගවල් ම මහතා

(மொண்புமிகு குமொர தவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

Sir, I rise to a point of Order.
රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මම අවසාථාව ශද්න්නම්. [බානා කිමම්]

රු වාසුගේව නානාක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මට mike එක දීලා තිශබන්ශන්. ශපොේඩක්කය ින්න ගරු කුමාර
ශවල්ගම මන්ත්රීතුමනි. [බානා කිමමක්කය.]

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Kumara Welgama, first, I have to give the
chance to the Hon. Nanayakkara. වාුභශේව නානායක්කයකාර
මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. [බානා කිමම්]
රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු කථානායකතුමනි, ිතා ශකටිශයන්, වාකය පහකින් මශේ
කරුණු ද්ැක්කයවීම අවසන් කරනවා. මට ශව්ලාව ශද්න්න. [බානා
කිමම්] මම පළමුශවන්ම කියන්නට කැමැතියි,- [බානා කිමම්]

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශපොේඩක්කය නි ා බ්ද් වන්න. මටත් ඇශහනවා අඩුයි, ද්ැන්.

රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු කථානායකතුමනි, කියමනක්කය තිශබනවා, "There are
none more blind than those who refuse to see" කියලා. ඇත්ත

කථාව ද්කින්නට අකැමැති අය තරම් ශනොශපශනන අය ශවන
ශකොශහේවත් නැහැ. මම එශසේ කියන්ශන් ඇයි? ද්ැන් අගමැතිතුමා
Latimer House Principles ගැන කථා කරනවා. ඔබතුමා
Latimer House Principles කියවලා තිශබනවාශන්. Latimer
House Principlesවල කියන්ශන් ශමොකක්කයද්? පාර්ලිශම්න්තු
සම්්රද්ායන් සහ ්රජාතන්ත්රවාද්ය ගැන. එහි පළමුශවනි එක
තිශබන්ශන් ්රජාතන්ත්රවාද්ය ගැන. අශපු Inter-Parliamentary
Union එක ශම් ගැන ශමොකක්කයද් කියන්ශන් කියලා ඔබතුමා විමසා
බැ දවාද්?

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

විමසා බැ දවා. මම සභාපතිතුමිය සමඟත් කථා කළා; ශම්
ගැන ද්ැනුවත් කළා. මම ඒ අය සමඟ ගිය සතිශතත් කථා කළා.

රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Inter-Parliamentary Union එක ඔබතුමාශගන් ඇහුවා.
රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

කථා කළා.

රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඔබතුමා ශම් ගැන කරුණු ද්ැක්කයවීමකුත් කරලා තිශබනවා.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔව්, කළා. ගිය සතිශතත් මම කථා කළා.
රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Inter-Parliamentary Union එක කියලා තිශබනවා ශන්ද්,
"There is an issue in this matter, which you must settle by
negotiation" කියා? So, they have recognized that there is
an issue.
රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒ අය ඒ ගැන පැහැදිලි කිමමක්කය ිල් දවා, මම රටන්නා. ඒක
ඒශගොල්ලන් ශත්රුම් ගත්තා. මම ඒක පැහැදිලි කළා. ඔබතුමා
ිතිරි ටික කියන්නශකෝ.

රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු කථානායකතුමනි, you cannot partly recognize and
partly not recognize us. ඔබතුමා එක පැත්තකින් අපිව
recognize කරනවා; අශනක්කය පැත්ශතන් recognize කරන්ශන්
නැහැ. Sir, can you do that?

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි. ිවර කරන්න. ශගොඩක්කය අය කථා කරන්න ින්නවා.
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රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ුභමන්තිරන් මහතා කියන එක ඇත්ත නම්, නිමල් සිරිපාල ද්
සිල්වා මහතා එද්ා විපක්කයෂ්ඨ නායක හැටියට ින්න ශකොට, එද්ා
එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා සන්නානශත අය කැම න මණ්ඩලශත
සිටිශත ශකොශහොමද්?

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

අද් ශගොඩක්කය අය කථා කරන්න ින්න නිසා එක කරුණ
ශද්වරක්කය කියන්ශන් නැතිව shorten කරලා කියන්න.

රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා සන්නානශත අය එද්ා කැම න
මණ්ඩලශත සිටිේදී තමයි නිමල් සිරිපාල ද් සිල්වා මහතා විපක්කයෂ්ඨ
නායක හැටියට හිටිශත. ඒ අනුව ුභමන්තිරන් මහතාශේ කථාව
අන්තිම බශශකොශලොත් කථාවක්කය.

රු කථානායකතුමා

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමා track එශකන් පනිනවා. ඒකයි.

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු කථානායකතුමනි, අඩු ගණශන් ශම් ටික කියන්න ිඩ
ශද්න්න. [බානා කිමම්] අඩු ගණශන් කියන්න ිඩ ශද්න්න.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

එතුමාට කථා කරන්න අවසාථාව ශද්න්න.

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

විසඳීම ශකශසේ ශවතත් අඩු ගණශන් ශම් ටික කියන්න ිඩ
ශද්න්න.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි, මීය ළඟට ගරු විමල් වීරවශ මැතිතුමා. ඊට පසාශසේ ගරු
කුමාර ශවල්ගම මැතිතුමා.

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාශේ අවනානය ශයොමු
කරවනවා ඔබතුමා ශම් සභාවට නායකත්වය ශද්න්ශන් ශේ පාලන
පක්කයෂ්ඨවල අයිතිවාසිකම් ආරක්කයෂ්ඨා කිමමට ශනොව, ශම් ගරු සභාව
නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරුන්ශේ අයිතිවාසිකම් ආරක්කයෂ්ඨා
කිමමටයි කියන එකට. ශමතැන තිශබන්ශන් ශේ පාලන පක්කයෂ්ඨයක
්ර ානයක්කය ශනොශවයි; තරග වැරටණු ශපරමුණක ්ර ානයක්කය
ශනොශවයි. ඔබතුමා පිළිගත තුතු යථාර්ථයක්කය තිශබනවා. එක්කයසත්
ජනතා නිද්හසා සන්නානශයන් තරග කරලා ශත්ම පත්වුණු )
ශද්නාශගන් 70 ශද්ශනක්කය ින්ශන් ශම් ඒකාබේන විපක්කයෂ්ඨශත.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මම මුලින්ම කිව්වා ඒක පිළිගත්තා කියලා.

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු කථානායකතුමනි, ුභමන්තිරන් මන්ත්රීතුමාශේ කථාව
අහශගන හිටපු විධියටම ශම් චු ටත් ශපොේඩක්කය අහශගන ින්නවා
නම් මම හරි සන්ශතෝෂ්ඨ ශවනවා.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

අහශගන ින්නවා. කියන්න.

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඔබතුමා ඒ කථාව හරිම සාවනානව අහශගන හිටියා, කනට
මීය පැණි වැක්කයශකශරනවා වාශේ.
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ශහොඳයි. කියන්න, කියන්න. [බානා කිමම්] එතුමාට කථා
කරන්න අවසාථාව ශද්න්න.

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි 70 ශද්නා ශම් ගරු සභාවට
එන්ශන් ඔබතුමාශේ මුහුණ බලලා ශගද්ර යන්න ශනොශවයි; ශම්
රශ මහජනතාවශේ ද්ැශවන ්ර න
ා ශම් සභාව තුළ කථා කරන්න;
ඒවා ගැන වාද් කරන්නයි. ඔබතුමා ද්න්නවා, මන්ත්රීවරු 70 ශද්නකු
ින්න අපට ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ සිරට වන අසානාරණය
ශකොච්චර බරපතළද් කියා. සමහර ශවලාවට මන්ත්රීවරු 4ක්කය, )ක්කය
ින්න පක්කයෂ්ඨවලට ලැශබන කාලයට වඩා ිතාමත්ම අඩුයි, ශම්
70ක්කය ින්න කණ්ඩායමට ලැශබන කාලය; ්රති තයක්කය හැටියටත්
අඩුයි. ඒශකන් සිේනශවලා තිශබන්ශන් ශම් රශ මහජනයා අපට
ඡන්ද්ය දීලා පත් කරලා එවලා ශම් ආණ්ඩුවට විරුේනව ශම් සභාව
තුළ කරන්න තිශබන කාර්ය භාරය පටු කර තිශබන එකයි; සීමා
කර තිශබන එකයි. ඒක මහජනයාශේ අයිතිය උල්ලශඝනය
කිමමක්කය; අපට ඡන්ද්ය රටන්න මිනිසාුභන්ශේ අයිතිය උල්ලශඝනය
කිමමක්කය. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, ශම් ශව්ද්නාශවන්
ිල්ලන්ශන් අපට ශමොකක්කය හරි වර්රසාද්යක්කය ශනොශවයි; ප,  වැ, 
කරලා ශද්න්න කියලා ශනොශවයි. ශම් කියන්ශන් අපව පත් කළ
මහජනයා ශවනුශවන් අපට පවරා දී තිශබන කාර්ය භාරය
නිවැරදිව ිටු කරන්න; තුක්කයතිය ිටු කරන්න ශම් ගරු සභාව තුළ ඒ
සඳහා තිශබන අයිතිය ලබාශද්න්න කියලායි.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒ සම්පූර්ණ ශවලාව ලබා ශද්න්න මම බලාශපොශරොත්තු
ශවනවා. [බානා කිමම්] ශහොඳයි.

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

හැම ද්ාම ශමශහමයි. ශමොකක්කය ශහෝ කියා ශගන එනශකොට
අන්තිම ශමොශහොශත් ඒක නවත්වා ද්ානවා.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු විමල් වීරවශ මහතා]

ශද්න්න ශවනවාය කියලා එද්ා ්රකා යට පත් කළා. ිතින්
ශමතැන ඒ පරසාපර විශරෝනය තිශබනවා.

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා සමඟ කහපටි පැළඳශගන
්රජාතන්ත්රවාද්ශත විසිතුරු වචන කථා-බහ කරපු තුගයක්කය, අරණතයක්කය
මටත් ඔබතුමාටත් තිශබනවා. ඒ ්රජාතන්ත්රවාදී සටන් පාධ ගැන
තමුන්නාන්ශසේ කථා කරපු තුගයක්කය තිශබනවා. නමුත්
්රජාතන්ත්රවාද්ශත "අ" යන්නවත් අද් ශමතැන රැශකන්ශන් නැහැ.
මන්ත්රීවරුන් හැත්තෑවකට ශම් රශ මහජනයා ශවනුශවන් වැඩ
කරන්නට තිශබන අයිතිය, ශම් සභාව ශයොද්ා ශගන කටතුතු
කරන්නට තිශබන අයිතිය අද් මශශකොල්ල කාලා තිශබන්ශන්. ඒ
වැරැේද් නිවැරදි කරන ශලස අපි ඔබතුමාශගන් ිල්ලනවා. ඒ
වැරැේද් තවරටරටත් එශලසින්ම තබා ශගන ශම් සභාව තුළ කටතුතු
කරන්න අපට පුව)වන්කමක්කය නැහැ. කරුණාකර ඒ වැරැේද් නිවැරදි
කරලා, වචනශයන් පමණක්කය ශනොශවයි, ක්රියාශවන්ද් ුනි ගතිවනණ
තිශබන ්රජාතන්ත්රවාදී ශේ පාලන නායකශයක්කය කියලා
තමුන්නාන්ශසේ ඔපුපු කර ශපන්වන ශමන් ිල්ලීමක්කය කරනවා.

ද්ැන් අශපු කණ්ඩායශම් මන්ත්රීවරුන් ගණන හැත්තෑවක්කය ශවලා
තිශබනවා. ඒ වාශේම, තමුන්නාන්ශසේ කිව්වා වාශේ ''ඒකාබේන
විපක්කයෂ්ඨය'' කියලා පක්කයෂ්ඨයක්කය නැහැ. එශහම එකක්කය නැහැ. නමුත්
සන්නානශත මන්ත්රීවරු හැටියට අපි අද්ත් විපක්කයෂ්ඨශත ින්නවා.
ශම් විපක්කයෂ්ඨශත ශ්රී ලශකා නිද්හසා පක්කයෂ්ඨශත මන්ත්රීවරු ින්නවා.
අශපු ගරු වාුභශේව නානායක්කයකාර මන්ත්රීතුමා ින්නවා. අශපු
ගරු විමල් වීරවශ මන්ත්රීතුමා ින්නවා. ඒ වාශේම ගරු උද්ය
ගම්මන්පිල මන්ත්රීතුමා
ින්නවා. අපි
ඔක්කයශකොම එකට
එකතුශවලා ද්ැන් විපක්කයෂ්ඨයක්කය හැටියට කටතුතු කරනවා. ඒ නිසා
මම තමුන්නාන්ශසේශගන් ශමශහම ිල්ලා සිටිනවා. එද්ා ගරු
නිමල් සිරිපාල ද් සිල්වා මහත්මයාට විපක්කයෂ්ඨ නායක ුරරය රටන්
නිසා
කරුණාකර ශම් අවසාථාශව්
විපක්කයෂ්ඨ නායක ුරරය
විපක්කයෂ්ඨශත අශපු කණ්ඩායමට ලබා ශද්න්න කියලා මා
ඔබතුමාශගන් ිල්ලා සිටිනවා. [බානා කිමම්]

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

රු කථානායකතුමා

(The Hon. Speaker)

ඊළඟට ගරු කුමාර ශවල්ගම මන්ත්රීතුමා. ඊට පුභව
අශ ෝක ප්රියන්ත මන්ත්රීතුමා.

ගරු

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු අශ ෝක ප්රියන්ත මන්ත්රීතුමා.

රු කුමාර ගවල් ම මහතා

(மொண்புமிகு குமொர தவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ගරු කථානායකතුමනි, මම කථා කරන්ශන් තවම එක්කයසත්
ජනතා නිද්හසා සන්නානශත මන්ත්රීවරයකු හැටියට. එක්කයසත් ජනතා
නිද්හසා සන්නානශත ශජයෂ්ඨාධ මන්ත්රීවරයකු හැටියටයි මම ශම්
කථා කරන්ශන්. ඒ සන්නානශත මන්ත්රීවරුන් හැටියට තමයි අපි
පාර්ලිශම්න්තුවට පත් වුශණ්. [බානා කිමමක්කය]

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

එතුමාට කථා කරන්න ිඩ ශද්න්න.

රු කුමාර ගවල් ම මහතා

(மொண்புமிகு குமொர தவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ජනාධිපතිවරණශයන් පැරරටණාට පසාශසේ, මන්ත්රීවරුන් හැටියට
අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව් හිටියා. අපි මන්ත්රීවරුන් හැටියට
ින්නශකොට අශපු සන්නානය ආණ්ඩුවට ශහේත්තුශවලායි හිටිශත.
සන්නානය ආණ්ඩුවට ශහේත්තු ශවලා ින්නශකොටත්, අශපු
මන්ත්රීවරු ඒ දින සියශතදී ඇමතිකම් අරශගන ින්න ශවලාශව්දීත්,
අශපු පක්කයෂ්ඨශතම මන්ත්රීවරයකු වන ද්ැනට ින්න ්රවාහන
ඇමතිතුමාට විපක්කයෂ්ඨ නායක ුරරය දීපු බව මම ශම් අවසාථාශව්දී
මතක්කය කරන්න කැමතියි. එතශකොට, අද් ශමතැනදී ශලොකු
අසානාරණයක්කය සිේන වන බව ශපශනනවා. අශගෝසාතු මාසශත
පැවැති මැතිවරණශයන් පසාශසේ අශපු කණ්ඩායම මශේ නම තමයි
විපක්කයෂ්ඨ නායක හැටියට ශයෝජනා කශළේ. [බානා කිමම්] ඒක මම
තමුන්නාන්ශසේට කියන්න ඕනෑ. මශේ නම ශයෝජනා කළා විපක්කයෂ්ඨ
නායක හැටියට. මහින්ද්ානන්ද් අ දත්ගමශේ මැතිතුමා මශේ ශහොඳ
මිත්රයා නම් කළා, විපක්කයෂ්ඨශත ්රනාන සශවිනායක හැටියට. නමුත්
අප ඒ තනතුරු සඳහා පිළිගත්ශත් නැහැ. එද්ා කිව්වා, අපි
සන්නානශත මන්ත්රීවරු නිසා අපට ඒ තනතුරු ශද්න්න බැහැ
කියලා. ශමොකද්, සන්නානශත මන්ත්රීවරු ගිවිුභමක්කය ගහලා
ආණ්ඩුශව් ින්නවාශන්. අශපු අය ආණ්ඩුශව් ින්න නිසා අපට ඒ
තනතුරු ශද්න්න බැහැ, ඒ නිසා මන්ත්රීවරුන් ද්හසයශද්ශනක්කය
ින්න පක්කයෂ්ඨශත සම්පන්ද්න් මන්ත්රීවරයාට විපක්කයෂ්ඨ නායක ුරරය

රු අගශ්ෝක ප්රියන්ත මහතා

(மொண்புமிகு அமசொக்க பிொியந்த)

(The Hon. Ashoka Priyantha)

ගරු කථානායකතුමනි, මට අවසාථාව ලබා දීම පිළිබඳව
ඔබතුමාට සාතුතිවන්ත ශවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ශමම ්ර ානය ශම් පාර්ලිශම්න්තුව
ආරම්භශතම සිට උේගතව තිශබන ්ර ානයක්කය. මා හිතන හැටියට
ශම් ්ර ානය ශමතැනින් එහාට දිගට ශගනියන එක රශ
ජනතාවටත් අපි කරන ශලොකු ශද්රෝහිකමක්කය. තනතුරක්කය
ශවනුශවන්ශන් ශම් ශපොරකන්ශන්. ඇත්ත කථාව බැ දශවොත්
තනතුරක්කය ශවනුශවන් තමයි ශම් ශපොරකන්ශන්. [බානා කිමමක්කය]
ඇහුම්කන් ශද්න්නශකෝ. අපි ඔබතුමන්ලාට ඇහුම්කන් රටන්නාශන්.
අපි ඔබතුමන්ලාට ඇහුම්කන් රටන්නාශන්. අපි කියන ශද්යටත්
ඇහුම්කන් ශද්න්න.
ගරු කථානායකතුමනි, මීය ට ශපර
ශමතුමන්ලාශේ කණ්ඩායශම් මන්ත්රීවරු පණසාශද්ශද්ශනක්කය ින්න
අවසාථාශව් ශම් තනතුර ිල්ලා, පුභව අත හැරියා. ද්ැන් හැත්තෑවයි
කියන ශම් ගණන මට ශත්රුම් ගන්න බැහැ. ඒ ශත්රුම් ගන්න
බැරි ශමොකද් ද්න්නවාද්? පුභගිය ද්වසාවල ''පිම ශද්න
ශපොශළොන්නරුව''- [බානා කිමම්] ශම්ක අහගන්න. අහගන්න
ශකෝ. [බානා කිමම්] ''පිම ශද්න ශපොශළොන්නරුව'' වැඩසටහශන්දී
ගරු ජනාධිපතිතුමාත් එක්කයක යම් ශේවල් විවිත කරන්න ශම්
හැත්තෑශව් කණ්ඩායශම් ක ටිය හිටියා. එතශකොට, ඒ ශගොල්ශලෝ
ආණ්ඩුශව්ද්, විපක්කයෂ්ඨශතද්? එතුමන්ලා ආණ්ඩුශව්ද්, විපක්කයෂ්ඨශතද්
කියන එක අපට ශත්රුම් ගන්න බැහැ. ගරු කථානායකතුමනි,
ඔබතුමා ශම් කරුණ ශත්රුම් අරශගන, ශම් ්ර ානය තව අදින්ශන්
නැතිව විසුමමක්කය ශද්න්න ඕනෑ. ශම් රශ මිනිසාුභ ශම් දිහා බලා
ශගන ින්නවා. ද්ැන් ශේ පාලනඥයා අන්තිමට හෑල් ද ශවලායි
තිශබන්ශන්. අපි ශම් තනතුරු පසාශසේ යන දිහා බලාශගන ිඳලා,
රශ ජනතාව -පුශචි ද්රුශවක්කයවත්- ශේ පාලනඥයා ගණන්
ගන්ශන් නැති තැනට පත් ශවලායි තිශබන්ශන්. විපක්කයෂ්ඨ නායක
තනතුර ශවනුශවනුත් අද් ද්වශසේ ශම් පාර්ලිශම්න්තුව හෑල් ද
ශවනවා. ශගෞරවාන්විත ශම් පාර්ලිශම්න්තුව වාශේම ඔබතුමාත්
හෑල් දවට ලක්කය කර ගන්න එපා. අපි ඔබතුමාට ශගෞරව කරනවා.
අද් ශම් ශමොශහොශත්ත් ඔබතුමා විපක්කයෂ්ඨයට තමයි වැ,  කාලයක්කය
රටන්ශන්, කථා කරන්න. විපක්කයෂ්ඨශත හතර ශද්ශනක්කය කථා කළාට
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පසාශසේ තමයි මට අවසාථාව රටන්ශන්. ඒ අනුව ඒ අයට
අසානාරණයක්කය කරන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ශම් ්ර ානය අදින් ිවර
කරන්න.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ම මල් රත්නායක මැතිතුමා. [බානා කිමම්]
නැගි ට විධියටයි මා අවසාථාව ශද්න්ශන්.

රු බිමල් රත්නායක මහතා

(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගරු කථානායකතුමනි, විපක්කයෂ්ඨ නායක ුරරය සම්බන්න ශම්
සාකච්ඡාශව්දී ජනතා විමුක්කයති ශපරමුණ පැත්ශතන් කරුණු කීපයක්කය
කියන්න කැමැතියි.
පළමුවැනි කාරණය ශම්කයි. [බානා කිමමක්කය] ගරු
කථානායකතුමනි, මම ''ද්වල් මිශගල් - රෑ ද්නිශයල්'' ක ටිය ගැන
කියන්ශන් නැහැ. තමන්ශේ පාසාශපෝ ්ර ාන ශබ්රා ගන්න රෑට
රෑට රනිල් වික්රමසිශහ හම්බ ශවන්න යන ක ටිය ගැන කියන්ශන්
නැහැ. [බානා කිමම්] හරිද්? ඒ නිසා ශිෂ්ඨාට සම්පන්න විධියට කථා
කරන්න ිඩ ශද්න්න. ශිෂ්ඨාට සම්පන්න විධියට කථා කරන්න
ශද්න්න කියන ිල්ලීම කරනවා. [බානා කිමම්] කරුණාකරලා
ශිෂ්ඨාට සම්පන්න විධියට කථා කරන්න ශද්න්න. ශහොඳද්? අපි,
''රාජිත අයියා'' කිය කියා, එශහම කටතුතු කරන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා
සේද් කරන්ශන් නැතිව, හැදියාවක්කය ඇත්නම් කට වහශගන ින්න.
ගරු කථානායකතුමනි, පළමුවැනි කරුණ ශම්කයි. ශම්
ආණ්ඩුව ජාතික ආණ්ඩුවක්කය. විපක්කයෂ්ඨ නායකකම එක්කයසත් ජනතා
නිද්හසා සන්නානයට ශද්නවා නම් මා ශම් කාරණය මතු කරනවා.
ද්හනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සශශ ෝනනශත තිශබන
වගන්තියක්කය පාවිච්චි කරලා තමයි ඔබතුමන්ලා ඇමති මණ්ඩලය
ිහළ ද්මා ශගන තිශබන්ශන්. එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා සන්නානයයි,
එක්කයසත් ජාතික පක්කයෂ්ඨයයි එකතු ශවලා ශම් ආණ්ඩුව හද්ාශගන
තමයි, තිශබන්න ඕනෑ ්රමාණයට වඩා වි ාල ්රමාණයකින් ඇමති
ුරර සශඛ්යාව වැ,  කරශගන තිශබන්ශන්. අපට ශම් කිසිශවක්කය ගැන
ශපෞේගලික ්ර ානයක්කය නැහැ. නමුත්, එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා
සන්නානශයන්ම පත් ශවච්ච මන්ත්රීතුශමක්කය විපක්කයෂ්ඨ නායක වනවා
නම්, ශම් ඇමතිවරු සිය දශද්නාම අසාවිය තුතුයි කියන එකයි පළමු
ශකොන්ශේසිය. ඒක පැහැදිලි කාරණයක්කය. ශමොකද්, ශම් ශද්කම
කරන්න බැහැ. ද්ැන් හද්න්ශන් රැවුලයි කැඳයි ඔක්කයශකෝම ශබ්රා
ගන්න. ආණ්ඩුක්රම වයවසාථාවට අනුව ශම් පක්කයෂ්ඨ ශද්ක එකතු
ශවලා තමයි ජාතික ආණ්ඩුවක්කය හද්ලා තිශබන්ශන්. එශහනම්,
සාමානය තනි ආණ්ඩුවකට සරිලන විධියට ිසාසර ශවලාම ඇමති
මණ්ඩලය අඩු කරන්න ඕනෑ.
ගරු කථානායකතුමනි, ශද්වැනි කාරණය ශමයයි. ද්ැන්
ඔබතුමා හිතන්න ශම් විධියට. අපි ද්හනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා
සශශ ෝනනය බලන්න ඕනෑ. [බානා කිමමක්කය] ශපොේඩක්කය ින්න, මම
කියන්නම්. ගරු කථානායකතුමනි, ද්හනව වන ආණ්ඩුක්රම
වයවසාථා සශශ ෝනනයට අනුව තමයි ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුශළේ
ශේ පාලන පක්කයෂ්ඨවලට අද්ාළ කරන නි ාචිත කිමම සිේන වුශණ්.
ඊට කලින් ඒක ආණ්ඩුක්රම වයවසාථාශව් තිතියක්කය ශවලා තිබුශණ්
නැහැ. ද්හනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සශශ ෝනනශයන් තමයි
පාර්ලිශම්න්තුව පිළිගන්නා පක්කයෂ්ඨ, පාර්ලිශම්න්තුව නිල ව ශයන්
ගණන් ගන්නා පක්කයෂ්ඨ ශමොනවාද් කියන එක නි ාචිත වුශණ්. නිමල්
සිරිපාල ද් සිල්වා මැතිතුමා විපක්කයෂ්ඨ නායක ශවන ශකොට ද්හනව
වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සශශ ෝනනය සම්මත ශවලා තිබුශණ්
නැහැ. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, ද්හනව වන ආණ්ඩුක්රම
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වයවසාථා සශශ ෝනනය සම්මත වන තාක්කයකල් ශම් සම්බන්න
නි ාචිත පැහැදිලි කිමමක්කය ආණ්ඩුක්රම වයවසාථාශව් තිබුශණ් නැහැ.
අපට තිබුශණ් යම් සානාරණ ශපනුම සම්බන්න අවශබෝනයක්කය
පමණයි. අශපු පළමු තර්කය ශමයයි. රැවුලයි කැඳයි ශද්කම
ආරක්කයෂ්ඨා කරගන්න බැහැ. ආණ්ඩුශව්ත් ින්නවා; විපක්කයෂ්ඨශතත්
ින්නවා. එශහම කරන්න බැහැ. ඊළඟ කරුණ ශමොකක්කයද්?
ද්හනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සශශ ෝනනශයන්
පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරන පක්කයෂ්ඨ හයක්කය හුමනා ශගන
තිශබනවා. ශේ පාලන පක්කයෂ්ඨ තමයි ්රජාතන්ත්රවාද්ශත මූලික
ආයතන. ශේ පාලන පක්කයෂ්ඨ නැතිව මන්ත්රීවරු ම හි ශවන්ශන් ිතා
කලාතුරකින්. ඒ නිසා ශේ පාලන පක්කයෂ්ඨයකින් ශම් සම්බන්න
කරුණු අහන එක කරන්න ශවනවා.
ඊළඟට ගරු කථානායකතුමනි,
අපි කියන්න හද්න්ශන්
ශම්කයි. ශම් කරුණම අනික්කය පැත්තට හිතලා බලන්න. හුඟක්කය
ශවලාවට ආණ්ඩුවක්කය පිහිටුවන්න බහුතර බලයක්කය එන්ශන් නැහැ.
එතශකොට තවත් කවුරු හරි පක්කයෂ්ඨ එකතු කර ශගන තමයි
ආණ්ඩුවක්කය හද්න්ශන්. ගරු කථානායකතුමනි, එවැනි තත්ත්වයකදී
ආණ්ඩුවට පුව)වන්කම තිශබනවා අගමැතිකමයි, විපක්කයෂ්ඨ
නායකකමයි ශද්කම ගන්න. අපි ද්න්නවා ශමතැන යම් කිසි
ශේ පාලන ශවනසක්කය තිශබන බව. ශම් කණ්ඩායශම් ශකොටසක්කය
ආණ්ඩුවට විරුේනයි.
ඒක අපි ද්න්නවා. හැබැයි, ශම්ක පූර්වාද්ර් යක්කය ශවන්න
පුව)වන්. ඔබතුමාට ශම්ක කරන්න බැහැ. ආණ්ඩුක්රම වයවසාථාවට
අනුව ඔබතුමාට ශම්ක කරන්න බැහැ. එශහම ගත්ශතොත්
ආණ්ඩුවට පුව)වන්, පසා-හය ශද්ශනක්කය ආණ්ඩුවට එකතු කරශගන,
ආණ්ඩුශව්ම තිහක්කය-හතළිහක්කය විපක්කයෂ්ඨය කියලා ශපන්වලා
ආණ්ඩුවයි, විපක්කයෂ්ඨ නායකකමයි ශද්කම කරන්න. එශහම තමයි
ද්ැන් ශවන්ශන්. ද්ැන් ඔය ිල්ලන එශකන් ශවන්ශන් ඒකයි. ගරු
කථානායකතුමනි, 1024 අශගෝසාතු මාසශත ශමතුමන්ලා ඡන්ද්ය
ිල්ලේදීත් ආණ්ඩුශව් නායකයා ජනාධිපතිවරයා. එක්කයසත් ජනතා
නිද්හසා
සන්නානශයන්
ශමතුමන්ලා
ඡන්ද්ය
ිල්ලේදී
ශමතුමන්ලාශේ පක්කයෂ්ඨශත නායකයා පමණක්කය ශනොශවයි,
ආණ්ඩුශව් නායකයාත් වමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිතුමා.
ශමතුමන්ලා ආණ්ඩුශව් නායකයාශේ පක්කයෂ්ඨශයන් තමයි ඡන්ද්ය
ිල් දශව්. 1024 අශගෝසාතු මාසශතදී ශමතුමන්ලා ශත්ම පත් වුශණ්,
ආණ්ඩුශව් නායකශයකුත් එක්කයක ඡන්ද්ය කරලායි. එශහම නැතුව
විපක්කයෂ්ඨශයන් ඡන්ද්ය කරලා ක ටියක්කය ආණ්ඩුවට ගිහිල්ලා
ශනොශවයි. එශහම වුණා නම් ශම්ක වැරැදියි කියලා අපි
පිළිගන්නවා. ශමතුමන්ලා විපක්කයෂ්ඨශයන් ඡන්ද්ය ිල්ලලා, ඒශක්කය
ශල්කම්තුමා ආණ්ඩුවට ගිහිල්ලා නම් ශම් ්ර ානය ඇති වුශණ්,
ශම්ක වැරැදියි කියලා අපි පිළිගන්නවා. ශමතුමන්ලා ඡන්ද්ය
ිල් දශව් ආණ්ඩුශව් නායකයාත් එක්කයක.
ගරු කථානායකතුමනි, අවසාන ව ශයන් ශම් කාරණයත් මම
කියන්න කැමැතියි. ආණ්ඩුශවන් ිදිරිපත් කරපු හැම එකටම
ශමතුමන්ලා විරුේන වුණා කියලා කිව්වා. අපි අභිශයෝග කරනවා,
ශමතුමන්ලාශේ කණ්ඩායශම් නායකයා වන හිටපු ජනාධිපති
මහින්ද් රාජපක්කයෂ්ඨ මැතිතුමා ශම් ආණ්ඩුශව් රණරණාත්මක ඡන්ද්යක්කය
වන එක අය වැයකටවත් විරුේනව ඡන්ද්ය දීලා නැහැ කියලා.
ඒකයි ඇත්ත. ශමතුමන්ලාශේ නායකයා වන මහින්ද් රාජපක්කයෂ්ඨ
මහත්මයා එක අය වැයකටවත් විරුේනව ඡන්ද්ය දීලා නැහැ. ඒ
නිසා අශක එක විධියට අපි කියන්ශන්, විපක්කයෂ්ඨ නායක ුරරය මාරු
කරනවා නම්, ආණ්ඩුශව් ඇමතිවරු අසා ශවන්න කියලායි. එශහම
නැත්නම් ශම්ක ශලොකු ශේ පාලන ශේමක්කය ශවනවා. ආණ්ඩුවයි,
විපක්කයෂ්ඨයයි ශද්කම ආණ්ඩුව අතට ගන්න යන සැලැසාමක්කය බවට
පත් වන බව මා කියන්න කැමැතියි.
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පාර්ලිශම්න්තුව
රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශබොශහොම සාතුතියි. මීය ළඟට, ගරු ශ හාන් ශසේමසිශහ
මන්ත්රීතුමා. ඊට පුභව ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මැතිතුමා.

රු ගශ්හාන් ගසේමසංහ මහතා

(மொண்புமிகு தசஹொன் மசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, කාලය ලබා දීම සම්බන්නශයන්
ඔබතුමාට සාතුතිවන්ත ශවනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ශද්මළ
ජාතික සන්නානය නිශයෝජනය කරන ගරු ුභමන්තිරන්
මන්ත්රීතුමාට තිති ක්කයශෂ්ඨේත්රය පිළිබඳව තිශබන ද්ැනුම
සම්බන්නශයන් මා ්ර ාන කරන්න යන්ශන් නැහැ. හැබැයි, අද් මට
ඒ ගැනත් ්ර ානයක්කය මතු වනවා. එතුමා 1020 වසශර්
පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය ශනොකළාට, එම අවසාථාශව්
පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කළ මන්ත්රීවරු හැටියට දින සියශත
ආණ්ඩුව යටශත් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව් විපක්කයෂ්ඨ නායක ුරරය සහ
විපක්කයෂ්ඨශත ්රනාන සශවිනායක ුරරය ඇතුව) තනතුරු ශවනසා වුණු
ආකාරය අපි ද්ැක්කයකා. ජනතා විමුක්කයති ශපරමුශණ් ම මල් රත්නායක
මන්ත්රීතුමා අද් ද්හනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සශශ ෝනනය ගැන
කථා කළාට, ද්හනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සශශ ෝනනය
සම්මත වුණු පාර්ලිශම්න්තුව තුළත් විපක්කයෂ්ඨ නායක ුරරය ද්ැරුශව්,
නිමල් සිරිපාල ද් සිල්වා ඇමතිතුමා. ඒ නිසා ද්හනව වන ආණ්ඩුක්රම
වයවසාථා සශශ ෝනනය සහ ශම් රශ වමත්රීපාල සිරිශසේන
ජනාධිපතිතුමාශේ ආණ්ඩුව ම හි කරපු අය අතශර් තිශබන
සම්බන්නය ශම්කට අද්ාළ වන්ශන් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි,
ශම්ක mockery එකක්කය හැටියට තමයි ුභමන්තිරන් මන්ත්රීතුමා
හැඳින්වුශව්. This is not a mockery. We are requesting justice.
People request justice in this country. ඒ වාශේම අද්
විපක්කයෂ්ඨයක්කය හැටියට කටතුතු කරන අය ශම් රශ ්රජාතන්ත්රවාද්ය
ආණ්ඩුවට ඕනෑ විධියට වළ ද්මන්න උද්ව් කරේදී, ආණ්ඩුව ඒ
අයට සන්ශතෝසම් දීලා, තනතුරු දීලා තියා ගන්නවා. ගරු
කථානායකතුමනි, අපි ිල්ලන්ශන් ශමයයි. ශම් රශ ජනතාවශේ
සැබෑ ්ර ාන නිශයෝජනය කරමින් නිල ශනොලත් ආණ්ඩුවක්කය ශලස
අද් විපක්කයෂ්ඨය කටතුතු කරනවා නම්,
ජනතාව ශවනුශවන්
සානාරණය ිටු කරන්න විපක්කයෂ්ඨශත අපට එම අවසාථාව ලබා
ශද්න්න කියලායි.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශබොශහොම සාතුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමනි.
මීය ළඟට, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ නිශයෝජය ඇමතිතුමා.

රු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා (රාජය පරිපාලන හා
ක මනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය ිළිතබඳ නිගයෝජය
අමාතයතුමා)

(மொண்புமிகு நலின் பண்டொர ஜயமஹ - அரச நிருவொக
முகொகமத்துவ மற்றும் சட்டமும் ஒழுங்கும் பிரதி அகமச்சர்)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha - Deputy Minister of
Public Administration and Management and Law and Order)

ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තු ්රජාතන්ත්රවාද්ය ගැන
කථා කරන අය තමයි ශම් රශ ්රජාතන්ත්රවාද්ය වළ ද්ැම්ශම්
කියලායි මම හිතන්ශන්. ද්ැන් ඔබතුමාට ඇන්ල්ල දිවන කරන අය,
ඔබතුමාට ශචෝද්නා කරන අය පුභගිය කාලශත කටතුතු කළ විධිය
අපි ද්ැක්කයකා. ඔබතුමා පාර්ලිශම්න්තුව තුළ සාවා ධනව කටතුතු
කරනවා කියන එක අපි සියයට 200ක්කය පැහැදිලිවම ද්න්නවා.
ශමතැන බරපතළ කාරණයක්කය නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ශම්
ශගොල්ලන් සිය ද ශද්නාම එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා සන්නානශයන්

තමයි ඡන්ද්ය ිල් දශව්. හැබැයි ශම් ශගොල්ලන් කවුරුවත්
කියන්ශන් නැහැ, අපි සාවා ධනව ගිහිල්ලා විපක්කයෂ්ඨශත ිඳ ගන්නවා,
අපි එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා සන්නානශයන් ිවත් ශවලා ගිහිල්ලා
විපක්කයෂ්ඨශත වා,  ශවනවා කියලා. එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා
සන්නානශත නායකයා තමයි රශ නායකයා; ගරු ජනාධිපතිතුමා.
ඒ වාශේම එම පක්කයෂ්ඨශත මහ ශල්කම්වරයා ආණ්ඩුශව් කැම න
මණ්ඩලශත ඇමතිවරශයක්කය. ිතින් ශම්ක මහ ශලොකු ්ර ානයක්කය
ශනොශවයි. ශමතුමන්ලා සාවා ධනව ගිහිල්ලා ිඳශගන, "අපි
විපක්කයෂ්ඨශත, අපි ශවනත් පක්කයෂ්ඨයක්කය විධියට කටතුතු කරනවා"යි
කියලා පැහැදිලිව කියනවා නම් එච්චරයි. ගරු කථානායකතුමනි,
අශනක්කය කාරණය නම් ශමතුමන්ලා දිගින් දිගටම කිව්වා, "රශ
බලය අල්ලනවා, ශපෝයට අල්ලනවා; නත්තලට අල්ලනවා;
ජනවාරි පළමු වැනිද්ාට අල්ලනවා" කියලා. අද් රශ බලය
අල්ලන එක පැත්තක තියලා විපක්කයෂ්ඨ නායකකම ගන්න ද්ඟලනවා.
ිතින් ශම්ක මහා විහිව)වක්කය. අපි කියනවා, ශම්ක පැත්තක තියලා
ලබන ශපෝයටවත් බලය අල්ලන්න try කරන්න කියලා. විපක්කයෂ්ඨ
නායකකම ශනොශවයි, තමන්ශේ පක්කයෂ්ඨශත බලය, රශ බලය
අල්ල ගන්න කටතුතු කරන්න. ශම් කියන හැටනවය ගැන අපට
වි ාවාසයක්කය නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.
ශම් අයශේ සමහර අය "පිම ශද්න ශපොශළොන්නරුව"
වැඩසටහනට සහශයෝගය ලබා ශද්මින් ජනාධිපතිතුමා එක්කයක
එකට ිඳශගන කටතුතු කරනවා. එසා.බී. දිසානායක මහත්මයා
හිටියා. තව ගණනාවක්කය ගිහින් හිටියා. ද්යාසිරි ජයශසේකර මැතිතුමා
ඊශත පැහැදිලිවම කිව්වා, "ශම් අයත් එක්කයක කටතුතු කරන්ශන්
නැහැ"යි කියලා. ශම් විපක්කයෂ්ඨය ශකොතැනද් සිටින්ශන් කියලා අපට
ශහොයා ගන්න බැහැ. ිසාශසල්ලාම ඒක ශහොයා ගන්න කියලා අපි
ඔබතුමන්ලාට උපශද්සා ශද්නවා. ින්න තැන හුමනා ශගන කටතුතු
කරන්න කියලා මම ඔබතුමන්ලාට කියනවා.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි. ශබොශහොම සාතුතියි. මීය ළඟට, ගරු චන්දිම වීරක්කයශකො, 
මැතිතුමා.

රු චන්ිනම ීමරක්ගකොඩි මහතා

(மொண்புமிகு சந்திம வீரக்தகொடி)

(The Hon. Chandima Weerakkody)

ගරු කථානායකතුමනි, එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා සන්නානයට
ඡන්ද්ය ලබා රටන් ලක්කයෂ්ඨ හතළිසා හතක ජනතාවශගන් ලක්කයෂ්ඨ
හතළිහකට වඩා වැ,  ඡන්ද්ද්ායකයන් ්රමාණයක්කය නිශයෝජනය
කරන පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් 70ක්කය ශවනුශවනුයි මම කථා
කරන්ශන්. ශම් රශ පාර්ලිශම්න්තුශව් උත්තමතරභාවය රැකීමට
ඔබතුමාට වගකීමක්කය තිශබනවා. ඔබතුමා ිතිහාසශත එම
ශගෞරවය රැකීමට කටතුතු කර තිශබනවා. වර්තමානශතත් ඒ ගරු
නාමය ආරක්කයෂ්ඨා කර ගතියි කියා අපි වි ාවාස කරනවා. [බානා
කිමමක්කය]
ගරු කථානායකතුමනි, Let me conclude. ශම්
පාර්ලිශම්න්තුශව් අගමැතිතුමා, අග්රාමාතය ුරරශත රැඳී සිටින්ශන්
මන්ත්රීවරුන් 211ශද්ශනකුශේ සහශයෝගශයන්. එතුමාට එකසිය
ද්හතුනකට වඩා වැ,  සහශයෝගයක්කය ලැබී තිශබන්ශන් අශපු
ුභමන්තිරන් මැතිතුමා නිශයෝජනය කරන ද්රවිඩ සන්නානශත
මන්ත්රීවරු 2)ශද්නාශේ සහශයෝගයත් එක්කයකයි. අශපු පක්කයෂ්ඨය
නිශයෝජනය කරන අනුහයශද්නාශගන් හැත්තෑශද්ශනක්කය, තුශනන්
ශද්කකට වැ,  ්රමාණයක්කය විරුේනවයි ඡන්ද්ය රටන්ශන්. ද්රවිඩ
සන්නානශත මන්ත්රීවරු සියයට සියයක්කයම අගමැතිතුමා ආරක්කයෂ්ඨා
කර ගැතිම ශවනුශවන් තමයි ඡන්ද්ය රටන්ශන්. එතශකොට
අගමැතිවරයාට සහශයෝගය දීපු කණ්ඩායමකට විපක්කයෂ්ඨ නායක
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ුරරය
ිල්ලා සිටින්නට ුභමන්තිරන් මන්ත්රීතුමාට අයිතියක්කය
තිශබනවාද්? අපි ශම් රශ වැ, ම ජනතාවක්කය නිශයෝජනය කරන
විපක්කයෂ්ඨශත කණ්ඩායම හැටියට ිල්ලා සිටින්ශන් ලාශකීය
ජනතාවට සානාරණය, තුක්කයතිය ිටු කරන්න කියලායි.
ගරු කථානායකතුමනි, මම ිතාම ශකටිශයන්
කරුණු
ද්ක්කයවන්නම්. ඔබතුමා කැම න ඇමතිවරශයක්කය හැටියට අශපු
ආණ්ඩුශව් කටතුතු කරනශකොට, ගරු අග්රාමාතයතුමා එක්කයසත්
ජාතික පක්කයෂ්ඨශත මන්ත්රීවරශයක්කය ශලස සිටිමින් විපක්කයෂ්ඨ නායක
හැටියට කටතුතු කළ ආකාරය ඔබතුමාට මතක ඇති. එම නිසා
පාර්ලිශම්න්තු සම්්රද්ාය ආරක්කයෂ්ඨා කරමින්, ශම් රශ
්රජාතන්ත්රවාද්ය සාථාපිත කරමින්, Latimer House Principles
අගයන අගමැතිවරශයකු ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව් සිටියදී ශම් රශ
්රජාතන්ත්රවාද්ය ආරක්කයෂ්ඨා කිමම සඳහා ජනතාවශේ මතය
නිශයෝජනය කරන විපක්කයෂ්ඨශත අපට; එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා
සන්නානශත ඒකාබේන විපක්කයෂ්ඨයට, විපක්කයෂ්ඨ නායකකම ලබා
ශද්න්න කියා ඔබතුමාශගන් ිතා ශගෞරවශයන් ිල්ලා සිටිනවා.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශබොශහොම සාතුතියි. මීය ළඟට, ගරු තුෂ්ඨාර ිුමනිල් අමරශසේන
මැතිතුමා.

රු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරගසේන මහතා

(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

ගරු කථානායකතුමනි, මම පුභශපළ මන්ත්රීවරශයක්කය. අශපු
පුභශපළ මන්ත්රීවරු කණ්ඩායමක්කය රණරණය කළා -

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මම ශව්ලාව සම්බන්නශයන් අවනානය ශයොමු කරනවා.

රු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරගසේන මහතා

(மொண்புமிகு துஷொர இந்துனில் அமரமசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

මට ශව්ලාව ලබා ශද්න්න. විනා,  ශද්ශකන් මශේ කරුණු
ද්ැක්කයවීම අවසන් කරනවා. අපි පුභශපළ මන්ත්රීවරු කණ්ඩායම
රණරණය කළා, ශම් ආණ්ඩුශව් ින්න ගමන්, අර පැත්ශත් ිඳශගන
අපටත් විපක්කයෂ්ඨ නායකකමක්කය ිල්ලන්න. [බානා කිමමක්කය] ගරු
කථානායකතුමනි, මට පැහැදිලි කිමමට අවසාථාව ශද්න්න. ශම්
දිනවල "ගම්ශපරළිය" කියලා වැඩසටහනක්කය ගම්වල ක්රියාත්මක
ශවනවා. හැබැයි, විපක්කයෂ්ඨශත සමහර අය - ශම් සාථානශත ද්ැන් මට
ඒ අය ශපශනනවා. මම නම් කරන්ශන් නැහැ. - දිසාික්කය
සම්බන් ධකරණ කමිටුවල සභාපති තනතුරු ශහොබවමින්
"ගම්ශපරළිය" කියන වැඩසටහනට රජය ශවන් කරලා තිශබන
මුද්ල්වලින් හරි අඩක්කය ගමට ිල්ලනවා. ඒ අය ආණ්ඩු පක්කයෂ්ඨශත
අයිතිවාසිකම් භුක්කයති විඳිනවා. එතශකොට "ගමට පැශපොල්,
ශකොළඹට ඇපල්" ගරු කථානායකතුමනි. ශම් ශගොල්ලන් එක
පක්කයෂ්ඨයකින් තමයි ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුළට ආශව්. හිශටව්ශව්
පැණි ශද්ොඩම් ගහක්කය. කාලයක්කය යනශකොට ඒ පැණි ශද්ොඩම් ගශහේ
ඇඹුල් ශද්ොඩම් හැරටණා. අපි ශමොකද් කරන්ශන්, ගරු
කථානායකතුමනි? ඒක විකිතියක්කය. ගහ විකිති ශවලා ඇඹුල්
ශද්ොඩම් හැරටණා කියලා කරන්න ශද්යක්කය නැහැ. ගරු
කථානායකතුමනි, අපි පුභශපළ මන්ත්රීවරු කණ්ඩායමක්කය රණරණය
කර තිශබනවා, ශම් පැත්ශතන් නැන්ටලා එහා පැත්තට ගිහින්
අශපු කණ්ඩායශම් ශකශනක්කය ශතෝරලා විපක්කයෂ්ඨ නායකකමක්කය
ිල්ලා ගැතිම සඳහා සටන් කිමමට.
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රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි. ශබොශහොම සාතුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමනි. ගරු උද්ය
්රභාත් ගම්මන්පිල මන්ත්රීතුමා.

රු උදය ප්රභාත් ේමන්ිළල මහතා

(மொண்புமிகு உதய பிரபொத் கம்மன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ගරු කථානායකතුමනි, විපක්කයෂ්ඨ නායක ුරරය සම්බන්නශයන්
ආණ්ඩුශව්ත්, හීලෑ විපක්කයෂ්ඨශතත් ්රනානතම තර්කය වී තිශබන්ශන්
එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා සන්නානශත මන්ත්රීවරු ඇමති ුරර ද්රන
නිසා විපක්කයෂ්ඨ නායක ුරරය ඔවුන්ට ලබා ශනොදිය තුතුයි කියන
එකයි. ගරු නිමල් සිරිපාල ද් සිල්වා අමාතයතුමා විපක්කයෂ්ඨ නායක
ුරරය ද්රනශකොට තිබුණු සබඳතාව අශපු ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා
සිහිපත් කළා.
ශද්වැනි කාරණය ශම්කයි. ආණ්ඩුශව් ්රනානියා වන
වමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිතුමා නායකත්වය ද්රන එක්කයසත් ජනතා
නිද්හසා සන්නානශයන් අපි තරග කළ නිසා, විපක්කයෂ්ඨ නායක ුරරය
අපට ශද්න්න බැහැය කියනවා. හැබැයි, චන්ද්රිකා කුමාරතුශග
මැතිනිය එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා සන්නානශත නායකයා ශලස හා
රශ ජනාධිපති ශවලා ින්නශකොට ගරු රත්නසිරි වික්රමනායක
මැතිතුමාටත්, ගරු මහින්ද් රාජපක්කයෂ්ඨ මැතිතුමාටත් විපක්කයෂ්ඨ නායක
ුරරය ලබා ශද්න්න ශම් ගරු සභාව කටතුතු කර තිශබනවා. ඒ
වාශේම එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා සන්නානය ආණ්ඩුශව්
පාර් ාවයක්කයය කියලා ඔබතුමා රණරණය කරන්ශන්, අශපු මන්ත්රීවරු
1 ශද්ශනක්කය ආණ්ඩුශව් ින්න නිසායි, ගරු කථානායකතුමනි.
නමුත් අශපු මන්ත්රීවරු 70ක්කය ින්ශන් විපක්කයෂ්ඨශත නම්, ආණ්ඩුශව්
ින්ශන් මන්ත්රීවරු 1 ක්කය නම් සාති ය බහුතරය විපක්කයෂ්ඨශත සිටියදී
එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා සන්නානය ආණ්ඩුශව් පක්කයෂ්ඨයක්කය විධියට
රණරණය කිමම බහුතර මන්ත්රීවරුන්ට, ්රජාතන්ත්රවාදී සශකල්පවලට
කරන අසානාරණයක්කය බව මම සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.
ගරු කථානායකතුමනි, ශම් රශ මහජන මුද්ලින් විපක්කයෂ්ඨ
නායක තනතුරක්කය නඩත්තු කරන්ශන්, ්රජාතන්ත්රවාද්ය ශවනුශවන්
ආණ්ඩුවට සැබැවින්ම විරුේන වන, අඩු පාඩු ශපන්වා ශද්න
විපක්කයෂ්ඨයක්කය අව ය නිසායි. ඒ නිසා තමයි විපක්කයෂ්ඨ නායකතුමාට
කාර්යාල, වාහන, නිලනාරින් හා පහුභකම් සපයා දී තිශබන්ශන්.
ශම් විපක්කයෂ්ඨ නායකතුමා සෑම අය වැයකදීම කිසිම සශශ ෝනනයක්කය
ශයෝජනා ශනොකර අය වැයට පක්කයෂ්ඨව අත ඔසවනවා නම්, ශම්
ආණ්ඩුව ශගන එන සෑම මර්ද්නකාම පනතකටම කිසිම
විශරෝනයක්කය නැතිව අත ඔසවනවා නම්, ඔහු ිටු කරන්ශන්
විපක්කයෂ්ඨශත කාර්ය භාරය ශනොශවයි. ඔහු ිටු කරන්ශන්, ආණ්ඩුශව්
වලිගශත කාර්ය භාරයයි. එවැනි පක්කයෂ්ඨයක්කය විපක්කයෂ්ඨය ශලස
සැලකීශමන්, ඔබතුමා ශම් රශ ්රජාතන්ත්රවාද්ය විනා කිමමට
ද්ායකත්වය දී තිශබන බව ිතාම කනගාටුශවන් වුණත් සිහිපත්
කරන්න ඕනෑ.

රු මුිතබුර් රහුමාන් මහතා

(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

නැඟී සටිගතය.
எழுந்தொர்.
rose.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා.
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පාර්ලිශම්න්තුව
රු මුිතබුර් රහුමාන් මහතා

(மொண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமொன்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

ගරු කථානායකතුමනි, එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා සන්නානශයන්
තරග කර ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට පැමිණි අශපු මන්ත්රීවරුන් අතර අද්
ශබදීමක්කය ඇති ශවලා තිශබනවා. ඒ ශබදීම උඩ තමයි ද්ැන් ශම්
"විපක්කයෂ්ඨ නායකකම" කියන ්ර ානයත් ඇති ශවලා තිශබන්ශන්.
එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා සන්නානශත නායකයා විධියට වමත්රීපාල
සිරිශසේන මැතිතුමාශේ නායකත්වය පිළිශගන තමයි ශමතුමන්ලා
තරග කශළේ. එශහම කරලා, පක්කයෂ්ඨශත අභයන්තර ්ර ානයක්කය උඩ
එතුමන්ලා ශවන් වීම මත තමයි ද්ැන් ශම් විපක්කයෂ්ඨ නායකකම
ිල්ලන්ශන්. ගරු කථානායකතුමනි, ඒක එතුමන්ලාශේ පක්කයෂ්ඨශත
අභයන්තර ්ර ානයක්කය. ඒක ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ශගනැත් වැඩක්කය
නැහැ. එය ජනාධිපතිතුමාත් එක්කයක කථා කර විසඳා ගන්න ඕනෑ
ශද්යක්කය. ඡන්ද්යක්කය ආපු ගමන් ශමතුමන්ලා අගමැතිකම ිල්ලනවා.
ඡන්ද්යක්කය එනශකොට ඔව) ටික මාරු කරලා අගමැතිකම ගන්න
උත්සාහ කළා. ඒශකන් "ශ ේල්" වුණා. ද්ැන් ඊළඟට ශමොකුත් නැති
කාලයට විපක්කයෂ්ඨ නායකකම ිල්ලනවා. ගරු කථානායකතුමනි,
එතුමන්ලාට විපක්කයෂ්ඨ නායකකම ගන්න පුව)වන්. ඒකට එකම
ශද්යයි කරන්න ඕනෑ. පක්කයෂ්ඨශත මහ ශල්කම් මහින්ද් අමරවීර
මැතිතුමාවයි, ජනාධිපතිතුමාවයි එක්කයක ශගන විපක්කයෂ්ඨයට ගියා නම්,
එතුමන්ලාට විපක්කයෂ්ඨ නායකකම ගන්න පුව)වන්. ඒක කරන්ශන්
නැතිව එතුමන්ලාට විපක්කයෂ්ඨ නායකකම ගන්න හම්බ ශවන්ශන්
නැහැ.

රු අනුර ිනසානායක මහතා

(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ අද්හසත් ිදිරිපත් කරන්න
අවසාථාව ශද්න්න.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි, කියන්න ගරු අනුර දිසානායක මන්ත්රීතුමනි.
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ද්හනව වන සශශ ෝනනශයන් ලබා දී තිශබන අනනයතාව අද් ශම්
පාර්ලිශම්න්තුව අත් හැරිශයොත්, විපක්කයෂ්ඨශත ින්න මන්ත්රී
කණ්ඩායමක්කය අරශගන ඕනෑම ශමොශහොතක ජාතික ආණ්ඩුවක්කය
ශගොඩනඟා ගන්න පුව)වන්. ඒ නිසා කණ්ඩායමක්කය අරශගන ජාතික
ආණ්ඩුවක්කය ශගොඩනැඟීම වළක්කයවන්ශන් පක්කයෂ්ඨ පිළිබඳව වනතික
අනනයතාව ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව් පිළිගනු ලැබ තිබුශණොත්
විතරයි. ද්ැන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරන්ශන් පක්කයෂ්ඨ
හයයි. වනතික අනනයතාව ඒකයි.
ඒක අපි අත් හරිනවා නම්, ද්හනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා
සශශ ෝනනය අනුව යම් පක්කයෂ්ඨ කිහිපයක්කය එකතු ශවලා ජාතික
ආණ්ඩුවක්කය හද්න්න කියන එකට, ඒ "පක්කයෂ්ඨ" කියලා කියන එකට
තිශබන අනනයතාව කුමක්කයද්? ඒ නිසා එය බරපතළ වයවසාථාමය
අර්බුද්යක්කය නිර්මාණය කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ද්ැන්
විපක්කයෂ්ඨශත සිටින සශඛ්යාව 1 යි. අපි එය පිළිගන්නවා. ශම්ක
ශවනම අතැනට ශද්කයි, ශමතැනට හයයි ින්න විපක්කයෂ්ඨයක්කය
ශනොශවයි. TNA එශක්කය 2)ශද්ශනක්කය ින්නවා; EPDP එශක්කය
එක්කයශකශනක්කය ින්නවා, අශපු පක්කයෂ්ඨශත )ශද්ශනක්කය ින්නවා. ඒ
විධියට අපි 1 ශද්ශනක්කය විපක්කයෂ්ඨශත ින්නවා. අප ිතා කුඩා
විපක්කයෂ්ඨයක්කය බවත් අපි පිළිගන්නවා. සමහර ශවලාවට යම් යම්
ක්රියාකාරකම් පිළිබඳව අපි එකඟ ශවන තැන්, එකඟ ශනොවන
තැන් තිශබනවා. අපි කුඩා විපක්කයෂ්ඨයක්කය නිසා තමයි
පාර්ලිශම්න්තුශව් කාලය ශබදීශම්දී යම් රණරණයක්කය ගත්ශත්. ගරු
කථානායකතුමනි, සම්්රද්ායක්කය හැටියට විපක්කයෂ්ඨයට සියයට )0ක්කය
සහ ආණ්ඩු පක්කයෂ්ඨයට සියයට 0ක්කය ව ශයන් තමයි ශම්
පාර්ලිශම්න්තු විවාද්වලදී කාලය ශබරටශණ්. හැබැයි, අපි කුඩා
විපක්කයෂ්ඨයක්කය නිසා, "අපිට ින්ශන් 1 ශද්නායි, අපිට ශම් කාලශයන්
සියයට 0ක්කය ශද්න්න" කියා අපි කිව්වා. සියයට 70ක්කය ආණ්ඩුව
ගත්තා. මතක තබා ගන්න, ආණ්ඩුව පැත්තට ලබා දී තිශබන ඒ
සියයට 70ක කාලය තමයි ශමශතක්කය -අද්ත්- ශම් නිසි පරිදි
ශබශද්න්ශන්. ආණ්ඩුවට ලබා දී තිශබන සියයට 70ක කාලය
ආණ්ඩුශව් කණ්ඩායම් අතර ශබශද්නවා. ආණ්ඩුශව් සිටින එක්කයසත්
ජාතික පක්කයෂ්ඨය ඒ කාලය ශබද්ා ගන්නවා; [බානා කිමමක්කය] එක්කයසත්
ජනතා නිද්හසා සන්නානය ශබද්ා ගන්නවා. [බානා කිමමක්කය]

රු අනුර ිනසානායක මහතා

(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, විපක්කයෂ්ඨ නායක තනතුර පිළිබඳව ශම්
පාර්ලිශම්න්තුශව් අවසාථා කීපයකදීම විවාද් මතු වී තිශබනවා.
"මන්ත්රීවරු 1ක්කය ින්නවා, විපක්කයෂ්ඨ නායකකම අව යයි" කියා එක
ශවලාවකදී කිව්වා. නැවත අවසාථාවකදී කිව්වා, "මන්ත්රීවරු 41ක්කය
ින්නවා, විපක්කයෂ්ඨ නායකකම අව යයි" කියා. "මන්ත්රීවරු 70ක්කය
ින්නවා. විපක්කයෂ්ඨ නායකකම අව යයි" කියා ද්ැන් කියනවා. ශම්
අවසාථා තුශන්දීම සශඛ්යාත්මක ශවනසක්කය විතරයි සිරට වී
තිශබන්ශන්. 1, 41ක්කය වී තිශබනවා. 41, 70ක්කය වී තිශබනවාය කියා
එතුමන්ලා කියනවා. හැබැයි ගරු කථානායකතුමනි, ශම් අවසාථා
තුශන්දීම රණරණාත්මක ශලස විය තුතු ශේ පාලන, වනතික
ශවනස සිරට වී නැහැ. ඒ වනතික ශවනස ශම්කයි. ශම්
පාර්ලිශම්න්තුශව් ඇති ශවනතුරු සාකච්ඡා කරලා කිව්වා, "පක්කයෂ්ඨ
හයක්කය තරග වැදිලා තිශබනවා, ඒ පක්කයෂ්ඨ හශයන් තමයි ශම්
පාර්ලිශම්න්තුවට මන්ත්රීවරුන් ශත්ම පත්වී තිශබන්ශන්" කියලා.
ද්හනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සශශ ෝනනශයන් ද්ැන් ශවනද්ාට
වඩා වැ, ශයන් ඒ පක්කයෂ්ඨවල තිශබන අනනයතාව තහවුරු ශකොට
තිශබනවා. ද්හනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සශශ ෝනනශත ජාතික
ආණ්ඩුවක්කය පිළිබඳව අර්ථ කථනය කරනශකොට ඒ ඒ පක්කයෂ්ඨවලට
ශවනම අනනයතාවක්කය ලබා දී තිශබනවා. ද්හනව වන ආණ්ඩුක්රම
වයවසාථා සශශ ෝනනශයන් ඒ පක්කයෂ්ඨවලට ලබාදී ඇති අනනයතාව
අද් අපි අත් හැරිශයොත්; මැතිවරණවලට තරග වදින පක්කයෂ්ඨවලට

ඊළඟ කාරණය ශම්කයි. පක්කයෂ්ඨ නායකයන් හැටියට අවසාථාවක්කය
ලැශබන්ශන් සැබැවින්ම හයශද්ශනකුටයි. හැබැයි, එශසේ
හයශද්ශනක්කය සිටියදී - [බානා කිමම්] එශසේ හයශද්ශනකු සිටියදී
දිශන්ෂ්ඨා වනණවර්නන මන්ත්රීතුමාට පක්කයෂ්ඨ නායකශයක්කය හැටියට
පිළිගැතිම ලැබුශණ් ශකශසේද්? ඒකත් අපි ිතිහාසශයන් කාරණා
අරශගන මතක්කය කරන්න ඕනෑ. ඒ, ඔහු ශවනම පක්කයෂ්ඨයක
අනනයතාවක්කය සහිත නායකශයක්කය නිසා ශනොශවයි. ගරු
කථානායකතුමනි, එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා සන්නානශත ශම්
පාර්ලිශම්න්තුශව් පක්කයෂ්ඨ නායකයා නිමල් සිරිපාල ද් සිල්වා
අමාතයතුමා කියා තමයි පක්කයෂ්ඨ නායක රැසාවීශම්දී කිව්ශව්. එතුමා
කිව්වා, "නැහැ, පක්කයෂ්ඨ නායකත්වශත ඒ කාර්ය භාරය එතුමා
ශවනුවට දිශන්ෂ්ඨා වනණවර්නන මන්ත්රීවරයාට ලබා ශද්න්න" කියා.
[බානා කිමමක්කය] ඒ නිසා ශවනම නායකශයක්කය, පක්කයෂ්ඨ නායකශයක්කය
ශලස දිශන්ෂ්ඨා වනණවර්නන මන්ත්රීවරයාට ශම් අවසාථාව ලැබී
තිශබන්ශන් "ඒකාබේන විපක්කයෂ්ඨය" යයි කියන ශබෝේ ලෑල්ශල්
පද්නම මත ශනොශවයි. එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා සන්නානය කියන
පක්කයෂ්ඨයට ලැබුණු, නිමල් සිරිපාල ද් සිල්වා මහතාට හිමි යැයි ඔහු
කියූ එම තනතුර ඔවුන්ශේ පක්කයෂ්ඨශත අභයන්තර ්ර ානයක්කය නිසා
දිශන්ෂ්ඨා වනණවර්නන මන්ත්රීතුමාට පවරා තිශබනවා. ඒක ඔවුන්ශේ
පක්කයෂ්ඨශත අභයන්තර එකඟතාවක්කය. අපි ඒක ගැන ්ර ාන කරන්ශන්
නැහැ. "එයා ශනොශවයි, ශවන ශකශනක්කය ඕනෑ" කියා ශහට කවුරු
ශහෝ කියනවා නම්, අපි ්ර න
ා
කරන්ශන් නැහැ. ඒක ඒ
ශගොල්ලන්ශේ අභයන්තර ්ර ානයක්කය.
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රු අරුන්ිනක ප්රනාන්දු මහතා

(மொண்புமிகு அருந்திக்க பர்னொந்து)

(மொண்புமிகு அருந்திக்க பர்னொந்து)

(The Hon. Arundika Fernando)

(The Hon. Arundika Fernando)

එශහම නම් ශද්න්නශකෝ, ශම්කත්.
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නිමල් සිරිපාල ද් සිල්වා මැතිතුමාට විපක්කයෂ්ඨ නායකකම, [බානා කිමමක්කය]

රු අනුර ිනසානායක මහතා

(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ශපොේඩක්කය ින්න. ශම්ක එශහම ශද්න්න බැහැ. ශම්ක
ඔබතුමන්ලාශේ අභයන්තර ්ර ානයක්කය ශනොශවයි. [බානා කිමමක්කය]
ගරු කථානායකතුමනි, 1993දී වුණු සිේධියක්කය ශම් කාරණයට
උද්ාහරණයක්කය ව ශයන් ශගනාවා. සිරිමාශවෝ බණ්ඩාරනායක
මැතිනිය එක්කය මන්ත්රීවරශයක්කය නම් කරන ශකොට, ඒ ශවනුවට
විපක්කයෂ්ඨශත කණ්ඩායම අනුර බණ්ඩාරනායක මහත්මයා ශයෝජනා
කළාය කිව්වා. හැබැයි එතශකොට ගරු කථානායකතුමනි, ශ්රී ලශකා
නිද්හසා පක්කයෂ්ඨයට හිමි විපක්කයෂ්ඨශත තනතුර කාටද් හිමි කියලා ඔවුන්
රණරණය කරනවා. දිශන්ෂ්ඨා වනණවර්නන මහත්තයාට ශම්ක ලැබුණා
වාශේම තමයි. එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා සන්නානයට පක්කයෂ්ඨ
නායකශයක්කය හැටියට ශම්ශක්කය අවසාථාවක්කය තිශබනවා. ඔවුන්
රණරණය කළා, ඒක දිශන්ෂ්ඨා වනණවර්නන මන්ත්රීවරයාට ලබා
ශද්න්න. ඒ නිසා එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා සන්නානශත 70ශද්ශනක්කය
ඒකාබේන විපක්කයෂ්ඨශත ින්නවා නම්, 23ශද්ශනක්කය ආණ්ඩුශව්
ින්නවා නම් - )ක්කය හැශද්න්න නම් 1)ශද්ශනක්කය ින්න ඕනෑ.
ඇත්ත ගණන මම ද්න්ශන් නැහැ.- 70යි, 26යි නම්, පළමු ්ර ානය
ශබ්රා ගන්න ශකෝ. ඔය 1)ශද්නා යටත් කරලා ඔබතුමන්ලා
එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා සන්නානයට බලය ගන්නශකෝ, ශමතැනට
ඇවිල්ලා කෑ ගහන්ශන් නැතිව.

රු මන්ත්රීවරගයක්

(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමාට කථා
කරන්න ිඩ ශද්න්න.

රු අනුර ිනසානායක මහතා

(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

නිමල් සිරිපාල ද් සිල්වා අමාතයවරයාට විපක්කයෂ්ඨ නායක ුරරය
ශද්න ශකොටත්, [බානා කිමමක්කය] ශපොේඩක්කය ින්න ශකෝ. ගරු
මන්ත්රීතුමනි, ්ර ානයක්කය ඇහුවාම උත්තර ශද්නතුරු ින්න, ශහොඳද්?
ගරු කථානායකතුමනි, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව් විපක්කයෂ්ඨ නායකවරයා
කවුද් කියා දීර්ඝ කාලයක්කය චමල් රාජපක්කයෂ්ඨ කථානායකවරයා විසින්
්රකා යට පත් කශළේ නැහැ. අපි ඒ ශවලාශව්ත් නිරන්තරශයන් ඒ
ගැන ්ර ාන කර තිශබනවා. ඔබතුමා ඒ හැන්සාේ වාර්තා කියවා
බලන්න. විපක්කයෂ්ඨ නායක කවුද් කියන එක පිළිබඳව අපි
නිරන්තරශයන් ්ර ාන කර තිශබනවා. චමල් රාජපක්කයෂ්ඨ
කථානායකවරයා දීර්ඝ කාලයක්කය යනශතක්කය නිමල් සිරිපාල ද්
සිල්වා අමාතයවරයා විපක්කයෂ්ඨ නායකවරයා හැටියට පිළිගත්ශත්
නැහැ. අනතුරුව ද්හනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සශශ ෝනනය
එනවා. ඒ අතශර්, කවුරුවත් නිමල් සිරිපාල ද් සිල්වා මහත්මයාශේ
විපක්කයෂ්ඨ නායක ුරරය ගැන ශම් සභාශව් ්ර ාන කරන්න ගිශත නැහැ.

(An Hon. Member)

අන්න හරි.

රු අනුර ිනසානායක මහතා

(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க)

රු අරුන්ිනක ප්රනාන්දු මහතා

(மொண்புமிகு அருந்திக்க பர்னொந்து)

(The Hon. Arundika Fernando)

ඊට පසාශසේ?

(The Hon. Anura Dissanayake)

එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා සන්නානයට බලය ගන්න.
ඔබතුමන්ලාට මන්ත්රීවරු 70ශද්ශනක්කය ින්නවා; අවුරුරට )ක දීර්ඝ
පළපුරුේද්ක්කය තිශබන ආසන සශවිනායකවරු ින්නවා; ද්ැවැන්ත
ඇමතිවරු ින්නවා; හිටපු ජනාධිපතිවරු ින්නවා; ශ්රී ලශකා
නිද්හසා පක්කයෂ්ඨශත හිටපු නායකයා ින්නවා; ජනාධිපති ුරරය අවුරුරට
20ක්කය ද්රපු අය ින්නවා. ශම් සියල්ලම තියාශගන, මන්ත්රීවරු
70ශද්ශනකුත් තියාශගන ශම් )කට යටශවලා ින්ශන් ශමොකටද්?
ඒ නිසා ශමතැන ශනොශවයි, ්ර ානය ශබ්රා ගන්න ඕනෑ. එක්කයසත්
ජනතා නිද්හසා සන්නානශත විනායක කාරක සභාව ඇතුශළේ
තමුන්නාන්ශසේලා ශම් ්ර ානය ශබ්රා ගන්න. 1)ශද්නා යට කරලා
එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා සන්නානයට බලය ගන්න. [බානා කිමම්]

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීවරුනි, එතුමාට කථා කරන්න අවසාථාව ශද්න්න.

රු අනුර ිනසානායක මහතා

(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒ බලය අරශගන ඇවිත් ශමතැනදී කියන්න, "එක්කයසත් ජනතා
නිද්හසා සන්නානයට ද්ැන් අපි බලය අරශගන තිශබනවා, අපට ද්ැන්
ශම්ක ශද්න්න" කියලා. එතශකොට ඒකට සානාරණයක්කය ිෂ්ඨාට
කරන්න ඕනෑ. ඒක තමයි, ඊළඟ කරුණ ගරු කථානායකතුමනි.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු අරුන්දික ්රනාන්රට මන්ත්රීතුමනි, එතුමාට කථා කරන්න
ිඩ ශද්න්න.

රු අනුර ිනසානායක මහතා

(மொண்புமிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ශමොකද්, ආණ්ඩුශව් කණ්ඩායමක්කය එතැන. පාර්ලිශම්න්තු
ඡන්ද්යක්කය කටඋඩ තියාශගන ඒ ගැන කවුරුවත් ්ර ාන කරන්න
ගිශත නැහැ. ඒ නිසා ඒක එශහම පැවතුණා. හැබැයි ගරු
කථානායකතුමනි, ද්හනව වන ආණ්ඩුක්රම සශශ ෝනනශයන් පුභව
ශගන ආ ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව් පක්කයෂ්ඨවල අනනයතාව අති ය
වැද්ගත්. ශමොකද්, එය වයවසාථාවත් එක්කයක සම්බන්න වී තිශබනවා.
අපි කියන්ශන්, ශහටත් එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා සන්නානය
හැටියට තමුන්නාන්ශසේලා රණරණයක්කය අරශගන, විපක්කයෂ්ඨශත
වා, ශවලා, විපක්කයෂ්ඨ නායක ුරරය එතුමාට අයිතියි කියා කියනවා
නම් ඒක සානාරණයි කියලායි. එතුමාට විපක්කයෂ්ඨ නායක ුරරය ලබා
දිය තුතුව තිශබනවා. ඒ පිළිබඳව කිසිරට විවාද්යක්කය නැහැ. එවැනි
අවසාථාවකදී විපක්කයෂ්ඨ නායක ුරරය ශම් කණ්ඩායමට ලබා දිය
තුතුයි.
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පාර්ලිශම්න්තුව
රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශබොශහොම සාතුතියි. ඊළඟට ගරු හරින් ්රනාන්රට ඇමතිතුමා. ඊට
පසාශසේ ගරු බන්රටල වනණවර්නන මන්ත්රීතුමා, ගරු නිමල් ලාන්සා
මන්ත්රීතුමා. එතුමන්ලා නැන් ට පිළිශවළටයි මා ිඩ ශද්න්ශන්.

රු හරින් ප්රනාන්දු මහතා

(மொண்புமிகு ஹொின் பர்னொந்து )

(The Hon. Harin Fernando )

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක මන්ත්රීතුමා කිව්ව
කාරණයමයි මා කියන්න සිටිශත. ශම් ගරු සභාශව් වැ, ශයන්ම
සාකච්ඡාවට භාජන වුශණ්, නිමල් සිරිපාල ද් සිල්වා මැතිතුමා
විපක්කයෂ්ඨ නායකවරයා ව ශයන් පත් වුණා නම්, ශම් අවසාථාශව්දී
ශම්ක කරන්න බැරි ඇයි කියන එක ගැනයි. ඒ පිළිබඳව ශබොශහොම
ශහොඳ පැහැදිලි කිමමක්කය ජනතා විමුක්කයති ශපරමුශණ් මන්ත්රීවරයා සිරට
කරනු ලැබුවා. ගරු කථානායකතුමනි, 2015 ජනවාරි 0 වන ද්ා ශම්
ආණ්ඩුව පත් වීමත් එක්කයකම ද්හනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා
සශශ ෝනනය pass කශළේ අශ්රේල් 1 වන ද්ායි. එද්ා මන්ත්රීවරුන්
114ශද්නාශගන් 124ශද්ශනක්කය ඡන්ද්ය රටන්නා. ඒ අවසාථාශව්
කවුරුවත් ශම් ගැන කථා කශළේ නැහැ. එද්ා කවුරුවත් ශම් ගැන
කථා ශනොකළ නිසා නිමල් සිරිපාල ද් සිල්වා ඇමතිතුමා විපක්කයෂ්ඨ
නායකවරයා ව ශයන් සිටියා. එද්ා ශම් ගැන සාකච්ඡා කළා නම්,
එද්ා ශම් ්ර ානය විසඳා ගන්න තිබුණා. අනුර දිසානායක මන්ත්රීතුමා
කිව්වා වාශේ ශම් ්ර ානය එද්ා ශවච්ච ශද්යක්කය. අර කිව්වා වාශේ
ශමය අභයන්තරශත තිශබන ''මණ්ඩලශත කචල්'' එකක්කය.
''මණ්ඩලශත කචල්'' මණ්ඩලශත විසඳා ගත්තාශව්. ශම් ්ර ානය
අපට අද්ාළ නැහැ.
ගරු කථානායකතුමනි, මා ශම් කරන්ශන් ිල්ලීමක්කය. ශම් ගරු
සභාශව් ලයි ද්මාශගන, ශවලාව නාසාති කරශගන, විපක්කයෂ්ඨ නායක
ුරරශත ්ර ානය ශම් රශ ආණ්ඩුශව් ්ර ානයක්කය හැටියට පත් කර
ගන්න එපා. ඒ කාරණය විතරයි මා ඔබතුමාශගන් ිල්ලීමක්කය
හැටියට කරන්ශන්.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශබොශහොම සාතුතියි. ඊළඟට ගරු (ආචාර්ය බන්රටල වනණවර්නන
මන්ත්රීතුමා.

රු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා හිද්ය සාක්කයෂියට එකඟවත්,
අවශකවත් පිළිගත තුතු කාරණයක්කය තිශබනවා. ශම් රශ
ජනතාවශේ විපක්කයෂ්ඨය වන අපට පුභගිය වර්ෂ්ඨ තුනක කාල
පරිච්ශේද්ය තුළ ඓතිහාසික අසානාරණයක්කය සිේන වුණා. ශමොකද්,
රටට අහිතකර, රශ ජනතාවට අහිතකර විවින අණ පනත් සහ
පාර්ලිශම්න්තුව බුල්ශඩෝසාකරණය කරශගන යන විවින ශේවල්
සම්බන්නශයන් සැබැවින්ම අධිකරණයට ගිහින්, පාර්ලිශම්න්තුව
තුළ හා ින් පිටත විපක්කයෂ්ඨශත භූමිකාව ඒකාබේන විපක්කයෂ්ඨශත අපියි
ිෂ්ඨාට කශළේ. නමුත් අපට පාර්ලිශම්න්තුව තුළ ඒ සඳහා අව ය
විවාද්යකට සහභාගි ශවන්න, කරුණු ිදිරිපත් කරන්න තිබුණු
අවසාථාව ිතාම බරපතළ ශලස සීමා කරනු ලැබුවා.
පාර්ලිශම්න්තුව ජනතාවශේ මතය නිශයෝජනය කරන උත්තමතර
ආයතනය නම්, අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට පත්ශවලා පැමිණ
තිශබන්ශන් ශම් රශ නිරාතුන අවිහිශසක මිනිුභන් ශවනුශවනුයි.
පුභගිය ජනාධිපතිවරණශතදී අපට ඡන්ද්ය රටන් 4 ලක්කයෂ්ඨයක්කය

ජනතාව තමයි අපි නිශයෝජනය කරන්ශන්. පුභගිය පාර්ලිශම්න්තු
මැතිවරණශතදී ඡන්ද්ය රටන් ලක්කයෂ්ඨ ක්කය ජනතාව ශවනුශවන් තමයි
අපි ශපති සිටින්ශන්. පුභගිය පළාත් පාලන මැතිවරණශතදී ඡන්ද්ය
රටන් ලක්කයෂ්ඨ 4ක්කය ජනතාව ශවනුශවන් තමයි අපි ශපති සිටින්ශන්.
හඬක්කය නඟන්න බැරි ඒ ලක්කයෂ්ඨ සශඛ්යාත ජනයා ශවනුශවන් හඬ
නැඟීම සඳහා ශපති සිටින අපට විපක්කයෂ්ඨශත කාර්ය භාරය නිසි
ශලස ිටු කරන්න බැරි වීම නිසා ජනතාවශේ පැත්ශතන් අප
ශමොන තරම් ශද්ෝෂ්ඨාශරෝපණයට ලක්කය ශවනවාද් කියා ඔබතුමාට
වැටශහන්ශන් නැහැ. ශමොකද්, ඒකාබේන විපක්කයෂ්ඨය ව ශයන්
අශපන් තමයි අහන්ශන්, ශම් සඳහා ශමවැනි ආකාරයට මැදිහත්
ශවන්ශන් නැත්ශත් ඇයි කියා. නමුත් අපට මැදිහත් ශවන්න ිඩ
කඩක්කය නැහැ. පාර්ලිශම්න්තු කටතුතු පිළිබඳ කාරක සභාවට අපි
සිය දශද්නා ශවනුශවන් සහභාගි වන්ශන් එක මන්ත්රීවරයකු
පමණයි; දිශන්ෂ්ඨා වනණවර්නන මන්ත්රීතුමා පමණයි. එතශකොට අනික්කය
සිය දශද්නා -හීලෑ විපක්කයෂ්ඨය, deal විපක්කයෂ්ඨය හා ආණ්ඩු පක්කයෂ්ඨශත
සිය දශද්නා- එකතුශවලා එක රණරණයක්කය ගත්තාම ජනතාව
ශවනුශවන් තනියම කිසිම රණරණයක්කය ගන්න දිශන්ෂ්ඨා වනණවර්නන
මන්ත්රීතුමාට බැහැ. 70ශද්ශනකු ින්න, බහුතර ජනතාව
නිශයෝජනය කරන අපට විපක්කයෂ්ඨ නායක ුරරය රටන්ශන් නැත්නම්,
ජනතාවශේ ආරක්කයෂ්ඨාව ශවනුශවන් වන ්රජාතන්ත්රවාද්ශත
පැවැත්ම ඇති ශවන්ශන් නැහැ.
ගරු කථානායකතුමනි, මා ඔබතුමාට විශ ේෂ්ඨශයන් ශම්
කාරණය මතක්කය කරන්න කැමැතියි. ශම් වනවිට පාර්ලිශම්න්තුව
ශමොන තරම් හෑල් දවට ලක්කය කර තිශබනවාද් කියනවා නම්, ශම්
රටම විරුේන වුණු, පාර්ලිශම්න්තුවට ිදිරිපත් ශනොකළ සිශගපුපූරු
- ශ්රී ලශකා නිද්හසා ශවශළඳ ගිවිුභම යටශත් 102 .04.02වන දින
ශර්වන සශශ ෝධිත වර්ගීකරණ ,539ක ආනයන රණරු බරට ිවත්
කරනවා. ඒ ගැන පාර්ලිශම්න්තුව ද්න්ශන් නැහැ. පාර්ලිශම්න්තුවට
ගැස පත්රයක්කය එන්ශන් නැහැ. මා අද් උශේ පාර්ලිශම්න්තුශව්
පුසාතකාලශයන් ඒ පිළිබඳව ඇහුවා. මූලය කටතුතු පිළිබඳ පූර්ණ
අයිතිය තිශබන්ශන් පාර්ලිශම්න්තුවටයි. පාර්ලිශම්න්තුවටවත්
ගැස
පත්රයක්කය එන්ශන් නැතුව ශර්වන ශද්පාර්තශම්න්තුශව්
නිලනාරින් එශහම තිතියක්කය ක්රියාත්මක කරන්ශන් ශකොශහොමද්?
වයවසාථාද්ායකය තුළ ඇති වී තිශබන බරපතළ ්ර ාන විසඳන්න
පුව)වන් ශවන්ශන් ශකොශහොමද්? ජනතාවශේ අයිතිවාසිකම් පාගා
ද්මා, ශම් රශ ්රජාතන්ත්රවාද්ය බුල්ශඩෝසාකරණය කර, ශම් රශ
බරට ක්රම ශවනසා කර, මැතිවරණ කල් ද්මා, තමන්ට ඕනෑ විධියට
වයවසාථා සකසා කර, ශමවැනි ශේවල් සියල්ල කරශගන යන්න
පුව)වන් වන්ශන්, ජනතාව ශවනුශවන් ශපති සිටින විපක්කයෂ්ඨයක්කය
නැති නිසායි.
ගරු
කථානායකතුමනි,
කරුණාකර
්රජාතන්ත්රවාද්ය
ශවනුශවන් නිවැරැදි රණන්රටව අරශගන අශපු ඒකාබේන විපක්කයෂ්ඨශත
නායක ශලස ගරු දිශන්ෂ්ඨා වනණවර්නන මන්ත්රීතුමාට විපක්කයෂ්ඨ නායක
ුරරය ලබා ශද්න්න. ඔබතුමා ිතිහාසගත ශවනවා.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට ශබොශහොම සාතුතියි. මීය ළඟට, ගරු
නිමල් ලාන්සා මන්ත්රීතුමා. කාලය ගැන අවනානය ශයොමු
කරවන්න කැමැතියි. පසා වරු .00ට පක්කයෂ්ඨ නායකවරුන්ශේ
රැසාවීමකුත් පවත්වන්න නියමිතව තිබුණා. ඒ නිසා ශකටිශයන්
කියන්න. ශමතැනදී කියපු කරුණු නැවත කියන්න අව ය වන්ශන්
නැහැ. අ දත් ශද්යක්කය තිශබනවා නම් කියන්න.
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රු නිමල් ලාන්සා මහතා

(மொண்புமிகு நிமல் லொன்சொ)

(The Hon. Nimal Lanza)

ගරු කථානායකතුමනි, මා ිතාම ශකටිශයන් කියන්නම්.
විශ ේෂ්ඨශයන් එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා සන්නානය නිශයෝජනය
කරමින් අපි ) ශද්ශනක්කය පාර්ලිශම්න්තුවට ආවා. ජනතාවශේ
ඡන්ද්ශයන්, ජනතාවශේ පරමාධිපතය වැ, පුරම පාවිච්චි කර,
වැ, ම කැමැත්ශතන් පත් කර එවූ, ඒ ඒ දිසාික්කයකය තුළ වැ, ම
ඡන්ද් ගත්, ඒ ඒ දිසාික්කයකය තුළ වැ, ම ඡන්ද් ්රති ත ගත්
මන්ත්රීවරු 70ශද්ශනක්කය විරුේන පාර් ාවශත සිටිනව. අප
ිල්ලන්ශන් විපක්කයෂ්ඨශත කාර්ය භාරය කරන්න අපට ිඩ
ශද්න්න කියායි. ශමොකද්, ජනතාව ශවනුශවන් ශම් ආණ්ඩුව ශගන
යන ජනතා ශද්රෝහි වැඩ පිළිශවළට විරුේනව කථා කරන්ශන්
විපක්කයෂ්ඨය නිශයෝජනය කරන අප 70 ශද්නායි. ගරු
කථානායකතුමනි, හැබැයි තමුන්නාන්ශසේ කල්පනා කර
බලන්න, පුභ ගිය කාලය තුළ ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ආ අණ පනත්
සියල්ලට විපක්කයෂ්ඨය නිශයෝජනය කරන ඔය කියන අය
ආණ්ඩුවත් එක්කයක එකතු ශවලා අත එසවූවාද්, නැේද් කියා.
நொன் ஆர். சம்பந்தன் ஐயொவிடம் மகட்கிறன், நொங்கள் 70 மபொோ்
இருக்கிறம், 16 மபொோ் இருக்கிற உங்கட கட்சிக்கு எதிர்க்கட்சித்
தகலவர் பதவி தகொடுப்பது சொதொரணமொ? அது சொதொரணம்
இல்கல. Time தொறது சொதொரணம் என்று நீங்க எப்படிச்
தசொல்லுறது? அதிலும் சொதொரணம் இல்ல. 70 மபர் இருக்கிற
எங்கட கட்சிக்கு தொற time குகறய. 16 மபர் இருக்கிற உங்கட
கட்சிக்கு தொற time கூட. இது சொதொரணம் இல்கல. ඔබතුමාශේ

හිතට එකඟව කතා කරන්න.

ගරු කථානායකතුමනි, මා කියන වැද්ගත්ම කාරණාව
ශම්කයි. අප නිශයෝජනය කරන්ශන් එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා
සන්නානයයි. ද්හනවවන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සශශ ෝනනශයන්
පුභව ජාතික ආණ්ඩුව හද්න්න ශල්කම්වරුන් ශද්ශද්නා අත්සන්
කළා කියනවා නම්, අපි එය පිළිගන්ශන් නැහැ. එක්කයසත් ජනතා
නිද්හසා සන්නානශත ශල්කම්තුමා එයට අත්සන් කශළේ නැහැ.
මහාචාර්ය වි ාවා වර්ණපාල මැතිතුමා එයට අත්සන් කළාද්?
නැහැ. ගරු මහින්ද් අමරවීර අමාතයතුමා අත්සන් කළාද්? නැහැ.
ශ්රී ලශකා නිද්හසා පක්කයෂ්ඨශත ගරු රටමින්ද් දිසානායක මැතිතුමා සහ
එක්කයසත් ජාතික පක්කයෂ්ඨශත ගරු කබීර් හාෂිම් මැතිතුමාත් තමයි එයට
අත්සන් කශළේ. එය වලශවන නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා
ශමහිදී පක්කයෂ්ඨයක්කය විධියට පිළිගන්ශන් එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා
සන්නානය නම්, එම පක්කයෂ්ඨශත ශල්කම්තුමා ජාතික ආණ්ඩුව
හද්න්න අත්සන් කර නැහැ. අප ිල්ලන්ශන් අපට ජනතාව
ශවනුශවන් කතා කරන්න සානාරණව කාලය ලබා ශද්න්න,
විපක්කයෂ්ඨශත කාර්ය භාරය ිටු කරන්න අපට අවසාථාව ශද්න්න
කියායි. ගරු කථානායකතුමනි, පුභ ගිය කාලය තුළ පළාත් සභා
ඡන්ද් විමසීම් (සශශ ෝනන පනත් ශකටුම්පත සම්මත කරේදී, ශම්
රශ සිරට වූ ද්ැවැන්තම මශ ශකොල්ලය වන මහ බැශකු මශ ශකොල්ලය
මුල් කර ගනිමින් වි ාවාස භශග ශයෝජනාව ශගන එේදී ඔය කියන
විපක්කයෂ්ඨය නිශයෝජනය කරන ආර්. සම්පන්ද්න් මැතිතුමා ඇතුව)
විපක්කයෂ්ඨශත සිය දශද්නා ආණ්ඩු පක්කයෂ්ඨයට ඡන්ද්ය රටන්නා. ඒ නිසා
තමයි මා කියන්ශන්- இது சொதொரணம் இல்கல!
ගරු කථානායකතුමනි, අපට විපක්කයෂ්ඨශත කාර්ය භාරය කරන්න
ිඩ ශද්න්න, අවසාථාව ශද්න්න කියන එක තමයි අප ඔබතුමාශගන්
ිල්ලන්ශන්. අප ශම් හද්න්ශන් අශපු ්ර ානයක්කය එක්කයසත් ජනතා
නිද්හසා සන්නානය එක්කයක විසඳාගන්නයි. එශහම නැතිව, ජනතා
විමුක්කයති ශපරමුණ සමඟ ශහෝ එක්කයසත් ජාතික පක්කයෂ්ඨය සමඟ ශහෝ
ශනොශවයි අශපු ්ර ානය විසඳා ගන්න ඕනෑ. අපට උත්තර ශද්න්න
ඕනෑ එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා සන්නානය තුළ සිටින 1 ශද්නායි. ඒ
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අය අතරත් ජාතික ලැයිසාතුශවන් ශත්ම පත්වී ආව 20 ශද්ශනක්කය
ින්නවා. 2 ශද්ශනකු තමයි ඡන්ද්ශයන් ශත්ම පත් වී ින්ශන්. ඒ
අය තමයි පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිත් ගරු කථානායකතුමාශගන් අප
කරන ිල්ලීමට උත්තර ශද්න්න ඕනෑ. හැබැයි, අද් පාර්ලිශම්න්තුව
තුළ කවුද් ආණ්ඩුව නිශයෝජනය කරන්ශන්? ඒ තමයි, විපක්කයෂ්ඨය
නිශයෝජනය කරන ජනතා විමුක්කයති ශපරමුණ සහ විපක්කයෂ්ඨය
නිශයෝජනය කරන TNA එක. ශමය ශවන්න බැහැ. ශමයින්ම
ශපශනනවා, ආණ්ඩුවට කශේ යන්ශන් කවුද් කියන එක. එම නිසා
ගරු කථානායකතුමනි, විපක්කයෂ්ඨශත සිටිමින් අවුරුරට තුනක්කය තිසාශසේ
ජනතාවශේ ්ර ාන ශවනුශවන් කතා කරන අපට විපක්කයෂ්ඨශත කාර්ය
භාරය කරන්න ිඩ ශද්න්න කියා මා ිතාම ශගෞරවශයන් ිල්ලා
සිටිනවා.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශබොශහොම සාතුතියි. මීය ළඟට, ගරු සිසිර ජයශකො,  මන්ත්රීතුමා.

රු ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு மரொஹித அமபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

Sir, I rise to a point of Order.
රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමා, ශමොකක්කයද් point of Order එක?

රු සසර ජයගකොඩි මහතා

(மொண்புமிகு சிசிர ஜயதகொடி)

(The Hon. Sisira Jayakody)

මා අවසාථාව ගත්තාට පුභව ඔබතුමා අවසාථාව ගන්න, ගරු
මන්ත්රීතුමා.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ශරෝහිත අශබ්වනණවර්නන මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමා ශවලාවද්
ිල්ලන්ශන්? එශහම නැත්නම් point of Order එකක්කයද්
නඟන්ශන්?

රු ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு மரொஹித அமபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

එතුමාට අවසාථාව දීලා මට අවසාථාව ශද්න්න.

රු සසර ජයගකොඩි මහතා

(மொண்புமிகு சிசிர ஜயதகொடி)

(The Hon. Sisira Jayakody)

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් කතා කරන ශමොශහොශත්ත්
අනයාපනය හා මානව සම්පත් සශවර්නනය පිළිබඳ ආශශික
අ ධක්කයෂ්ඨණ කාරක සභාව පැවැත්ශවනවා. ඔබතුමා ඒ කාරක
සභාශව් නිශයෝජනය ශගන බලන්න. අනයාපනය හා මානව
සම්පත් සශවර්නනය පිළිබඳ ආශශික අ ධක්කයෂ්ඨණ කාරක සභාවට
ඒකාබේන විපක්කයෂ්ඨශයන් නිශයෝජනය කරන්ශන් මා පමණයි. ඒ
වුණත් ජනතා විමුක්කයති ශපරමුශණ් මන්ත්රීවරු ශද්ශනක්කය සිටිනවා,
එම ආශශික අ ධක්කයෂ්ඨණ කාරක සභාව නිශයෝජනය කරන්න. ඒ
පක්කයෂ්ඨශත මන්ත්රීවරුන් හය ශද්නා හැම කාරක සභාවකටම
හතරශද්නා හතරශද්නා බැගින් වන ශසේ ශබද්ා දී තිශබනවා. [බානා
කිමම්]
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පාර්ලිශම්න්තුව
රු කථානායකතුමා

රු සසර ජයගකොඩි මහතා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(மொண்புமிகு சிசிர ஜயதகொடி)

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Sisira Jayakody)

ගරු මන්ත්රීතුමා, මා උපශද්සා දී ආශශික අ ධක්කයෂ්ඨණ කාරක
සභාවල අ දත් පත්වීම් ද්ැනට කරශගන යනවා.

රු සසර ජයගකොඩි මහතා

(மொண்புமிகு சிசிர ஜயதகொடி)

(The Hon. Sisira Jayakody)

ආශශික අ ධක්කයෂ්ඨණ කාරක සභාවල අද් තිශබන තත්ත්වයයි මා
කියන්ශන්, ගරු කථානායකතුමනි.

[මූලාසනගත අණ පරිින ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

කවුද්?

රු සසර ජයගකොඩි මහතා

(மொண்புமிகு சிசிர ஜயதகொடி)

(The Hon. Sisira Jayakody)

ඒ වාශේ පටු විධියටයි ශම් පාර්ලිශම්න්තුව කටතුතු කරන්ශන්.
ගරු කථානායකතුමනි, මම අවසාන ව ශයන් කියන්ශන් ශම්
කාරණයයි. එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා සන්නානය සමඟ ආණ්ඩුවට
හවුල් ශවන්න අපි රණන්රටවක්කය අරශගන නැහැ. වමත්රීපාල සිරිශසේන
ජනාධිපතිතුමා ශහෝ මහින්ද් අමරවීර ශහෝ ශවනත් ඇමතිවරු ශහෝ
රණරණය කරලා ඇති එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා සන්නාන
කණ්ඩායමක්කය ආණ්ඩුවත් එක්කයක හවුල් ශවන්න. අපි මහින්ද්
රාජපක්කයෂ්ඨ මැතිතුමා ්රමුඛ් කණ්ඩායම ශවනමම කණ්ඩායමක්කය
ව ශයන් තමයි ඡන්ද්යට ිදිරිපත් වුශණ්. ඒක නිසා ශම්
පාර්ලිශම්න්තුව අපි නිශයෝජනය කරන්ශන් මුල සිටම එක්කයසත්
ජාතික පක්කයෂ්ඨයට විරුේන පිශල් බලශව්ගය විධියටයි. ඒක නිසා
ඔබතුමා කිිම අර්ථ නිරූපණයක්කය ද්ැන් ඇති කරශගන තිශබනවා,
අපි ආණ්ඩුවට හවුල් කියලා. නායකශයෝ කිහිප ශද්ශනක්කය හවුල්
ශවච්ච පමණින් අපි හවුල් වුණාය කියලා තර්ක කිමමක්කය කරන්න
බැහැ. අශනක්කය කරුණ, බහුතරය එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා
සන්නානය ද්ැන් ින්ශන් විපක්කයෂ්ඨශත. ඒක නිසා බහුතරය ව ශයන්
ගත්තත් ඔබතුමාශේ ඔය ්රකා ය වලශවන නැහැ.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

[මූලාසනගත අණ පරිින ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒ ්රකා ය ිල්ලා අසා කර ගන්න. එශහම කතා කරන්න බැහැ.

රු සසර ජයගකොඩි මහතා

(மொண்புமிகு சிசிர ஜயதகொடி)

(The Hon. Sisira Jayakody)

ගරු කථානායකතුමනි, විශ ේෂ්ඨශයන් කියන්න ඕනෑ ශද්යක්කය
තිශබනවා. [බානා කිමම්] මශේ තර්කය ශම්කයි, ගරු
කථානායකතුමනි.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මම ආශශික අ ධක්කයෂ්ඨණ කාරක සභාවට පත් කළ තුතු
සාමාජිකයන් ගැන කථා කරලා ිතුරු නම් ටිකත් ද්ානවා. ඒක
නිසා අසානාරණ ශචෝද්නා කරන්න එපා, ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒක
ඔබතුමාශේ මතය කියන්න පුව)වන්. හැබැයි, ඔබතුමා ශම් සභාශව්
ගරුත්වය ආරක්කයෂ්ඨා කරන්න කටතුතු කරන්න ඕනෑ.

රු සසර ජයගකොඩි මහතා

(மொண்புமிகு சிசிர ஜயதகொடி)

(The Hon. Sisira Jayakody)

ජනතා විමුක්කයති ශපරමුශණ් මන්ත්රීවරුන් හය ශද්නාශගන් හතර
ශද්ශනකු බැගින් එක කාරක සභාවකට දීලා තිශබනවා. ඒකාබේන
විපක්කයෂ්ඨශයන් නිශයෝජනය කරන්ශන් මම පමණයි.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒක තමයි මම එය හද්න්න උපශද්සා දීලා තිශබන්ශන්. හද්න්න
උපශද්සා දීලා තිශබන ශකොටත් තමුන්නාන්ශසේ ඒ ගැන කථා
කරනවා.

ගරු අරුන්දික ්රනාන්රට මැතිතුමා. ශකටිශයන් කථා කරන්න,
ගරු මන්ත්රීතුමා. ශවලාව ද්ැනටමත් පහු ශවලා. පක්කයෂ්ඨ නායක
රැසාවීමත් තිශබනවා.

රු අරුන්ිනක ප්රනාන්දු මහතා

(மொண்புமிகு அருந்திக்க பர்னொந்து)

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු කථානායකතුමනි, පුභගිය අවුරුරට 0 තිසාශසේ -

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

කියාපු ශේවල් ආපුභ කියලා වැඩක්කය නැහැ.

රු අරුන්ිනක ප්රනාන්දු මහතා

(மொண்புமிகு அருந்திக்க பர்னொந்து)

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි අවුරුරට 0ක්කය තිසාශසේ තුේනයක්කය
නිසා බැට කාපු ජාතියක්කය. යහ පාලන ආණ්ඩුව ආවාට පසාශසේ ශම්
ජාතික ්ර ානය විසඳීම සඳහා තමුන්නාන්ශසේලා හිතුවා, TNA
සශවිනානයට විපක්කයෂ්ඨ නායකකම දීම හරියි කියලා. ඒ තුළින්
තමුන්නාන්ශසේලා ශලෝකයට ශපන්වූවා, අපි ශද්මළ ජාරණන්ශේ
්ර ානය විසඳන්න විසුමමක්කය හැටියට ශම්ක කළා කියලා. අද් ශම්
විපක්කයෂ්ඨ නායකවරයා ඒ ශද්මළ ජාරණන්ශේ ්ර ානයවත් අඩු ගණශන්
ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ කථා කරලා තිශබනවාද්? උතුශර් මහ
ඇමතිවරයාත් පුභගිය ද්වසාවල ඒ ගැන කිව්වා. ශද්මළ ජාරණන්ශේ
්ර ාන ගැන සම්පන්ද්න් විපක්කයෂ්ඨ නායකතුමා අද් කථා කරන්ශන්
නැහැ. මම එතුමා ගැන අනුකම්පා ශවනවා. එතුමාශේ වයසත්
එක්කයක කථා කරගන්නවත් බැහැ. එතුමාට ඒ තනතුර බශලන්
පටවලා තිශබන්ශන්. තමුන්නාන්ශසේලාශේ උතුශර් මහ
ඇමතිවරයා අද් එතුමා ගැන කියනවා, එතුමාශේ කාර්ය භාරය
කරන්ශන් නැහැ කියලා.
ගරු කථානායකතුමනි, විපක්කයෂ්ඨ නායක ුරරය කියන්ශන්
සාමානයශයන් අශපු සම්්රද්ායත් එක්කයක ශබොශහොම වටිනා
තනතුරක්කය. බ්රිතානය පාර්ලිශම්න්තුව ගත්ශතොත් එහි විපක්කයෂ්ඨ
නායකවරයා තමයි ඊළඟ අග්රාමාතයවරයා විධියට ිදිරිපත්
ශවන්ශන්. එහි shadow cabinet එකක්කය තිශබනවා. ඒ අය තමයි
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්ර ාන කථා කරන්න ඕනෑ. විපක්කයෂ්ඨ නායකවරයා තමයි ජනතාවශේ
ද්ැශවන ්ර ාන කථා කරන්න ඕනෑ. ශම් විපක්කයෂ්ඨ නායකවරයා අශපු
සිශහල බහුතරය ජීවත් ශවන ද්කුශණ් ්ර ාන ගැන කථා කරනවා
තියා අඩුම තරමින් තමන්ශේ ජාතිශත, තමන්ශේ මිනිුභන්ශේ
්ර ාන ගැනවත් කථා කරන්ශන් නැහැ.
යාපනශත සශවර්නනය මහින්ද් රාජපක්කයෂ්ඨ ජනාධිපතිතුමා
නවත්වපු තැන ිඳලා අඟලක්කය ිසාසරහට ගිහිල්ලා නැහැ; එක
පාලමක්කය හැරටශණ් නැහැ. අශපු කාලශත සශවනපිටිය පාලම හද්ලා,
මුත්තූර් පාලම හද්ලා උතුරට ශද්න්න පුව)වන් ද්ැවැන්ත සශවර්නනය
දීලා ඒ ජනතාවට කරන්න පුව)වන් ශසේවය කළා. ඒක තමයි
සශහිඳියාව. හැබැයි, අද් ශවන ශකොට ශම් ආණ්ඩුශවන් ඒ
සශවර්නනශත අඟලක්කය ිසාසරහට ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ එකක්කයවත්
ගැන විපක්කයෂ්ඨ නායකවරයා කථා කරලා නැහැ. එතුමා විපක්කයෂ්ඨශත
කාර්යය කරලා නැහැ කියලා තමුන්නාන්ශසේ පිළිගන්න ඕනෑ.
අඩුම තරමින් ඒ ජනතාව ශවනුශවන් කථා කරපු නැති ශම් විපක්කයෂ්ඨ
නායකවරයා අයින් කළ තුතුයි කියලා මම කියනවා.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ද්ැන් අපට වැද්ගත් කටතුතු රාශියක්කය තිශබනවා. මන්ත්රීවරුන්
තුන්ශද්ශනක්කය කථා කරන්න අවසාථාව ිල්ලා තිශබනවා. ශරෝහිත
අශබ්වනණවර්නන මැතිතුමාත්, තාරක බාලූ රිය මැතිතුමාත්, ුභසිල්
ශ්රේමජයන්ත මැතිතුමාත් කථා කරන්න ින්නවා.

රු ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහතා

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔව්. ශව්ලාව ගැන
හද්නවා.

්ර ානයක්කය තිශබනවා. ද්ැන් මම ඒක

රු ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு மரொஹித அமபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

මට විනා, යක්කය ශද්න්න.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒක තමයි හිද්ය සාක්කයෂිය කිව්ශව්.

රු ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு மரொஹித அமபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ඔබතුමා ශබොශහොම පැහැදිලිව අපට කියනවා, "මට ශම් තුළ
්ර ානයක්කය තිශබන බව ශපශනනවා" කියලා.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔව්, ඒක ඇත්ත.

රු ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு மரொஹித அமபகுணவர்தன)

(மொண்புமிகு மரொஹித அமபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාශේ අවනානය ශයොමු
කරවන්ශන් ශම් කාරණයටයි. ගල් පැශළන තර්ක අපට ශමතැන
ිදිරිපත් කරන්න පුව)වන්, ගරු කථානායකතුමනි. හැබැයි, ශමොන
තර්ක ිදිරිපත් කළත්, ශම් උත්තමතර පාර්ලිශම්න්තුශව්
කථානායකවරයා හැටියට ඔබතුමාට වගකීමක්කය තිශබනවා, ආණ්ඩු
පක්කයෂ්ඨය සහ විපක්කයෂ්ඨය අතර මන්ත්රීවරු සශඛ්යාව අනුව රණන්රටවක්කය
ගන්න. නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, අද් ඔබතුමා ශම් කථානායක
පුටුශව් ිඳශගන ින්න ශකොට ඔබතුමාශේ හිද්ය සාක්කයෂිය
කියන්ශන් ශමොකක්කයද්? අපි ඔබතුමා එක්කයක ශපෞේගලිකව ඇවිල්ලා
කථා කරලා තිශබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ කථා කරන
ශවලාශව්දී ඔබතුමාශේ හිද්ය සාක්කයෂිය අපට කථා කළා.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

හිද්ය සාක්කයෂිය තවම කථා කශළේ නැහැ. මම ශමතැන ින්ශන්.
හිද්ය සාක්කයෂිය කථා කරන්ශන් නැහැ.

රු ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு மரொஹித அமபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

නැහැ, නැහැ. මම කිව්ශව් ඔබතුමාශේ කාමරයට ආවාම.
ඔබතුමාශේ කාමරයට අපි ගිය ශවලාශව් කථා කශළේ ඔබතුමාශේ
හිද්ය සාක්කයෂිය.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මම ශවලාව සම්බන්නශයන් පිළිගත්තා. මම ඒක හද්නවා.

රු ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு மரொஹித அமபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි එතැනට ගියාම ඔබතුමා අපට
කියනවා, "ශම්ශක්කය යම් ්ර ානයක්කය තිශබන බව මට ශපශනනවා."
කියලා.

ඔබතුමා කියන ශේ තුළින් ඔබතුමාශේ හිද්ය සාක්කයෂිය අපට
ද්ැශනනවා. නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ිහළින්-

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

නැහැ, මට ිහළින් කවුරුවත් ශකශනක්කය නැහැ. මම ඒ
ශයෝජනාව ්රතික්කයශෂ්ඨේප කරනවා.

රු ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு மரொஹித அமபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට බුරට බව අත් ශවයි,-

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

බුරට ශවන්න ද්ැන්ම බලාශපොශරොත්තුවක්කය මට නැහැ.

රු ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு மரொஹித அமபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

මම කියන ශේ අහශගන ින්න. ඔබතුමා ඊට පසාශසේ කථා
කරන්න.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

බුරට ශවන්න තව හුඟක්කය කල් තිශබනවා.

රු ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு மரொஹித அமபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාශේ හිද්ය සාක්කයෂියට වැ, ය
ශේ පාලන හසාත ශද්කක්කය ශම් විපක්කයෂ්ඨ නායක ුරරය
සම්බන්නශයන් ඔබතුමාට බලපෑමක්කය කරනවා. ඒකයි ඇත්ත.
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රු තාරක බාලසූරිය මහතා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(மொண்புமிகு தொரக்க பொலசூொிய)

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Tharaka Balasuriya)

නැහැ, සත්තකින්ම නැහැ. මම ඒක පිළිගන්ශන් නැහැ.

රු ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு மரொஹித அமபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ඔශහොම ින්න, ඔශහොම ින්න, ගරු කථානායකතුමනි.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමා කථා කරන්න.

රු ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு மரொஹித அமபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ශම්ක ඔබතුමාශේ වරද්ක්කය ශනොශවයි. අපි ශමොන තරම් ගල්
පැශළන තර්ක ශගනාවාත් ඔබතුමා ශම් විපක්කයෂ්ඨ නායකකම
ශද්න්ශන් නැහැ.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමා එශහම කියන්ශන් ශකොශහොමද්?

රු ගරෝහිත අගේගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு மரொஹித அமபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ඔබතුමා විපක්කයෂ්ඨ නායකකම ශද්න්ශන් නැහැ. ඇත්ත කථාව
ඕකයි. විපක්කයෂ්ඨ නායකකම ශද්න්ශන් නැති හින්ද්ා අපි කියනවා ගරු
කථානායකතුමනි, ශම් ආණ්ඩුව බලවත් නම්, ජනාධිපති බලවත්
නම්, අගමැති බලවත් නම් පක්කයෂ්ඨ ශද්කක්කය එකට එකතුශවලා
තිශබනවා නම් ඇයි භය කියලා.
ඇයි, භය? ගරු
කථානායකතුමනි, 70ක්කය ින්න කණ්ඩායමට විපක්කයෂ්ඨ නායකකම
ශද්න්න භය ඇයි? ශමොකක්කයද් තිශබන භය? ශම් විපක්කයෂ්ඨ නායකකම
ශනොදී ින්න තරමට ශහොඳයි. ඒ ශමොකද්, ගරු කථානායකතුමනි?
එතශකොට එළිශත ඡන්ද් වැ,  ශවනවා. ඒකාධිපති වියරුවක්කය රට
තුළ ක්රියාත්මක වනවා. පාර්ලිශම්න්තුව තුළ ්රජාතන්ත්රවාද්ය
නැත්නම් රශ ්රජාතන්ත්රවාද්ය තිශතවිද්? ්රජාතන්ත්රවාද්ය රශ
තිශයන්ශන්ත් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ශම් රශ තිශබන ශම්
පක්කයෂ්ඨ ගැන හිතන්ශන් නැතිව රණන්රටවක්කය ලබා ශද්න්න කියා අපි
ඔබතුමාශගන් ිල්ලනවා. අන්න එතශකොට රශ මිනිුභන් කියාවි,
"කරු ජයූ රිය කියන කථානායකතුමා නිසි පරිදි රණන්රටවක්කය ලබා
දීපු කථානායකතුශමක්කය" කියලා. ඒ ශවනුශවන් ශකොන්ද් ශකළින්
තියාශගන රණන්රටවක්කය ගන්න, ගරු කථානායකතුමනි.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි. ද්ැන් ගරු තාරක බාලූ රිය මැතිතුමා කථා කරන්න.
ඊළඟට ගරු ුභසිල් ශ්රේමජයන්ත මැතිතුමා. ින් අනතුරුව අපට
අනික්කය කටතුතුවලට යන්න තිශබනවා.

රු තාරක බාලසූරිය මහතා

(மொண்புமிகு தொரக்க பொலசூொிய)

(The Hon. Tharaka Balasuriya)

ගරු කථානායකතුමනි, ශමතැන තිශබන මූලික ්ර ානය,-

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශමතැනින් අපි ශම් ගැන විවාද් කිමම අවසන් කරමු. ගරු
තාරක බාලූ රිය මැතිතුමායි, ුභසිල් ශ්රේමජයන්ත මැතිතුමායි,
ශජෝන් ශසශනවිරත්න මැතිතුමායි කථා කරන්න ින්නවා.

ගරු කථානායකතුමනි, ශමතැන තිශබන මූලික ්ර ානය
ශව්ලාව පිළිබඳ ්ර ානයක්කය ශනොශවයි. ශමතැන ශව්ලාව පිළිබඳව
්ර ානයක්කය තිශබනවාය කියලා ඔබතුමාත් පිළිගත්තා.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒ කාරණය මම පිළිගන්නවා.

රු තාරක බාලසූරිය මහතා

(மொண்புமிகு தொரக்க பொலசூொிய)

(The Hon. Tharaka Balasuriya)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාම අ දතින් ශගනාපු Standing
Ordersවල 2(O) වගන්තිය ශකශරහි මම ඔබතුමාශේ අවනානය
ශයොමු කරනවා. එහි ශමශසේ සඳහන් වනවා.
"Notwithstanding the provisions of this Standing Order, the Speaker
shall be responsible for allocating time among Members in a fair
and equitable manner."

"Equitable" කියන වචනය ශමතැන පාවිච්චි කරලා
තිශබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. කලින් Standing Ordersවල,
"equitable" කියන වචනය පාවිච්චි කරලා තිබුශණ් නැහැ. 114
ශද්නාශගන් 70ක්කය ින්නවා නම් ්රති තය 70ට එන්න ඕනෑ.
එතශකොට තමයි equitable ශවන්ශන්.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශව්ලාව සම්බන්නශයන් තිශබන ්ර ානය මම විසඳලා ශද්නවා,
ගරු මන්ත්රීතුමනි. මම ඒක කියලා තිශබන්ශන්.

රු තාරක බාලසූරිය මහතා

(மொண்புமிகு தொரக்க பொலசூொிய)

(The Hon. Tharaka Balasuriya)

ශව්ලාව ශනොශවයි මූලික ්ර ානය, ගරු කථානායකතුමනි. මා
ශමතැනදී ශපන්වන්න හද්න්ශන් ශම්කයි. ඔබතුමාම ශගනාපු
Standing Ordersවල "equitable manner" කියන වචනය ද්ාලා
තිශබනවා. කලින් තිබුණු Standing Ordersවල "equitable"
කියන වචනය තිබුශණ් නැහැ ගරු කථානායකතුමනි. එශහම නම්
70ක කණ්ඩායමක්කය විපක්කයෂ්ඨය නිශයෝජනය කරනවා නම් ඒ 70
කණ්ඩායමට ඒ ්රති තය එන්න ඕනෑ. 114 ශද්නාශගන් 70ක
කණ්ඩායමට ඒ ්රති තය එන්න ඕනෑ.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශබොශහොම
මැතිතුමා.

සාතුතියි.

මීය ළඟට, ගරු ුභසිල්

ශ්රේමජයන්ත

රු ඒ.ඩී. සුසල් ගප්රේමජයන්ත මහතා

(மொண்புமிகு ஏ.டி. சுசில் பிமரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් සාකච්ඡාශව්දී ිතා වැද්ගත් අද්හසා
රාශියක්කය ිදිරිපත් වුණා. ශමහිදී ගරු ඩලසා අලහපුශපරුම
මන්ත්රීතුමා අවනාරණය කරපු ්රනානම කාරණය තමයි ශම්ක යම්
පුේගලයකුට එශරහිව ශහෝ යම් පක්කයෂ්ඨයකට එශරහිව ශගශනන
ශයෝජනාවක්කය ශනොශවයි කියන එක. විපක්කයෂ්ඨශත කාර්යභාරය ිටු
කිමශමදී, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව් ඒ සඳහා නායකත්වයත්, එය
ශමශහය වීශම් වගකීමත් අපට භාර ශද්න්නය කියන කාරණයයි
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ශම් ිල්ලා සිටින්ශන්. ඒක ශකොයි තරම් රටරට සානාරණද්, නැේද්
කියන එක රණන්රට කරන්ශන් ඒ කණ්ඩායම නිශයෝජනය කරන
මන්ත්රී ුරර සශඛ්යාවත් එක්කයකයි. ඒ සශඛ්යාව තමයි එතුමා ිතා
පැහැදිලිව ශපන්වා රටන්ශන්. එනම්, 70ක කණ්ඩායමක්කය ශමතැන
ින්නවා; මුව) පාර්ලිශම්න්තුශවන් සියයට 2ක්කය නිශයෝජනය
වනවායි
කියන
කාරණය
එතුමා
ශපන්වා
රටන්නා.
ද්ැන් ගරු කථානායකතුමනි, එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා සන්නානය
නිශයෝජනය කරන විපක්කයෂ්ඨශත ශම් 70ක කණ්ඩායමට සානාරණ
කාලයක්කය ලැශබන්ශන් නැහැ; සාථාවර කමිටුවල නිශයෝජනය
ලැශබන්ශන් නැහැ; ආශශික අ ධක්කයෂ්ඨණ කාරක සභාවල
නිශයෝජනය ලැම ලා නැහැ. ශමන්න ශමවැනි තත්ත්වයකට පත්
ශවලා තිශබනවා. අපි ජනතාවශේ ඡන්ද්ශයන් පත් ශවලා
පාර්ලිශම්න්තුවට ආපු අය. පැරදිලා ලැයිසාතුවලින් ආපු අය
ශනොශවයි අපි. පැරදිලා ලැයිසාතුවලින් ආපු අය ගැන මම ශමතැනදී
කියන්ශන් නැහැ. ද්වසක එළිශතදී කියන්නම්. සමහරුන් මහා
වීරයින් වාශේ ශලොකුවට කථා කරනවා. හැබැයි, මතක තියා
ගන්න ඒ ශගොල්ලන් ආශව් මහින්ද් රාජපක්කයෂ්ඨ මහත්මයාශේ
නායකත්වශයන් සන්නාන campaign එක ශමශහයවා ගත්ත ඡන්ද්
හතළිසා අටලක්කයෂ්ඨශයන් බව. අද් ඒක අමතක ශවලා. ගරු
කථානායකතුමනි, අද් සමහරුන් එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා
සන්නානය නිශයෝජනය කරමින් ඔබතුමා සභාපති ුරරය ද්රන
පක්කයෂ්ඨ නායක රැසාවීම නිශයෝජනය කරනවා. හැබැයි, වචනයක්කය
කථා කරන්ශන් නැහැ. ඒක අපට ශද්න්න කියලා ිල් දවා; ඒ
ශද්න්ශනත් නැහැ. ඒ අය ආණ්ඩු පක්කයෂ්ඨශත කටතුතු කරනවා නම් ඒ
ගැන අශපු විරුේනත්වයක්කය නැහැ. එශහම කටතුතු කරශගන ින්න.
නමුත්, විපක්කයෂ්ඨය හැටියට අශපු මන්ත්රීවරුන්ශේ අයිතිවාසිකම,
ජනතාවශේ ඡන්ද්ශයන් ආපු මන්ත්රීවරුන් හැටියට ක්රියාත්මක
කරන්න අපට ශම් සභාශව් ිඩ කඩ තිම ය තුතුයි.
ඊළඟට ශද්වැනි කාරණය. ගරු කථානායකතුමනි, පුවත් පතක
සඳහන් වුණා, සන්නානශත මහශල්කම්ශගන් ඔබතුමා ලිපියක්කය
මන්න් යම් මත විමසීමක්කය කර තිශබනවායි කියලා. සන්නානශත
මහශල්කම් ුරරය මමත් අවුරුරට 22ක්කය ද්ැරුවා. හැබැයි, මම
මහශල්කම් ුරරය ද්රන ශකොට සියයට 20න් පහළට වැටුශණ් නැහැ
සන්නානශත ඡන්ද් සශඛ්යාව. ඊළඟට, විපක්කයෂ්ඨ නායක ශතෝරන්න
ගිශයත් නැහැ. හැබැයි, මශේ මතය නම් එශසේ ලිපියකින් මතය
විමසන්න අව ය නැහැ කියන එකයි. ගරු කථානායකවරයකු
විසින් පාර්ලිශම්න්තු සම්්රද්ාය අනුගමනය කරනවා නම්, පක්කයෂ්ඨයක
මහශල්කම්වරයකුශගන් මතය විමසන්න අව ය නැහැ. එශහම
වුශණොත් ඒකත් අනාගතශතදී සම්්රද්ායක්කය ශවනවා. අනාගත
පාර්ලිශම්න්තුවකදී කියාවි, "අසවල් ද්වශසේ ගරු කථානායකතුමා
විසින් විපක්කයෂ්ඨ නායක ුරරය රණන්රට කිමශම්දී පක්කයෂ්ඨයක
මහශල්කම්වරයකුශගන් විමසීමක්කය කර තිශබනවා" කියලා. එශසේ
විය තුතු නැහැ.

ඊළඟට, අනුර බණ්ඩාරනායක හිටපු ගරු කථානායකතුමා
ඇති කළ පූර්වාද්ර් ය. එද්ා එතුමාත් පූර්වා ද්ර් යක්කය ඇති
කළාශන්. සම්්රද්ායක්කය අනාදිමත් කාලයක්කය තිසාශසේ තිශබන්න
පුව)වන්. නමුත්, යම් නි ාචිත අවසාථාවකදී කථානායකවරයකුට
ශහෝ ශරේෂ්ඨාධාධිකරණයකට ශහෝ ශවනත් ඕනෑම ශකනකුට පාර්ලිශම්න්තුශව් නම් කථානායකතුමාට සහ පාර්ලිශම්න්තුවට;
අධිකරණයක නම් ශරේෂ්ඨාධාධිකරණයට- එවැනි සම්්රද්ායක්කය
ශගොඩ නඟන්න පුව)වන්. ශලෝකශත සම්්රද්ායන් තිති බවට පත්
ශවලා තිශබනවා. තිතිශත උල්පත හැටියට ආශව් එශහමයි. ඒ
නිසා ඒ පූර්වාද්ර් ය ගන්නවා නම් ඔබතුමාට පුව)වන් ද්ැන්
අ දත් සම්්රද්ායයක්කය ශගොඩ නඟන්න. ඒ සම්්රද්ායටත් ද්ැන් තිති
තර්ක කිහිපයක්කය ශගනාවා. එනම්, ආණ්ඩුශව් යම් කණ්ඩායමක්කය
ින්නවා; ඒ කණ්ඩායශම් පිරිසක්කය විපක්කයෂ්ඨශත ින්නවා; ඒ නිසා
විපක්කයෂ්ඨශත නායකකම ශහෝ විපක්කයෂ්ඨශත ශමශහයවීමක්කය ශද්න්න
බැහැයි කියන කාරණය.
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රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඒ කාලශත රත්නසිරි වික්රමනායක මැතිතුමා-

රු ඒ.ඩී. සුසල් ගප්රේමජයන්ත මහතා

(மொண்புமிகு ஏ.டி. சுசில் பிமரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඔව්. ඒක ශමතැනදී කිව්වා.
ගරු කථානායකතුමනි, අද් තිශබන යථාර්ථයටයි අපට මුහුණ
ශද්න්න තිශබන්ශන්. ඔබතුමාට ද්ැන් අ දත් සම්්රද්ායක්කය ශගොඩ
නඟන්න පුව)වන්. අනුර බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා සම්්රද්ායක්කය
ශගොඩ නැඟුවා. ඒක අපි අනුගමනය කරශගන යනවා. ඒ නිසා
අ දත් සම්්රද්ාය හැටියට ශම් 70ක කණ්ඩායශම් අයිතිවාසිකම
පිළිඅරශගන, ක්රියාත්මක කශළොත් ඔබතුමා ිතිහාසගත ශවනවා.
ශබොශහොම සාතුතියි./

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මීය ළඟට, ගරු ශජෝන් ශසශනවිරත්න මැතිතුමා.

රු ඩේලිේ.ඩී.ගජ්. ගසගනවිරත්න මහතා

(மொண்புமிகு டபிள்யு.டி.மஜ. தசதனவிரத்ன)

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

ගරු කථානායකතුමනි,
ඔබතුමා ශම් රශ ශගෞරවයට
භාජනය වුණු පුේගලශයක්කය. ඒ විතරක්කය ශනොශවයි, ආගමික
ව ශයනුත් මුල් තැනක්කය ශගන කටතුතු කරන නායකශයක්කය.
ඊළඟට, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව් ිතාම වැද්ගත් තනතුර
ශහොබවන්ශන් ඔබතුමා. නමුත් මම කනගාටුශවන් ්රකා
කරන්නට ඕනෑ, විපක්කයෂ්ඨ නායක ුරරය ශත්මම සම්බන්නව ඔබතුමා
එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා සන්නානශත ශල්කම්වරයාශගන් අද්හසා
විමසා සිටීම ිතාම ්රාථමික වැඩක්කය බව. පුභගිය මැතිවරණශතදී
අපි ) ශද්ශනක්කය ශම් පක්කයෂ්ඨශයන් පත් වුණා. ඒ පක්කයෂ්ඨශයන්
පත්වුණ ) ශද්නාශගන් 14 ශද්ශනක්කය ඇශරන්නට අශනක්කය සිය ද
ශද්නා අද් ින්ශන් විපක්කයෂ්ඨශත. විපක්කයෂ්ඨශත සිටින ශම් 70කශේ
අයිතිවාසිකම් ආරක්කයෂ්ඨා කිමශම් වගකීමත් තිශබන්ශන් ඔබතුමාටයි.
ඒ වගකීම ආරක්කයෂ්ඨා කිමම අර ආණ්ඩුවත් සමඟ වා,  ශවන 14
ශද්නා අතර සිටින එක්කයසත් ජනතා නිද්හසා සන්නානශත
ශල්කම්වරයාට පැවමම ශමොන ආකාරශයන් සානාරණීකරණය
කරනවාද් කියලා අපට හිතාගන්න බැහැ. ගරු කථානායකතුමනි,
එය ශකොයිම විධියකටවත් සානාරණීකරණය කරන්න බැහැ.
ඔබතුමාට අයිතියක්කය තිශබනවා, අශපු අයිතිවාසිකම් ආරක්කයෂ්ඨා
කරන්න. ශම් රශ ිහළ අධිකරණවලින් වාශේ යම් යම්
සම්්රද්ායයන් පාර්ලිශම්න්තුශව් කථානායකවරු තහවුරු කර
තිශබනවා. යම් යම් අර්බුද්කාම අවසාථාවල පැහැදිලි රණන්රට
අරශගන, එ, තර රණන්රට අරශගන සම්්රද්ායන් ආරක්කයෂ්ඨා කර
තිශබනවා; සම්්රද්ායන් නිර්මාණය කර තිශබනවා. ඒ නිසා අද් ශම්
අවසාථාශව් ශම් පක්කයෂ්ඨය ගැන හිතන්ශන් නැතුව 70ක්කය එකට
එකතුශවලා නඟන හඬට ඔබතුමා සවන්දීලා සානාරණය ිෂ්ඨාට
කරන්න, ඒ අයශේ අයිතිවාසිකම් ආරක්කයෂ්ඨා කරන්න, ඒ අයශේ
ිල්ලීම් ිෂ්ඨාට කරන්න කියන ිල්ලීම මා ශම් අවසාථාශව්දී
කරනවා.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශබොශහොම සාතුතියි.
මීය ළඟට, ගරු ශජෝන් අමරතුශග මැතිතුමා.
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පාර්ලිශම්න්තුව

රු ගජෝන් අමරතුං මහතා (සංචාරක සංවර්ධාන හා
ක්රිස්තියානි ආ මික ක යුතු අමාතයතුමා)

(மொண்புமிகு மஜொன் அமரதுங்க - சுற்றுலொத்துகற அபிவிருத்தி
மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அகமச்சர்)

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism
Development and Christian Religious Affairs)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ද්ැන් පැය ශද්කහමාරක්කය ශම්
ශවනුශවන් කාලය ගත කරලා තිශබනවා. ලියා පදිශචි නැති
ශේ පාලන පක්කයෂ්ඨයක්කය විපක්කයෂ්ඨ නායකකම ගන්න හද්නවා.
පාර්ලිශම්න්තුශව් සම්්රද්ාය ශමොකක්කයද් කියන එක ශත්රුම් ගන්න
එපා යැ. ශමච්චර ශවලා කථානායකතුමා කිව්ශව්, -[බානා කිමමක්කය]
තමුන්නාන්ශසේලාශේ පක්කයෂ්ඨය ශමොකක්කයද්? අනික්කය කාරණය,
ආරම්භශතදී අශපු දිශන්ෂ්ඨා වනණවර්නන මැතිතුමා ශබොශහොම ශලොකු
සටනක්කය ශකරුවා. මම ද්ැනගන්න කැමැතියි, තමුන්නාන්ශසේලාශේ
ජනාධිපති අශපුක්කයෂ්ඨකයා එතුමාද් කියලා. ශම් සභාවට කියන්න
ශකෝ. ඇයි, ශම් හශඟාශගන ින්ශන්? අපි ඒක ද්ැන ගන්න
කැමැතියි. එතුමා මශේ ශහොඳ මිත්රයා. එතුමා ද්ක්කයෂ්ඨයා. ද්ක්කයෂ්ඨයා
වුණාට කරුශමට හැමද්ාම විපක්කයෂ්ඨශත. ඒකට අපට කරන්න ශද්යක්කය
නැහැ. අපි ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ, පාර්ලිශම්න්තු සම්්රද්ාය අනුව
ශද්න්න පුව)වන්කමක්කය තිශබනවා නම්, ශනොදී ින්ශන් නැහැ කියන
කාරණය. ශමතුමා ශහොඳ අපූරු ශේ පාලනඥශයක්කය. ශම් රාජපක්කයෂ්ඨ
කණ්ඩායම ඇතුශළේ අ දශතන් මතුශවච්ච අශපුක්කයෂ්ඨකයා දිශන්ෂ්ඨා
වනණවර්නන ද් කියන එක ශත්රුම් කර ගන්න ඕනෑ. ඒ කාරණයයි
අපට ද්ැන ගන්න ඕනෑ. ඒකත් කියන්න. එතුමාට ුභරටුභකම්
තිශබනවා. ජනාධිපති වීමට එතුමාට ඕනෑ තරම් ුභරටුභකම්
තිශබනවා. එන්න ිදිරිපත් ශවන්න. ඇයි, ශම් එක පවුලකට ශම්ක
ශද්න්න හද්න්ශන්? ඒකයි අපි අහන්ශන්. මම කියනවා, අශපු
කාලය ශම් හැටි නාසාති කරපු එක අපරාශේ කියලා.
තමුන්නාන්ශසේලා පක්කයෂ්ඨයක්කය හැටියට ලියා පදිශචි ශවලා ආවා නම්,
ඔය ්ර ානය නැහැ.

රු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, ඊශත එක්කයසත් ජාතික පක්කයෂ්ඨශත
පාර්ලිශම්න්තු කණ්ඩායම රැසාවුණා. ඒ රැසාවීශම්දී ඒකමතික
රණරණයක්කය ගත්තා, මන්ත්රීවරුන්ශේ ශයෝජිත ප,  වැ,  කිමම
්රතික්කයශෂ්ඨේප කරන්නට. ඒ පණිවිඩය පාර්ලිශම්න්තුවට ශද්න්නයි මම
නැඟී සිටිශත. හැබැයි, ගරු කථානායකතුමනි, එශසේ ්රතික්කයශෂ්ඨේප
කරන අතර මම ශපන්වන්න කැමැතියි, ශම් ්ර ානය ඇති
ශකරුශව් 100)දී බව. 100) ශනොවැම්බර් මාසශත 1 ශවනි ද්ා
මහින්ද් රාජපක්කයෂ්ඨ මැතිතුමාශේ ආණ්ඩුව පාර්ලිශම්න්තු
මන්ත්රීවරුන්ශේ ප, ය විනි ාචයකාරවරුන්ශේ ප, යට සමාන
ශකරුවා.

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

Sir, I rise to a point of Order.
රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මම අවසාථාව ශද්න්නම්. I will allow you to raise the point
of Order after this.

රු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

2006 ශනොවැම්බර් මස 1 වැනි ද්ා හැන්සාේ වාර්තාව මම
ිදිරිපත් කරනවා. ඒ වාර්තාව අනුව,-[බානා කිමම්]

රු කථානායකතුමා

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු ඇමතිතුමා, ඇවිදින මශරණරුවක්කය තිශබනවා. ශපොේඩක්කය
ගලවලා ද්ාන්න.

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Weerawansa, after the Leader of the House
finishes you can raise your point of Order.
රු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

රු ගජෝන් අමරතුං මහතා

(மொண்புமிகு மஜொன் அமரதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

තමුන්නාන්ශසේ වා,  ශවන්න. තමුන්නාන්ශසේත් ගිහිල්ලා නිකම්
අනව ය පක්කයෂ්ඨයකට ශබල්ල තියලා තිශබනවා. ජනතා විමුක්කයති
ශපරමුශණ් හිටියා නම් අද් ඔබතුමාට ශකොච්චර පිළිගැතිමක්කය
තිශබනවාද්? ඒක අතහැරලා ඔය පැත්තට ආවා ශන්. අපි ඒ ගැන
තර්ක කරන්ශන් නැහැ.
ඔබතුමන්ලාශේ ඊළඟ ජනාධිපති අශපුක්කයෂ්ඨක දිශන්ෂ්ඨා
වනණවර්නන මැතිතුමා ද් කියන කාරණය ශම් සභාවට කරුණාකර
කියන්න කියමින් මා නිහඬ වනවා.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මම එක්කය කරුණක්කය පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. මම සන්නානශත
ශල්කම්තුමාශගන් කරුණු විමුභශව් යම් මන්ත්රීවරුන් පිරිසක්කය යම්
පක්කයෂ්ඨයකින් පත් වුණා නම්, ඒ අය ිල්ලීමක්කය කරනවා නම් ඒ
සම්බන්නශයන් එතුමා ශේ අද්හසා විමසීමට අව ය නිසායි. මම
එතැන ්රජාතන්ත්ර විශරෝ ධ වැඩක්කය කරලා නැහැ. මත ශද්කක්කය
කිව්ශව්. ඒ මත ශද්ශක්කය ින්න පුව)වන්.

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒ අනුව විනි ාචයකාරවරුන්ශේ ප,  වැ,  වුණාම
මන්ත්රීවරුන්ශේත් ප,  වැ,  ශවනවා. ශම් පිළිබඳව පුභගිය ූලලි
මාශසේ 27වැනි ද්ා පක්කයෂ්ඨ නායක රැසාවීශම්දී සාකච්ඡා කළාම සිය ද
පක්කයෂ්ඨ නායකශයෝ ශම්කට එකඟ වුණා. [බානා කිමමක්කය] ඒක
පාර්ලිශම්න්තුවට ද්ැනුම් ශද්න්න තමයි මම නැන් ශ .

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ලක්කයෂ්ඨාමන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කියනවා, සිය ද පක්කයෂ්ඨ
නායකශයෝ කැමැති වුණා කියලා.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු විමල් වීරවශ මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න.

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාශගන් ිතා ඕනෑකමින්
ිල්ලා සිටින කාරණයක්කය තිශබනවා. අපි 70 ශද්ශනකුශේ
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අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ශමශතක්කය ශකරුණු සශවාද්යක්කය තිශබනවා
ශන්. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාශේ අවසන් නිගමනය ශමොකක්කයද් කියන
එක අඩු ගණශන්,-[බානා කිමමක්කය]

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒක මට ද්ැන් කියන්න බැහැ. පක්කයෂ්ඨ නායක රැසාවීශම්දී මම එද්ා
කිව්ශව්,-[බානා කිමමක්කය] අද් මට කියන්න බැහැ. මම ගරු දිශන්ෂ්ඨා
වනණවර්නන මන්ත්රීතුමාට කිව්වා පහුව ද්ා ශතොරතුරු ශගනත්
ශද්න්න කියලා. ද්වසා 7කට පසාශසේ- [බානා කිමමක්කය] මම ශම්
සතිශත ඒකට පිළිතුරක්කය ශද්න්නම්. මට තව කරුණු ශද්කක්කය ශහොයා
ගන්න තිශබනවා. මම ශම් සතිශත ඒක ශද්න්නම්. පක්කයෂ්ඨ නායක
රැසාවීශම්දී ගරු දිශන්ෂ්ඨා වනණවර්නන මන්ත්රීතුමා ඒක පිළිගත්තා.

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා
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රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

What is your point of Order, Hon. Dinesh
Gunawardena?
රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු සභානායකතුමා මන්ත්රීවරුන්ශේ වැටුපු වැ,  කිමමක්කය
ගැන කථා කරනවා. වැටුපු වැ,  කිමම, මන්ත්රීවරුන්ශේ ශසෞඛ්ය
රක්කයෂ්ඨණය වැ,  කිමම, ඔබතුමාට ලැබුණු, විරාම ගිය මන්ත්රීවරු
2 0 ශද්ශනකුශේ ිල්ලීම ගැන සාකච්ඡා කරන්න පක්කයෂ්ඨ නායක
කමිටුව රැසාවුණා. නමුත්, පක්කයෂ්ඨ නායක කමිටුව අවසාන රණරණයක්කය
ගත්ශත් නැහැ.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු කථානායකතුමනි, ලක්කයෂ්ඨාමන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා
මන්ත්රීවරුන්ශේ වැටුපු වැ,  කිමශම් ක්රියාද්ාමය නතර කරන බව
කිව්වා. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුශව් අ ධක්කයෂ්ඨණ මන්ත්රීවරුන්ට
ලක්කයෂ්ඨ ශද්ක ගණශන් අමතර දීමනා ශද්න්න Cabinet Paper ද්ාලා
තිශබනවා. ආණ්ඩුශව් ින්න මන්ත්රීවරුන්ට ලක්කයෂ්ඨ ශද්ක, තුන
ගණශන් අමතර දීමනා ශද්නවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ශසේලා රටට
ශපන්වන පින්තූරය ශනොශවයි ඇත්ත.

රු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අද් ඒක කැම න මණ්ඩලශතදී සම්මත වුශණ් නැහැ. එශහම
සම්මත වුශණ් නැහැ.-[බානා කිමම්]

රු ාමිණී ගලොකුගේ මහතා

(The Hon. Speaker)

ඔව්, ඒක තමයි.

රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශම් අවසාන වන්ශන් ආණ්ඩුවයි. විරුේන පක්කයෂ්ඨයට බැහැ
ශමොකක්කයවත් ක්රියාත්මක කරන්න. ආණ්ඩුවක්කය තමයි කරනවා නම්
කරන්න ඕනෑ. ඒක නිසා ආණ්ඩුව ශබොරුවට ශකකර ගෑවාට
වැඩක්කය නැහැ, ආණ්ඩුවට කරන්න බැරි නම් ශකශරන්ශන් නැහැ.
එච්චරයි ්ර ානය. ශමොකද්, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව් පනත්
ශකටුම්පතක්කය සම්මත කරන්න විපක්කයෂ්ඨයට පුව)වන් ද්? යමකට මුද්ල්
ශවන් කරන්න විපක්කයෂ්ඨයට පුව)වන් ද්? ඒක නිසා විහිව) කරන්න
කාලය ගත කරන්ශන් නැතිව වැද්ගත් ශේ ශවනුශවන් කාලය
ශයොද්වන්න. අපි ්ර ානයක්කය ිදිරිපත් කළා. ඒ වැද්ගත් ්ර ානය
ඔබතුමා නිරාකරණය කරන්න.

(மொண்புமிகு கொமினி தலொக்குமக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

රු කථානායකතුමා

Sir, I rise to a point of Order.

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු කථානායකතුමනි,-[බානා කිමම්]

ඔව්, මම අද් පක්කයෂ්ඨ නායක රැසාවීශම්දී කථා කරලා ශම් සතිය
ඇතුළතදී ඒක පැහැදිලි කරලා ශද්න්නම්.

රු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

රු නිමල් ලාන්සා මහතා

(The Hon. Lakshman Kiriella)

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ශේ
ඔබතුමන්ලා විරුේනයි ද්?

ප, 

වැ, 

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

අපි විරුේනයි.

රු ාමිණී ගලොකුගේ මහතා

කරනවාට

(மொண்புமிகு நிமல் லொன்சொ)

(The Hon. Nimal Lanza)

Sir, I rise to a point of Order.
රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු නිමල් ලාන්සා මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න.

රු ාමිණී ගලොකුගේ මහතා

(மொண்புமிகு கொமினி தலொக்குமக)

(மொண்புமிகு கொமினி தலொக்குமக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

(The Hon. Gamini Lokuge)

විරුේනයි. ගරු කථානායකතුමනි,-[බානා කිමම්]

ගරු කථානායකතුමනි,-[බානා කිමමක්කය]

රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමා point of Order එකක්කයද් මතු කරන්ශන්?
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රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு கொமினி தலொக்குமக)

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Gamini Lokuge)

(The Hon. Speaker)

ඔව්, ගරු කථානායකතුමනි.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

හරි, ඔබතුමා කථා කරන්න.

රු ාමිණී ගලොකුගේ මහතා

(மொண்புமிகு கொமினி தலொக்குமக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

අශපු ලක්කයෂ්ඨාමන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කියපු කාරණාව ගැන
මම යමක්කය කියන්න ඕනෑ. ද්ැන් ආණ්ඩු පක්කයෂ්ඨශත මන්ත්රීවරුන්ට
ලක්කයෂ්ඨ ශද්ක බැගින් ශගවනවා. ඒකත් නවත්වනවා ද් කියලායි මා
අහන්ශන්?

රු මන්ත්රීවරගයක්

(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

ශගවලා නැහැ ශන්.

රු ාමිණී ගලොකුගේ මහතා

(மொண்புமிகு கொமினி தலொக்குமக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ශගවනවා. මා ළඟ ඒ කඩද්ාසි තිශබනවා. ආණ්ඩු පක්කයෂ්ඨශත ඒ
තනතුරුවලට පත් කරපු ඔක්කයශකෝම මන්ත්රීවරුන්ට ලක්කයෂ්ඨ ශද්ක
බැගින් ශගවනවා. කවුද් කියන්ශන් ශගවන්ශන් නැහැ කියලා? ගරු
ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා පුව)වන් නම් කියන්න,
"ශගවන්ශන් නැහැ" කියලා. මම ළඟ තිශබනවා ඒ ගත්ත ලියමන.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු නිමල් ලාන්සා මන්ත්රීතුමා ශමොකක්කයද් කියන්ශන්?

රු නිමල් ලාන්සා මහතා

(மொண்புமிகு நிமல் லொன்சொ)

(The Hon. Nimal Lanza)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු සභානායකතුමා කිව්වා ඊශත
එතුමන්ලාශේ කණ්ඩායම් රැසාවීශම්දී ගරු මන්ත්රීවරුන්ශේ ප,  වැ, 
කරන ශයෝජනාව නැවැත්වූවා කියලා. ශම් රශ
ජනතාව
බලාශගන ින්නවා, විපක්කයෂ්ඨය නිශයෝජනය කරන අපිත් ප,  වැ, 
කරන්න ිල් දවා ද් කියලා. අපි මුලින්ම කියන්න ඕනෑ, විපක්කයෂ්ඨය
නිශයෝජනය කරන කවුරුවත් ප,  වැ,  කරන්න කියලා ිල් දශව්
නැති බව. ඒක තමයි පළමුවැනි කාරණය.
ශද්වැනි කාරණව තමයි, ආණ්ඩුව තමයි රජශත ශසේවකයන්ශේ
ප,  වැ,  කරේදී ඒක,-[බානා කිමමක්කය]

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ද්ැන් ඒක හරි, ගරු මන්ත්රීතුමා.

රු නිමල් ලාන්සා මහතා

(மொண்புமிகு நிமல் லொன்சொ)

(The Hon. Nimal Lanza)

ගරු කථානායකතුමනි, මට වචනයක්කය කියන්න ිඩ ශද්න්න.
මන්ත්රීවරුන්ශේ ප,  වැ,  ශවනවා ද් කියලා ශම් රශ ජනතාව
බලාශගන ින්නවා. අශපු රශ ජනතාවට කන්නත් නැහැ. ශම්
ආණ්ඩුව නිසා ජනතාවට කන්නත් බැරිවයි ින්ශන්.

මීය ළඟට, ්රනාන කටතුතු ආරම්භශතදී ශයෝජනා. පනත්
ශකටුම්පත පිළිබඳ ද්ැනුම්දීම.

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

Sir, I rise to a point of Order.
රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමාශේ point of Order එක ශමොකක්කයද්?

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු කථානායකතුමනි,
ඔබතුමා ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට
ශපොශරොන්රට වුණා, රශ ආණ්ඩුක්රම වයවසාථාව උල්ලශඝනය වන
ආකාරයට එල්ටීටීඊය ්රවර්නනය කරමින් කථාවක්කය කරපු
විජයකලා මශහේසාවරන් හිටපු රාජය ඇමතිතුමිය සම්බන්නශයන්
ගනු ලබන පියවර ගැන ද්ැනුම් ශද්න බවට. -[බානා කිමමක්කය]
ඔබතුමා ශම් සභාවට ශපොශරොන්රට වුණා. එතුමිය රහසා ශපොලීසියට
දීපු කට උත්තරශත කියනවා, "එල්ටීටීඊය ්රවර්නනය වන විධියට
කථා කශළේ UNP එක ්රවර්නනය කරන්නයි" කියලා. එතශකොට
මම අහන්ශන් ශම්කයි. ඔබතුමා තිතිපතිශේ උපශද්සා ිල් දවා. ඒ
උපශද්සා ලැබුණාද්? ඔබතුමා ගනු ලබන රණරණය ශමොකක්කයද්?

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශපොලීසිශත වාර්තාව තිතිපතිතුමා ශවත තවම ගිහිල්ලා නැහැ.
මම ඊශතත් කථා කළා, අද් උශේත් කථා කළා. ඒක ලැබුණාට
පසාශසේ එතුමාශේ රණරණය එතුමා මට ද්න්වන්න ඕනෑ.

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඒ කියන්ශන්, තිතිපතිතුමාට තවමත් ඒක ගිහිල්ලා නැේද්?

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශපොලීසිශත වාර්තාව ලැම ලා නැහැ.

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ශපොලීසිශත වාර්තාව ලැම ලා නැහැ? ඒ කියන්ශන්, ශපොලීසිශත
වාර්තාව ඇවිල්ලා, ඒක තිතිපතිට ශහොඳට ශත්රිලා, ඊළඟට
ඔබතුමාට ලිතුම එනශකොට පාර්ලිශම්න්තුව විුභරුවලා ඡන්ද්යත්
පවත්වලා තිශයයි.

රු පාලිත රංග බණ්ඩාර මහතා (වාරිමාර් සහ ජල
සේපත් හා ආපදා ක මනාකරණ රාජය අමාතයතුමා)

(மொண்புமிகு பொலித ரங்மக பண்டொர - நீர்ப்பொசன, நீர்
வளங்கள் மற்றும் அனர்த்த முகொகமத்துவ இரொஜொங்க
அகமச்சர்)

(The Hon. Palitha Range Bandara - State Minister of
Irrigation and Water Resources and Disaster Management)

Sir, I rise to a point of Order.
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රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු පාලිත රශශග බණ්ඩාර මහතා. ශමොකක්කයද් point of Order
එක?

රු පාලිත රංග බණ්ඩාර මහතා

(மொண்புமிகு பொலித ரங்மக பண்டொர)

(The Hon. Palitha Range Bandara)
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ කාලශත ප,  අව ය වුශණ් නැහැ.

[මූලාසනගත අණ පරිින ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ද්ැන් වාශේද්?

සාපරාධී කාරණාවල දී අගනයෝනය
සහගයෝීතතාව දැක්ීමගේ (සංගශ්ෝධාන)
පනත් ගකටුේපත

குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர
உதவியளித்தல் (திருத்தம்) சட்டமூலம்
MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS
(AMENDMENT) BILL
ගද වන වර කියීමගේ නිගයෝ ය කියවන ලදී.

இரண்டொம் மதிப்பிற்கொன கட்டகள வொசிக்கப்பட்டது.
Order for Second Reading read.

රු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

රු ඒ.ඩී. සුසල් ගප්රේමජයන්ත මහතා

(மொண்புமிகு ஏ.டி. சுசில் பிமரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු කථානායකතුමනි,

[මූලාසනගත අණ පරිින ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

කියලා එතුමා කිව්වා. එතුමා ශකොශහොමද් එශහම කියන්ශන්?
ලක්කයෂ්ඨ 14 ගණශන්,-

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒ ්රකා ය මම හැන්සාේ වාර්තාශවන් ිවත් කරනවා. [බානා
කිමම්]

පනත් ගකටුේපත් ිළිත ැන්ීමම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்டமூலங்கள்
BILLS PRESENTED

ආර්ථික ගසේවා ාස්තු (සංගශ්ෝධාන) පනත්
ගකටුේපත

தபொருளொதொரச் மசகவ விதிப்பனவு (திருத்தம்)
சட்டமூலம்
ECONOMIC SERVICE CHARGE (AMENDMENT) BILL
"2006 අශක 2 ද්රන ආර්කයක ශසේවා ගාසාතු පනත සශශ ෝනනය කිමම
සඳහා වූ පනත් ශකටුම්පතකි.
(අමාතය මණ්ඩලශත අනුමතිය ද්න්වා තිශබ්. "

ිළිත න්වන ලේගේ මුදල් හා ජනමාධාය අමාතයතුමා ගවනුව
රු
යන්ත කරුණාතිලක මහතා විසනි.
2018 අග ෝස්තු 21වන අඟහරුවාදා ගදවන වර කියවිය යුතුයි  ද
එය මුද්රණය ක යුතුයි  ද අදා ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
ගයොමු ක යුතුයි  ද නිගයෝ කරන ලදී.
நிதி மற்றும் தவகுசன ஊடக அகமச்சர் சொர்பில் மொண்புமிகு கயந்த
கருணொதிலக்க அவர்களொல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
2018 ஓகஸ்ட் 21, தசவ்வொய்க்கிைகம இரண்டொம் முகற
மதிப்பிடப்பட மவண்டுதமனவும் அச்சிடப்பட மவண்டுதமனவும் உொிய
துகறசொர் மமற்பொர்கவக் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட மவண்டுதமன
வும் கட்டகளயிடப்பட்டது.

Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka on behalf of the
Minister of Finance and Mass Media;
to be read a Second time upon Tuesday, 21st August, 2018 and to
be printed; and to be referred to the relevant Sectoral Oversight
Committee.

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Justice and Prison

Reforms, I move,

"That the Bill be now read a Second time."

ප්රශ්්නය සභාිමමුඛ කරන ලදී.

வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

[අ.භා. . 2]

රු අිතත් පී. ගපගර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය
බලශ්ක්ති රාජය අමාතයතුමා)
(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபமரரொ
- மின்வலு
புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி இரொஜொங்க அகமச்சர்)

மற்றும்

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

ගරු කථානායකතුමනි, 1001 වසශර් සාපරා ධ කාරණාවලදී
අශනයෝනය සහශයෝගීතාව ද්ැක්කයවීශම් පනත් ශකටුම්පත ිදිරිපත්
කළ අවසාථාශව්දී,- [බානා කිමම්]

රු ඒ.ඩී. සුසල් ගප්රේමජයන්ත මහතා

(மொண்புமிகு ஏ.டி. சுசில் பிமரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

Sir, I rise to a point of Order.
රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

I have given you enough time. Do not disturb. [බානා
කිමම්] ඒ ්රකා ය මම හැන්සාේ වාර්තාශවන් ිවත් කරනවා. I
am removing that.

රු අිතත් පී. ගපගර්රා මහතා

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபமரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, 1001 වසශර් සාපරා ධ කාරණාවලදී
අශනයෝනය සහශයෝගීතාව ද්ැක්කයවීශම් පනත් ශකටුම්පත ිදිරිපත්
කළ අවසාථාශව්දී එවකට අධිකරණ අමාතය ගරු වි.ජ.මු.
ශලොකුබණ්ඩාර මැතිතුමා සඳහන් කළා, කාලශයන් කාලයට
ගැලශපන පරිදි දිතුණු වන ශලෝකය තුළ ඇති වන තත්ත්වයට
මුහුණ දීම සඳහා අ දත් තිති පැනවීම අව යයි කියලා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ අනුව, අශපු රටට ගැලශපන අ දත්
තිති පැශනව්වා. අශපු රටට ගැලශපන අ දත් තිති ිදිරිපත් කළා.

රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු දිශන්ෂ්ඨා වනණවර්නන මහතා]

රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல)

ගරු කථානායකතුමනි, ශමතුමා ිදිරිපත් කරන පනත්
ශකටුම්පත් ගැනයි මට කියන්න තිශබන්ශන්.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු අජිත් පී. ශපශර්රා ඇමතිතුමා, ශපොේඩක්කය ින්න.
ගරු දිශන්ෂ්ඨා වනණවර්නන මන්ත්රීතුමා, ශම් පනත් ශකටුම්පත
ගැන කියන්න තිශබන්ශන් ශමොකක්කයද්?

ගරු
කථානායකතුමනි,
ශමම
පනත්
ශකටුම්පත
සම්බන්නශයන් ශරේෂ්ඨාධාධිකරණය ශබොශහොම පැහැදිලිව ිදිරිපත්
කර තිශබන කරුණු සැලකිල්ලට අරශගන, ශරේෂ්ඨාධාධිකරණය
විසින් කරන්න කියලා තිබුණු සශශ ෝනන සියල්ල අපි කරලායි
තිශබන්ශන්. ඒ අනුව, තුශනන් ශද්කක කැමැත්තක්කය ඇතිව සම්මත
කරන්න කියලා කිසිම තැනක සඳහන් කරලා නැහැ. Supreme
Court Determination එශක්කය හැටියට අපි ඒ අව ය ශවනසාකම්
සියල්ල කරලායි තිශබන්ශන්. [බානා කිමම්]

රු කථානායකතුමා

රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
Thank you ගරු කථානායකතුමනි.

ඒක ආශශික අ ධක්කයෂ්ඨණ කාරක සභාශව්දී,- [බානා කිමම්]

ශම් පනත් ශකටුම්පත පිළිබඳව ශපත්සම්කරුවන් විසින්
ශරේෂ්ඨාධාධිකරණයට ිදිරිපත් කර ඇති ශපත්සම පරිදි, ආණ්ඩුක්රම
වයවසාථාවට අනුව තුශනන් ශද්කක බහුතර කැමැත්ත ශනොමැතිව
ශමම පනත් ශකටුම්පත සම්මත කළ ශනොහැකි බව සඳහන් කර
තිශබනවා. තුශනන් ශද්කක බහුතර කැමැත්තකින් සම්මත
කරන්න බැරි නම් තමයි ජනමත විචාරණයකට යන්න සිේන
ශවන්ශන්. [බානා කිමමක්කය]

රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය (අධිකරණ
බන්ධානා ාර ප්රතිසංස්කරණ අමාතයතුමිය)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

හා

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல - நீதி மற்றும்
சிகறச்சொகலகள் மறுசீரகமப்பு அகமச்சர்)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Justice
and Prison Reforms)

ගරු කථානායකතුමනි,-

රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

I am on my feet. ශපොේඩක්කය ින්න. I am trying to
explain.
රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Let him finish.

රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

රු අිතත් පී. ගපගර්රා මහතා

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபமரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ
තිශබන්ශන්.

අව ය සශශ ෝනන කරලා

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු දිශන්ෂ්ඨා වනණවර්නන මන්ත්රීතුමනි, අව ය සශශ ෝනන
කරලා තිශබනවා ද.

රු අිතත් පී. ගපගර්රා මහතා

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபமரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඒවා ඇතුව) කරලා තිශබන්ශන්. ඒවා සැරින් සැශර් පමක්කයෂ්ඨා
කරලා බලන්න බැහැ. තිතිපතිතුමාශේ සහතිකශත තිශබනවාශන්.

රු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, ශරේෂ්ඨාධාධිකරණ රණරණය අනුව අපි
අව ය සශශ ෝනන කරලා තිශබන්ශන්.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි, ශබොශහොම සාතුතියි. ගරු අජිත් පී. ශපශර්රා රාජය
අමාතයතුමා, කථා කරන්න.

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ශරේෂ්ඨාධාධිකරණශත ඒ රණරණය ඔබතුමා කිශයව්වා.
ශරේෂ්ඨාධාධිකරණශයන් රණරණය කරලා තිශබනවා, ශමම වගන්ති
නිසා පාර්ලිශම්න්තුශව් තුශනන් ශද්කක කැමැත්ත ශනොමැතිව
ශමම පනත් ශකටුම්පත සම්මත කරන්න බැහැ කියලා.
ඔබතුමන්ලා ශමම පනත් ශකටුම්පත සම්මත කරන්න හද්න්ශන්
ශකොයි ආකාරශයන්ද් කියන එකයි අපි ආණ්ඩුශවන් අහන්ශන්.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒක පැහැදිලි නැතිව පනත් ශකටුම්පත
ිදිරිපත් කරලා පාර්ලිශම්න්තුශව් සම්මත කරන්න කියලා
ශකොශහොමද් ඔබතුමා කියන්ශන්?

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු අධිකරණ හා බන්නනාගාර ්රතිසශසාකරණ අමාතයතුමිය,
ඔබතුමිය පැහැදිලි කරන්න.

රු අිතත් පී. ගපගර්රා මහතා

(மொண்புமிகு அஜித் பீ. தபமரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ශමම පනත් ශකටුම්පත පිළිබඳවත්,
ශරේෂ්ඨාධාධිකරණය රණරණය පිළිබඳවත් පාර්ලිශම්න්තුශව් වනතික
කටතුතු පිළිබඳ අ ධක්කයෂ්ඨණ කාරක සභාව සලකා බැ දවා.
ඒ පිළිබඳව පමක්කයෂ්ඨා කර බැ දවා. ඒ වාශේම අමාතයාශ ය
විසින්, ගරු අමාතයතුමිය විසින් ඒ පිළිබඳව සලකා බැ දවා. ඒ
පිළිබඳව වූ සිය දම සශශ ෝනන ශමම පනත් ශකටුම්පශත්
අන්තර්ගත ශවලා තිශබනවා. ඒ පිළිබඳව තිතිපතිවරයාශේ මතය
පැහැදිලියි. ඒ අනුව ශම් තත්ත්වය ශබොශහොම පැහැදිලියි. අපි ඒ
කාරණය කියන්ශන් වග කීශමන් තුතුවයි.
ගරු කථානායකතුමනි, අපට ශමවැනි පනතක අව යතාව
තිශබන්ශන් ඇයි? විශ ේෂ්ඨශයන්ම අද් ශලෝකශත සිරටවන ත්රසාතවාදී
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ක්රියාවන් එක රටකට සීමා වන්ශන් නැහැ. අද් ශනොශයක්කය ත්රසාතවාදී
සශවිනාන රට රටවල් සමඟ; ඒ ඒ රශ තිශබන ත්රසාතවාදී සශවිනාන
සමඟ සබඳතා පවත්වනවා. අද් ත්රසාතවාද්ය හා සම්බන්නව වාශේම,
ත්රසාතවාද්ය හා සම්බන්න ශනොශවමින් ජාතයන්තරව සිරටවන්නා වූ
මූලය අපරාන තිශබනවා. එවැනි අපරාන ශලොව පුරාම වයාපුත
ශවලා තිශබන අවසාථාවක, ඒ වාශේම අද් තාක්කයෂ්ඨණශත දිතුණු
වීමත් එක්කයක එක රටක සිට තවත් රටක අපරානයක්කය කරන්න
පුව)වන්. ඒ වාශේම බැශකු පේනරණන්, මූලය පේනරණන් එකිශනක හා
බැඳී තිශබන නිසා විවිනාකාර අපරානවල සශකීර්ණතාවන්
තිශබනවා. සමහර ශවලාවට ශ්රී ලශකාවට අද්ාළ වන අපරානයක්කය
කරන තැනැත්ශතකු ජීවත් වන්ශන් ද්කුණු අප්රිකාශව් වන්නට
පුව)වන්; එශහම නැත්නම් ඇශමරිකා එක්කයසත් ජනපද්ශත වන්නට
පුව)වන්; කැනඩාශව් වන්නට පුව)වන්; එශහමත් නැත්නම්
ශනෝර්ශව් රශ වන්නට පුව)වන්; සාවීඩනශත වන්නට පුව)වන්;
එශහමත් නැත්නම් ශටොශශගෝ රශ වන්නට පුව)වන්; සිම්බාබ්ශව්
රශ වන්නට පුව)වන්. ඒ විධියට අද් විවින රටවල සිට සශවිනානය
කරන අපරාන තිශබනවා. ඒ වාශේම එක රටක සිටිමින්
අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරලා සිරට කරන අපරාන තිශබනවා.
අද් බැශකුකරණ ක්රියාවලිය සශකීර්ණයි. අද් බැශකුකරණ
ක්රියාවලිය එක රටකට සීමා වන්ශන් නැහැ, ගරු
කථානායකතුමනි. එම නිසා
බැශකුකරණ ක්රියාවලිය තුළ
තිශබන්නා වූ සශකීර්ණතාවන් නිසා අපරානයක්කය සිරට වුණාම එවැනි
අපරානයක්කය පිළිබඳව පමක්කයෂ්ඨණ පැවැත්වීශම්දීත්, එවැනි අපරානයක්කය
පිළිබඳව නඩු කටතුතු පැවැත්වීශම්දීත් වඩාත් පුව)ල් අවකා යක්කය
අව ය වනවා.
මීය ට කලින් 1001 අවුරුේශේ දී වි.ජ.මු. ශලොකුබණ්ඩාර
මැතිතුමා ශබොශහොම රටරද්ක්කයනා නුවණින් තුතුව ශම් පනත ිදිරිපත්
කරන අවසාථාශව් දී ශම් ගැනත් සඳහන් කළා. එද්ා සිට අද්
වනශකොට වසර ගණනාවක්කය ගත ශවලා තිශබනවා. අද් අප එතැන
සිට ිදිරියට යන්න අව යයි. ශම් රට තුළ සිරට වුණු මූලය අපරාන,
ශම් රශටන් පිටත දී සිරට වුණු මූලය අපරාන, ඒ වාශේම ශවනත්
රටවල් විසින් එම රටවල සිරට වූ අපරාන පිළිබඳව අශපු රශටන්
කරන ිල්ලීම් පිළිබඳව සලකා බලේදී, අශපු තිතිය ිදිරියට යා
තුතුව තිශබනවා කියන එක අපි ශත්රුම් ගත්තා. විශ ේෂ්ඨශයන්ම
අපි සාමාජිකත්වය ද්රන ආසියා පැසිෆික්කය කණ්ඩායම විසින් මුද්ල්
විශුේධිකරණය පිළිබඳව කරන ලද් ඇගැයීමට අනුව අශපු රශ
තිතිය ශලෝකශත පවතින තත්ත්වයන්ට යාවත්කාලීන කළ තුතු බව
පිළිගත්තා. අපත් ඒ පිළිබඳව ශගෞරව කරනවා. ශමොකද්, අපට
උපකාර ලබා ගැතිමට නම්, අප ඒ රටවලට උපකාර කළ තුතුයි. ඒ
වාශේම අද් මූලය අපරාන පිළිබඳව, ත්රසාතවාද්ය පිළිබඳව ශමන්ම
ශවනත් ශනොශයකුත් වැරදිවලට එශරහිව ක්රියා කරන සශවිනාන
ශලෝකශත තිශබනවා. රට රටවල් අතර පමණක්කය ශනොශවයි,
ශලෝකශත රට රටවල ශනොශයකුත් සශවිනාන ත්රසාතවාද්යට
විරුේනව; අපරානවලට විරුේනව ක්රියා කරනවා. එවැනි සශවිනාන
හරහා අපට අව ය ශතොරතුරු ලබා ගන්නත්, එම සශවිනානවලට
ශමන්ම ශලෝකශත ශවනත් රාජයයන්ටත් අශපන්
අව ය
ශතොරතුරු හා සාක්කයෂි ලබා ශද්න්නත් අවකා ය ලැශබන ආකාරයට
අශපු තිතිය යාවත්කාලීන කිමම තමයි ශමහි අරමුණ වන්ශන්, ගරු
කථානායකතුමනි.
ශමහිදී මූලික කාරණා ශද්කක්කය අපි ිෂ්ඨාට කරනවා. පරිගණක
පේනති සහ ද්ත්ත ආශ්රිත අපරාන වැරැදි සම්බන්නශයන් විමර් න
සිරට කිමම. ඒ වාශේම නඩු කටතුතු කර ශගන යෑශම් කාර්ය සඳහා
ශමන්ම අපරාන වරද්කට අද්ාළ විද්ුත් සාවභාවයක්කය ගන්නා ිශලක්කයශරොනික- සාක්කයෂි එක්කය රැසා කිමම සඳහා අව ය ජාතයන්තර
සහශයෝගය ලබා ගැතිමත් ශම් පනත් ශකටුම්පත මන්න් අප සිරට
කරනවා. රටකින් රටකට පමණක්කය ශනොශවයි, අන්තර් ජාතික
සශවිනානවලිනුත් එම ශතොරතුරු ලබා ගැතිම ශම් පනත් ශකටුම්පත
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මන්න් අප සිරට කරනවා. ඇත්ත ව ශයන්ම ශම් සශශ ෝනනය
හරහා සිරටවන්ශන් මුල් පනශත් පරාසය පුව)ල් කිමමයි, ගරු
කථානායකතුමනි. මා ඔබතුමාශේ අවනානය ශයොමු කරවන්න
කැමැතියි, ශම් පනත් ශකටුම්පතින් ලැශබන ඒ පුව)ල් වීම ගැන.
ශමම පනත් ශකටුම්පශත් 1 වන වගන්තිශත (අ හි ශමශසේ
සඳහන් වනවා:
" (අ ශ්රී ලශකාව පාර් ාවකරුවකු වන්නා වූ සාපරා ධ කාරණාවල දී
අශනයෝනය සහශයෝගීතාව ද්ැක්කයවීම සම්බන්නශයන් වන යම්
ජාතයන්තර ශහෝ කලාපීය සම්මුතියක ශහෝ ශවනත් ජාතයන්තර
ගිවිුභමක පාර් ාවකරුවකු වන්නා වූ රටවල් සඳහා;"

ඒ කියන්ශන් අප සමඟ සිනි ගිවිුභමක්කය නැතත්, ජාතයන්තර
සම්මුතියකින් බැඳී තිශබනවා නම්, ඒ එක්කය එක්කය රටවලට ශතොරතුරු
හුවමාරු කර ගන්න, සාක්කයෂි ලබා ගන්න සහශයෝගය ලබා ශද්න්න
හැකියාව ලැශබනවා.
ඒ වාශේම, ශමම පනත් ශකටුම්පශත් 1 වන වගන්තිශත (ආ
හි ශමශසේ සඳහන් වනවා:
"(ආ සාපරා ධ කාරණාවල දී අශනයෝනය සහශයෝගීතාව ද්ැක්කයවීම
සඳහා ශ්රී ලශකාව සමඟ යම් ගිවිුභමකට ඇතුළත් වී ඇති යම් රටක්කය
සඳහා;"

ඒ කියන්ශන්, රටවල් රටවල් අතර ුනිව ගිවිුභම් ඇති කර
ගැතිම. අපට කලිනුත් ශම් අවසාථාව සෑශහන රටරකට තිබුණා.
ගරු කථානායකතුමනි, අද් එක්කයසත් ජාරණන්ශේ සශවිනානය සමඟ
රටවල් 2 ක්කය තිශබනවා. ඒ වාශේම අද් ශලෝකශත වනවන් ගමන්
පහුභවීමත්, අශනකුත් ්රවාහන කටතුතු පහුභවීමත් එක්කයකම
අපරානකරුවන්ට ශලෝකය පුරා සැඟශවන්නට පුව)වන්කම
තිශබනවා, ශම් රටවල් 2 නුත් ඔබ්බට ගිහිල්ලා. ගරු
කථානායකතුමනි, අද් ශම් තත්ත්වයන් තුළ රටවල් ශද්කක්කය අතර
ගිවිුභමක්කය නැතත් පුව)ල් සහශයෝගිතාවක්කය ලබා ගැතිම සඳහා
ශේශීය තිතිය සකසා කර ගැතිම අපට අව ය වුණා.
ගරු කථානායකතුමනි, ශමම පනත් ශකටුම්පශත් 1 වන
වගන්තිශත (ඇ හි ශමශසේ සඳහන් වනවා:
" (ඇ එය සාවවම ජාරණන්ශේ උපරිම ශුභසිේධිය උශද්සා ශහේතු
වන බවට අමාතයවරයා විසින් රණරණය කරනු ලැම ය හැකි, ශ්රී
ලශකාව සමඟ කිසිරට ගිවිුභමකට ඇතුළත් වී ශනොමැති යම් රටක්කය
සඳහා; ශහෝ"

ගරු කථානායකතුමනි, ඇතැම් කාරණාවලදී කලින් තිබුණු
තත්ත්වය අනුව ුනිව ගිවිුභම් නැත්නම් අපට ඔවුන්ශේ
සහශයෝගය ලබා ගන්න බැරි වුණා. ඒ වාශේම සහශයෝගය ලබා
ගැතිම සඳහා තිතිමය අයිතියක්කය ව ශයන් ිල්ලා සිටීමට බැරි
වුණා. සමහර රටවලින් ශමරට තිති කිතයයන්වලට අව ය සාක්කයෂි
ලබා ගැතිශම්දී, ඒ සඳහා අශපු රශ තිතිය සකසා වී නැති නිසා
අපට ගැට ද ඇති වුණා.
ගරු කථානායකතුමනි, ශමම පනත් ශකටුම්පශත් 1 වන
වගන්තිශත (ඈ හි ශමශසේ සඳහන් වනවා:
"(ඈ ජාතයන්තර සාපරා ධ කාරණාවලට එශරහිව ක්රියා කරනු
ලබන යම් සශවිනානයක්කය සඳහා,"

ඒක INTERPOL ශවන්න පුව)වන්, එක්කයසත් ජාරණන්ශේ
සශවිනානශත සහාය ලබන ශවනත් උප සශවිනානයක්කය ශවන්න

847

පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු අජිත් පී. ශපශර්රා මහතා]

පුව)වන්. ඒ නිසා ශවනත් යම් සශවිනානයක්කය සතුව පුව)ල් ශලස
ශතොරතුරු තිශබනවා නම් අපට ලබා ගන්න පුව)වන්. ඒ වාශේම
අශපු පමක්කයෂ්ඨණ කටතුතුවලදී තවත් ජාතයන්තර සශවිනානයක
සහාය ලබා ගන්න පුව)වන්.
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත ව ශයන්ම ශමම පනත්
ශකටුම්පතට ම ය වන්ශන් ජාවාරම්කරුවන් පමණයි; ශම් පනත්
ශකටුම්පතට ම ය වන්ශන් ත්රසාතවාදීන් පමණයි. ශම් පනත්
ශකටුම්පශත් ක්රියාකාරිත්වය හරහා ශේශීය තිතිය, විශ ේෂ්ඨශයන්ම
අල්ලසට හා දූෂ්ඨණයට එශරහි තිතිය
ක්කයතිමත් ශවනවා.
ශලෝකශත කිසිශවකුට කිසි තැනක සාක්කයෂි සැඟවීමට ශනොහැකි
ශවනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ වාශේම යම් රටක තිති
කිතයයකට අව ය නම්, ඕනෑම පුේගලයකු එම පුේගලයාශේ
තරාතිරම, එම පුේගලයා ද්රපු තනතුර, එම පුේගලයාශේ පුභම ම
ශනොතකා ඒ සඳහා ශගන්වා ගැතිමට හැකියාව ලැශබනවා. ගරු
කථානායකතුමනි ඒ වාශේම යම් සාක්කයෂියකට අද්ාළව එම
පුේගලයා ලශකාශව් ින්නවා ශවන්න පුව)වන්. හැබැයි, ඒ අද්ාළ
සාක්කයෂි තිශබන්ශන් යම් රටක ශහෝ රටවල් කිහිපයක ශවන්නත්
පුව)වන්. විශ ේෂ්ඨශයන්ම බැශකුකරණය තුළ අව ය වන
ිශලක්කයශරොනික සාක්කයෂි ලබා ගැතිම ිතා විශ ේෂ්ඨ කාර්යයක්කය. ඒ
පිළිබඳව ද්ත්ත ගබඩා ශකොට තිශබන්ශන් කුමන රටකද් කියන
කාරණය පවා ඇතැම් ශවලාවට අවිනි ාචිතයි. එවැනි අවසාථාවක
කලින් තිබුණු තිතිය එශලසින්ම අද්ාළ කර ගැතිම පිළිබඳව අපට
ගැට ද මතු ශවනවා. අපි ජාතයන්තර සම්මුරණන්වලට එකඟ ශවලා
තිබුණත් ඒ සම්මුතිවලට අද්ාළව අශපු රශ තිතිය යාවත්කාලීන
කර නැති නිසා ඒ පිළිබඳව යම් වනතික තරග කිමමකට මුහුණ
ශද්න්න රාජයයක්කය ව ශයන් අපට සිරට වුණා. ඒ වාශේම එම
ජාතයන්තර ්රමිරණන්ට අද්ාළව ශේශීය තිති සම්මත කර නැති නිසා
ශලෝකශත දූෂ්ඨණයට එශරහි රටවල් වර්ගීකරණය කරනශකොට
අශපු වර්ගීකරණශයන් අපි ශබොශහොම පහළට ගියා. ගරු
කථානායකතුමනි, ඒ නිසා තමයි ශමය අව ය වන්ශන්. දූෂ්ඨණයට
එශරහිව අශපු කැපවීම අපි අවශකව ශපන්නුම් කරනවා නම්;
දූෂ්ඨණයට එශරහි අශපු කැපවීම ්රාශයෝගිකව මහ ශපොශළොශව්
ක්රියාත්මක කරනවා නම්, එශහම නම් ශම් ආකාරයට ශමම තිතිය
යාවත්කාලීන කිමමත් අපට අව ය ශවනවා.
විශ ේෂ්ඨශයන්ම
ද්හනවවන
ආණ්ඩුක්රම
වයවසාථා
සශශ ෝනනශත දී දූෂ්ඨණයට එශරහි ජාතයන්තර සම්මුතියට අද්ාළව
අශපු රශ තිති යාවත්කාලීන කරන බව අපි සඳහන් කරලා
තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, දූෂ්ඨණයට එශරහිව ජාතයන්තර
සම්මුරණන්ට අද්ාළව අශපු ශේශීය තිති සකසා කර ගන්න අශපු
ආණ්ඩුක්රම වයවසාථාව අනුවම අපි බැඳිලා ින්නවා.
ගරු
කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ්රතිපාද්න වි ාල ්රමාණයක්කය අන්තර්ගත
ශවලා තිශබනවා. ශම් සෑම ්රතිපාද්නයක්කයම ශම් රශ
පුරවැසියන්ශේ අයිතිවාසිකම් ආරක්කයෂ්ඨා කරන ්රතිපාද්න. ශම් රශ
නනවත්, බලවත් පුේගලයන් තමන්ශේ තනතුරු සහ බලය පාවිච්චි
කරලා දූෂ්ඨණශත ශයශද්මින් ශම් රටට අපරාන කරලා තිශබනවා.
ඒවා ිසාසරත් සිරට වුණා. ඒ වාශේම අපිත් ද්ැක්කයකා. ශම් රජය
බලයට පත් වුණාට පුභවත් බලවත්, නනවත් පුේගලශයෝ තමන්ශේ
තනතුරු වර්රසාද් පාවිච්චි කරලා දූෂ්ඨණශත ශයශද්නවා අපි ද්ැක්කයකා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ශම්ක කලින් ආණ්ඩුවද්, ශම්
ආණ්ඩුවද්, ිතිහාසශත කවද්ාද් කශළේ කියන ්ර ානය ශනොශවයි
තිශබන්ශන්. ිතිහාසයටත්, වර්තමානයටත්, අනාගතයටත් අද්ාළ
වන ආකාරයට ශමවැනි ක්කයතිමත් තිති සකසා කශළොත්, ශම් රට
දූෂ්ඨණශයන් ශතොර රටක්කය කරා යන ගමශන් දී ක්කයතිමත් වන්නට
අපට පුව)වන්කම ලැශබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, "ශමවැනි පනත් ශකටුම්පත් ශනොතිම ය
තුතුයි, ශමවැනි පනත් ශකටුම්පත්වලින් අපට හරි වැඩක්කය තමයි
ශවන්ශන්" කියමින්,ශම් අපරාන පිළිබඳ ජාතයන්තර සහශයෝගිතාව
යථාවත් කරන, ්රාශයෝගිකව ඒ පිළිබඳ සහශයෝගය ලබා ගැතිමට

848

තිශබන බානක ිවත් කරන ශම් තිතිවලට විරුේන ශවන්ශන්
කවුද්?
ඔවුන් තමයි දූෂ්ඨකයන්ශේ මිතුරන්. දූෂ්ඨණයට එශරහි ක්කයතිමත්
තිති හුමන්වා දීශමන් අශපු රජය කැපවීම ශපන්නුම් කර
තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමිය
ඇතුව) අශපු රජය ශබොශහොම වගකීශමන් කියනවා, ශලෝකශත
තිශබන දූෂ්ඨණයට එශරහි ිහළම ්රමිරණන් ශම් රශ තිතිය බවට
පත් කරන බව. ිතිහාසශත සිරට වුණු ඒ අපරාන නැවත සිරට
ශනොවන්නට අපි කටතුතු කළ තුතුයි. ඒ වාශේම අනාගතශතදී
දූෂ්ඨකයන්ට දූෂ්ඨණවලට ශපළශඹන්න කලින් ශද්පාරක්කය සිතන්න
අවකා ය අපි සලසා දිය තුතුයි. ගරු කථානායකතුමනි, එම නිසා
ශම් පනත ිතාම ්රගතශීලී පනතක්කය. ශම් පනත ූතතන කාලයට
ගැළශපන පනතක්කය. ශම් පනත වරද් කළ අය තැති ගන්වන, ම ය
ගන්වන පනතක්කය. ශම් පනත දූෂ්ඨණයට ශපළශඹන, දූෂ්ඨණශයන්
ශපොශහොසත් වීම ශකශරහි වි ාවාසය තබන අය කම්පනය කරන
පනතක්කය. ශම් පනත ශීලාචාර ශලෝකශත දූෂ්ඨණයට එශරහි ්රවණතා
සමඟ අශපු රට ිදිරියට ශගන යන පනතක්කය. ශම් පනත දූෂ්ඨණයට
එශරහි තිති අතින් අශපු රට ිදිරිශයන් තබන පනතක්කය. ගරු
කථානායකතුමනි, එම නිසා අශපු රජය ශම් පනත් ශකටුම්පත
ිදිරිපත් කරන්ශන් ිමහත් ආඩම්බරශයන්. ශම් පනත් ශකටුම්පත
ශම් රශ තිතිය බවට පත් වුණාම ශම් රශ දූෂ්ඨණයට තිශබන ිඩ
කඩ ඇහිශරනවා; දූෂ්ඨණය වැළැකීමට අව ය පුභම ම සැලශසනවා;
අශපු රශ අධිකරණ පේනතිය ක්කයතිමත් ශවනවා; සාක්කයෂි
ශමශහයවීමට ශම් තුළින් අවකා ලැශබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, දූෂ්ඨණය සම්බන්නශයන් ක්රියා කිමශම්දී
අශපු රශ
තිබුණු රටර්වලම කාරණයක්කය තමයි, -පමක්කයෂ්ඨණ
ක්රියාද්ාමය අසීරුශවන් කරශගන ගියත්- අධිකරණ පේනතිය
ක්කයතිමත් ශනොවීම. ද්ැන් අපි ශම් රශ අධිකරණ පේනතිය
ක්කයතිමත් කර තිශබනවා. ගරු තලතා අතුශකෝරල මැතිනිය ඇතුව)
අශපු රජශත සිය දශද්නා එකතුශවලා ශම් රශ බරපතළ දූෂ්ඨණ
පිළිබඳව නඩු විභාග ික්කයමන් කිමශම් ක්රියාවලියක්කය ආරම්භ කර
තිශබනවා. එපමණක්කය ශනොශවයි, අනාගතශතදී ශම් රශ තවත්
එවැනිම අධිකරණ ශද්කක්කය පිහිටුවලා දූෂිතයන්ට හිමි තැන වන සිර
ශගද්රට ඒ අය යවන්නට කටතුතු කරනවා. රශ තිතිය අනුව අපරාන නඩු විනාන සශග්රහය, සාක්කයෂි තිතිය අනුව- නියම යහ
පාලන ක්රමයට නඩු අහලා වරද්කරුවන් පමණක්කය සිර ශගයට
යවන ක්රමය අපි ආරම්භ කරනවා. එශසේ කිමමට අව ය වන්නා වූ
සාක්කයෂි ලබාශගන, අනාගතශත වැරැදි කරන අයට එශරහිව ඒ
තිතිය ක්රියාත්මක කරන්න අව ය පුභම ම තමයි, ගරු
කථානායකතුමනි ශම් සකසා කර තිශබන්ශන්.
එද්ා -1001දී- වි.ජ.මු. ශලොකු බණ්ඩාර මැතිතුමා ශම් පනත
ශගනාශව් එක්කයසත් ජාතික පක්කයෂ්ඨ ආණ්ඩුවක්කය යටශත්යි. ශම් පනත
යාවත්කාලීන කරන්න වසර ගණනාවක්කය තිසාශසේ ශලෝකශත දූෂ්ඨණ
විශරෝ ධ ක්රියාකාරිත්වය සහ දූෂ්ඨණ විශරෝ ධ සශවිනාන අප රාජයය
සමඟ කටතුතු කර තිබුණත්, ශම් සශශ ෝනන ටික කර ගන්න
කාටවත් හැකියාවක්කය තිබුශණ් නැහැ. අශපු රජය ඒ කැපවීම
ශපන්නුම් කර තිශබනවා. එම නිසා අපි ශලෝකය ිදිරිශත
දූෂ්ඨණශයන් ශතොර රටක්කය හැටියට ිදිරියට යනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් මූලික ශවලා ශතොරතුරු
ද්ැනගැතිශම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත ශම් රටට හුමන්වා
රටන්නා. දූෂ්ඨණය වළක්කයවන්න නම් සාමානය පුරවැසියාට ශතොරතුරු
ද්ැන ගන්න අව යයි. දූෂ්ඨණ සිරට වන තැන්වල තිශබන කාරණා
ශසොයා බලන්න, ඒ පිළිබඳව ශතොරතුරු ද්ැනගන්න පුරවැසියන්ට
අයිතිය ලැශබන විට තමයි වරද්ක්කය සිරට වී ඇත්නම් ඒ වරද් පිළිබඳව
නිසි පැමිණිල්ලක්කය කිමමට අව ය අවකා ය ලැශබන්ශන්. අද්
ශතොරතුරු ද්ැනගැතිශම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත ිතාම

849

850

2018 අශගෝසාතු 07

සාර්ථකව ක්රියාත්මක ශවනවා. ඒ වාශේම අශපු ශතොරතුරු
ද්ැනගැතිශම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත ශලෝකශත ශහොඳම
පනතක්කය බවට පත් ශවලා තිශබනවා. නමුත් එම පනත මන්න්
ශලෝකය ආවරණය කරන්ශන් නැහැ. එම පනත මන්න් ආවරණය
වන්ශන් අශපු රට පමණයි. නමුත් ශමම සාපරා ධ කාරණාවල දී
අශනයෝනය සහශයෝගීතාව ද්ැක්කයවීශම් (සශශ ෝනන පනත හරහා
අශපු රටින් පිටත තිශබන ශතොරතුරු අප රටට ලබා ගැතිමට අව ය
වැ, මත් විධිවිනාන සැලශසනවා. එම නිසා රට තුළත්, රශටන්
පිටතත් තිශබන නියම ශතොරතුරු ලැබුශණොත්, ඒ නියම ශතොරතුරු
මත වග කිව තුතු පුේගලයන් ශසොයාශගන, වගවීම පිළිබඳ මූලනර්ම
මහ ශපොශළොශව් ක්රියාත්මක කරන්න ක්කයතිය ලැශබනවා. ගරු
කථානායකතුමනි, එම නිසා අශපු රජය ශම් පනත ිදිරිපත්
කරන්ශන් ිතාම සතුටින්. ශම් පනතට විරුේන ශවන්ශන් දූෂ්ඨණයට
කැමැති අය පමණයි. ශබොශහොම සාතුතියි.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

තව ුභව) ශවලාවකින් පක්කයෂ්ඨ නායක රැසාවීම පැවැත්ශවනවා.
[බානා කිමමක්කය] ගරු වාුභශේව නානායක්කයකාර මන්ත්රීතුමනි,
ඔබතුමා කියන්ශන් ශමොකක්කයද්?

රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු කථානායකතුමනි, මට කාරණයක්කය අහන්න තිශබනවා. අද්
ශමම විවාද්ය ආරම්භ කශළේ පැය තුනක්කය පමණ ්රමාද් ශවලායි. ඒ
නිසා, ශමම විවාද්ශත ඡන්ද්ය විමසීම ිදිරි දිනයකට ද්මන්න බැරිද්
කියා ආණ්ඩු පක්කයෂ්ඨශයන් මම අහන්න කැමැතියි.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු සභානායකතුමනි, they want time for this. Are you
going to finish this off today?
රු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අද් අවසන් කරනවා. We will sit till late then - අද් රාිය
වන ශතක්කය විවාද් කරලා ශමය අවසන් කරමු.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි.

රු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ශම් විවාද්ය තවත් ද්වසකට ද්මන්න බැහැ. - [Interruption.]
Yes, but you all are the people who disturbed Parliament
in the morning for three hours. පසාවරු එශක්කය සිට තුන ද්ක්කයවා
පැය තුනක කාලයක්කය නාසාති කරලා තවත් ද්වසක්කය ශම් සඳහා
ශද්න්න බැහැ. - [Interruption.] You disturbed Parliament in
the morning. Your hands are not clean. You can ask for
time if your hands are clean. Your hands are dirty. You
wasted three hours in the morning.

රු කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

පක්කයෂ්ඨ නායක රැසාවීම ද්ැන් පැවැත්ශවනවා. එම රැසාවීමට
සහභාගි වන ශලස පක්කයෂ්ඨ නායක නිශයෝජිතයන්ට මම
ශගෞරවශයන් ආරානනා කරනවා.
ශම් අවසාථාශව්දී ගරු නිශයෝජය
මූලාසනයට පැමිශණනවා ඇති.

කාරක

සභාපතිතුමා

අනතුරුව රු කථානායකතුමා මූලාසනගයන් ඉවත් වූගයන්,
නිගයෝජය කාරක සභාපතිතුමා [ රු ගසල්වේ අවඩක්කලනාදන්
මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, மொண்புமிகு சபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொசனத்
தினின்று அகலமவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்
[மொண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநொதன்] தகலகம வகித்தொர்கள்.

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM
ADAIKKALANATHAN] took the Chair.

[பி.ப. 4.00]

රු ශ්ාන්ති ශ්රීස්කන්දරාසා මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) சொந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தரொசொ)

(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa)

தகளரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கமள,
குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் (திருத்தம்)
சட்டமூலம் ததொடர்பொக உகரயொற்றுவதற்கு சந்தர்ப்பம் தந்த
கமக்கு உங்களுக்கு முதலில் நன்றிகயத் ததொிவித்துக்
தகொள்கின்மறன். இந்த நொடு ஊைலற்ற, குற்றங்களற்ற நொடொக
உருவொக மவண்டுதமன்ற மநொக்கத்தில், குற்றவியல் கருமங்
களில் திருத்தங்ககள ஏற்படுத்துகின்ற வககயிமல இன்று
இந்தத் திருத்தச் சட்டமூலம் தகொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது.
இன்கறய இலத்திரனியல் உலகத்திமல, பல்மவறு விதமொன
குற்றங்கள் நகடதபறுகின்ற இந்த மவகளயிமல, நவீன
கொலத்திற்கு ஏற்ற வககயில் இவ்வொறொன சட்டங்ககள
உருவொக்கி,
அவற்கற
நகடமுகறப்படுத்துவதற்கொன
நடவடிக்ககககள எடுப் பததன்பது வரமவற்கத்தக்கதும்
பொரொட்டத்தக்கதுமொன ஒரு விடயமொகும். ஆனொல், இவ்
வொறொன சட்டங்கள் மற்றும் சுற்றுநிருபங்கள் முதலியன
நொட்டின் எல்லொப் பகுதிகளிலும் ஒமர விதமொக நகடமுகறப்
படுத்தப்படுகின்றனவொ? அவற்றின் நகடமுகற சொியொகக்
கண்கொணிக்கப்படுகின்றனவொ?
நொட்டினுகடய
நிர்வொக
நடவடிக்கககள் மற்றும் அரசினுகடய தசயற்பொடுகள் என்பன
சட்டங்கள், சுற்றுநிருபங்களுக்கு ஏற்றவககயில் எல்லொ
இடங்களிலும்
சொி
சமமொக
நகடமுகறப்படுத்தப்
படுகின்றனவொ? என்பது மகள்விக் குறியொகமவ உள்ளது.
இந்நொட்டின் வடக்கு, கிைக்கு பகுதிககளப் தபொறுத்த
வகரயில், யுத்தம் தமௌனித்ததன் பின்னரொன கிட்டத்தட்ட 10
வருட கொலச் தசயற்பொடுகளில் இந்தக் குற்றங்ககளப் பற்றிய
பல்மவறு விதமொன மகள்விகள் எமது மக்களிகடமய
இருக்கின்றன; ஒரு குைப்பமொன சூழ்நிகல நிலவுகின்றது.
ஆயுதப் மபொரொட்டத்தின் பின் மீள்குடிமயறிய எமது மக்களின்
மனங்களிமல பல்மவறு விதமொன மபொரொட்டங்கள் இடம்
தபற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றன. அரச நிர்வொக நடவடிக்கக
களிலும் சொி, அரசினுகடய சட்ட நடவடிக்கககளிலும் சொி,
எதிலும் மகள்விக்குறிமய கொணப்படுகின்றது. வட பகுதியிமல
இடம்தபறுகின்ற
பல்மவறுவிதமொன
அதசௌகொியமொன,
அநொகொிகமொன தசயற்பொடுகளினொல்தொன் அங்குள்ள அரசியல்
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வொதிகள் பலர் இந்த அரகச தநொந்து அல்லது இந்த
அரசினுகடய நடவடிக்ககககள ஏற்றுக்தகொள்ளொதவககயில்
தபொதுக் கூட்டங்களிலும் மற்றும் தபொது நிகழ்வுகளிலும்
பல்மவறு கருத்துக்ககள தவளியிட மவண்டியிருக்கின்றது.
குறிப்பொக அங்கு நிகழும் தபண்களுக்கு எதிரொன
வன்முகறகள் மற்றும் தபண் பிள்களகளுக்கு எதிரொன
பொலியல் வல்லுறவுகள் மபொன்ற நடவடிக்கககள் அங்கு
வொழ்கின்ற தொய்மொொின் மனதிமல தபொிய மகள்விக் குறி
ககளயும் பொொிய பயங்ககளயும் ஏற்படுத்தியுள்ளன. இதனு
கடய ஒரு தவளிப்பொடொகத்தொன் அண்கமயிமல யொழ்ப்
பொணத்தில் நகடதபற்ற ஒரு கருத்தமர்விமல முன்னொள் சிறுவர்
அலுவல்கள் இரொஜொங்க அகமச்சர் அவர்கள் ஒரு தொய் என்ற
உணர்மவொடு ஒரு கருத்கத தவளியிட்டிருந்தொர். அவர் கூறிய
கருத்கத பலூகன ஊதிப் தபருப்பிப்பதுமபொல் தபருப்பித்து,
இன்று
அரசியல்வொதிகள்
பலர்
சுயலொப
அரசியல்
நடத்துகின்றொர்கள். அங்கு அவரொல் தவளியிடப்பட்ட கருத்து
அங்கு
வொழ்கின்ற
தொய்மொொின்
ஏக்கங்களின்
ஒரு
தவளிப்பொடொகமவ அகமந்திருந்தது. ஆனொல், இதனுகடய
உண்கமத்
தன்கம
என்ன?
அங்கு
நகடதபறுகின்ற
அநொகொிகமொன குற்றச்தசயல்களுக்கொன கொரணம் என்ன?
என்பகதக் கண்டுபிடிப்பகத விட்டுவிட்டு, அவர் கூறிய
கருத்துக்குப் பல்மவறு மகொணங்களிமல விளக்கங்கள் கூறி,
இந்தப் பிரச்சிகனகளிலிருந்து தப்பித்துக்தகொள்வதுமபொல்
சம்பந்தப்பட்டவர்கள்
நடந்துதகொள்வது
மிகவும்
மவதகனக்குொிய விடயமொகும்.
இகதவிட, இந்த யுத்தம் முடிவுக்கு வரும்வகர தகௌரவமொக
வொழ்ந்த எங்களுகடய தமிழ் இனம் இன்று பல்மவறு விதமொன
தநருக்கடிகளுக்குள் அகப்பட்டுச் சிக்குண்டுள்ளது. அங்கு
சட்டத்திற்கு முரணொக இடம்தபறுகின்ற மது உற்பத்தி,
வடிசொரொய உற்பத்தி என்பன ஏன் அதிகொித்துக்தகொண்டு
மபொகின்றது? இவற்கறக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு சட்டங்கள்
மற்றும்
சுற்றுநிருபங்கள்மூலம்
என்ன
நடவடிக்கக
எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது? பொதுகொப்புப் பகடகள் மற்றும்
பொதுகொப்புப் பிொிவுகள் என்ன நடவடிக்ககககள எடுத்திருக்
கின்றன?
இவற்கற
ஏன்
கட்டுப்படுத்த
முடியொமல்
இருக்கின்றது?
மபொன்ற
மகள்விகள்
இன்று
எமது
மக்களிகடமய தகலவிொித்தொடுகின்றன. இவ்வொறொன குற்றச்
தசயல்களில் ஈடுபடுகின்றவர்களுக்கு முக்கியமொக கஞ்சொக்
கடத்தல், தஹமரொயின் கடத்தல் மபொன்ற நடவடிக்கககளில்
ஈடுபடுகின்றவர்களுக்கு மரண தண்டகன விதிக்கமவண்டு
தமன்ற ஒரு சட்டம் தகொண்டுவரப்பட்டொலும், அத்தண்டகன
உண்கமயொன குற்றவொளிக்கு வைங்கப்படுமொ? என்பது
எம்மிகடமயயுள்ள மகள்வி! "எய்தவன் இருக்க அம்கப
மநொவதுமபொல்", யொருக்கு அந்தத் தண்டகன வைங்கப்படும்?
இந்த கஞ்சொக் கடத்தலுக்கு மூலகொரணமொக இருப்பவர் யொர்
என்பது கண்டுபிடிக்கப்படுமொ? அவருக்கு அந்தத் தண்டகன
வைங்கப்படுமொ? என்பன எமது மக்களிகடமய பொொிய மகள்விக்
ககணகளொக இருக்கின்றன.
இகதவிட,
கொலத்திற்குக்கொலம்
இயற்றப்படுகின்ற
சட்டங்கள், சட்டத் திருத்தங்கள், மற்றும் சுற்றுநிருபங்கள்
என்பன இந்த நொட்டின் முழுப் பிரமதசத்துக்கும் தபொருத்த
மொனதொக இருக்கின்றதொ? முக்கியமொக ஊைல் தசய்கின்ற,
இலஞ்சம் தபறுகின்ற அதிகொொிககளக் கட்டுப்படுத்துகின்ற,
அவர்களுக்குத் தண்டகன தகொடுக்கின்ற தசயற்பொடுகள்
எந்தளவிமல அரங்மகறுகின்றன என்பதுவும் மகள்விக்குறிமய!
உதொரணமொக, தற்தபொழுது முல்கலத்தீவு மொவட்டத்திமல
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இடம்தபற்றுக் தகொண்டிருக்கின்ற அத்துமீறிய மீன்பிடித்
ததொைில் விடயத்தில், குறித்த திகணக்களத்மதொடு சம்பந்தப்
பட்ட அதிகொொிகள் இலஞ்சம் தபறுகின்றொர்கள் என்பது அங்கு
வொழுகின்ற மீன்பிடித் ததொைிலொளர்களொமல முன்கவக்கப்
பட்டிருக்கின்ற
குற்றச்சொட்டு!
இகத
அங்கிருக்கின்ற
நீதிமன்றங்கள், நீதிமயொடு ததொடர்புபட்ட இலஞ்ச, ஊைல்
ஆகணக்குழுவின் அதிகொொிகள் எவ்வளவுதூரம் சிரமமற்
தகொண்டு ஆரொய்கின்றொர்கள்? என்பது மகள்விக்குறியொக
உள்ளது. இதகனவிட, சட்டத்துக்கு முரணொன வககயில் வட
பகுதியிமல நகடதபறுகின்ற மண் அகழ்வு, மரக் கடத்தல்,
'கிரவல்' கடத்தல், கருங்கல் மபொன்ற வளங்ககளக் கடத்தல்
மபொன்ற நடவடிக்கககள் உயர் மட்டங்களின் தசல்வொக்மகொடு
ததொடர்ந்தும் முன்தனடுக் கப்பட்டு வருவகத நொங்கள்
அவதொனிக்கக்கூடியதொக இருக்கின்றது. ஏன் இவற்கறக்
கட்டுப்படுத்த
முடியொது
இருக்கின்றது?
இவற்கறத்
தடுப்பதற்குச் சட்டங்களிமல இருக்கின்ற ஏற்பொடுகள் என்ன
என்பது பற்றி எமது மக்கள் ததொியொது தவித்துக்தகொண்டு
இருக்கின்றொர்கள். இந்த நல்லொட்சி அரசு இவ்வொறொன ஒரு
முரண்பொடொன நிகலகய ஏன் வடக்கு, கிைக்குப் பகுதிகளிமல
தகலவிொித்தொடகவத்துள்ளது?
அதுமபொல், இன்று வட பகுதியிமல தபொலிசொொின்
நடவடிக்கககள் மிகவும் மவதகனயளிக்கக்கூடியதொக இருக்
கின்றன. அவர்கள் வீதிகளில் கடகமயில் ஈடுபட்டுக்
தகொண்டிருக்கின்றதபொழுது,
சட்டத்திற்கு
முரணொன
வககயிமல தசயற்படுகின்ற மபொக்குவரத்துப் பயணிகளிடம்
இலஞ்சம் வொங்குவததன்பது சர்வ சொதொரணமொன விடயமொகப்
மபொய்விட்டது.
அதிலும்
குறிப்பொக
தபொழுதுசொய்கின்ற
மவகளயில் வீதிகளில் தீவிரக் கடகமயில் ஈடுபடுத்தப்
பட்டிருக்கின்ற தபொலிசொர், அங்கு வீதியில் பயணிக்கின்ற
பயணிககளக் கண்கொணிப்பதற்கொகக் கடகமயில் ஈடுபடுகின்
றொர்களொ? அல்லது வீதியில் பயணிப்பவர்களிடம் இலஞ்சம்
வொங்குவதற்கொகக் கடகமயில் ஈடுபடுகின்றொர்களொ? என்பது
எமது மக்களிடத்தில் மகள்விக்குறிகய ஏற்படுத்துகின்ற
விடயமொகவும் உண்கம விடயமொகவும் கொணப்படுகின்றது.
இன்று இவ்வொறொன குற்றவியல் ததொடர்பொன கருமங்களுக்கு
உதவியளிக்கின்ற வககயில் சட்டங்கள் மற்றும் சுற்று
நிருபங்கள் பக்கச் சொர்பொக நகடமுகறப் படுத்தப்படுகின்றதொ?
அல்லது,
வடக்குக்
கிைக்ககத்
தவிர்த்து
ஏகனய
பகுதிகளுக்கொக இந்தப் பொரொளுமன்றத்திமல சட்டங்கள்
இயற்றப்படுகின்றதொ? என்று இன்று எமது மக்களிகடமய
பல்மவறு விதமொன விசனங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றது.
அண்கமயில், மகொவலி ‘எல்’ வலய அபிவிருத்தித்
திட்டத்தின்கீழ் எமது மக்கள் பூர்வீகமொக வொழ்ந்த கொணிகள்
திடீதரன அபொிக்கப்பட்டு, அங்கு குடிமயறிய சிங்கள
மக்களுக்கு அவற்றுக்கொன கொணி அனுமதிப் பத்திரங்கள்
மகொவலி அதிகொரசகபயினொல் வைங்கப்பட்டிருக்கின்றன.
இதனொல் அங்குள்ள அரச அதிகொொிகள் ககயறு நிகலயிமல
இருக்கின்றொர்கள். அவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கின்ற
சுற்றுநிருபங்ககளத் தொண்டி முரணொன வககயில் இவ்வொறொக
அரச
நிர்வொகச்
தசயற்பொடுகள்
தசயற்படுத்தப்பட்டுக்
தகொண்டிருக்கின்றன.
இவ்வொறொன
தசயற்பொடுககளத்
தவிர்த்து நொடு முழுவதும் சொியொன முகறயிமல சட்டங்கள்
தசயற்படக்கூடிய வககயில் அரசு உொிய நடவடிக்ககதயடுக்க
மவண்டும். சட்டத்கத நிகறமவற்றி, சுற்றுநிருபங்ககளத்
தயொொித்து,
அவற்கற
தவறுமமன
எழுத்தில்
மட்டும்
கவத்துக்தகொள்ளொமல், நொடு முழுவதும் சொியொன முகறயில்
அவற்கறச் தசயற்படுத்த மவண்டும். ஆகமவ, எல்லொ மக்களும்
சமனொன
முகறயில்
சட்டங்களொல்
பயனகடயக்கூடிய
வககயிமல ஏற்பொடுககளச் தசய்வதற்கு இந்த அரசு
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நடவடிக்கக எடுக்கமவண்டுதமன்று
தந்தகமக்கு நன்றி கூறி, எனது
தசய்கின்மறன்.

மகட்டு, சந்தர்ப்பம்
உகரகய நிகறவு

රු නිගයෝජය කාරක සභාපතිතුමා

(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Heshan Withanage.
[අ.භා. .21]

රු ගහේෂාන් විතානගේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹசொன் விதொனமக)

(The Hon. Heshan Withanage)

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අද් විශ ේෂ්ඨ විවාද්යක්කය
පැවැත්ශවන ශවලාශව් කිසිම වටිනාකමක්කය නැති කාරණයක්කය
ශවනුශවන් පාර්ලිශම්න්තුශව් කාලය පැය ගණනක්කය ශගවී ගියත්,
ශම් විවාද්යට එක්කය ශවන්න ලැබීම පිළිබඳව සතුටු වනවා.
ශම් රශ අධිකරණශත සාවා ධනභාවය, අධිකරණ පේනතිය තුළ
පවතින කාර්යක්කයෂ්ඨමතාව, ඒ වාශේම, අධිකරණ පේනතිය පිළිබඳව
ශම් රශ ජනතාව තුළ පවතින වි ාවාසය ිහළ යන ආකාරයට වැ,  වන ආකාරයට- අශපු ගරු තලතා අතුශකෝරල අමාතයතුමිය
කටතුතු කරන බව අද් අපි ද්කිනවා. පුභගිය කාල සීමාව තුළ
අධිකරණ පේනතිශත සිරට වුණු සිරටවීම් රශ මහ ජනතාවශේ ද්ැ, 
කථා
බහට
ලක්කය
වූ
අවසාථා
තිබුණා.
හිටපු
අග්රවිනි ාචයකාරතුමියශේ සිේධිය, සමහර විනි ාචයකාරවරුන්ට
තර්ජනය කිමම්, සමහර තිතිඥවරුන්ශේ, විනි ාචයකාරවරුන්ශේ
හැසිමම් යන ශම් සිය ද කාරණා එක්කයක අධිකරණය පිළිබඳව රට
තුළ තිබුණු වි ව
ා ාසය යම් යම් අවසාථාවලදී ප දරට වුණා. නමුත්, අද්
ඒ තත්ත්වය යම් කිසි තැනකට ඇවිත් තිශබනවා. අද් ශම් රශ
තිතිමය පේනතිශත අව ය ශවනසාකම් යම්තාක්කය රටරට සිරටශවමින්
පවතින කාල සීමාවක්කය. ශම් තුළින් රශ සශවර්නන ිලක්කයක කරා
යන්න පුව)වන් යහපත් ගමනකට රට ූ ද්ානම් කිමමක්කය නිර්මාණය
ශවනවා; විනයකින් තුත් ගමනකට රට ූ ද්ානම් කිමමක්කය සිරට
ශවනවා. ඒ නිසා අපි හිතනවා, අද් ශම් පනත් ශකටුම්පත ශගන ඒම
තුළ ශම් රශ පුභගිය කාල සීමාශව් සිරට ශවච්ච මශශකොල්ල එළියට
ද්මාගන්න, ශම් රශ තිබුණු මුද්ල් ටික ශගනිහිල්ලා එශහේ ශමශහේ
හශගපු මිනිසාුභ කවුද් කියා ශම් රශ ජනතාවට හරියට ද්ැනගන්න
අව ය තිතිමය සහශයෝගය ගන්න පුව)වන් ශවයි කියා. ශම්කට
විරුේන ශවනවා නම්, ශම් ශගශනන සශශ ෝනන අහිතකරයි
කියනවා නම්, ශහොරු ටිකක්කය තමයි එශහම කියන්ශන්. ඒ නිසා ශම්
පනත් ශකටුම්පත ශගන ඒම ක, නම් කිමම සම්බන්නව අපි ගරු
ඇමතිතුමියට සාතුතිවන්ත වනවා.
පුභ ශපළ මන්ත්රීවරශයක්කය විධියට ශම් කරුණ සඳහන් කරනවා.
1024 ජනවාරි 0 වැනිද්ා ගත්ත ඒ ජාතික ශේ පාලන රණන්රටව
අනුව, එය රශ ජනතාවට යථාර්ථයක්කය බවට පත් ශවන්න
අධිකරණ පේනතිය තුළ ශහොරු, මශශකොල්ලකාරශයෝ, රශ
අහිශසක මිනිුභන්ශේ බරට මුද්ල් සාක්කයකුවට ද්මා ගත්ත කණ්ඩායම්
ටික එළියට ද්ැමීය ශම් වග කීශම් යම් ්රමාද්යක්කය අපට තිබුණා. විශ ේෂ්ඨ
අධිකරණ පිහිටුවලා, ශම් හරහා එයට අව ය වටපිටාව නිර්මාණය
වීම සම්බන්නව අද් අපි සතුටු වනවා.

රු නිගයෝජය කාරක සභාපතිතුමා

(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනා,  ශද්කක කාලයක්කය
තිශබනවා.

රු ගහේෂාන් විතානගේ මහතා

(மொண்புமிகு மஹசொன் விதொனமக)

(The Hon. Heshan Withanage)

කථාව පටන් ගත්තා විතරයි, ගරු නිශයෝජය කාරක
සභාපතිතුමනි. මම ික්කයමනින් අවසන් කරන්නම්.
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ගරු තලතා අතුශකෝරල මැතිනිය කාශේවත් සාක්කයකුවට
වැශටන්ශන් නැති අමාතයවරියක්කය විධියට, රශ
ජනතාව
බලාශපොශරොත්තු වන ආකාරයට විනිවිද්භාවශයන් තුතුව තමන්ශේ
අමාතයාශ ය තුළින් ශමය ශමශහයවනවා. අද් අධිකරණ පේනතිය
එශහම ශගශනනශකොට උද්විය ටිකක්කය කුලපුපු ශවලා තිශබනවා.
''ඔබතුමන්ලා අශපු ශහොරු ඇල් දවාද්?'' කියා පුභගිය කාලශත ඒ
ශහොරුම කියන්න ගත්තා. ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,
අද් ශවනශකොට ඒ අයශේ කටවල් ටිකක්කය වැහිලා, කන්වලින්
ද්හ, ය ද්මලා, ද්ැන් ළඟම ළඟම බඩු එනවා කියා ද්න්නවා. අපි
හිතනවා, රශ
තිතියට හිස නැමිය හැකි ආකාරයට
ශේ පාලනඥයා නිවැරැදි තැනට අරශගන ඇවිත් නිසි ද්ඬුවම්
ශනොදීම තුළ රට කවද්ාවත් විනයවත් ගමනක්කය යන්ශන් නැහැ කියා.
ඒ නිසා ශම් රශ තිතිය කාටත් ශපොරට ශවන්න ඕනෑ.
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු අමාතයතුමිය
පුභගිය සතිශත බන්නනාගාරවල ින්න බුේධි අශ ය විුභරුවා
ද්ැම්මා. ඒක ශම් රශ සිය ද ජනතාව කැමැති රණන්රටවක්කය.
බන්නනාගාරශත බුේධි අශ ය හරියට තිශබනවා නම්,
බන්නනාගාරය ඇතුළට ශකොශහොමද් ඔය රටරකථන යන්ශන්.
බන්නනාගාරය ඇතුශළේ කුඩු පාවිච්චි කරන අයට කුඩු ටික යන්ශන්
ශකොශහොමද්? බන්නනාගාරය ඇතුශළේ ිඳශගන මහා ශලොකු
ජාවාරම් කරන්ශන් ශකොශහොමද්? එක්කයශකෝ ඒවාට බුේධි අශ ශත
සහශයෝගය තිශබනවා. එශහම නැත්නම් ඒවා බුේධි අශ යට
ද්ැශනන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ගරු අමාතයතුමිය අව ය විධියට ඒ
ශවනසාකම කළාය කියලා අපි වි ාවාස කරනවා.
අධිකරණය සාවා ධන ආයතනයක්කය. ශම් රශ ජනතාවට
අන්තිමට ගිහිල්ලා තමන්ශේ රටක කියන්න තිශබන තැන;
සානාරණයක්කය බලාශපොශරොත්තු වන තැන. ඒ තැන නිවැරදිව,
විනිවිද්භාවශයන් රශ ජනතාවට පිළිගන්න පුව)වන් ආකාරයට
තබා ගැතිමට කටතුතු කිමම අමාතයවරියශේ වගකීම වාශේම
ආණ්ඩුශව්ත් වගකීමයි. ඒක හරියටම ිටු කිමම පිළිබඳව අපි
සතුටු අතර, මශේ වචන කිහිපය ශමයින් අවසන් කරනවා.
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රු චන්ිනම මගේ මහතා

(மொண்புமிகு சந்திம கமமக)

(The Hon. Chandima Gamage)

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අද් දිනශත විවාද්යට
ලක්කය කරන "සාපරා ධ කාරණාවල දී අශනයෝනය සහශයෝගීතාව
ද්ැක්කයවීශම් (සශශ ෝනන පනත් ශකටුම්පත" පිළිබඳව කථා
කරන්නට අවසාථාව ලබා දීම සම්බන්නශයන් සාතුතිවන්ත ශවනවා.
1001දී තමයි ශමය මුලින්ම එළිද්ැක්කයශවන්ශන්. හැබැයි, ශම්ක එද්ා
රටවල් කිහිපයකට පමණක්කය සීමා වුණා. අද් ශම් ශගශනන
සශශ ෝනනය මන්න් එය වි ාල ව ශයන් පුව)ල් කරලා ශලෝකශත
ඕනෑම රටකට ගැලශපන පරිදි, දූෂිතයන්, වශචනිකයන්,
මිතිමරුවන් ආදී සිය දම ශද්නා සම්බන්නශයන් ඕනෑම රටක්කය තුළ
ක්රියා කරන්න පුව)වන් විධියට වයාපුත කරන්න කටතුතු කර
තිශබනවා. ඒ වාශේම නවීන තාක්කයෂ්ඨණය, විශ ේෂ්ඨශයන්ම ක්කයලවුේ
පරිගණකකරණ තාක්කයෂ්ඨණය උපශයෝගි කර ශගන, විශ ේෂ්ඨශයන්ම
ශම් පමක්කයෂ්ඨණ කටතුතුවලදී යම්කිසි ශකශනක්කය ශම් රටට එන්න
කැමැත්තක්කය නැත්නම්, ලිඛිත ්රකා යක්කය ශද්න්න කැමැති නැත්නම්
වී, ශයෝ පට මන්න් ඒ සාක්කයෂි ශමශහයවීශම් බලය ශම් තුළින් ලබා
දී තිශබනවා. ඒ වාශේම audio recording, video recording ආදී
නවීන පන්නශත තාක්කයෂ්ඨණික උපක්රම භාවිත කරමින් ශම් සිරට
කරන්ශන් ශම් රශ
ශහොරකම, වශචාව, දූෂ්ඨණ වාශේම
මිතිමැරුම්වලට සම්බන්න උද්විය ශකොටු කර ගැතිමක්කය.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු චන්දිම ගමශේ මහතා]

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අද් දිනශත ්ර ාන
විමසීශම් කාලය අවසන් වුණාට පුභව අනව ය විවාද්යක්කය
නිර්මාණය කරශගන පැයක විතර කාලයක්කය නාසාති කළා. ඒ
විතරක්කය ශනොශවයි, ශමම විවාද්ය පටන් ගන්න යන ශකොට
වාුභශේව නානායක්කයකාර මන්ත්රීතුමා නැන්ටලා අහනවා, "ශමම
විවාද්ය කර ශගන යන්න ශවලාව තිශබනවාද්, ශමම විවාද්ය කල්
ද්මන්න බැරිද්" කියලා.
ශබොශහොම අමාරුයි. ශම් පනත් සශශ ෝනනය කරමින්, සාපරා ධ
කටතුතු සම්බන්නශයන් ශම් යහ පාලන රජය ක්රියාමාර්ග
ගන්නශකොට ශම් ක ටියට ශබොශහොම අමාරුයි. හැශමෝම
උත්සාහ කරන්ශන් ශමය කල් ද්මන්න. අශපු ආණ්ඩුව ශහොරු
අල්ලන්නවාය කියා ආපු ආණ්ඩුවක්කය; ශහොරු අල්ලන්න ආපු
ආණ්ඩුවක්කය. එම නිසා ශමශතක්කය කල් ශම්වා කල් ද්ම ද්මා හිටි
ක ටියට ද්ැන් වැඩ වරදිනවා. ශමශතක්කය කල් ක ටි පැන පැන
හිටියා. හැබැයි ද්ැන් තවරටරටත් ඒ කටතුත්ත කරන්නට බැරි ශවන
බව හැශමෝටම හැඟී ශගොසා තිශබනවා.
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අන්තර්ජාතික ව ශයන්
ශ්රී ලශකාව සමඟ කිසිම ගිවිුභමක්කය නැති රටවලට වුණත් ශම්
ක්රියාකාරකම් ිටු කිමමට බලතල දී තිශබනවා. ඒ තුළින් පුභගිය
වකවානුව තුළ ශම් රශ සශවර්නනශත නාමශයන් ශම් රටට ගත්
ණය, ඒ වාශේම ශම් රටට ලැබුණු ආනාර, ශම් රශ මුද්ල්
පිටරටවලට ශගන ගිහින් සාකයර තැන්පතු ද්ාලා, ඒ රටවල වි ාල
වත්කම් මිලදී අරශගන ඒ කරපු දූෂ්ඨණත් ශකොටු කරන්නට
ිදිරිශතදී අපට හැකියාව ලැශබ්ය කියා අපි වි ාවාස කරනවා.
පුභගිය කාලශත මිති මැරුම්වලට සම්බන්න වුණු උද්විය එක
එක රටවලට ගිහින් හැශගිලා ින්නවා; ඩුබායි, අප්රිකාව,
ඇශමරිකාව ආදී විවින රටවලට ගිහින් හැශගිලා ින්නවා. ශම්
උද්විය ශබොශහොම ූ ක්කයෂ්ඨාම විධියට, රාජය අනුග්රහය සහිතව ශම්
රශටන් මඟ හැරලා
ින්නවා.
අපි ද්න්නවා, මිේ යානා
ගනුශද්නුවට සම්බන්ධිත යැයි කියන
උද්යශග වීරතුශග අද්
හැශමෝටම අල්ලා ගන්නට බැරි පුේගලශයක්කය බවට පත් ශවලා
තිශබනවා කියලා.
පුභගිය කාලශත අපි ද්ැක්කයකා, රාජපක්කයෂ්ඨ මහත්මයා
ජනමානයයට ්රකා යක්කය කර තිබුණා, උද්යශගව ශගන්වනවා කියා.
උද්යශග ශගන්නුවාද්? ශගන්වූශත නැහැ. ඒ වාශේම ද්ැන් හැකියාව
තිශබනවා,
මහ බැශකු කතන්ද්රය සම්බන්නශයන් වුණත්
සම්බන්ධිත යැයි කියන ඔය කියන පුේගලයන්ව ගිහින් අල්ලා
ගන්න. අපට හශගන්න ශද්යක්කය නැහැ. අපට හශගන්න ශද්යක්කය
තිශබනවා නම් අපි ශම් අණ පනත් ශගශනන්ශන්ත් නැහැ. එම
නිසා ශමශතක්කය කල් ආණ්ඩුවට මඩ ගහපු උද්වියට ද්ැන් කට
උත්තර නැති ශවලා තිශබනවා.
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ශම් කාරණයත්
මතක්කය කරන්නට ඕනෑ. පුභගිය කාලශත ශම් උද්විය වීශරෝද්ාර
විධියට කථා කරනවා අපි ද්ැක්කයකා; ශම් රශ
හමුද්ාව
සම්බන්නශයන් කථා කළා. යම් යම් මර්ද්නකාම කටතුතුවලදී ශම්
රශ හමුද්ාශව් ශබොශහොම ුභව)තරයක්කය - සියයට ද් ම ගණනක්කයපැවති ආණ්ඩුවලට පක්කයෂ්ඨපාරණව කටතුතු කරන්නට ගිහින් පුභගිය
කාලශත ්ර ානවලට මැදිහත් වුණා. ඒවා උව)පුපා ද්ක්කයවා, ඒවා
ජනමානය ිසාසරහට ශගනැල්ලා ශම් ආණ්ඩුවට මඩ ගහන්නට
හැරටවා. ඒ වාශේම ශම් රජශත ්රතිපත්තිය ශවනත් පැත්තකට
හරවා ශම් රශ බුේනාගමට තිශබන තැන නැති ශවනවා කියමින්,
ශම් රශ භික්කයෂූන් වහන්ශසේලා හිශර් ද්ානවා කියන එක, සිශහල
ජාතිය වළ ද්ාන්න උත්සාහ කරනවා කියන එක, ඒ වාශේම ශම්
ආණ්ඩුවට පාලනය කර ගන්නට බැරි වි ාල අපරාන රැල්ලක්කය ශම්

856

රශ
ක්රියාත්මක ශවනවා කියන කාරණා ිසාමතු කරන්නට
උත්සාහ කළා. හැබැයි අපි මතක්කය කර ශද්න්නට ඕනෑ, 1881 දී
සියයට )). 2 සහ සියයට )2.4 ශලස පැවැති ශ්රී ලශකාශව්
සිශහලයන්ශේ සහ ශබෞේනයන්ශේ ්රති තය 1021 වර්ෂ්ඨය
ශවනශකොට 7 . ක්කය බවට පත් ශවලා තිශබනවා කියන එක.
ශමවැනි වර්නනයක්කය තිශබන ශකොට සිශහල ජාතිය වඳ ශවනවාය
කියා කියන්නට හැකියාවක්කය තිශබන්ශන් ශකොශහොමද්? ඒ වාශේම
ශ්රී ලශකාශව් ශබෞේනාගමිකශයෝ අඩු ශවනවාය කියා කියන්නට
පුව)වන් ශවන්ශන් ශකොශහොමද්?
ශම් රශ අපරාන ගැන කථා කරනවා. 1020 වර්ෂ්ඨශත සිට
1027 ද්ක්කයවා අපරාන සශඛ්යාව අඩු ශවන්නට පටන් ශගන
තිශබනවා. 1020 වර්ෂ්ඨශතදී 47,381ක්කය වූ අපරාන ්රමාණය 1024
වර්ෂ්ඨය ශවනශකොට 0,188 අඩු වුණා. 102) වර්ෂ්ඨශතදී ),938යි;
2017 වර්ෂ්ඨශතදී 4,978ක්කය බවට පත් ශවලා තිශබනවා. 1020
වර්ෂ්ඨශතදී 7 1ක්කය ශලසට තිබුණු මිති මැරුම් ්රමාණය 1024
වර්ෂ්ඨශතදී
7 ක්කය බවට පත් ශවලා, 2017 වර්ෂ්ඨශතදී එය 41ක්කය
බවට පත් ශවලා තිශබනවා. එම නිසා අපි කියන්න ඕනෑ, අද්
ජනමානයය යන්ශන් ආණ්ඩුවත් එක්කයක ශනොශවයි; විපක්කයෂ්ඨයත්
එක්කයක බව. අද් ජනමානය යන්ශන් ඒකාබේනයත් එක්කයක. එම නිසා
අද් ජනමානය නිද්හස පාවිච්චි කර
ආණ්ඩුවට මඩ ගහන
වයාපාරයක්කය ක්රියාත්මක ශවනවා.
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අද් අපි ශම් රට යහපත්
තැනකට ශගනැල්ලා තිශබනවා. අද් අපි ශම් රට තිතිය ක්රියාත්මක
වන තැනකට ශගනැල්ලා තිශබනවා. ඒ වාශේම අද් අපි ශම් රට
ආණ්ඩු පක්කයෂ්ඨය, විපක්කයෂ්ඨය කියලා ශේද්යක්කය ශනොමැතිව තිතිය
ක්රියාත්මක වන තැනකට ශගනැල්ලා තිශබනවා. අද් ශම්
පාර්ලිශම්න්තුව තුළත් තමුන්නාන්ශසේලා ද්ැක්කයකා, පැයකට
ආසන්න කාලයක්කය වැ, පුරම අද්හසා උද්හසා ද්ක්කයවන්න අවසාථාව
රටන්ශන් ඒකාබේන විපක්කයෂ්ඨයට; ආණ්ඩු පක්කයෂ්ඨයට ශනොශවයි. ආණ්ඩු
පක්කයෂ්ඨශත මන්ත්රීවරු පසාශද්ශනක්කය කථා කරනශකොට විපක්කයෂ්ඨශයන්
පහශළොසාශද්ශනක්කය කථා කළා. කථා කරලා ආණ්ඩුව විශව්චනය
කරන්න ඒ පහශළොසාශද්නාටම අවසාථාව රටන්නා. ඒ නිසා අද් ශම්
රශ අමුතුම ්රවණතාවක්කය ඇති ශවලා තිශබනවා. අද් ආණ්ඩු
පක්කයෂ්ඨයට වඩා විපක්කයෂ්ඨයට තමන්ශේ වර්රසාද් බුක්කයති විඳින්න
අවසාථාව ලබාදීලා තිශබනවා. එශහම දීලා තිශබේදී තමයි කෑ
ගහන්ශන්; එශහම දීලා තිශබේදී තමයි ආණ්ඩුවට විරුේනව කථා
කරන්ශන්. ඒකටත් නිද්හස දීලා තිශබනවා.
පුභගිය ද්වසාවල මන්ත්රීවරුන්ශේ ප,  ගැන කථා කළා. පුභගිය
ද්වසාවල මන්ත්රීවරුන්ශේ ප,  ගැන කියලා වි ාල මඩ ්රහාරයක්කය
එල්ල කළා. ඒක ශයෝජනා වුශණ් කවද්ාද්? 2006 වසශර්දී තමයි
ශයෝජනා වුශණ්. ඒක නැවත වරක්කය ිසාමතු කශළේ කවුද්? ඒකත්
කශළේ, ඒකාබේන විපක්කයෂ්ඨය. ඒකත් ඒකාබේන විපක්කයෂ්ඨශයන් කරලා,
අන්තිමට ඒක ආණ්ඩු පක්කයෂ්ඨශත මන්ත්රීවරුන්ශේ පැත්තට
හැශරව්වා. අපි ප,  ගන්න එක ඇත්ත. නමුත් ඔය කියන
ආකාරශත ප, යක්කය අපි ගන්ශන් නැහැ. හැබැයි, අපි ගන්නා හැම
සතයක්කයම මහජන ශසේවය ශවනුශවන් ශයොමු කරනවා. පුභ ශපළ
මන්ත්රීවරු විධියට අපට ලැශබන වර්රසාද් සහ අපට ලැශබන
වැටුපු ආදිශයන් තමයි අපි සිය දම ශේවල් කරන්ශන්. අපට ඇමැති
ුරර නැහැ. අපට රැකියාවක්කය දී ගන්න විධියක්කය නැහැ. අපට මළ
ශගයකට ගියාම අත මිට ශමොළවන්න විධියක්කය නැහැ. අපි
ඔක්කයශකෝම ශේවල් කරන්ශන් ඔය ප, ශයන් තමයි. අපි ගමක්කය
ගමක්කය ගාශන් කථා කරන්න යන්න වාහනයට ශතල් ටික ගහ
ගන්ශන්ත් ඔය ප, ශයන් තමයි. අනුරානපුර දිසාික්කයකශත
මන්ත්රීවරශයක්කය විධියට මට මාසයකට හම්බ ශවන්ශන් ඩීසල් ලීටර්
පන්සියයයි. ඒ වුණාට අපි සතිශත ද්වසා හතම -පාර්ලිශම්න්තු
තිබුශණ් නැත්නම්- දිසාික්කයකශත ආසනවල ඇවිදිනවා. ඒ සඳහා
අව ය සිය දම මිල මුද්ල් අපි සපයා ගන්ශන්, වියද්ම් ටික පියවා
ගන්ශන් ඔය ප, ශයන් තමයි. මානය සන්ද්ර් නවලට විතරක්කය
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ිදිරිපත් ශවලා, මානය කැමරා ිසාසරහ විතරක්කය කෑ ගහන ශබොරු
විපක්කයෂ්ඨයක්කය අද් ශම් රශ නිර්මාණය ශවලා තිශබනවා. ඒ වයාජ
විපක්කයෂ්ඨයට, ජනතාව ශවනුශවන් වයාජ ශලස ශපති සිටින
විපක්කයෂ්ඨයට අද් මානය අනුග්රහය ශනොමුභරුව ලැශබනවා. ඒකට
ශහේතුව තමයි මානය නිද්හස. අද් ශම් රට ශබොරුශවන් ශවළිලා,
ශබොරුශවන් මුළා ශවලා තිබීම නිසා අද් ශම් රට ශවනුශවන්
ආණ්ඩුවක්කය විධියට අපි කරන කාර්ය භාරය අමතක ශවලා
තිශබනවා. ඒ අමතක කරවීශම් නියමුවා ව ශයන් අපි ඒකාබේන
විපක්කයෂ්ඨය ද්කිනවා. ඒ උද්විය එශහම කියේදී සමහර අවසාථාවලදී
ගම්වල ින්න අශපු වැ,  යමක්කය කල්පනා කරන්ශන් නැති,
විශ ේෂ්ඨශයන්ම වැ,  යමක්කය ගැන ද්ැනුමක්කය නැති උද්විය ඒවාට
රැවශටනවා. ඒශක්කය ්රතිඵලය අපි පුභගිය ්රාශේශීය සභා
මැතිවරණශතදී ද්ැක්කයකා. පුභගිය ්රාශේශීය සභා මැතිවරණශයන්
පසාශසේ ශමොකද් වුශණ්? අද් ගශම් පාර හැශද්න්ශන් නැහැ; ගශම්
පාරට ලයි එක වැශටන්ශන් නැහැ; කුණු ටික ශවලාවට අදින්ශන්
නැහැ. අද් ්රාශේශීය සභා ටික සම්පූර්ණශයන්ම අකර්මණය ශවලා
තිශබනවා. ඒ අකර්මණය වුණු ්රාශේශීය සභා පිහිටුවන්න එද්ා
ඡන්ද්ය දීපු උද්විය, ශපොශහො ටුවට ඡන්ද්ය දීපු උද්විය "තමන් කර
ගත්ත ශමෝඩකමක මහත!" කියන එක අද් නිතර ශද්ශව්ශල් ජප
කරනවා.

ශකටුම්පත පිළිබඳ ද්ක්කයවන ලද් අර්ථකථනයට අනුව, ඒ කථා
පමණක්කය අහශගන ින්න ශකශනකුට ශපශනන්ශන් ශම් පනත්
ශකටුම්පත ලශකාශව් දූෂ්ඨණය සම්පූර්ණශයන් තුරන් කර, ශම් රට
දූෂ්ඨණශයන් ශතොර රටක්කය බවට පත් කිමමට ශම් ආණ්ඩුව ශගන එනු
ලබන පනත් ශකටුම්පතක්කය හැටියටයි.

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අද් ශම් සාපරා ධ
කාරණාවලදී අශනයෝනය සහශයෝගීතාව ද්ැක්කයවීශම් (සශශ ෝනන
පනත් ශකටුම්පත පාර්ලිශම්න්තුවට ිදිරිපත් කිමම ිතාම අගය
කළ තුතු, ිතා පැසසිය තුතු කාශලෝචිත කටතුත්තක්කය ව ශයන් මා
ද්කිනවා. ශම් කටතුත්ත මීය ට කලිනුයි සිරට වන්නට තිබුශණ්. ශම්
පනත 1001 වසශර්දී සම්මත වුවත් එය යථාර්ථයක්කය වන පරිදි
්රාශයෝගිකව ක්රියාත්මක වුශණ් නැහැ. ඒ නිසා තමයි පුභගිය
කාලශත ශම් රශ අපරානකරුවන්, ශම් රශ මුද්ල් ශහොරකම්
කරපු උද්විය, ශම් රශ ජනතාව ශවනුශවන් වැය කරන්න තිබුණු
මුද්ල් තමන්ශේ පවුල්වල උද්වියශේ සාක්කයකුවලට ද්මා ගත්ත
ක ටිය තමන්ට රිසි පරිදි තමන්ශේ ක්රියාකාරකම් ක්රියාත්මක
කශළේ. ශමතැනින් එහාට ඒ කටතුත්ත කරන්න හැකියාවක්කය
ලැශබන්ශන් නැහැ. ශමතැනින් එහාට ඒක කණපිට හැශරනවා.
ශමතැනින් එහාට ශහොරකම් කරපු උද්වියට -ශකොයි පැත්ශත්
හිටියත්- වැඩ වරදිනවා කියන එක විශ ේෂ්ඨශයන්ම මතක්කය කර
ශද්න්න ඕනෑ.

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අරණතශත ශපොරට රාජය
මණ්ඩලය සමඟ අත්සන් තැබූ ගිවිුභමක්කය අනුව ඇති වුණු
සශශ ෝනන ්රමාණයක්කය තමයි අද් ශම් පනත් ශකටුම්පතින් ිදිරිපත්
කර තිශබන්ශන්. ශම් පනත් ශකටුම්පශත් තිශබන අගතිය පිළිබඳ
ශම් පනත් ශකටුම්පත පමණක්කය සාකච්ඡාවට අරශගන රණරණය
කරන්න බැහැ. ජිතිවා මානව හිමිකම් ශකොමිසශම්දී ශ්රී ලශකාව හා
ඇශමරිකා එක්කයසත් ජනපද්ය හවුල් ශවලා සම්මත කර ගත්
ශයෝජනාවක්කය තිශබනවා. ඒ ශයෝජනාව 1024 වසශර් 0/2
ශයෝජනාව ශලස හුමන්වනවා. ඒ ශයෝජනාව අනුව ගත තුතු පියවර
රාශියක්කය ආණ්ඩුවට නිර්ශේ කර තිශබනවා. ඒ ගත තුතු පියවර
රාශිය අතරට ශම් නි ාචිත පනත් ශකටුම්පතින් කරන ශමම
සශශ ෝනනයත් අද්ාළයි. 1024 වර්ෂ්ඨශත ඇශමරිකාව සහ ශ්රී ලශකාව
අතර ඇති වුණු එකඟතාව අනුව, ගිවිුභම අනුව කළ තුතු කාර්ය
පටිපාටි රැසක්කය අද් වන විට ශම් ආණ්ඩුව ිටු කර අවසන් ශවලාත්
තිශබනවා; සිරට කරශගනත් යනවා. ශම් පනත් ශකටුම්පත
එන්ශන්ත් ශමන්න ශම් ක්රියාත්විතශතම ශකොටසක්කය හැටියටයි.
උ, න් දූෂ්ඨණ විශරෝධි අරවා ශම්වා ගැන කියනවා. තවම අර්නින
මශහේන්ද්රන්ව ශහොයා ගන්න බැරුව ින්නවා. අගමැතිතුමා අර්නින
මශහේන්ද්රන්ශේ පුතාශේ මඟුලට සිශගපුපූරුවට යනවා. ඒවාටත්
සහභාගි ශවලා එනවා.

ශම් කටතුත්ශත්දී ගරු ඇමතිතුමිය, ඒ වාශේම කාරක සභාවල
සභාපතිවරු විශ ේෂ්ඨශයන්ම ශම් කටතුත්තට සහශයෝගය ද්ක්කයවලා,
දීර්ඝ කාලයක්කය තිසාශසේ ශම් පනත සශශ ෝනනය කිමශම් ක්රමශව්ද්යට
සහශයෝගය රටන්නා.
ශම් පනත් ශකටුම්පත් සශශ ෝනනය ්රමාද් වී ශහෝ ශගනැත් ශම්
රශ ිදිරි ගමන් මඟ ක්කයතිමත් කිමමට අවසාථාව සැලසීම සඳහා
ද්ායකත්වය ලබා රටන් සිය දශද්නාට සාතුතිවන්ත ශවමින් මශේ
කථාව අවසන් කරනවා. ශබොශහොම සාතුතියි.
[අ.භා. . 0]

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ිතා ාසාත්රීය අර්ථ
ද්ැක්කයවීමකින් පුභව ශමම පනත් ශකටුම්පත පිළිබඳ කරුණු
කිහිපයක්කය ිදිරිපත් කිමමට අවසාථාව ලබා දීම පිළිබඳව මම
ඔබතුමාට සාතුතිවන්ත ශවනවා. සාපරා ධ කාරණාවලදී අශනයෝනය
සහශයෝගීතාව ද්ැක්කයවීශම් (සශශ ෝනන පනත් ශකටුම්පත තමයි අද්
අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව් විවාද් කරන්ශන්. මීය ට ශපර අද්හසා ද්ැක්කයවූ
ආණ්ඩු පක්කයෂ්ඨශත ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා, ඇමතිතුමන්ලා ශම් පනත්

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශම් පනත් ශකටුම්පත
මතුපිටින් ඒ ආකාරයට අර්ථ ද්ැක්කයවුවාට, ශම් පනත් ශකටුම්පත
පිටුපස සැඟවී තිශබන්ශන් ඊට වඩා ශවනසා අරමුණක්කය. ද්වටනය
ඕක තමයි. ද්හනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා සශශ ෝනනය
ශගශනනශකොට කිව්ශවත්, ද්හනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසාථා
සශශ ෝනනය ශගනාවාට පුභව ලශකාශව් ිර පායන්ශන්ත් අ දත්
විධියකට; ගසාවල මල් පිශපන්ශන්ත් අ දත් විධියකට; ශග, 
හැශද්න්ශන්ත් අ දත් විධියකට කියලායි. මුව) රටම හරි අපූරු
අලශකාරවත්, විචිත්රවත්, ්රජාතන්ත්රවාදි පරමාද්ර් වලින් පරිපූර්ණ
වූ රටක්කය බවට පත් ශවනවා කියලා තමයි කිව්ශව්. ඒ වාශේ
සශශ ෝනන ගැන හරි, පනත් ශකටුම්පත් ගැන හරි
තමුන්නාන්ශසේලා ශද්න අර්ථකථන අහලාම ශම් රශ මිනිුභන්ට
තමුන්නාන්ශසේලා ගැන තිශබන වි ාවාසයත් ද්ැන් නැති ශවලා
ිවරයි.

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, 1024 වර්ෂ්ඨශත 0/2
ශයෝජනාව
අනුව
තමුන්නාන්ශසේලා
අතුරුද්හන්වූවන්ශේ
කාර්යාලය -OMP- හද්ලා සාක්කයෂි ආඥා පනත අද්ාළ කර ගන්ශන්
නැතිව ශබොරු ශචෝද්නා සනාථ කරලා විත්තිකරුවන් නම් කරන
වැශේ සිරට කළා. ඒ ශකොටස අතුරුද්හන්වූවන් පිළිබඳ කාර්යාලය
පිහිටුවීශම් පනතට භාර වුණා. ඒ පනත දිහා බලන ශකශනකුට
ශපශනන්ශන් ඒ ටික විතරයි. තමුන්නාන්ශසේලා ඊළඟට ශමොකක්කයද්
කශළේ? එම පනත් ශකටුම්පත සම්මත කර අතුරුද්හන්වූවන්ශේ
විමර් න කාර්යාලය පටන් ගත්තා. ඒකට අර්න අධිකරණ බලයක්කය
ලබා රටන්නා. ඒ වාශේම සාක්කයෂි ආඥා පනත ශනොසලකා හැර
ශබොරු සාක්කයෂි මත විත්තිකරුවන් නම් කිමමට බලය ලබා රටන්නා.
ඕනෑම රාජය ආයතනයකට ගිහින් ඕනෑම ලිපිශගොනුවක්කය ලබා
ගැතිමට බලය රටන්නා. ඊළඟට තමුන්නාන්ශසේලා ශගනාපු
ජාතයන්තර ්රඥපුතිය ශමොකක්කයද්? ඊළඟට, අතුරුද්හන්වූවන්
පිළිබඳ ජාතයන්තර ්රඥපුතිය බලාත්මක කිමම ශගනාවා. ඒ පනත්
ශකටුම්පත ශගනාවා. එම පනත අනුව යම් කිසි චූදිතශයක්කය
අතුරුද්හන් කිමමක්කය පිළිබඳ ශචෝද්නාවකට ලක්කයවූශවක්කය එම
ජාතයන්තර ්රඥපුතියට අත්සන් තබන ලද් ශවනත් රටකින් ිල්ලා
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පාර්ලිශම්න්තුව
මහතා]

සිටිශයොත් ලබා දීමට තමුන්නාන්ශසේලා බැඳී සිටිනවා. එද්ා මම
අහපු ්ර ානයකට තිලක්කය මාරපන විෂ්ඨය භාර ඇමතිතුමා කිව්වා,
"ශම් තිතිය අරණතයට බලපාන්ශන් නැහැ." කියලා. ඒ කියන්ශන්
තුේනශතදී සිරටවූ ශේවල්වලට ශම් තිතිය ක්රියාත්මක ශවන්ශන්
නැහැ කියලා. එතුමා ශකොළය වහලා ගැහුශව්. කීර්තිමත්
තිතිඥශයක්කය එම තත්ත්වයට පත් වුශණ් ඇයි කියලා මට
ශත්ශරන්ශන් නැහැ.
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අශපු ආණ්ඩුක්රම
වයවසාථාශව් ිතාම පැහැදිලිව සඳහන් කර තිශබනවා,
"ජාතයන්තර ්රඥපුතියකට අනුව ශගන එනු ලබන පනත්
ශකටුම්පතක්කය අරණතයටද් බලපානවා" කියලා. එතුමා ඒක ශහොඳටම
ද්න්නවා. ඒ ්රඥපුතිය බලාත්මක කිමශමන් තමුන්නාන්ශසේලා
විශේ රටකට අවසාථාව හද්ලා රටන්නා, බැඳීම ඇති කර ගත්තා,
අතුරුද්හන් කිමම් පිළිබඳ ශචෝද්නාවක්කය ඇති ඕනෑම හමුද්ා
නිලනාරිශයක්කය
භාර
ශද්න්න.
තමුන්නාන්ශසේලා
ශම්
පාර්ලිශම්න්තුශව් ඒක සම්මත කර ගත්තා. හැබැයි, ඒ පනශතන්
ිඩ විවිත වුශණ්, ඒ ජාතයන්තර ්රඥපුතියට අත්සන් කර තිශබන
රටවල්වලට පමණයි. ඇශමරිකා එක්කයසත් ජනපද්ය ඒ ජාතයන්තර
්රඥපුතියට අත්සන් කරලා නැහැ. ශනෝර්ශව් රට ඒ ජාතයන්තර
්රඥපුතියට අත්සන් කරලා නැහැ. ඒ නිසා එවැනි රටක්කය චූදිතශයක්කය
ිල් දවාට ශද්න්න පුව)වන් තිතිමය හැකියාවක්කය ලශකා රජයට
නැහැ. අන්න ඒ බානාව, ඒ තිශබන සීමාව ශවනසා කර ගැතිම
සඳහා තමයි තමුන්නාන්ශසේලා ශම් පනත් ශකටුම්පත ශගන
එන්ශන්. ශම් පනත් ශකටුම්පශත් මතු පිටින් තිශබන ුභරශගනා
කථාවලට ඇසා නිලශකාර ශවලා ශමෝහනය වුශණොත්, ශවන්ශන්
ශමොකක්කයද් කියලා ශපශනන්ශන් නැතුව යනවා. ශම් පනත්
ශකටුම්පතින් ශමොකද් කරන්ශන්? ශපොරට රාජය මණ්ඩලය සමඟ
බැඳිච්ච රටවල් අතර අත්සන් කරපු ගිවිුභමක්කය අනුව හැදිච්ච ශම්
මුල් පනත තමුන්නාන්ශසේලා සශශ ෝනනය කරනවා, ශලෝකශත
ඕනෑම රටක්කය සාක්කයෂිකරුශවක්කය හැටියට චූදිතශයක්කය ිල් දශවොත්
ශද්න්න පුව)වන් විධියට. ඒක තමයි ශම් කරන්ශන්. දූෂ්ඨණය කියන
කථාවට විතරක්කය ශනොශවයි, ශවනත් අපරානමය ශචෝද්නාවලට
අද්ාළවත් ශම් රශ
හමුද්ාශව් ශකශනක්කය ශවන්න පුව)වන්,
නිලනාරිශයකු ශවන්න පුව)වන්, ශවනත් ශකශනක්කය ශවන්න
පුව)වන්, ඒ ඕනෑම රටකට භාර ශද්න්න තමුන්නාන්ශසේලා ද්ැන්
ශම්ශකන් ිඩ හද්නවා. ජාතයන්තර ්රඥපුතිය සම්මත කිමශමන් ඒ
ිඩ සීමා වුණා. ඒ අනුව ඇශමරිකාව, ශනෝර්ශව් වැනි රටවලට
අශපු චූදිතශයක්කය ිල්ලන්න බැහැ. නමුත් ශමන්න ශම්ශකන්
තමුන්නාන්ශසේලා ඒ ිතුරු බානා ටික ිවත් කර ශද්නවා. ශම්
පනත් ශකටුම්පත විතරක්කය අනයයනය කළාම ශපශනන්ශන් ටිකයි.
එවකට ශ්රී ලශකාශව් විශේ අමාතයවරයා හැටියට සිටි මශගල
සමරවීර මහත්මයා ඇශමරිකා එක්කයසත් ජනපද්ශත නිලනාරින් සමඟ
ජිතිවා නුවරදී ශ්රී ලශකා රාජය යටත් ශකොට පාවා දී, ''1024/ 0.2''
ඇති ශවච්ච එකඟතාවට අද්ාළ ක්රියාන්විතශතම තවත් එක
පියවරක්කය තමයි ශම්. ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මම
එශහම කියන්ශන් නිකම් ශනොශවයි. අපි හිතමු, චූදිතයා හමුද්ා
නිලනාරිශයක්කය කියලා. අතුරුද්හන් වූවන්ශේ කාර්යාලශයන් සාක්කයෂි
ආඥා පනත ශනොසලකා හැර හද්නවා ශබොරු සාක්කයෂි. ඒ සාක්කයෂි
හද්ලා ඔහු අතුරුද්හන් වීමකට අද්ාළව චූදිතශයක්කය කරනවා. ඒ
චූදිතයා බවට පත් ශවච්ච ශකනා ඇශමරිකා එක්කයසත් ජනපද්ශයන්
ිල්ලා සිටිශයොත්, තමුන්නාන්ශසේලා අනුමැතිය සඳහා අද් ිදිරිපත්
කර ඇති සාපරා ධ කාරණවල දී අශනයෝනය සහශයෝගීතාව
ද්ැක්කයවීශම් (සශශ ෝනන පනත් ශකටුම්පතට අනුව ද්ැන් ඒ ිඩ
විවිත කරනවා. යම් යම් ආයතනවලටත් ඒ ිඩ විවිත කරනවා. ඒ
කියන්ශන්,
එක්කයසත්
ජාරණන්ශේ
සශවිනානයට
අනුබේන
ආයතනයකින් ශම් රශ
රණ විරුශවක්කය ිල් දශවොත්
තමුන්නාන්ශසේලා ශද්න්න බැඳී ින්නවා. රටකින් විතරක්කය
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ශනොශවයි, ජාතයන්තර ආයතනයකින් ිල් දවත් ශද්න්න බැඳී
ින්නවා. ශම් රශ ශහොරකම් කරන ඔක්කයශකෝම ිල් දශවොත්
තමුන්නාන්ශසේලා ඒ අය භාර ශද්න්න. ඒකට අශපු ්ර ානයක්කය
නැහැ. නමුත්, ශමතැන ශනොකියන කථාව ශමොකක්කයද්? ශම් රට
ශබ්රා දීපු ආරක්කයෂ්ඨක හමුද්ා ද්ඩයම් කිමම සඳහා ශම් ආණ්ඩුව
අනුගමනය කරන ක්රියාන්විතශත තව එක්කය ිදිරි පියවරක්කය තමයි ශම්
පනත් ශකටුම්පතත් ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. අපි
අහන්ශන්
ශම්කයි.
1024- 0/2
එකඟතාවට
අනුව
තමුන්නාන්ශසේලා තවරටරටත් කටතුතු කරන්ශන් ඇයි? අද්
ඇශමරිකා එක්කයසත් ජනපද්ය ජිතිවා මානව හිමිකම් ශකොමිසශම්
සාමාජිකත්වශයන් අයින් ශවලා. ශයෝජනාව ශගනාපු, ඒ
ශයෝජනාවට තමුන්නාන්ශසේලාශේ ආණ්ඩුව අවනත කර ගත්තු
ඇශමරිකා එක්කයසත් ජනපද්ය ජිතිවා මානව හිමිකම් ශකොමිසශම්
සාමාජිකත්වශයන් අයින් ශවලා. ඒ ඇශමරිකා එක්කයසත් ජනපද්යම
කියනවා, ශම්ක ශේ පාලන වැසිකිළියක්කය; අූ චි වළක්කය කියලා.
ඇශමරිකා එක්කයසත් ජනපද්යම කියනවා, ජිතිවා මානව හිමිකම්
ශකොමිසම ශේ පාලන අූ චි වළක්කය කියලා. ඒ අූ චි වශළන් ඒ
මැසාසා ිගිලිලා ගියා. නමුත් ශ්රී ලශකාව නැමැති මැසාසා ඒශක්කය
ිඳශගන තවරටරටත් ඒ ශකොන්ත්රාත්තුවට අද්ාළ ශේවල් කර කර
ින්නවා. ශමච්ච්ර නිවටකමක්කය ශකොශහොමද් නිර්මාණය ශවන්ශන්?
ශමච්චර පරා ධනත්වයක්කය ශකොශහොමද් නිර්මාණය ශවන්ශන්? ශමම
පනත් ශකටුම්පශත් ශමශහම අන්තර්ගතයක්කය ඇති බව විෂ්ඨය භාර
තලතා අතුශකෝරල අමාතයතුමිය ද්න්ශනත් නැතුව ඇති.
ඔබතුමියත් ශම් පනත් ශකටුම්පත විතරක්කය බලලා, ''ශම්
සශශ ෝනන ටිකක්කය ශන්'' කියලා හිතන්න ඇති. ශම් පනත්
ශකටුම්පශත් සශශ ෝනන ටික ිතා සරලව ශපශනනවා. නමුත්
ඇත්ත කථාව ඒක ශනොශවයි. ද්ැන් මට ශම් කාරණය කියන්න.
ශපොරට රාජය මණ්ඩලයත් එක්කයක අරණතශත ආපු එකඟතාවකට අනුව
හද්පු පරණ පනත් ශකටුම්පතක්කය ''ශරශපයාර්'' කරලා, ශම්
ශවලාශව් ුභේද් පවිත්ර කරලා, පුව)ල් කරලා, ජාතයන්තර
ආයතනවලින් සාක්කයෂිකාරයන් හැටියට නම් කරලා චූදිතශයක්කය
ිල් දවත් භාර ශද්න්න පුව)වන් වන විධියට තමුන්නාන්ශසේලා එක
පාරටම ශමම සශශ ෝනන පනත් ශකටුම්පත ශගනාශව් ශමොකටද්?
ශමොකක්කයද්, ශම්ශක්කය තිශබන තත්කාලීන බැරෑරුම් අව යතාව?
ශම් රශ ඕනෑ තරම් තිතිය තිශබනවා, ශහොරකම් කළා නම් ද්ඬුවම්
කරන්න; වැරදි ශවලා නම් ද්ඬුවම් කරන්න. නමුත් ශම් ිඩ්රසාතාව
විවිත කරන්ශන් ඒකට ශනොශවයි. ශහොරු අල්ලනවාය කියන
ජනප්රිය සටන් පාධය "ශගොන් පා " ශවලා ිවරයි. රන්ජන්
රාමනායක මැතිතුමා අශපු නිශයෝජය ඇමතිතුශමක්කය ශන්ද්?
එතුමාත් ශමතැන ින්නවා. එතුමාත් ශම් සටන් පාධ සෑශහන කර
තබාශගන ගිය ශකශනක්කය. තවමත් අඩු වැ,  ව ශයන් කර
තියාශගන ින්නවා. ඒ සටන් පාධ ද්ැන් තමුන්නාන්ශසේලා විසින්ම
"චා" කරලා ිවරයි. ඒ සටන් පාධවල කිසියම් අර්ථ පූර්ණභාවයක්කය
තිබුණා නම්, තමුන්නාන්ශසේලා විසින්ම එය නැති කරලා ිවරයි. ඒ
මාතිකාව කරළියට ද්මලා ශම් අපරානය ශුේන පවිත්ර කරන්න එපා.
අශපු ශම් 114 ශද්නා අද් ජීවත් ශවන්ශන් ශම් රශ ආරක්කයෂ්ඨක
හමුද්ාව ඒ තුේනය ිවර කරපු නිසායි. තුේනය ිවර කරපු ආරක්කයෂ්ඨක
හමුද්ා
සාමාජිකයන්
අද්
ින්නවා,
හිර
ශගවල්වල.
තමුන්නාන්ශසේලා කියනවා, මත් ද්රවය ගැන. මත් ද්රවය වයාපුතිය
සියයට ) කින් වැ,  ශවලා. එල්ලා මරන්න රණන්රට රටන්, මත් ද්රවය
අපරානකරුවන් 22 ශද්ශනක්කය ගැන නඩු පවරා -ඒ ඔක්කයශකෝම කරපු
- ශපොලීසිශත මත් ද්රවය වැටලීම් අශ ශත නිලනාරින් හිශර්; හිරගත
කරලා. ඒ නිලනාරින් හිශර් ද්මලා මත් ද්රවය ජාවාරම වයාපුත
කරලා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ශසේලා ශහොරු අල්ලනවා, අරක
කරනවා, ශම්ක කරනවා කිව්වාට, ශම් රශ මිනිසාුභ අද් ඒක
පිළිගන්ශන් නැහැ. ශම් කරන්ශන් ''1024- 0/2'' ශයෝජනාවට
අද්ාළ ක්රියාන්විතශත ශකොටසක්කය.
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ද්ැන් කල්පනා කරලා බලන්න. අතුරුද්හන්වූවන් පිළිබඳ
ජාතයන්තර ්රඥපුතිය බලාත්මක කළාම, ඒක ශම් රශ තිතිය
ශවනවා. ඒ තිතිය අනුව ඕනෑ නම් එක්කයශකෝ ශම් රට ඇතුශළේ
විශ ේෂ්ඨ අධිකරණයක්කය පිහිටුවා ශහෝ නැත්නම් ශවනත් රටක
ිල්ලීමකට අනුව චූදිතශයක්කය භාර ශද්න්න පුව)වන්. එතශකොට ශම්
ක්රියාද්ාමශත අරමුණ ශමොකක්කයද්? පරමාර්ථය ශමොකක්කයද්? එළිශයන්
ශපන්වනවා ශවන පරමාර්ථයක්කය; ශවන අරමුණක්කය. ශම්ශක්කය ඇත්ත
පරමාර්ථය ශමන්න ශම්ක. ඒ නිසා අපි අහන්ශන් ශම්කයි.
ඇශමරිකා එක්කයසත් ජනපද්යත් ජිතිවා මානව හිමිකම් ශකොමිසම
අතහැර ද්මලා ගිහින් තිශබන ශව්ලාවක, ඒ ශයෝජනාව අනුව
ක්රියාත්මක ශවන්න තමුන්නාන්ශසේලා බැඳී ින්න ශම් අපරානකාම
ශමශහතුම තවරටරටත් ිදිරියට ශගන යන්ශන් ඇයි? ඇශමරිකා
එක්කයසත් ජනපද්ය ජිතිවා මානව හිමිකම් ශකොමිසශමන් ිවත් ශවලා
තිශබන සන්ද්ර්භයක්කය යටශත්, ශ්රී ලශකා රාජයයට ඕනෑ තරම්
හැකියාවක්කය, අයිතියක්කය ලැශබනවා, "ද්ැන් ශම් ශයෝජනාව ශගනා
ශකනා නැහැ. එයා නැති තැන ශම් ශයෝජනාව සමාශලෝචනය
කරලා වැඩකුත් නැහැ. ශයෝජනාව ිදිරියට යනවාද්, නැේද් කියලා
ශහොයා බලා වැඩකුත් නැහැ." කියන තැනට එන්න. එතැනට
සාකච්ඡාව ශගන එන්ශන් නැහැ. ''1024/ 0.2'' ශයෝජනාශවන්
ගැලශවන පැත්තට තමුන්නාන්ශසේලා සාකච්ඡාව ශගශනන්ශන්
නැහැ. ඇශමරිකා එක්කයසත් ජනපද්ය ජිතිවා මානව හිමිකම්
ශකොමිසශම් සාමාජිකත්වශයන් ිවත්වීම හරහා ලැශබන ඒ
වාසිද්ායක අවසාථාව පාවිච්චි කරන්න තමුන්නාන්ශසේලා කටතුතු
කරන්ශන් නැහැ. එශසේ ශනොශකොට සාපරා ධ කාරණාවල දී
අශනයෝනය සහශයෝගීතාව ද්ැක්කයවීශම් (සශශ ෝනන
පනත්
ශකටුම්පතින් පවා තමුන්නාන්ශසේලා සිය ද -

රු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ැන්ීමේ
නිගයෝජය අමාතයතුමා)

(மொண்புமிகு ரஞ்ஜன் ரொமநொயக்க - சமூக வலுவூட்டல்கள்
பிரதி அகமச்சர்)

(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social
Empowerment)

Sir, I rise to a point of Order.

රු නිගයෝජය කාරක සභාපතිතුමා

(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Deputy Minister, what is your point of Order?
රු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மொண்புமிகு ரஞ்ஜன் ரொமநொயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු විමල් වීරවශ
මන්ත්රීතුමා මශේ නම සඳහන් කරලා කිව්වා, ශහොරු අල්ලනවාය
කියන එක "ශගොන් පා " එකක්කය ශවලා ිවරයි කියලා. මම ශද්යක්කය
කියන්න කැමැතියි. මට ෂී වීරවශ කියලා එක්කයශකශනක්කය files
වගයක්කය භාර දීලා තිශබනවා, ුභනර්මාලාට ශපොලියට රටන්නා
කියලා. ශපොලියට රටන් ඒ වශචාව -

රු නිගයෝජය කාරක සභාපතිතුමා

(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.

ගරු විමල් වීරවශ මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනා,  ශද්කක
කාලයක්කය තිශබනවා.

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

රන්ජන් රාමනායක ඇමතිතුමා, [බානා කිමමක්කය] රන්ජන්
රාමනායක මහත්තශයෝ, ඔබතුමාට files ශද්න්න තරම් මශේ
ශනෝනා තවම -එච්චර- මහ ද නැහැ. [බානා කිමමක්කය] මම
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ද්න්නවාශන්, choice එක. මම ද්න්නවාශන්, ඔබතුමාශේ choice
එක. මශගන් අහගන්න එපා, EAP එක ගැන. [බානා කිමමක්කය]
මශගන් අහගන්න එපා, ශසෝමා එදිරිසිශහ මැතිනිය ගැන. ඒ
මැරිච්ච මිනිුභන්ට අශගෞරව කරන්න යන්න එපා. තමුන්නාන්ශසේ
ශකොළඹට ආශව් ශමොකටද් කියලා මශගන් අහගන්න එපා.
තමුන්නාන්ශසේ ශකොළඹට ආශව් වශයෝවිේන කාන්තාවන්

[මූලාසනගත අණ පරිින ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

කරන්න කියලා මශගන් අහගන්න එපා. [බානා කිමමක්කය] අශික්කයෂිත,
අලේජිත ජීවිතයක්කය ශගවන ගමන් ශමතැන එනවා
කථා
පවත්වන්න. [බානා කිමමක්කය]
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා මම කියන්ශන් -

රු නිගයෝජය කාරක සභාපතිතුමා

(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනා, යක කාලයක්කය
තිශබන්ශන්.

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ශමොකක්කයද්?

රු නිගයෝජය කාරක සභාපතිතුමා

(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ඔබතුමාට තිශබන්ශන් විනා, යක කාලයක්කය.

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

නැහැ, විනා,  ශද්කක්කය ශද්න්න. නිශයෝජය ඇමතිතුමා එකක්කය
ගත්තා.
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි කියන්ශන් ශම්
අපරානකාම ශමශහතුම නවත්වන්න කියලායි. තමුන්නාන්ශසේලා
පනත් ශකටුම්පතින්, පනත් ශකටුම්පත අරශගන ඇවිල්ලා ශම්
ශගන යන්ශන් එකම ශමශහතුමක්කය; එකම process එකක්කය. ශම්
ශමශහතුශමන් එළියට එන්න. නැත්නම් ශවන්ශන් ශමොකක්කයද්? ශම්
රශ
අනාගතශත අවද්ානමක්කය අරශගන සතුරු බලයක්කය
මැඩපවත්වන්න ශම් රශ හමුද්ාව කවද්ාවත් එන්ශන් නැහැ.
තමුන්නාන්ශසේලා සියයට 14කින් ආරක්කයෂ්ඨක හමුද්ාවල පිරිසා බලය
අඩු කරනවා. තමුන්නාන්ශසේලා සියයට 14කින් ඒ පිරිසා බලය අඩු
කරනවා විතරක්කය ශනොශවයි, ආරක්කයෂ්ඨක හමුද්ා කඳවුරු 200ක්කය
ගලවනවා. උතුරු හා නැශඟනහිර ්රශේ වල කඳවුරු )ක්කය
ගලවනවා. උපාය මාර්ගිකව වැද්ගත් තැන්වල පිහිටි හමුද්ා කඳවුරු
ිවත් කරනවා. ඒ සිය ද ිඩම් සිවිල් ජනතාවට ශබද්නවාය කියලා
අද් අර එල්ටීටීඊ එශක්කය හිටපු මර්ද්නකාම පිරිසාවල අධිපතයයට මුව)
උතුරම සම්පූර්ණශයන්ම යට කරලා තිශබනවා.
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, එම නිසා ශම් පනත්
ශකටුම්පතට අපි විරුේනයි. ශම් පනත් ශකටුම්පත ශම් රශ තිතිය
බවට පත්වීශමන් ආරක්කයෂ්ඨක හමුද්ාව ශවනත් රටවලට පාවා දීශම්
ිඩ්රසාතාව නැවත වටයකින් නිර්මාණය ශවනවා. ඒ අපරානයට
අපි විරුේන නිසා අශපු විරුේනත්වය පළ කරමින් මශේ වචන
සාවල්පය අවසන් කරනවා.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු විමල් වීරවශ

මහතා]

ඔබතුමාට ශබොශහොම
සභාපතිතුමනි.

සාතුතියි,

ගරු

නිශයෝජය

කාරක

[பி.ப. 4.45]

රු මි ල්වා නේ තිලකරාජා මහතා

(மொண்புமிகு மயில்வொகனம் திலகரொஜொ)

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah)

சகபக்குத் தகலகமதொங்கும் தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித்
தவிசொளர் அவர்கமள, குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர
உதவியளித்தல் திருத்தச் சட்டமூலம் ததொடர்பொன விவொதத்தில்
உகரயொற்றுவதற்கு
வொய்ப்பளித்தகமக்கொக
முதலில்
உங்களுக்கு
நன்றிகயத்
ததொிவிக்கக்
கடகமப்பட்டிருக்
கின்மறன்.
இந்தச் சட்டத் திருத்தம் சம்பந்தமொகப் பல
கொலமொகப் பல்மவறு வொதப் பிரதிவொதங்கள் இடம்தபற்றுவந்த
நிகலயில், இது ததொடர்பில் குறித்த மமற்பொர்கவக் குழுவிலும்
தீர்க்கமொக விவொதிக்கப்பட்டது. அந்தக் குழுவில் நொனும் ஓர்
உறுப்பினரொக இருக்கின்மறன். குறித்த சட்டமூலமொனது
பல்மவறு திருத்தங்களுடன் இந்தச் சகபயிமல சமர்ப்பிக்கப்
பட்டுத் தற்மபொது விவொதிக்கப்பட்டுக் தகொண்டிருக்கின்றது.
தபொதுவொக
இங்மக
பலரும்
குறிப்பிட்டவொறு,
நொடுகளுக்கிகடமய
சொட்சிககள
அல்லது
குற்றமிகைத்
தவர்ககள அல்லது சந்மதக நபர்ககளப் பொிமொறிக்தகொள்வது
ததொடர்பொக அல்லது அவர்ககளக் கண்டுபிடிப்பது ததொடர்பொக
இதுவகர நகடமுகறயிலிருந்த சட்டங்களிலிருந்த பிரச்சிகன
ககளத் தவிர்த்து, குறித்த விடயங்ககள இகயபொக்குவதற்கொன
ஒரு முயற்சியொகமவ குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர
உதவியளித்தல் சட்டத்துக்கொன இந்தத் திருத்தம் தகொண்டுவரப்
படுகின்றது. இது மதகவயொனதும் வரமவற்கப்படக்கூடியது
மொன விடயமொகும்.
இந்தச் சட்டத் திருத்தத்திமல தபொதுநலவொய நொடுகள்
சம்பந்தமொகவும் தசொல்லப்பட்டுள்ளது. நொடுகளுக்கிகடமய
இருக்கின்ற பரஸ்பர ஒத்துகைப்புக்ககள அதிகொித்து, குற்றச்
தசயல்ககளக்
குகறப்பதற்கு,
அல்லது
ஒரு
நொட்டில்
குற்றமிகைத்தவர்
இன்னுதமொரு
நொட்டில்
தப்பியிருந்து
வொழ்வதற்கொன சூழ்நிகலகயத் தவிர்க்கும்தபொருட்டு, அல்லது
மவறு நொட்டில் குற்றம் புொிந்தவர்கள் இலங்ககயில் வந்து
தங்கியிருக்கும்மபொது
அவர்ககள
அகடயொளங்கண்டு
குறிப்பிட்ட நொடுகளிடம் ஒப்பகடப்பதற்கு இந்தச் சட்ட
ஏற்பொடுகள் மற்றும் திருத்தங்கள் உதவக்கூடும் என்ற
அடிப்பகடயிமலமய இந்தத் திருத்தச் சட்டம் முன்தமொைியப்
பட்டிருக்கின்றது.
தகௌரவ நீதி அகமச்சர் அவர்கள் இந்தச் சட்டத்
திருத்தத்கதச் சமர்ப்பித்திருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் மக்களின்
பிரதிநிதி என்கின்ற வககயில் சட்டத்மதொடு ஒத்த இன்னுமமொர்
விடயத்கத இந்தச் சகபயின் கவனத்திற்குக் தகொண்டுவர
விரும்புகின்மறன். அதொவது, இலங்ககயிமல இடம்தபற்ற
உள்நொட்டு யுத்தம் கொரணமொகச் சந்மதகத்தின் அடிப்பகடயில்
ககது தசய்யப்பட்டு விசொொிக்கப்பட்டும் விசொொிக்கப்படொமலும்
பல கொலமொகத் தடுத்து கவக்கப்பட்டிருக்கின்ற சந்மதக நபர்கள்
ததொடர்பொக இந்தச் சகபயிமல பல சந்தர்ப்பங்களிமல நொங்கள்
மபசியிருக்கின்மறொம். அவர்களின் விடுதகல ததொடர்பொக
அல்லது குகறந்தபட்சம் அவர்ககளப் பிகணயில் விடுதகல
தசய்தல் ததொடர்பொக பல கொலமொகப் மபசிவந்தமபொதும்கூட,
இதுவகர எந்தவிதமொன கொத்திரமொன நடவடிக்கககளும்

மமற்தகொள்ளப்படொது அவர்கள் ததொடர்ச்சியொகச் சிகறயில்
அகடக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிகலகம கொணப்படுகின்றது. இது
குற்றவியல் சம்பந்தப்பட்ட கருமம் என்கின்ற வககயில்
பொர்க்கப்பட்டொலும்கூட, அதுவும் நீதிமயொடு சம்பந்தப்பட்ட
அல்லது சட்டத்மதொடு ததொடர்புகடய அல்லது ககதிகமளொடு
ததொடர்புகடய விடயம் என்கின்ற வககயில், இந்தச்
சந்தர்ப்பத்தில் அதகனயும் நிகனவூட்டி, அவ்வொறு ககது
தசய்யப்பட்டுத் தடுத்து கவக்கப்பட்டிருக்கின்ற சந்மதக
நபர்ககளப் பிகணயில் விடுதகல தசய்வதற்குச் சட்டத்தில்
ஏமதனும் சிக்கல்கள் இருக்கின்ற பட்சத்தில் அதகன
நிவர்த்திப்பதற்கும் குறித்த சட்ட ஏற்பொடுகள் அவசியம்
என்பகத இந்த உயொிய சகபயிமல நொங்கள் ததொிவிக்க
மவண்டியிருக்கின்றது.
குற்றவியல் கருமங்களின்மபொது பரஸ்பரம் உதவியளித்தல்
தொன் இந்தச் சட்டத்தின் மநொக்கமொக இருக்கின்றது. ஆனொல்,
பயங்கரவொதத் தகடச் சட்டத்தின்கீழ்க் ககது தசய்யப்பட்டு
விசொரகணயின்றி அல்லது முகறயொன விசொரகணயின்றித்
ததொடர்ச்சியொகச் சிகறயிலிருக்கின்ற இகளஞர் யுவதிகளின்
நிகலகமயும் இவ்வொறனதுதொன். அதொவது அவர்கள் ககது
தசய்யப்பட்டு அவர்களிடம் வொக்குமூலம் தபறப்படுகின்ற
மபொது, அவர்களுக்குப் பரஸ்பர உதவிககளப் தபற்றுக்
தகொடுப்பதற்கு எந்தவிதமொன வொய்ப்பும் வைங்கப்படவில்கல.
குறிப்பொகச்
சிங்கள
தமொைியிமலமய
அவர்களது
வொக்குமூலங்கள் பதிவு தசய்யப்பட்டன. அத்துடன் அவர்கள்
வொக்குமூலங்கள் வைங்கிய நிகலகமகளும் மிக மமொசமொக
இருந்தன. ஒரு
பொரொளுமன்ற
உறுப்பினர் என்கின்ற
வககயிமல, மக்களின் பிரதிநிதி என்கின்ற வககயிமல
அவர்ககள சிகறக்கூடத்திமல நொன் சந்தித்து, அவர்களின்
பிரச்சிகனககளக் மகட்டறிந்து, சிகறச்சொகலகள் துகறக்குப்
தபொறுப்பொன அகமச்சொிடம் அது பற்றிய விபரங்ககளச்
சமர்ப்பித்திருக்கின்மறன்.
இருந்தமபொதும்கூட,
இவர்கள்
ததொடர்பில்
எவ்வித
நடவடிக்கககளும்
எடுக்கப்படொத
நிகலயில், அவர்கள் ததொடர்ச்சியொகவும் சிகற கவக்கப்
பட்டிருப் பதற்குக் குறித்த சட்ட ஏற்பொடுகள்தொன் கொரணம் என
நொங்கள் கண்டறிந்திருக்கின்ற நிகலயில், அவர்கள் வைங்கிய
வொக்குமூலங்கள் ததொடர்பில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற பிரச்சிகன
ககளத் தவிர்த்து, நடவடிக்கககள் மமற்தகொள்வதற்கு இந்தச்
சகப இது மபொன்ற திருத்ததமொன்கறக் தகொண்டுவந்து,
நடவடிக்கக எடுக்க மவண்டுதமனக் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
அதற்கு ஓர் உதொரணத்கத மொத்திரம் தசொல்கின்மறன்.
அதொவது, கடந்த ஆட்சிக் கொலத்தின்மபொது ஒரு தபொதுமகனொக
என்கனயும்கூட
பயங்கரவொதத்
தகடச்சட்டத்தின்கீழ்
அகைத்து விசொொித்தொர்கள். அந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் எந்த
விதமொன உதவியும் தபற்றுக்தகொள்ள முடியொத ஓர் அனுபவம்
எனக்குக் கிகடத்தது. ஓர் அரசியல்வொதியொக நொனும்கூட
அத்தககய சந்தர்ப்பத்தில் அகைக்கப்பட்டு விசொொிகக்கப்
பட்டிருக்கின்மறன். எனமவ, குறித்த விடயங்களில் சொதொரண
தபொதுமக்கள் உதவிககளப் தபறுவதற்கொன வொய்ப்கபப்
தபற்றுக் தகொடுப்பதற்கு இந்தச் சகப நடவடிக்கக எடுக்க
மவண்டுதமனக் மகட்டுக்தகொண்டு, விகடதபறுகின்மறன்.
நன்றி. வணக்கம்.

[අ.භා. .40]

රු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශම් පනත් ශකටුම්පත
එශහම පිටින්ම ශචොක්කයල ඔතපු තිත්ත ශබශහත් ශපත්තක්කය
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කියලායි මට නම් හිශතන්ශන්. මා එශහම කියන්ශන් ශම් නිසායි.
අල්ලසා පිළිබඳව ශවනත් රටවල යම් ආකාරයක ශතොරතුරු
තිශබනවා නම්, ඒ ශතොරතුරු ලබා ගැතිම සඳහා ශම් පනත අද්ාළ
කර ගත තුතුයි කියන එකයි ශම් පිළිබඳව ගරු සභාශව් කථා කළ
මන්ත්රීවරුන්ශේ අද්හස වුශණ්. අල්ලස කියන කාරණාව ගැන
තමයි පුභගිය කාලශතම කියවුශණ්. අල්ලසට වඩා ඒ පිටුපස
තිශබන්ශන් යම් ආකාරයක වවරකාරි සිතුවිල්ලක්කයය කියලා මට
හිශතනවා. ්රජාතන්ත්රවාදි රටක කවුරු වැරැේද්ක්කය කළත් එය
වැරැේද්ක්කය තමයි. අල්ලසා ගත්තත්, ශවන ශේවල් කළත්, එය
වැරැේද්ක්කය හැටියට ශපශනනවා. පුභගිය කාලශත ශම්
පාර්ලිශම්න්තුව තුළ ශම් ගැන කථා කළ තරම්, මශේ අවුරුරට 1 ක
ශේ පාලන කාලය තුළ මා කවද්ාවත් අහලා නැහැ. ඒ වාශේම
ශම් කථා කළ තරමට ්රතිඵල තිශබනවාය කියලාත් මා අහලා
නැහැ. ශම් පනත් ශකටුම්පත එයට විතරක්කය අද්ාළ කරගත් පනත්
ශකටුම්පතක්කය කියලා අර්ථ නිරූපණය කරන්න ගිශයොත් එය ිතාම
වැරැදි ශද්යක්කය. ගරු ඇමතිතුමියශේ කථාශව් දී මා එතුමියශගන්
ද්ැනගන්න කැමැතියි, ශමවැනි කාරණාවක්කය සම්බන්නශයන්
අශනයෝනය සහශයෝගීතාව ලබා ගැතිම සඳහා ශම් විධිශත පනත්
ශකටුම්පතක්කය ිදිරිපත් කළ එකම රටක්කය අශපු සාර්ක්කය කලාපශත
ශහෝ ද්කුණු ආසියාශව් ශහෝ තිශබනවාද් කියලා. ිතාම වැද්ගත්
්ර ානයක්කය ගැනයි මා ඔබතුමියශගන් අහන්ශන්.
අශපු රට වි ාල ගැටුමකට මුහුණ රටන් රටක්කය. ශම් ගැටුම
තමුන්නාන්ශසේලාට නම් ඒ තරම් ද්ැශනන්න නැතුව ඇති. හැබැයි
මා අමාතයවරයකු ව ශයන් සිටි කාලශත මට ද්ැනුණු විධිය ගැන
මා කියන්න කැමැතියි. මශේ කුඩා ද්රුවන් කිසිම ද්වසක මශේ
වාහනශත ගිහින් නැහැ. ශමොකද්, ඒ අය මශේ වාහනශත ශගන
යන්න මා භය වුණා. තුද් ගැටුම් කාලශත අවුරුරට ක්කය මා මශේ
පවුශල් අයත් එක්කයක සිටියා. ඒ කාල සීමාව තුළ කිසිම ද්වසක මශේ
පවුශල් සිය දශද්නා එක්කයක පිටට ගිහින් කෑමක්කය කාලා නැහැ.
ඇත්තටම මරණයට මුහුණ ශද්න්න මා ූ ද්ානමින් සිටියා. නමුත්
එයට අඹු ද්රුවන් සම්බන්න කර ගන්න මා කැමැති වුශණ් නැහැ.
මශේ නිවසට යෑම මාස ක්කය මට තහනම් කළා. ඒ මාස නවයම
බලශකොටුවක්කය වැනි කඳවුරක -ශගද්රකට ශවලා- ින්න මට සිේන
වුණා. ශමය මට විතරක්කය ශනොශවයි, ශම් රශ මුව)මහත් ජනතාවට
සිරට වුණා. එවැනි ිතාමත් ම යකරු කාලයක්කය අපි පහු කළා.
තමන්ශේ රශ සාවා ධනත්වය ගැන කථා කළාම, තමන්ශේ
රශ අනනයතාව ගැන කථා කළාම විශ ේෂ්ඨශයන් අධිරාජයවාදින්ට
එය හරියට ද්ැශනනවා. අධිරාජයවාදින් මුව) ශලෝකය පුරාම නිද්හසා
අරගළවලට විරුේනව සටන් කරන්ශන් ඒ රටවල් රටර්වල
කරන්නයි. මා ඔබතුමන්ලාට ශම් කාරණය පිළිබඳවත් කියන්න
කැමැතියි. තුශගෝසාශලෝවියාශව් ශලොකු අරගළයක්කය තිබුණා. ඒ
අරගළය ශවලාශව් එවකට තුශගෝසාශලෝවියාශව් ජනාධිපතිවරයා වූ
මිශලොශසවික්කය අත් අඩශවනවට ගන්න ජාතයන්තර අධිකරණශයන්
ිල් දවා. ඒ ආණ්ඩුව "මීය ක්කය" කියන්ශන් නැතුව රටන්නා. අවුරුරට
ගණනක්කය එතුමා හිශර් ද්මාශගන නඩුව ඇහුවා. නඩුව අහලා
අවසානශත කිසිම ශචෝද්නාවක්කය ඔපුපු කර ගන්න බැරිව එතුමා
නිද්හසා වුණා. එතුමා නිද්හසා වුණත් ඒ වනවිට එතුමා මිය ශගොසා
සිටියා. නමුත් එතුමාට සිරට වුණු ඒ පාඩුව ගැන, එශහම නැත්නම් ඒ
පවුලට සිරට වුණු ශේ ගැන ඊට පසාශසේ ඒ ආණ්ඩුව කථා කශළේත්
නැහැ; ශලෝකය කථා කශළේත් නැහැ. අඩු ගණශන් ඒ අයට
වන්දියක්කය ශගවන්නවත් කවුරුවත් උනන්රට වුශණ් නැහැ. ඒ නිසා
ශමවැනි පනතක භයානකකම තිශබන්ශන් අල්ලස පිළිබඳ
කාරණා ශනොශවයි. විවින රටවල ශේ පාලකයන් අල්ලසා අරශගන
ගිහින් විවින රටවල තැන් තැන්වල තබා තිශබනවාය කියන එක මා
ඒ තරම් ශලොකුවට වි ව
ා ාස කරන්ශන් නැහැ. එශහම තිශබනවා
නම් ඒවා ශසොයා ගන්න. ඒවා ශසොයා ගන්න එක ශහොඳයි. එශක්කය
වරද්ක්කය නැහැ. නමුත් ඒ මතම රැශඳමින්, වවරකාරි
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ශේ පාලනයක්කය පතුරුවමින් තමුන්නාන්ශසේලා ශම් රශ අනාගත
ශේ පාලනය තල් ද කරන්න හද්න්ශන් ශකොතැනටද් කියලා මට
ශලොකු ්ර ානයක්කය තිශබනවා. ශමය ිතාම භයානක තත්ත්වයක්කය.
සමහර රටවල අගමැතිවරුන්ශේ තනතුර අවසන් වුණු ගමන්
අගමැතිවරයා හිශර් ද්මනවා. එතුමා හැම ද්ාම හිශර්. ශමවැනි
තත්ත්වයක්කය නිර්මාණය කරන්නට ශපර මීය ට වඩා කල්පනාකාරිව
කටතුතු කරන්නය කියලා ිල්ලීමක්කය කරන්න මා කැමැතියි.
ශම්ශකන් සෑම රටක්කයම බැඳලා තිශබනවා. මා ද්න්නා ආකාරයට
සාපාඤාඤශත සමහර මශහසාත්රාත්වරුන්ට බලය තිශබනවා ඕනෑම
රටක සිටින ශකනකුට වශරන්තුවක්කය නිකුත් කරන්න, එශහේ ගිහින්
නඩුවක්කය ද්ැම්ශමොත්. ඒක වුණා. චිලී රශ ජනාධිපතිවරයාට ඒක
සිේන වුණා. එශගලන්තශතදී ශහේතු විරහිතව ඔහු අත් අඩශවනවට
ගැනුණා. ගරු වාුභශේව නානායක්කයකාර මන්ත්රීතුමාට එය මතක
ඇති. ශම් වාශේ තත්ත්වයන් රටක්කය තුළ නිර්මාණය කළාම
ඔබතුමන්ලා බලාශපොශරොත්තු වන ශේට වඩා ශවනත් ශේවල් සිරට
වනවා. ශම්ක තුන් ඈුමතු නව කථාවක එක්කය නව කථාවක්කය විතරයි.
අසා තිශබනවා ශන්ද්, මාර්ටින් වික්රමසිශහයන්ශේ තුන් ඈුමතු නව
කථා ගැන? තමුන්නාන්ශසේලාත් තුන් ඈුමතු නව කථාවක නවකථා
ශද්කක්කය ලියා ිවරයි. තමුන්නාන්ශසේලා ද්ැන් කරන්ශන් තුන් වන
නව කථාව ලියන එකයි. ශම්ක තනිවම කියවන්න බැහැ. ශම් තුන්
ඈුමතු නව කථාවම කියවන්න ඕනෑ, "ගම් ශපරළිය" නව
කථාශවන් පටන් ශගන අවසාන නව කථාව ද්ක්කයවාම කියවන්න
ඕනෑ වාශේ. "කලිතුගය" ට පුභව ලියැවුණා තවත් එකක්කය. ඒ තමයි
තුගාන්තය. තමුන්නාන්ශසේලාත් තුන්වන නව කථාව ලියා ිවරයි.
ශමය එශහම පිටින්ම ජාතයන්තර වුවමනාවට කරපු එකක්කය කියා
මට හිශතනවා. අල්ලසා ගන්නා අය අල්ලන්න ශම් රශ තිති
පේනතියක්කය තිශබනවා. ශම් රශ අල්ලසා ගැතිම පිළිබඳ කථාව
ආශව් අද් ඊශත එකක්කය ශනොශවයි. එන්.එම්. ශපශර්රා මහත්මයාටත්
එවැනි ශචෝද්නාවක්කය ආවා. ඩී.එසා. ශසේනානායක මහත්මයාටත්
එවැනි ශචෝද්නාවක්කය ආවා. ඒවා ආශව් අල්ලසා ශචෝද්නා හැටියට
ශනොව, උද්වු කළා කියලායි. ිලශගරත්න මහත්මයාටත්
ශචෝද්නාවක්කය ආවා. ශම් තත්ත්වය හැම ද්ාම තිබුණා. ආණ්ඩු කරලා
විරුේන පක්කයෂ්ඨයට ගියාම ඕක තමයි කියන්න තිශබන ශල්සිම
කථාව. එය ශනොශවයි ශමහි අර්ථය. ශමහි අර්ථය ශවලා
තිශබන්ශන් ශමොකක්කයද්? අශපු රට, ම හිුභණු තුේනයකින් ගැලවුණු,
ඒ තුේනය ශවනුශවන් වි ාල කැප කිමමක්කය කළ රටක්කය.

රු නිගයෝජය කාරක සභාපතිතුමා

(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.

රු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

(மொண்புமிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

මම කථාව අවසන් කරන්නම්, ගරු නිශයෝජය කාරක
සභාපතිතුමනි.
තුේනය ශවනුශවන් කැප කිමම් කළ සිය දශද්නාට යම් ද්වසක
්ර ානයක්කය ආශවොත්, ඒ ්ර ානය ශගොඩ නැඟීම සඳහා අව ය වන
තුන් ඈුමතු නවකථාව තමුන්නාන්ශසේලා ලියා ිවරයි. තුන්වන
එක ලිව්ශව් තමුන්නාන්ශසේලා ශනොශවයි. ශමය ලිව්ශව්,
ජාතයන්තරයයි. ජාතයන්තරයට ඕනෑ කරන්ශන් රටර්වල රටවල්
හද්න්නයි. රටර්වල රටවල් හද්ා ගැතිම හරහා ඒ අයට ඕනෑ කරන
අව යතා ිටු ශවනවා. අන්න ඒ සඳහා අව ය පිඹුරු පත් සකසා
කරන එක තමුන්නාන්ශසේලා කරුණාකර නවතන්න. රටක
අනාගතය ශවනුශවන්, අපටත් වඩා, අනාගතශත ජීවත් වන්න
ින්න ද්රු පරම්පරාව ශවනුශවන් තමුන්නාන්ශසේලා ශමවැනි

867

868

පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු අනුර ප්රියද්ර් න යාපා මහතා]

කටතුතු ශනොකළ තුතුයි කියන අද්හස ිදිරිපත් කරමින්, මශේ
වචන සාවල්පය අවසන් කරනවා.

රු නිගයෝජය කාරක සභාපතිතුමා

தகௌரவ முஹம்மது இப்ரொஹிம்
அவர்கள். [சகபயில் சமுகமொயில்கல.]

முஹம்மது

(மொண்புமிகு றவுப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர்
வைங்கல் அகமச்சர்)

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and
Water Supply)

Sir, I propose that the Hon. Heshan Withanage do
now take the Chair.

(மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

රු රවුෆ් හකීේ මහතා (න ර සැලසුේ හා ජල සේපාදන
අමාතයතුමා)

மன்சூர்

Hon. Bimal Rathnayake, please.

ප්රශ්්නය විමසන ලිනන් සභා සේමත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුරුව නිගයෝජය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනගයන් ඉවත්
වූගයන් රු ගහේෂාන් විතානගේ මහතා මූලාසනාරූඪ විය.
[අ.භා. .47]

රු බිමල් රත්නායක මහතා

(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, සාපරා ධ කාරණාවල දී
අශනයෝනය සහශයෝගීතාව ද්ැක්කයවීශම් (සශශ ෝනන
පනත්
ශකටුම්පත පිළිබඳවයි අද් අපි සාකච්ඡා කරන්ශන්. නමුත් ශම්
පනත් ශකටුම්පත තුළ අඩශවන කරුණු කාරණාවලටත් වඩා, ඒ හා
බැුමණු සහ ඒ අවට තිශබන ශේ පාලනය සම්බන්නව තමයි අද්
වැ, පුර සශවාද්යට ලක්කය ශවලා තිශබන්ශන්. තාක්කයෂ්ඨණික ව ශයන්
ගත්ශතොත්, ශමවැනි පනතක්කය මන්න් සිරට වන්ශන් කුමක්කයද්?
අපරානකරුවන් හුවමාරු කරගැතිම, සාමානයශයන් ශලෝකශත
රටවල සිේන වනවා. මත් ද්රවය ජාවාරම්කරුවන් අත් අඩශවනවට
ගැතිම යනාදී ශේවල් ශකශරනවා. විශ ේෂ්ඨශයන් ලශකාව මත් ද්රවය
පිළිබඳ මනයසාථානයක්කය ශවලා තිශබන වටපිටාවකදී එවැනි තිතිවල
අව යතාවක්කය තිශබනවා. මම හරියටම ද්න්ශන් නැහැ, එවැනි
තිතිමය එකඟතාවකින්මද් එය සිේන වුශණ් කියා. "ශවශල් ුභද්ා"
නමැති ්රනාන ශපශළේ මත් ද්රවය ජාවාරම්කරුවා ශ්රී ලශකා රජය ආරක්කයෂ්ඨක අශ - අත් අඩශවනවට ගන්ශන් පාකිසාතානශතදීයි. ඒ නිසා
ශම්වාශයන් යම් ආකාරයක ්රශයෝජන නැතිවා ශනොශවයි. නමුත්
අද් දිනශතදී ශම් සම්බන්නශයන් වාද් විවාද්යට ලක්කය වන ්රනාන
කරුණ වී තිශබන්ශන් කුමක්කයද්? ලශකාශව් රජශත යම්කිසි
කර්තවයයක්කය, රජශත නිශයෝගයක්කය ිටු කිමම නිසා, ආණ්ඩුශව්
යම්කිසි කටතුත්තක්කය සිරට කිමම නිසා, එයට හවුල් වීම නිසා
නිලනාරියකු ශහෝ ශේ පාලනඥයකු ශහෝ විශේ
රටකින්
වැරැදිකරු කර ඔහු ලබා ගන්න ශම් යටශත් කටතුතු කරනු
ලැබුශවොත් ශමොකක්කයද් ශවන්ශන් කියන එක ගැනයි ශමහි ්රනානම
සාකච්ඡාව ශවලා තිශබන්ශන්. ජනතා විමුක්කයති ශපරමුණ
පැත්ශතන් ගත්ශතොත්, අප ශමහි තාක්කයෂ්ඨණික ව ශයන් ද්කින
ශද්යක්කය තිශබනවා. අද් රත්රන් ජාවාරම ලශකාශව් වි ාල ව ශයන්
සිේන ශවනවා. මත් ද්රවය ජාවාරම සිේන ශවනවා. ඒ වාශේම
ලශකාව ශලෝකශත ්රනාන ව ශයන්, ූතතන වහල් රමය - human
trafficking - සඳහා මිනිුභන් විකුණන මනයසාථානයක්කය බවට පත්
ශවලා තිශබනවා. ශමවැනි කරුණුවලදී යම්කිසි ආකාරයකට
ජාතයන්තර එකඟතාවක අව යතාව තිශබනවා. කරනවා නම්,
එයයි කළ තුත්ශත්. ශම් පාලකයන් එය කරාවිද්, නැේද් කියන එක
ගැන තිශබන්ශන් ශවනම වාද්යක්කය. අපි ශහොඳින්ම ද්න්නවා,
ශලෝකශත සමහර රටවල පවතින තත්ත්වය. උද්ාහරණයක්කය
හැටියට ඇශමරිකා එක්කයසත් ජනපද්ය ගනිමු. ඔවුන් ශලෝකශත
ශබොශහෝ රටවල් සමඟ ආරක්කයෂ්ඨක ගිවිුභම් අත්සන් කර තිශබනවා.

නිගයෝජය කාරක සභාපතිතුමා

(குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Will an Hon. Member propose the
Hon. Heshan Withanage to the Chair?

அதன் பிறகு, மொண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, மொண்புமிகு மஹசொன் விதொனமக
அவர்கள் தகலகம வகித்தொர்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
left the Chair, and THE HON. HESHAN WITHANAGE took the
Chair.

රු බිමල් රත්නායක මහතා

(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ආරක්කයෂ්ඨක ගිවිුභම්
සම්බන්නවයි මම කථා කරමින් සිටිශත. ශම් ආරක්කයෂ්ඨක ශසේවා
ගිවිුභම් ගැන කිව්ශවොත්, ඒවාට ද්ැන් අ දතින් වගන්ති එකතු
කරමින් ින්නවා. ලශකාවත් 1007දී එක්කයසත් ජනපද්යත් සමඟ
ආරක්කයෂ්ඨක ගිවිුභමක්කය අත්සන් කළා. ද්ැන් අ දතින් ශවන ශේ
ශමොකක්කයද් ද්න්නවාද්? ඇශමරිකානු ශසොල්ද්ාරටශවක්කය යම්කිසි රටකදී
අපරානයක්කය කශළොත්, ඔහුට ඒ රශ දී නඩු අහන්න බැහැ, ඒ රශ දී
තිතිය ක්රියාත්මක කරන්න බැහැ කියන ශකොන්ශේසිය ශම්
ආරක්කයෂ්ඨක ගිවිුභමට ඇශමරිකාව ද්ැන් ඇතුළත් කරමින් සිටිනවා.
පිලිපීනය කියන්ශන්, ඇශමරිකන් හමුද්ාව නිතර ින්න රටක්කය.
ජපානය කියන්ශන්, ඇශමරිකන් හමුද්ාව නිතර ින්න රටක්කය.
ඒවාශත කාන්තාවන් දූෂ්ඨණය කිමම් වැනි සිේ ධන් ඇශමරිකන්
හමුද්ාශවන් නිතර සිරට ශවනවා. අ දත් ආරක්කයෂ්ඨක ගිවිුභම්වලට අනුව
ඇශමරිකාව කියනවා, "ඒ වැරැදි කරපු පුේගලයාට අද්ාළ තිතිමය
ක්රියාමාර්ග ඇශමරිකාශව්දී ගන්නම්, පිලිපීනශතදී ගන්න බැහැ,
ජපානශතදී ගන්න බැහැ" කියා. ශමවැනි ගිවිුභම් තුළින් එක එක
රටවල් තමන්ශේ තිශබන ශේ පාලන බලය පාවිච්චි කරලා,
තමන්ශේ පුරවැසියන් ආරක්කයෂ්ඨා කර ගන්න විවින ක්රියාමාර්ගවලට
යමින් ින්න බව අපට ශපශනනවා,.
අද් ශම් ගරු සභාශව් සාකච්ඡා වන කරුණ ගත්ශතොත්, ශම්
පනත ක්රියාත්මක කිමම හරහා අපි ජාතයන්තර ව ශයන් රටවල්
එක්කයක බැශඳනවා. ඒ රටවල් ශමොනවාද් කියා ඇත්තටම වරින් වර
තමයි ශතෝරා ගන්න සිරට වන්ශන්. හැම රටකටම ශම්ශකන් විවිත
වාසියක්කය ලැශබන්ශන් නැහැ. ශමතැන තිශබන ගැට දව ශම්කයි.
විශ ේෂ්ඨශයන්
ලශකාශව්
තුේනයට
සම්බන්න
වුණු
ශේ පාලනඥයන්ට, නැත්නම් හමුද්ා නිලනාරින්ට ශම්ක අද්ාළ
ශවනවා. හරියට ක්රියාත්මක කරනවා නම් ශම්ක එල්ටීටීඊ
සාමාජිකයන්ටත් අද්ාළයි. එතශකොට ශම්වාට සම්බන්න අයට ශම්
තිතිය අනුව කටතුතු ශකශරනවාද්? කටතුතු ශකශරන්න වුශණොත්
ලශකාව ශම් හමුද්ා නිලනාරින්, නැත්නම් ශපොලීසිශත අය ඒ ඒ
රටවලට භාර දිය තුතුද් කියන කාරණය තමයි ගැට දව විධියට
තිශබන්ශන්. එශසේ භාර දිය හැකිය කියන කාරණය එතැනදී තමයි
මතු ශවන්ශන්. ශකොශහොමත් මම ද්න්නා තරමින් ශමම පනත්
ශකටුම්පත සම්බන්නව අධිකරණය යම්කිසි නිර්ශේ ්රමාණයක්කය
දීලා තිශබනවා. මට අවශබෝන ශවලා තිශබන ආකාරයට ශමහි
සමහර වගන්ති ක්රියාත්මක කරන්න ශම් ගරු සභාශව් තුශනන්
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ශද්කක ඡන්ද් බලයක අව යතාවක්කය තිශබනවා. ඒක එශහම
ශනොශවයි නම් ගරු ඇමතිතුමියට එය නිවැරැදි කරන්න පුව)වන්.
ජනතා විමුක්කයති ශපරමුණ විධියට අපි ශම්ශක්කය ශද්පැත්තක්කය
ද්කිනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. පළමුවැනි කාරණය
ශම්කයි. අපි ද්න්නා තරමින් ශපොරටශව් ඔය ජාතයන්තරය කියා
හුමන්වන රටවල් 2 ක්කය තිශබනවා ශන්. ජාතයන්තරය,
ජාතයන්තරය කියා කිව්වාට ඒකට මාලදිවයින අයිතිත් නැහැ;
තායිලන්තය අයිතිත් නැහැ; මැශල්සියාව අයිතිත් නැහැ;
ින්රටතිසියාව අයිතිත් නැහැ. ඔය ජාතයන්තරය කියා කියන්ශන්,
ශලෝකශත අධිරාජයවාදී ශේ පාලනය කරන රටවල් 2 කට විතර
තමයි. ඒ රටවල් තමයි තමන්ට වඩා කුඩා ශහෝ තමන්ට වඩා තුද්
බලශයන් අඩු රටවල් ශේ පාලන ව ශයන් යටත් කරගන්න,
ශේ පාලන ව ශයන් ශමල්ල කරන්න ශම් තිති සහ ආර්කයකමය
ව ශයන් විවින ශේවල් පාවිච්චි කරන්ශන්. එතැනදී අපි ද්කින ශද්ය
තමයි, රටක්කය ශලස අපි ශේ පාලන ව ශයන් බටහිර ගැතිකම,
නැත්නම් රශ සාවවමත්වය ගැන හැඟීමක්කය නැතිකම විසින් ශම්
ශේවල්වලට එකඟ වීම. ශම් හමුද්ා නිලනාරින් ශනොශවයි, අපි අශපු
ආර්කයක සම්පත් ශතොග පිටින් දිදී යන්ශන් ඒ නිසායි. හම්බන්ශතොට
වරාය හැදීශම්දී ශහොරකම් සිරටවුණා; නාසාති වුණා. ඒ සියල්ලම හරි.
හැබැයි, ඒක විකුණුවා ශන්. ඒක චීනයට අවුරුරට කට රටන්නා.
ඒශකන් අශපු රශ ආර්කයක සාවවමත්වය ම ලි දීමක්කය තමයි කරලා
තිශබන්ශන්. ඒක හමුද්ා නිලනාරියකුට, ශද්න්ශනකුට නැත්නම්
ශේ පාලනඥයකුට වඩා ශලොකුයි. හැබැයි, ඒවා ම ලි ශද්නවා.
කලින් ක ටියත් සියයට )4ක්කය ශද්න්න ශපොශරොන්රට ශවලා හිටියා.
ශම් ක ටිය සියයට 4ක්කය රටන්නා. රාජපක්කයෂ්ඨ මහත්තයලා
හම්බන්ශතොට වරාශත සියයට )4ක ශකොටසා චීනයට ශද්න්න
හිටියා. රනිල් වික්රමසිශහ මහත්තයායි, වමත්රීපාල සිරිශසේන
ජනාධිපතිවරයායි ඒශක්කය සියයට 4ක්කය රටන්නා. ඒක නිසා ගණන
පිළිබඳව කථාවක්කය ශන්, එතැන තිශබන්ශන්. ආර්කයක සාවවමත්වය
පාවා ශද්නවා. එතශකොට ඒ ගැන ශම් ශද්පැත්තට වාද්යක්කය නැහැ.
ද්ැන් තිශබන ්ර ානය ශමයයි. විශ ේෂ්ඨශයන්ම ශමය නි ාචිතව
ගත්ශතොත්, හමුද්ා නිලනාරින්ට අද්ාළයි. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, මා ද්න්නා තරමින්, තමන්ශේ උසාවියකින්
වශරන්තුවක්කය නිකුත් කළාය, තමන්ශේ රශ දි ශමශහම ශද්යක්කය
කළාය කියා ශලෝකශත ශකොශහේ ශහෝ රටකට ලශකාශව් ින්න
පුේගලයකු ශහෝ, ලශකාවට ශවන ශකොශහේ ශහෝ රටක ින්න
පුේගලයකු ශහෝ එශහම උසාසාශගන යන්න පුව)වන්කමක්කය නැහැ.
අනුර ප්රියද්ර් න යාපා මන්ත්රීතුමා මිශලොශසවික්කය ගැන කිව්වා.
මා ඇත්තටම Hague Court එකට ගියා. මා Hague Court එශක්කය
මිශලොශසවික්කය සාක්කයෂි ශද්නශකොට බලාශගන හිටියා. ඒක මීය ට වඩා
ිතා ්රබල අධිකරණයක්කය. ඒකට එක්කයසත් ජාරණන්ශේ ආරක්කයෂ්ඨක
කවුන්සිලශයන් තුශගොසාශලෝවියාශව් ශවනම tribunal එකක්කය
හැරටවා. එක්කයසත් ජාරණන්ශේ ආරක්කයෂ්ඨක මණ්ඩලශයන් ශවනම
tribunal එකක්කය හද්ලා, බටහිර ගැති ආණ්ඩුවක්කය ඒ රශ තුශගොසාශලෝවියාශව්- පත් කර ගත්තා. ගරු මන්ත්රීතුමා කියපු ඒ
කාරණය නිවැරැදියි. ඊට පසාශසේ ඒ ආණ්ඩුශවන් ඇශමරිකාවට
හිටපු ජනාධිපතිවරයා සහ හිටපු හමුද්ාපතිවරු බාර රටන්නා. ඒ
කාරණය ඇත්ත. හැබැයි, ශම් පනත් ශකටුම්පතයි, ඒකයි අතර
බරපතළ ශවනසක්කය තිශබන බව අපි ද්කිනවා. නමුත් අධිරාජයවාදී
රටවලට අව ය නම් එශහම කරන්න පුව)වන්. ඒ ගැන සැකයක්කය
නැහැ. අපි පැහැදිලිව ගත්ශතොත්, ලශකාව ශම් ක්රියාවට ඇතුව)
වුශණ් 100 මැයි 12 වැනිද්ා බැන් කි-මූන් එක්කයක අත්සන් කරපු
ගිවිුභශමන් පුභවයි. බැන් කි-මූන් තුේනය අවසන්ශවලා ද්වසා
ශද්කකට පසාශසේ ලශකාවට ආවා. ඒ අවසාථාශව්දී ලශකාව ඒකාබේන
්රකා යකට අත්සන් කළා. ඒක අසතයයි කියා කියනවා ශනොශවයි.
ද්යාන් ජයතිලක මහත්තයා එක්කයසත් ජාරණන්ශේ ජිතිවා මානව
හිමිකම් ශකොමිසශම් ශ්රී ලශකා නිතය නිශයෝජිතයා ව ශයන් හිටපු
කාලශත -100 සැපුතැම්බර් මාසශත- එක්කයසත් ජාරණන්ශේ
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සශවිනානයට ඒක ිදිරිපත් කළා. පැහැදිලිවම එහි එතුමාශේ
ශල්ඛ්න, ලැයිසාතු තිශබනවා. 100 මැයි 12 ජනාධිපතිවරයා සහ
බැන් කි-මූන් විසින් අත්සන් කරන ලද් ගිවිුභමට අනුව යම් යම්
ශේවල්වලට ලශකාව බැඳිලා සිටිනවා කියලා එහි සඳහන්ව
තිශබනවා. ඒක පාවා දීමක්කය හැටියටයි අපි ද්කින්ශන්. ඒක පාවා
දීමක්කය. අපි ලශකාශව් මානව හිමිකම් ආරක්කයෂ්ඨා කරන්න ඕනෑ. ඒක
අශපු වගකීමක්කය. මානව හිමිකම් ආරක්කයෂ්ඨා කරන්ශන් නැති රටවල්
ශලෝකශත තිශබනවා. විශ ේෂ්ඨශයන්ම එක්කයසත් ජනපද්යවත් මානව
හිමිකම් රකින රටක්කය ශනොශවයි.
මහාචාර්ය පිලිපු ඇල්සාටන් තමයි එක්කයසත් ජාරණන්ශේ
සශවිනානශත මානව හිමිකම් සම්බන්නශයන් සිටින ්රනාන
උපශේ කවරයා. එතුමා ඇශමරිකාශව් දින 27ක සශචාරයක්කය කර,
එක්කයසත් ජනපද්ශත මානව හිමිකම් උල්ලශඝනය ශවන්ශන්
ශකොශහොමද් කියන එක පිළිබඳව ිතා සවිසාතර වාර්තාවක්කය පුභ ගිය
ශද්සැම්බර් මාසශත ිදිරිපත් කර තිශබනවා. නමුත් එක්කයසත්
ජනපද්ශත නිකී හැශල් කියන ජිතිවාවල හිටපු තානාපතිතුමිය ඒ
වාර්තාව ද්ැ,  ශලස විශව්චනය කර එළියට ද්ැම්මා. අශපන් මානව
හිමිකම් ිල්ලන හුඟක්කය රටවල් මානව හිමිකම් රකින අය
ශනොශවයි කියා අපි ද්න්නවා. ඔවුන් තමන්ශේ රශ වත් මානව
හිමිකම් රකින්ශන් නැහැ. ඒ රටවල් අශපු මානව හිමිකම්
සම්බන්නශයන් උනන්රට වීම ගත්ශතොත් සියයට 0ක්කය, සියයට
0ක්කයම නනාත්මක ශේ පාලන සහ සමාජ අරමුණකින් මැදිහත්
වනවාය කියා අපි ද්කින්ශන් නැහැ. නමුත් ඒශක්කය තව පැත්තක්කය
තිශබනවා. ඒශක්කය අනික්කය පැත්ත ශමයයි, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි. අපි අශපු රශ තුද් අපරානකාරයන් ආරක්කයෂ්ඨා කරන්න
ඕනෑද්? තුන හමුද්ා පනතක්කය තිශබනවා, නාවික හමුද්ා පනතක්කය
තිශබනවා, වනවන් හමුද්ා පනතක්කය තිශබනවා. හිටපු හමුද්ාපතිවරු
හැම ශකශනකුම කියා තිශබනවා මා ද්ැක්කයකා, "හමුද්ාවකට විනයක්කය
තිශබනවා"ය කියා. විනයක්කය තිශබන්න ඕනෑය කියන එක එන්ශන්
පනත තුළිනුයි. ඒ පනත අනුව හමුද්ා ශසොල්ද්ාරටවන් ශහෝ හමුද්ා
නිලනාරින් ශහෝ ශම් රශ දී කරපු වැරැදිවලට වැරැදිකරුවන්
ශවන්ශන්ත් නැහැ, ඔවුන් ශවන රටකදී වැරැදිකරුවන් කරන්නත්
බැහැ. නමුත් අද් ශවලා තිශබන ශේ ශම්කයි. මා ශම් කාරණය
විශ ේෂ්ඨශයන්ම වගකීශමන් තුතුව කියනවා. තුේනයකදී හමුද්ාශව්
යම් යම් පුේගලයන්ශගන් අපරාන සිරට වනවා. තුේනය ශපොරට
අපරානයක්කය. හැම තුේනයක්කය තුළදීම තුද් අපරාන සිරට වන බව අපි
කවුරුත් ද්න්නවා. එශහම තුද් අපරාන සිරට ශවන්ශන් නැහැයි කියා
කියනවා නම් ඒක ශමෝඩ කථාවක්කය. ඒක පැහැදිලිවම අසතයයක්කය.
නමුත් 100 මැයි 2 ද්ක්කයවා ශ්රී ලශකා ිවින හමුද්ාශව්
නිලනාරින්ශගන් ශවච්ච වැරැදි, අඩුපාඩු සම්බන්නව ගත්ශතොත් ශ්රී
ලශකා තුද් හමුද්ාව ශහෝ ශ්රී ලශකාශව් ශවනත් ආයතනයකින් ශහෝ
ශචෝද්නාවට ලක්කය ශවච්ච පිරිස සම්බන්නශයන් එච්චර නඩු
අහන්ශන් නැති බව අපි ද්න්නවා. හුඟක්කය ඒවාට ලශකාශව්
අධිකරණවලම නඩු ගිහිල්ලා තිශබනවා. මා නි ාචිත කරුණක්කය
ද්න්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 1000 අවුරුේශේදී හමුද්ා
ශසොල්ද්ාරටශවක්කය අවුරුරට හයක, අවුරුරට අටක පමණ ද්රුවන්- ඒ
ද්රුවන් වත්ශත් වැඩ කරමින් හිටපු සාමානය ද්රුවන්.- හය
ශද්ශනකුශේ ශබල්ල කපලා මරලා ළිඳකට ද්මා තිබුණා. ඊට
පසාශසේ ඒ හමුද්ා ශසොල්ද්ාරටවා යාපනය චාවාකච්ශච්රි මශහසාත්රාත්
අධිකරණශයන් වැරැදිකරු බවට රණන්රට කළා. ඒකට අභියාචනා
ිදිරිපත් කර, ශකොළඹ මහාධිකරණශයන් ඔහු වැරැදිකරු බවට
රණන්රට කළා. මා ද්න්නා තරමින් මෑතකදී ඔහුට මහාධිකරණයකින්ද්
ශකොශහේද් මරණ ද්ඬුවම ලබා රටන්නා.
ඔහුට අවුරුරට 2)කට විතර පසාශසේ තමයි මරණ ද්ඬුවම
ලැබුශණ්. හැබැයි, ඒ සිේ ධන් 1000දී වුණු ශේවල්. එතශකොට ඒවා
තුේනයට ශහෝ තුද් ශමශහතුම්වලට -ඒ ශමොනවාටවත්- අද්ාළ නැහැ.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ම මල් රත්නායක මහතා]

ශ්රී ලශකා හමුද්ාශවන්ම තමයි නඩු ද්මා තිශබන්ශන්. මුලින්
චාවාකච්ශච්රි මශහසාත්රාත් අධිකරණශයන් වැරදිකරු ශවලා, ඊට
පසාශසේ ශකොළඹ මහාධිකරණශයන් වැරදිකරු ශවලා තිශබනවා.
නමුත්, ඊට පසාශසේ ඒ පුේගලයා තුද් විරුශවක්කය කරනවා. ඒ 100 ට
කලින්. ඊළඟට, අපි ද්න්නවා 100 න් පසාශසේ ආණ්ඩුව විසින්
හමුද්ාව තදින්ම ශේ පාලන කටතුතුවලට හා ආර්කයක කටතුතුවලට
සම්බන්න කර ගන්නා ලද් බව. පුභගිය ආණ්ඩුශවන් සම්බන්න කර
ගත්තා. තවමත් ඒක ඒ විධියටම කරශගන යනවා. මා හිතන
විධියට විගණනයට අයිති ශනොශවන අරමුද්ල් ශ්රී ලශකා ිවින
හමුද්ාශව් ආයතන සතුව තරම් ශවන ශකොශහේවත් නැතිව ඇති.
එවැනි වි ාල අරමුද්ල් ්රමාණයක්කය තිශබනවා. එතශකොට ශම්වාශත
විවින ශහොරකම් කර හුභ වුණු හමුද්ාශව් ශලොක්කයකන් සිටිනවා.
හමුද්ාශව් සමහර ශලොක්කයකන් හුභ ශවලා තිශබන්ශන්
ශේ පාලනඥයින්ට උද්ව් කරන්න ගිහිල්ලායි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ද්ැන් ශවලා තිශබන්ශන්
ශමොකක්කයද්? 100 තුේනය අවසන් වුණාට පසාශසේ සිශහල, ශද්මළ
ශද්ශගොල්ලන්ශේම ද්රුවන් පැහැර ගන්නවා. සමහර අයට නම්
ද්රුවන් ශවන්ශන් සිශහල ද්රුවන් විතරයිශන්. අපට නම් එශහම
්ර ානයක්කය නැහැ. ශම් රශ ඕනෑම ද්රුශවක්කය අපට නම් ද්රුශවක්කය.
අපි ද්න්නවා, නාවික හමුද්ාශව් සමහර ශලොක්කයශකෝ කපුපම් ගන්න
ද්රුවන් පැහැරශගන ගිය බව. ඒවා නි ාචිතව ඔපුපු වුණු කරුණු.
තුේනයට කිසිම සම්බන්නයක්කය නැහැ. සමහර විට ඒ අය තුේනය
කාලශතත් ශකොළඹට ශවලා පිසාුභ නටමින් තමයි ින්න ඇත්ශත්.
ශේ පාලනඥයන්ට කත් අදින තුද් හමුද්ාශව් සමහර ශලොක්කයශකෝ
ශකොළඹ තමයි ින්ශන්. තුේනයට ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ විධියට
ද්රුවන් උසාසාශගන ගිහිල්ලා කපුපම් අරශගන මරපු අය ද්ැන් තුද්
වීරශයෝ කරන්න ඕනෑ ද. ඒක ලශකාශව් ශමොන තිතිය අනුව
ගත්තත් වැරදියිශන්. ඒ නිසා අපි ශමන්න ශම්ක හරි සීරු
මාරුශවන් ශතෝරා ගන්න ඕනෑ. ශමොකද්, අපි ශහොඳටම ද්න්නවා,
ද්ැනුත් හමුද්ාශව් ශචෝද්නා ිදිරිපත් වන හුඟක්කය නිලනාරින්
ශවනුශවන් හමුද්ාශව්ම නිලනාරින්, හමුද්ාශව්ම තිති අශ උද්ව්
කරන බව.

රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිශබන කාලය අවසානයි.

රු බිමල් රත්නායක මහතා

(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ශහොඳයි, මට තව විනා, යක්කය ලබා ශද්න්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එශහමත් තිම යදීයි සමහර අය
තිතිශයන් වැරදිකරුවන් ශවන්ශන්, සමහර අයශේ නඩු ශමශහම
යන්ශන්. ශම් පනත් ශකටුම්පත හරහා එක පැත්තකින් ලශකාශව්
ශේ පාලනඥයින්, ආරක්කයෂ්ඨක අශ
ශහෝ රජශත ශවනත්
නිලනාරියකු විශේශීය අධිරාජයවාදී අරමුණු සහිත රටවලට ම ලි
දීමට ජනතා විමුක්කයති ශපරමුණ ව ශයන් අපි විරුේනයි. හැබැයි, ඒ
ශපොරට අද්හසට, ශපොරට තිරයට මුවා ශවලා -විශ ේෂ්ඨශයන් තුේනය
තුළත්, තුේනශයන් පුභවත්- රශ තිතියටත්, හමුද්ාශව් තිතියටත්
එහාට ගිහිල්ලා කටතුතු කරපු විවින පුේගලයන්, ශේ පාලනඥයන්,
රජශත නිලනාරින් සිටිනවා. ඒ අය සම්බන්නව අශපු ලශකාව
ඇතුළත අනිවාර්යශයන්ම තිතිමය, අධිකරණ ක්රියාවලියක්කය යා
තුතුයි. ද්ැන් ශම් ආණ්ඩුව යටශත් ශවලා තිශබන ශේ ශමොකක්කයද්?
Bribery Commission එශක්කය හිටපු අනයක්කයෂ්ඨ ජනරාල්තුමිය ශගද්ර
යැව්ශව් ඇයි? ඇහුවාම කිව්ශව්, "හමුද්ාශව් උද්වියට විරුේනව

පමක්කයෂ්ඨණ පටන් ගත්ත නිසාය." කියායි. අපි ශහොඳටම ද්න්නවා
එශහම ශනොශවයි කියා. විරුේන පාර් ාවශයන් ආණ්ඩු පාර් ාවයට
පැනපු, ආණ්ඩුශව් ඇමතිකම් ගත්ත හතර පසාශද්ශනකුට ශහොරකම්
පිළිබඳ ශචෝද්නා තිබුණා. සමහර අය අද් ශමතැන කථා කළා.
Bribery Commission එක ඒ ශගොල්ලන්ශේ investigations
පටන් ගන්නශකොට ජනාධිපතිවරයා කිව්වා, "මම හමුද්ාශව්
කාටවත් විරුේනව පමක්කයෂ්ඨණ කරන්න ශද්න්ශන් නැහැ." කියා. අපි
හිතනවා, රශ තිතිය ජනාධිපතිවරයාට වඩා ශලොකුයි කියා. ඒ
නිසා ඒ තිතිය අනුව, වැරදි කරපු අයට -ලශකාශව් තිතිය අනුවපමක්කයෂ්ඨණ කරන එශක්කය වැරැේද්ක්කය නැහැ. නැත්නම් හමුද්ාවක්කය
පවත්වා ශගන යන්න බැහැ. මම ඇත්තටම සතුටු ශවනවා,
හමුද්ාපතිතුමා දිගන සිේධිශයන් පසාශසේ ිතා සිනි ්රකා යක්කය කිමම
ගැන. එතුමා ශමොකක්කයද් කිව්ශව්? "හැම හමුද්ාවකම වැරදි කරන
අය සිටිනවා. වැරදි කරන අයට ද්ඬුවම් ශද්න්න හමුද්ාශව් තිතියක්කය
තිශබනවා. දිගන ජාතිවාදී සිරටවීම්වලට හිටපු ශසොල්ද්ාරටවන් ශහෝ
ින්න ශසොල්ද්ාරටවන් ශද්ශද්නකු සම්බන්නයි. ඒ අයට විරුේනව
කටතුතු කරනවා." කියා. ඒ වාශේම එතුමා ඒශකන් මුව)
හමුද්ාශව්ම නම කැත කර ගත්ශත් නැහැ. හමුද්ාශව් නම කැත
ශවන්ශන් විශ ේෂ්ඨශයන් තුේනශයන් පසාශසේ ශහොරකම් කර, රාජය
ශේශපොළ වශචා කරපු පුේගලයන් ආරක්කයෂ්ඨා කර ගත්ශතොත් තමයි.
ඒ නිසා ජනතා විමුක්කයති ශපරමුණ විධියට අපට, ශම් ආණ්ඩුශව්
තිශබන අධිරාජයවාදී ගැතිකම සමඟ ශම් පනත් ශකටුම්පතට
සහශයෝගයක්කය ලබා ශද්න්න බැහැ. නමුත්, ශම් ශද්පැත්ත ගැනම අපි
අවනාරණය කරනවා, ද්කිනවා. එක පැත්තකින් රට ම ලි ශද්න්න
අව ය නැහැ වාශේම ඒ, "රට ම ලි ශද්න්න අව ය නැහැ." කියන
එකට මුවා ශවලා ශහොරු සහ තක්කයක,  පුේගලයින් ආරක්කයෂ්ඨා
ශවන්නත් ඕනෑ නැහැයි කියන එකයි අශපු සාථාවරය වන්ශන්.
ශබොශහොම සාතුතියි.

රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොම සාතුතියි. මීය ළඟට, ගරු මන්ූ ර් මන්ත්රීතුමා.
ඔබතුමාට විනා,  04ක කාලයක්කය තිශබනවා.

[பி.ப. 5.15]

රු මුහේමදු ඉේරාහිේ මුහේමදු මන්සූර් මහතා

(மொண்புமிகு முஹம்மது இப்ரொஹிம் முஹம்மது மன்சூர்)

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor)
பிஸ்மில்லொஹிர் ரஹ்மொனிர் ரஹீம்.
தகௌரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள,
குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் (திருத்தச்)
சட்டமூலம் ததொடர்பொன விவொதத்தில் கலந்துதகொண்டு
என்னுகடய கருத்கதயும் முன்கவப்பதற்கு வொய்ப்பளித்
தகமக்கு முதலில் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகின்மறன்.
கொலத்திற்குக் கொலம் சட்டத் திருத்தம் தகொண்டு வரப்பட
மவண்டிய மதகவ எழுவதற்கொன கொரணம், அவ்வப்மபொது
எழுகின்ற சவொல்கள் அல்லது நகடமுகறச் சிக்கல்கமளயொகும்.
அதொவது நொட்டில் சட்டத்கதயும் ஒழுங்ககயும் மிகக்
கூர்கமயொக, வழுக்கள் இல்லொமல் மநொோ்கமயொக நகடமுகறப்
படுத்துவதற்கொகமவ
குறித்த
சட்டத்
திருத்தங்கள்
தகொண்டுவரப்படுகின்றன. அந்த வககயில் மதகவப்படுகின்ற
சட்டமூலங்ககள உருவொக்கி நகடமுகறப்படுத்த மவண்டும்.
தகௌரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, இந்த
நொட்டிற்குத் மதகவப்படுகின்ற மிக முக்கியமொன சட்டத்
திருத்ததமொன்று இற்கறவகரக்கும் தகொண்டுவரப்படொகம
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பற்றிய விடயத்கத உங்களுகடய கவனத்துக்குக் தகொண்டு
வருகின்மறன். அதொவது, குறித்த சட்டத் திருத்தங்கள் எல்லொம்
குற்றவொளிகள் தப்பித்துவிடக்கூடொது, நொட்டிமல குற்றங்கள்
இயன்றவகர ஒைிக்கப்பட மவண்டும் என்ற மநொக்கில்தொன்
தகொண்டுவரப்படுகின்றன.
குற்றவொளிகள்
யொரும்
தப்பித்துவிடக்கூடொது என்பதற்கொக எடுக்கிற கவனத்கதப்
மபொன்று, எந்ததவொரு நிரபரொதியும் தண்டிக்கப் பட்டுவிடக்
கூடொது என்பதிலும் கவனம் தசலுத்தப் படமவண்டிய
அவசியம் இருக்கின்றது. ஆனொல், இந்த நொட்டிமல நீண்ட
கொலமொக நிரபரொதிகளும் தண்டிக்கப்படுகின்ற நிகலகம ஏமதொ
ஒரு வககயில் நடந்மதறிக்தகொண்டுதொன் இருக்கின்றது.
அதொவது, குற்றம் சுமத்தப்பட்ட ஒரு சந்மதக நபர் தபொலிஸ்
நிகலயத்தில் மொத்திரமல்ல, நீதிமன்றத்திலும்கூட குற்றவொளி
யொக நடொத்தப்படுகின்ற நிகலகம இலங்ககயிமல மிகத்
தொரொளமொகமவ கொணப்படுகின்றது.
அதுமொத்திரமல்லொமல், குற்றம் சுமத்தப்பட்ட சில சந்மதக
நபர்கள் விளக்கமறியல் ககதிகள் என்ற அடிப்பகடயில்கூட
தண்டிக்கப்படுகின்றொர்கள்
என்பகதயும்
இங்கு
நொன்
கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன். குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர்
நிரபரொதியொக இருப்பதற்குக்கூட வொய்ப்பிருக்கிறது. அப்படி
தயன்றொல், அவர் நிரபரொதிதயன்று நீதிமன்றம் கொணும்
வகரக்கும் விளக்க மறியற்சொகலயிமல அவர் நடொத்தப்
படுகின்ற விதத்கதயும் அவருக்கு அளிக்கப்படுகின்ற பொொிய
தண்டகனயொகமவ நொன் கொண்கின்மறன். இந்த நகடமுகற
ஒைிக்கப்படமவண்டும்.
குற்றம்
சுமத்தப்பட்டவர்கள்
குற்றவொளிகளொகத் தீர்மொனிக்கப்படும் வகரக்கும் அவர்கள்
எந்த வககயிலும், எந்த அடிப்பகடயிலும் தண்டிக்கப்
பட்டுவிடக்கூடொது என்பதில் சட்டத்துகற தன்னுகடய
கவனத்கதச்
தசலுத்தமவண்டுதமன்று
மகட்டுக்
தகொள்கின்மறன்.
இன்னும் மிக முக்கியமொனததொரு விடயத்கத நொன் இந்த
இடத்திமல தசொல்ல மவண்டும். அதொவது, விளக்கமறியலிமல
கவக்கப்படுகின்ற சந்மதகநபர்கள்கூட, ஏற்தகனமவ குற்றம்
சுமத்தப்பட்டுத் தண்டகன வைங்கப்பட்டவர்கமளொடுதொன்
சிகறயில்
அகடக்கப்படுகிறொர்கள்;
பரொமொிக்கப்படு
கின்றொர்கள். அது மிக மமொசமொன ஒரு நிகலகமயொக, நீதி
தவறிய விடயமொகக் கொணப்படுகிறது. எனமவ, தகௌரவ
அகமச்சர்
அவர்கள்
இதகனக்
குறித்துக்தகொண்டு,
எதிர்கொலத்திமல இவ்வொறொன நிகலகமகய ஒைிக்கக்கூடிய
விதத்தில் தீர்மொனம் மமற்தகொண்டு, அதகன நகடமுகறக்குக்
தகொண்டுவரமவண்டுதமன்று மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
அமதமபொன்றுதொன், நீதித்துகறயிலுள்ள நீதவொன்களொக
இருந்தொலும் சொி, தபொலிஸ் நிகலயப் தபொறுப்பதிகொொியொக
இருந்தொலும் சொி, அல்லது விடயத்துக்குப் தபொறுப்பொன
தபொலிஸ் அதிகொொிகளொக இருந்தொலும் சொி, அல்லது குற்றவியல்
பகுதிக்குொிய
தபொறுப்பதிகொொியொக
இருந்தொலும்
சொி,
அவர்களுகடய நடத்கதயும் அவர்களுகடய குணொம்சமும்
சட்டத்கதத் தீர்மொனிக்கின்றகவயொக அகமந்துவிடக்கூடொது.
அதொவது, அவர்களது நடத்கதயும் தன்கமயும் ஒழுக்கமும்
சட்டத்கதப் பிகையொகத் தீர்மொனிக்கின்றகவயொக, சட்டத்கதப்
பிகையொகப் பிரதிபலிக்கின்றகவயொக அகமந்துவிடக்கூடொது.
ஆனொல், அவ்வொறொன நிகழ்வுகள் பல்மவறு இடங்களிமல
இடம்தபற்றுக்
தகொண்டிருக்கின்றன.
அவர்களுகடய
குணொம்சம்,
நடத்கத,
ஒழுக்கம்
என்பன
அதகனத்
தீர்மொனிக்கின்ற
விடயங்களொக
இருக்கின்றன.
அதிமல
மிகக்கூடிய கவனம் தசலுத்த மவண்டும்.
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රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමා, කාලය අවසානයි.

රු මුහේමදු ඉේරාහිේ මුහේමදු මන්සූර් මහතා

(மொண்புமிகு முஹம்மது இப்ரொஹிம் முஹம்மது மன்சூர்)

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor)

Give me one more minute, please.

இதகனக் கண்கொணிக்கின்ற வககயில் ஒரு தபொறி
முகறகய நீதித்துகற ஏற்படுத்த மவண்டும். நீதவொன்களொக
இருந்தொலும் சொி அல்லது தபொலிஸ் நிகலயப் தபொறுப்பதிகொொி
களொக இருந்தொலும் சொி, அல்லது நீதி, சட்டம், ஒழுங்கக
நிகலநொட்டும் தபொறுப்புள்ள அதிகொொிகள் யொரொக இருந்தொலும்
சொி, அவர்கள் நீதியொக, மநர்கமயொக, தநறி தவறொது
தங்களுகடய கடகமககள நிகறமவற் றுகின்றொர்களொ
என்பகதக்
கண்கொணிக்கின்ற
தபொறிமுகற
நிச்சயமொக
உருவொக்கப்படமவண்டும்.
அதகன
மீறுகின்றவர்கள்
தண்டிக்கப்பட மவண்டும். அதுபற்றிக் குறித்த அகமச்சு
கவனதமடுக்க மவண்டுதமன்று மகட்டு, வொய்ப்புக்கு நன்றி
கூறி, விகடதபறுகின்மறன்.

[අ.භා. 4.12]

රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් පනත් ශකටුම්පශත්
හැඩරුව ශගන බැ දවාම අපට ශපශනනවා, ශබොශහොම බැගෑපත්,
වහල් තත්ත්වයකින් තමයි ශමය පළමුශවන්ම ිදිරිපත් වුශණ්
කියන එක. ශහොඳ ශවලාවට අධිකරණය විසින් ශමහි ශවනසාකම්
ගණනාවක්කය කරන්නට ශයරටණා. ඒ නිසා සශවිනානය, අන්තර් රාජය
සශවිනානයක්කය කියලාම නියම කරන්න අමාතයතුමියට සිේන වුණා.
මම වි ාවාස කරනවා, අර පළාත් සභා පනත් ශකටුම්පතට වාශේ
ශම් පනත් ශකටුම්පතට අධිකරණශයන් බැහැර කරපුවා කාරක
සභා අවසාථාශව්දී රිශගවන්න එන එකක්කය නැහැ කියලා. මම ඒ
වි ාවාසය ඇතුවයි කථා කරන්ශන්. නමුත් මම ද්න්ශන් නැහැ, ශම්
ආණ්ඩුව යටශත් කුමකින් කුමක්කය ශවයිද් කියලා.
ශද්වනුව, ගිවිුභම්ගත රටවල් එක්කයකත්, ගිවිුභම් නැති රටවල්
එක්කයකත් යම් අපරානයක්කය සම්බන්නශයන් අරශගන බැ දශවොත්, ඒ
අපරානය අශපු රශ අපරානයක්කය ශනොශවයි නම්, එය අපරානයක්කය
කියන ගණයට ඇතුළත් ශවන්ශන් නැහැ කියන එක කිව්වා. එශසේ
නම් ිසාශසල්ලාම මම ිල්ලන්ශන් ශමයයි. ශවනත් රටකින් ශහෝ
ශවනත් අන්තර් රාජය සශවිනානයකින් යම්කිසි ිල්ලීමක්කය එන විට,
අපි ිසාශසල්ලාම බලන්න ඕනෑ, ශම් පුේගලයාට අපරානයක්කය
සම්බන්නශයන් ශම් රශ
යම් පමක්කයෂ්ඨණයක්කය කරලා නඩු
කටතුත්තකට ගිහින් තිශබනවාද් කියලා. එශසේ ගිහින් නැත්නම් අපි
වහාම ඒ කටතුත්ත ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. ශමොකද්, අශපු රශ
මිනිුභන්ශේ අපරාන පිළිබඳ කටතුතු කිමම අශපු අයිතියක්කය.
ශේ පාලන විද්යාශව් 'සාවවමභාවය' පිළිබඳව අ දත් මතයක්කය
තිශබනවා. ඒ තමයි එශහම සාවවමභාවයක්කය නැහැ, අශපු
සාවවමභාවය අන්තර් ජාතික ගිවිුභම්වලට යටත් කියන එක.
නමුත් ඇශමරිකාශව් සාවවමභාවය යටත් නැහැ; බ්රිතානයශත
සාවවමභාවය යටත් නැහැ. ිරාක තුේනය ශමොන තරම් මානව
විශරෝ ධ අපරාන කළා කිව්වත්, ඒ අය විමසීමක්කය කරන්ශන් නැහැ,
"අශපු රශටත් ඒක අපරානයක්කය; උඹලාශේ රශටත් අපරානයක්කය; ඒ
අපරානය පිළිබඳව අපට ශතොරතුරු එවපන්" කියලා. අපි එශහම
අහලා නැහැ. මූලික ව ශයන් සිේන ශවන්ශන් බලවත් රටවල්
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු වාුභශේව නානායක්කයකාර මහතා]

තමන්ට වුවමනා හැටියට අශනකුත් රටවල් ශමශහයවා ගැතිමට,
ම ටු කර ගැතිමට එක්කයතරා පිළිශවළක බල අධිකාරයක්කය ඇති කර
ගැතිම. ඒ බව සම්පූර්ණශයන්ම මම වි ාවාස කරනවා. අශපු
ඇමතිතුමියයි මමයි කථා කරනශකොට ඇමතිතුමිය කිව්වා, "යම්
අපරානයක්කය පිළිබඳව යම් ශතොරතුරක්කය ිල් දශවොත් ශද්න්ශන්
ශතොරතුර විතරයි; උද්ර්පණයක්කය නැහැ" කියලා. නමුත් උද්ර්පණය
එන්ශන් ශවන තැනකින්. ඒ, උද්ර්පණ තිතිශයන්. ඒ වාශේම
බලහත්කාරශයන් අතුරුද්හන් කිමම්වලින් සිය ද තැනැත්තන්
ආරක්කයෂ්ඨා කිමම සඳහා වූ තිතිශයන්. ඒ වාශේම OMP එශක්කය
තිතිශයන් තවත් ශතොරතුරු එකතු කර ගන්නවා. ිතින් ශම්වා
සියල්ලම එකට ගැට ගැහුවාම තමයි අපරානයක්කය පිළිබඳ ශම්
උද්ර්පණ ිල්ලීම එන්ශන්. එතශකොට අපි ශම් පනත් ශකටුම්පතට
ශම් ශේ ඇතුළත් කළ තුතුයි. මම ඇමතිතුමියට මඟදි හමුශවලා ඒ
බව කිව්වා. යම් අපරානයක්කය පිළිබඳව ශකොශහන් හරි ිල්ලීමක්කය
ආව හැටිශත අපි බලනවා, ඒක අශපු රශ අපරානයක්කයද් කියලා.
ඔව්, එතශකොට අශපු පුේගලයා සම්බන්නශයන් අපි ඒ අපරාන නඩු
කටතුතු ආරම්භ කරනවා. අපරාන නඩු කටතුතු ආරම්භ කරලා අපි
නඩු කටතුත්තක්කය ගත්ශතොත්, අපට පුව)වන් ඒ ිල්ලීම ්රතික්කයශෂ්ඨේප
කරන්න. අශපු නඩු කටතුත්ශතන් පුේගලයා නිද්හසා ශවන්නත්
පුව)වන්; වරද්කාරයා ශවන්නත් පුව)වන්. වරද්කාරයා වුණත්,
නිද්හසා වුණත් තවරටරටත් අශපු බැඳීමක්කය නැහැ, ඒ ශවනත් රටකින්
කරන, ශවනත් සශවිනානයකින් කරන ිල්ලීමට එකඟ ශවන්න.
මම කියන්ශන් අපි පනත් ශකටුම්පතට වගන්තියක්කය ද්ැම්මා ශහෝ
ශනොද්ැම්මා ශහෝ යම්කිසි ිල්ලීමක්කය ආපු හැටිශතම ඒක අශපු රශ
වරද්ක්කය නම්, අපරානයක්කය නම් අපි අශපු කටතුත්ත කරමු කියලායි.
අශපු රශ මිනිුභන් ගැන අපි කටතුතු කරමු. හැබැයි, අශපු රශ
ශකශනක්කය -අශපු පුරවැසිශයක්කය- ශවනත් රටකට ගිහින් අපරානයක්කය
කරලා තිබුශණොත්, ඒ අපරානය සම්බන්නශයන් ඒ රට කරන
ගශව්ෂ්ඨණවලට අපි උද්වු කරන එක තුතුකමක්කය. ඒ ගැන කිසිම
්ර ානයක්කය නැහැ. ඒ, අශපු රශ ශකශනක්කය යම් රටක ගිහින්
අපරානයක්කය කශළොත්. හැබැයි, අශපු රශ සිරටවූ සිරටවීම් පිළිබඳව
ශවනත් රටකට අශපන් එශහම පුේගලශයක්කය ිල්ලන්නත් බැහැ;
ශතොරතුරු ිල්ලන්නත් බැහැ. අන්න ඒ තැන ිඳශගන අපට
කටතුතු කරන්න පුව)වන් නම්, අශපු සාවවමභාවය ආරක්කයෂ්ඨා
ශවනවා. නමුත් අද් ශම් පනත් ශකටුම්පශත් තිශබන විධියට ශම්වා
විවිතයි. ශමන්න ශම් විවිත කවුව) වසා ද්මන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මම
කියනවා, අර කිව්ව විධියටම තවත් පනත් කීපයක්කය එක්කයක එකට
ගත්තාමයි ශම් පනත් ශකටුම්පශත් තිශබන බරපතළකම
තිශබන්ශන් කියන එක.
ඊළඟට, බැන් කී මූන් මහත්මයා හා අශපු මහින්ද් රාජපක්කයෂ්ඨ
මහත්මයා ගිවිුභමක්කය අත්සන් කළා කියලා කිව්වා. නැහැ, ගිවිුභමක්කය
ශනොශවයි. ඒකාබේන ්රකා යක්කය කළා. අපි ද්න්නවා, ඒකාබේන
්රකා ගිවිුභම් ශනොවන බව. ඒකාබේන ්රකා යකට ගිවිුභමක්කය
කියන ශකශනකුට ඕනෑ විධියකට, ඕනෑ ශද්යකට, ඕනෑ ශද්යක්කය
කියන්න පුව)වන්. ශම් ඒකාබේන ්රකා ශත තිශබන කරුණු
ශවනුශවන් අපි ශපති සිටිනවා. ඒ ගැන කිසිම සැකයක්කය නැහැ. අපි
එශසේ ශපති සිටින අතර තුද් අපරාන තිශබනවා නම්, තුද් අපරාන
සම්බන්නශයන් ක්රියා කිමමට අපි කවුරුවත් විරුේන ශවන්ශන්
නැහැයි කියලා මම වි ාවාස කරනවා. ඇත්තටම තුේනශතදී ිතා
වීරත්වශයන් ක්රියා කරපු ශකශනක්කය තුද් අපරානයක්කය කරලා
තිශබනවා නම්, ඔහුට ශද්න ද්ඬුවශම්දී ඔහුශේ වීරත්වය සලකලා
විනි ාචයකාරවරයා ශබොශහෝ ශසයින්ම ුභව) ද්ඬුවමක්කය ශද්යි කියලා
මම හිතනවා. ඒ විධියට ශම් කාරණාව දිහා බලන්න ඕනෑ කියලායි
මම වි ාවාස කරන්ශන්.
ඊළඟට, අශපු රශ සිරටවූ ශද්යක්කය ගැන කිසිම ශවලාවක අශපු
රශ පුරවැසිශයක්කය සම්බන්නශයන් කිසිශසේත්ම ශවනත් රටකට

ශතොරතුරු ශද්න්නවත්, සාක්කයෂි ශද්න්නවත් වුවමනාවක්කය නැහැ. ද්ැන්
ශම්ක ශකශරන්ශන් දූෂ්ඨණයට විරුේනව නම්, මම නම්
සම්පූර්ණශයන්ම ශම්කට එකඟයි. එශහම නම් දූෂ්ඨණයට
විරුේනවයි කියලා ද්ාන්න. "ශම් රශ ශහොරකම් කරපු මුද්ල් යම්
යම් තැන්වල හශගලා තිශබනවා. ඒ අපරාන ශම් රශ සිේන ශවලා
තිශබනවා. ශවන රටවල්වලට ගිහිල්ලායි ඒවා හශගලා
තිශබන්ශන්. අන්න ඒවා ශහොයා බලන්නයි ශම් තිතිය ශේන්ශන්.
අන්න ඒ ශතොරතුරු ගන්නයි අපි ශම්වා කරන්ශන්." කියලා ද්ාන්න.
ඒවා රටවල් රටවල් අතර ඇති ශවන්න පුව)වන් ගිවිුභම්. මම නම්
ඒ ගැන කිසිශසේත්ම විරුේන ශවන්ශන් නැහැ. තමුන්නාන්ශසේලා
කියන්ශන් ශම්ක දූෂ්ඨණ විශරෝ ධ පනතක්කය කියලා. අජිත් පී. ශපශර්රා
රාජය ඇමතිතුමා මට ටිකක්කය හිනා යන විධියටයි කථා කශළේ.
"දූෂ්ඨණයට විරුේන ක ටිය ශම්කට පක්කයෂ්ඨ ශවන්න ඕනෑ. දූෂ්ඨණයට
පක්කයෂ්ඨ අය ශම්කට විරුේන ශවන්න ඕනෑ" කියලා එතුමා කිව්වා.
ශම් තරම් සරල සමීය කරණයකට එතුමා ආශව් ශකොශහොමද් කියලා
මම ද්න්ශන් නැහැ. ශම්ශක්කය තිශබන්ශන්, "අපරාන" කියලායි;
"දූෂ්ඨණ" කියලා ශනොශවයි. දූෂ්ඨණයත් අපරානයක්කය තමයි. දූෂ්ඨණය
අපරානයක්කය වුණත්, දූෂ්ඨණය සම්බන්නශයන් ශවනම කෑල්ලක්කය,
ශවනම වගන්තියක්කය තිශබනවා නම්, අපට පුව)වන් ශම් ගැන
තමුන්නාන්ශසේලා ඔය කියන කථාව පිළිගන්න. නමුත්, දූෂ්ඨණය
පිළිබඳ කථාවට වඩා තමුන්නාන්ශසේලා ශනොශයකුත් තැන්වලට
පුේගලයන් යවලා බැ දවා ශන්. ඒ බලපු තැන්වලින් ශමොනවාවත්
්රතිඵලයක්කය අරශගන ආශව් නැහැ. තමුන්නාන්ශසේලා ශම්ක
ද්ැම්මයි කියලා ශමොනවාවත් අ දත් ්රතිඵලයක්කය ලබා ගන්න
පුව)වන්ද්? [බානා කිමමක්කය] ඇයි? ගියා. ශමශහේ ින්න ශබොශහෝම
විේවත් පුේගලයන් ශනොශයක්කය තැන්වල ගිහිල්ලා ශසොයා බැ දවා.
නමුත්, ශමොනවාවත් ශසොයා ගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා ශම්
සම්මුතිය, දූෂ්ඨණය අල්ලන්න කියලා මට නම් පිළිගන්න බැහැ.
අර්නින මශහේන්ද්රන් ශමොන තරම් වි ාල අපරානයක්කය ද් ශම් රටට
කශළේ? ඒ අපරානය සම්බන්නශයන් ද්ැන් ශම් මිනිහාව අපට ශම්
රශ උසාවියකට කැන්ද්ා ගන්න බැරි ශවලා තිශබනවා ශන්. ද්ැන්
ශම් රශ උසාවිශත ඔහු විත්තිකරුශවක්කය. ද්ැනට තිශබන නඩුශව්
පවා ඔහු විත්තිකරුශවක්කය. ඒ විත්තිකාරයා පිළිබඳව පමක්කයෂ්ඨණ
පවත්වන්න ඔහුව ශපොලීසියට ශගන්වා ගන්නත් බැහැ; උසාවියට
ශගන්වා ගන්නත් බැහැ. ගරු ඇමතිතුමියනි, ද්ැන් සිශගපුපූරුව ශම්
ගිවිුභමට පාර් ාවකරුශවක්කය ද්?

රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඒ අය අන්තර්ජාතික සශවිනාන හැටියට,-[බානා කිමමක්කය]

රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මම අහන්ශන් සිශගපුපූරුව ශම්කට පාර් ාවකරුශවක්කයද්?

රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

සිශගපුපූරුව පාර් ාවකරුශවක්කය තමයි.

රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ශහොඳයි, සිශගපුපූරුව ශම් ගිවිුභශම් නැහැ කියලා අපි හිතමු.
සිශගපුපූරුව ශමවැනි පනතක්කය සම්මත කරලා තිශබනවාද්?
ඔබතුමිය ශමොකක්කයද් කියන්ශන්?
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රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමතුමාට තිශබන සැලකිල්ල
නිසා ශම් ශවලාශව් ශම් ්ර ානයට උත්තරයක්කය ශද්නවා. 1001දී ඇති
කරපු මුල් පනතට අනුව ශපොරට රාජය මණ්ඩලශත සාමාජික රටවල්
අතර තමයි ශම් එකඟතාව තිබුශණ්.

රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ද්ැන් ඒක පුව)ල් කිමමක්කය ශන් කශළේ?

රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ද්ැන් පුව)ල් කිමම තුළ කලාපීය සශවිනානවල එකට ින්න අය,
ඒ වාශේම අන්තර්ජාතික සශවිනානත් එක්කයක කටතුතු කරන ශකොට
ඒ තුළ ින්න රටවල් හැම එකක්කයම ශම්ශක්කය ශකොටසාකාරශයක්කය
බවට පත් ශවනවා.

රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ශම් සම්මුතිශත?

රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඔව්, සම්මුතිශත.

රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)
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රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඔබතුමිය කියන්න, ශම් පනත් ශකටුම්පත නිසා අපට එශහම
ශද්යක්කය කර ගන්න පුව)වන්ද් කියලා.

රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

අර්නින මශහේන්ද්රන් කියන පුේගලයා ගැන විතරක්කය ශනොශවයි,
ඔබතුමා තව තව පුේගලයන් ගැන ඇහුවත්, මට එශහම කියන්න
පුව)වන්කමක්කය නැහැ. ශම් පනත් ශකටුම්පත් සම්මත කරන්ශන්
පුේගලශයකු ිලක්කයක කර ශගන ශනොශවයි, ගරු මන්ත්රීතුමනි.

රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ශම් රශ සිරට වූ ශලොකුම අපරානය වන මහ බැශකු බැුමම්කර
සිේධියට අද්ාළ අපරානය කරපු ශම් පුේගලයා සම්බන්නශයන් ශම්
පනත් ශකටුම්පතින් අපට කරන්න ශද්යක්කය නැත්නම්, අපි ශම්
පනත් ශකටුම්පත පුච්චමු. ශම් පනත් ශකටුම්පත් සම්මත කරලා
ශකොපමණ ද්වසක්කය ගිහින් ශම් වැඩය-

රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, කාලය අවසානයි.

රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට විනා, යක්කය ශද්න්න. ිතා
වැද්ගත් කාරණයක්කය කියලා මශේ කථාව අවසන් කරනවා.

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

හරි, ඒ අනුව ද්ැන් අපට ශමොකක්කයද් කරන්න පුව)වන්? අර්නින
මශහේන්ද්රන් සිශගපුපූරුශව් හැශගිලා ින්නවා කියලා අපට
අන්තර්ජාතික ශපොලීසිය කියනවා. ඔහු සිශගපුපූරුශව් හැශගිලා
ින්නවා.

රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல)

ගරු ඇමතිතුමියනි, ශම් පනත් ශකටුම්පශත් 20වන වගන්තිය Clause 10 - බලන්න. 20වන වගන්තියට අද්ාළ ඔබතුමියශේ
සශශ ෝනනවල - Amendmentsවල - ිශග්රීසිශයන් ශමශසේ සඳහන්
වනවා:
“Delete line 22 and substitute the following:
'such request to a competent authority or as required,' ”.

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

මම ඒ සම්බන්නශයන් නම් ශමොකුත් පමක්කයෂ්ඨණ කරලා නැහැ.
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ සම්බන්නශයන් පමක්කයෂ්ඨණ කරන අයශගන් ඒ
ගැන අහන්න ඕනෑ.

රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

අර්නින මශහේන්ද්රන්ව නැවත ශම් රටට ශගන්වා ශගන, ඔහු ශම්
රශ දී කරපු අපරානයක්කය ගැන අපට ඔහුව ඒ නඩුවට ිදිරිපත් කර
ගන්න බැරි නම්, අශන්! ශම් සම්මුති ශමොකටද්, ශම් පනත්
ශමොකටද්?

ද්ැන් බලන්න, සිශහල පිටපශත් 20වන වගන්තියට අද්ාළ
සශශ ෝනනවල තිශබනවා, "බලනරශයකුට ශහෝ නියම කරන පරිදි
ශකොළඹ මශහසාත්රාත්" කියලා. ිශග්රීසි Amendmentsවල
තිශබනවා, “competent authority” කියලා. සිශහල එශක්කය
තිශබනවා, "ශකොළඹ මශහසාත්රාත්" කියලා. ශම් පරිවර්තන ශද්ක
පමණක්කය ශනොශවයි, ශම් ලියවිලි ශද්කම එකිශනකට පරසාපරයි.
මම ශම්ක තමුන්නාන්ශසේලාට කියන්ශන් එම නිසායි. ශම්
"මශහසාත්රාත්" කියන වචනය ිශග්රීසි එශක්කය එකම තැනකවත් මම
ද්ැක්කයශක්කය නැහැ. ිශග්රීසි එශක්කය තිශබන්ශන් "law enforcement
authorities" කියලායි. "මශහේසාත්රාත්" කියලා තිශබන්ශන් සිශහල
එශක්කය පමණයි. මම ඒක ඔබතුමියට කලින්ම ශපන්නුම් කරනවා,
ඔබතුමිය ඒකට උත්තරයක්කය කියන්න.

රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද් ඔබතුමන්ලා සහශයෝගය දීලා අපට ශම්
පනත් ශකටුම්පත සම්මත කරලා ශද්න්න. ඊට පසාශසේ ඒ ගැන
බලන්න.

රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, සිශහල එශක්කයත්, ිශග්රීසි එශක්කයත් ශද්ශක්කයම ඒක
තිශබනවා.
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පාර්ලිශම්න්තුව
රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

සිශහල එශක්කය "මශහේසාත්රාත්" කියලා තිශබනවා.

රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඔබතුමා ශහොඳට කියවන්න. "භාර ගැතිම සඳහා එකී ිල්ලීම
නියමිත බලනරශයකුට ශහෝ අව ය විටදී ශකොළඹ මශහේසාත්රාත්"
කියලා
තිශබනවා.
ිසාශසල්ලා
ශම්ක
තිබුශණ්
අභියාචනාධිකරණශත සභාපතිට කියලායි.

රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

සමා ශවන්න, මම කියන්ශන් ශම්කයි. "ශකොළඹ මශහසාත්රාත්"
කියලා තිශබනවා. මම ඒක පිළිගත්තා. මම ඔබතුමියට කියන්ශන්
ිශග්රීසි පිටපශත් page 12වල Clause 10 කියවන්න කියායි.

රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ිශග්රීසිශයන් “competent authority” කියන එක සිශහල එශක්කය
“competent authority” කියලා ලියන්ශන් නැහැ, ගරු
මන්ත්රීතුමනි. එය ලියන්ශන් "නියමිත බලනරයා" කියලායි.

රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ශමහි තිශබන්ශන් "නියමිත බලනරයා" කියලා ශනොශවයි,
"ශකොළඹ මශහසාත්රාත්" කියලා ශන්?

රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඒ ශකොටසට කලින් මුල සිට ඔබතුමා කියවන්න. ඔබතුමාට
සිය දම ශගෞරවය ඇතුව මම ශම්ක කියන්ශන්.

රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

නැහැ, “competent authority” කියලා ිශග්රීසි එශක්කය තිශබනවා
නම්, සිශහල එශක්කය "නියමිත බලනරයා" කියන්ශන් නැතිව නියමිත බලනරයා මශහසාත්රාත් වන්න පුව)වන්- "මශහසාත්රාත්"
කියලා කියන්ශන් ඇයි? මම අහන්ශන් ශම් විධියට පරසාපරයක්කය
තිශබන්ශන් ඇයි කියලායි. ශමහි තිශබන්ශන් “competent
authority” කියලා. “ Competent authority” කියන්ශන් "නියමිත
බලනරයා". ඔබතුමිය ද්ැන් ශම් වුණු වැරැේද් හද්නවා මිසක්කය, වුණු
වැරැේද්ට නිකම් හුණු ගාන්න හද්න්න එපා. එශසේ කියමින්, ශම්
පනත් ශකටුම්පතට අපි විරුේන වන බවත් කියමින් මා නිහඬ
වනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට සාතුතියි.

රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

සාතුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමනි.
මීය  ළඟට, ගරු රන්ජන් රාමනායක නිශයෝජය ඇමතිතුමා.
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රු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ැන්ීමේ
නිගයෝජය අමාතයතුමා)

(மொண்புமிகு ரஞ்ஜன் ரொமநொயக்க - சமூக வலுவூட்டல்கள்
பிரதி அகமச்சர்)

(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social
Empowerment)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, සාපරා ධ කාරණාවලදී
අශනයෝනය සහශයෝගීතාව ද්ැක්කයවීශම් (සශශ ෝනන පනත්
ශකටුම්පත ගැන පක්කයෂ්ඨ විපක්කයෂ්ඨ මත සම්බන්නශයන් ජනතාව
ද්ැනුවත් වුණා. ආණ්ඩු පක්කයෂ්ඨශයන් කියේදි ශමය ්රගතිශීලී පනතක්කය
ශලස හුවා ද්ක්කයවන්න හද්නවා; ශහොරුන් ම යගන්වන පනතක්කය ශලස
හුවා ද්ක්කයවන්න හද්නවා. ආණ්ඩු පක්කයෂ්ඨශයන් එශලස ශම් පනත්
ශකටුම්පත ්රගතිශීලී ජනතාවාදී එකක්කය කියලා කියේදි, විපක්කයෂ්ඨය
විසින් ඒත්තු ගන්වන්න හද්නවා; විසාතර කරන්න හද්නවා; අර්ථ
කථනය කරන්න හද්නවා; ශමය ශචොක්කයල වලින් වට වුණු තිත්ත
ශපත්තක්කය කියලා. මා ගරු කරන වාුභශේව මැතිතුමා කියනවා,
"ශම් පනත වැඩක්කය නැහැ, එය පුච්චමු" කියලා.
ිතින් ජනතාවට ද්ැන් කුකුසක්කය හට ගන්නවා, ශම් පනශතන්
්රශයෝජනයක්කය තිශබනවාද් කියන එක ගැන. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, ශමම පනත් ශකටුම්පශත් ශබොශහොම පැහැදිලිව
කියලා තිශබනවා, ''යම් රටක පුේගලයකු අයථා අන්ද්මකින්
උපයා ගන්නා ලද් මුද්ලක්කය ශහෝ ශේපළක්කය ශවනත් රටක තිශබ් නම්
එකී ශේපළ ශහෝ මුද්ල් ශසොයා ගැතිමට අද්ාළ රශ සහශයෝගය
ලබා ගැතිම සඳහා ්රතිපාද්න ඇතුළත් කර ඇත.'' කියලා.
ශබොශහොම පැහැදිලියි. ඒ කියන්ශන්, යම් ශකශනකුට පිටරටක
තිශබන ශේපළක්කය ගැන ශතොරතුරක්කය තිශබනවා නම්, ඒ සිය ද
ශතොරතුරු ලබා ගැතිමට ්රතිපාද්න ශම් පනත් ශකටුම්පශත්
තිශබනවා.
ශමම පනත් ශකටුම්පශත් තවරටරටත් සඳහන් වනවා, ''යම්
රටක පවතින නඩු කටතුත්තක්කය සඳහා විශේ රටක සිටින
පුේගලයකුශේ සාක්කයෂියක්කය ශහෝ ශල්ඛ්නයක්කය ශහෝ අව ය වන්ශන්
නම් අද්ාළ සාක්කයෂිය වී, ශයෝ සාක්කයෂියක්කය මන්න් ශහෝ ලබා ගැතිශම්
්රතිපාද්න ද් ශමම පනත් ශකටුම්පශත් ඇතුළත් ශකොට ඇත.''
කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශහොරු අල්ලන්නට කැමැති
සහ ශහොරු අල්ලන්නට කැමැති නැති උද්විය පැහැදිලිව අද්
ශපශනනවා. ශහොරු අල්ලන්නට කැමති අය සහ ශහොරු
අල්ලන්නට කැමති නැති අය අද් ශහොඳට ශපශනනවා. මම
කියනවා, ශම් පනත් ශකටුම්පත ශචොකල වලින් ද්ැවටුණු තිත්ත
ශපත්තක්කය ශනොශවයි කියලා. ශම් රශ අහිශසක රටපුපත් මිනිුභන්ශේ
සල්ලිවලින් පිටරටවල ශේපළ -ශගොඩනැන්ලි, නිවාස, ඇපල් වතු
වැනි ශේවල්- ගත් අයශේ ශහොරකම් අල්ලන්න, සැබෑ ශලසම
දූෂිතයන් අල්ලන්න ශගන එන පනත් ශකටුම්පතක්කය ශම්ක.
ශම්කට පක්කයෂ්ඨ-විපක්කයෂ්ඨ ශේද්යක්කය නැහැ.
ද්ැන් ශම් ගරු සභාශව්දී අර්නින මශහේන්ද්රන් මහත්තයාශේ නම
කියවුණා. ඇයි ඒ අය උද්යශගශේ නම කිව්ශව් නැත්ශත්? ඇයි ඒ
අය ජාලියශේ නම කියන්ශන් නැත්ශත්? එක්කයසත් ජාතික
පක්කයෂ්ඨශත නිශයෝජය ඇමති ශකශනක්කය ශවලාත් මට ශකොන්ද් පණ
ඇතිව කියන්න පුව)වන් අර්නින මශහේන්ද්රන් ශම් රටට ශගන්වන්න
ඕනෑ කියලා. නමුත්, ශම් රශ ජනතාව ද්ැන ගන්න ඕනෑ,
ඒකාබේන විපක්කයෂ්ඨශත එකම අරමුණ තමයි, ඒ අයශේ ශහොරුන්
හශගන එක, ඒ අයශේ ශහොරුන්ට ුභරටහුනු ගාන එක කියලා. [බානා
කිමමක්කය] ගරු වාුභශේව නානායක්කයකාර මැතිතුමනි, මම ඔබතුමාට
ගරු කරනවා. නමුත් ඔබතුමා ඒ නම් ශද්ක කිව්ශව් නැහැ.
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රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඒ ශවලාශව් මශේ ඔව)වට ආශව් නැහැ.

රු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மொண்புமிகு ரஞ்ஜன் ரொமநொயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ඔබතුමාශේ වාසියට ඒ ශවලාශව් ඔව)වට එන්ශන් නැහැ.
එන්ශන්ම මශහේන්ද්රන්ශේ නම විතරයි.

රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ද්ැන් පිළිගත්තා ශන්.

රු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மொண்புமிகு ரஞ்ஜன் ரொமநொயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

I am sorry, Sir. I accept that. ඔබතුමා ඒක ඔබතුමාශේ
කථාශව්දීම කිව්වා නම් ලසාසනයි. තවත් අලශකාරයි ඒක
ඔබතුමාශේ කථාව කරන අවසාථාශව්දීම මතක්කය ශවලා කිව්වානම්.

රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මහ බැශකු බැුමම්කරශයන් සිරටවුණු අලාභය ශකොයිතරම්ද්?

රු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மொண்புமிகு ரஞ்ஜன் ரொமநொயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

නමුත් ිතින් චීනශයන් ගත්ත ඒවා ශගොඩක්කය තිශබනවා ශන්.
චීනශයන් කියලා තිශබනවා, ඔබතුමාශේ නායකයා ශඩොලර්
මිලියන 7.)ක්කය පද්නම්වලට ද්ාශගන තිශබනවා කියලා. ිතින්
ශම්වා ශහොයන්න ගිශයොත්-

රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ශහොයන්න. ශහොයන්න. ශහොයලා අරශගන එන්න.

රු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மொண்புமிகு ரஞ்ஜன் ரொமநொயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ඒ ශහොරකම් ශද්ක ගැනම කියන්න මට ශකොන්ද්ක්කය තිශබනවා.
නමුත් තමුන්නාන්ශසේලා-

රු සී.බී. රත්නායක මහතා

(மொண்புமிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

අපට ඊටත් වඩා ශකොන්ද්ක්කය තිශබනවා.

රු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மொண்புமிகு ரஞ்ஜன் ரொமநொயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

නමුත්, තමුන්නාන්ශසේලා කවද්ාවත් එශහම කියන්ශන් නැහැ.
තමුන්නාන්ශසේලා තමුන්නාන්ශසේලාශේ ශහොරුන් හශගලා අශනක්කය
ශහොරු ගැන විතරයි කථා කරන්ශන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම කියන්ශන් ශම්කයි.
තමුන්ශේ ශහොරු ශහොඳ ශවන්නයි අශනක්කය ශහොරු විතරක්කය ශහොරු
ශවන්නයි බැහැ. ඒ නිසා ශමවැනි පනත් ශකටුම්පත්වලට විරුේන
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ශවන්ශන් නැතිව, අහිශසක රටපුපත් මිනිුභන්ශේ බරට මුද්ල්වලින්
ගත්ත ශේපළ ශසොයා ගන්නට අපි සිය දශද්නාම එකතුශවලා ශම්
පනත් ශකටුම්පත් බලාත්මක කරමු. ශම් පනත් ශකටුම්පතට
පක්කයෂ්ඨව ඡන්ද්ය ශද්මු. ශමම පනත් ශකටුම්පත් ක්කයතිමත් කරමු.
මම ිල්ලන්ශන් ඒකයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම්ක වි.ජ.මු.ශලොකුබණ්ඩාර
මහත්මයා 1001 වසශර්දී ශගනාව පනත් ශකටුම්පතක්කය. ශමම
පනතට විරුේනවීම-

රු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඔබතුමා කිව්වාශන්, එක එක තැන්වල හශගලා තිශබන ශේපළ
ශහොයා ගැතිමටයි ශම් පනත ශගශනන්ශන් කියලා. ඒක
ශකොතැනද් තිශබන්ශන්.

රු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மொண்புமிகு ரஞ்ஜன் ரொமநொயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ශම් පනත් ශකටුම්පශත් තිශබනවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි,
ඔබතුමාට උත්තර ශද්න්න ද්ැන් බැහැ. මට කථා කරන්න ලැම ලා
තිශබන කාලය ිතාම සීමිතයි. තුෂ්ඨාර ිුමනිල් මන්ත්රීතුමාශේ කාල
ශව්ලාවයි මා ිල්ලා ගත්ශත්. ඒ නිසා මට සමාශවන්න. මම
නැවත නැවතත් ශම් රශ ින්න ජනතාවට කියන්ශන් ශම් පනත්
ශකටුම්පතට විරුේනවීම ජාතයන්තර ශහොරුන් ආරක්කයෂ්ඨා කිමමක්කය
කියලා. පක්කයෂ්ඨ- විපක්කයෂ්ඨ ශේද්ශයන් ශතොරව, ජාති, භාෂ්ඨා, ශගෝත්ර,
පාට ශේද්ශයන් ශතොරව, ශහොරුන් අල්ලන්න යන ශමම යහ
පාලන ආණ්ඩුව රැක ගත තුතුයි. ඒ සඳහා ශමවැනි පනත්
ශකටුම්පත් ශගන ආ තුතුයි.
විශ ේෂ්ඨ අධිකරණ පත් කරනවාට ශම් ශහොරු විරුේනයි.
ශමවැනි පනත් ශකටුම්පත් ශගශනශනවාට ශම් ශහොරු විරුේනයි.
ශමොකක්කයද් ඒකට ශහේතුව? ඒවා කශළොත් ශම් ශහොරු අහු ශවනවා.
ශම් ශහොරුන් කරපු වි ාල ශහොරකම් අපි එක දිගට අල්ලා ශගන
යනවා. ඒ නිසා ශහොරු ද්ැන් තැති ගැන්විලා ින්ශන්.
විමල් වීරවශ මන්ත්රීතුමා මට ශචෝද්නාවක්කය කළා, එතුමාශේ
කථාශව්දී. ශහොරු අල්ලනවාය කියලා රන්ජන් රාමනායක කියන
එක "ශගොන් පා " එකක්කය ශවලා තිශබන්ශන්, ඒක ශබොරුවක්කය, ඒක
මානය සශද්ර් නයක්කය කියන එක තමයි එතුමා ජනතාවට කියන්න
උත්සාහ කශළේ. නමුත් මම ශබොශහොම පැහැදිලිව කියනවා, මම
ශබොශහොම සේභාවශයන් අශපු පක්කයෂ්ඨශත -ආණ්ඩු පක්කයෂ්ඨශතඅයශේ files පවා අල්ලසා ශහෝ දූෂ්ඨණ ශචෝද්නා විමර් න ශකොමිෂ්ඨන්
සභාවට ශගනිහින් දීලා තිශබන බව. ඒ වාශේම යම් යම්
පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ශේ, ඇමතිවරුන්ශේ ම රින්ද්ෑවරුන් මට
යම් යම් files ශගනැල්ලා දීලා තිශබනවා, ඒ අයට වුණු
අසානාරණකම් ගැන. ''ුභනර්මා වැනි අය සමඟ ශපොලී වයාපාර
කළත් ඒ ශපොලී වයාපාරවලින් මට මුද්ල් ලැබුශණ් නැහැ, රන්ජන්
අයියා. සලාකා එශක්කය ශනත්තිකුමාර ඇතුව) 'එසා' කල්ලිශයන්,
'එසා' සමාගශමන්, "S-Four" කියන සමාගශමන්, ඒ මහා ශපොලී
වයාපාරශයන් මට මුද්ල් ලැබුශණ් නැහැ රන්ජන් අයියා. ශම්වාට
උද්වු කරන්න" කියපු හඬ පට පවා මා ළඟ තිශබනවා.
අභිශයෝගයක්කය කශළොත් ඕනෑම විවාද්යකදී ඒ හඬ පටත් සමඟ
ිදිරිපත් ශවන්න රන්ජන් රාමනායක ලෑසාතියි. කිසි ශේකට භය
නැතිව මා ශම් ශේවල් කියන්ශන් මා සතුව ශතොරතුරු, recordings,
ඒවා ආපු දින වකවානු, detailed bills තිශබන නිසාය කියන එක
කියන්න කැමැතියි. ඒ නිසා මම ශහොරකම් අල්ලන එක ගැන
ශහොරුන්ශගන් චරිත සහතික -character certificatesබලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් නැහැ. ශහොරු අල්ලනශකනාට වවර
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කරන එක තමයි ශහොරුන්ශේ system එක. ශමොකද්, ශහොරු
කවද්ාවත් කැමැති ශවන්ශන් නැහැශන් තමුන්ශේ ශහොරකම්
අල්ලනවාට, තමුන්ශේ ශේශපොළ අල්ලනවාට. ඒ නිසා ශහොශරක්කය
කවද්ාවත් යහ පාලනශත ශහොරු අල්ලන ක්රියාද්ාමයට අත
උසාසන්ශනත් නැහැ, ශම් පනත්වලට සහශයෝගය ශද්න්ශනත්
නැහැ, ඒ පනත් පුච්චන්න තමයි උත්සාහ කරන්ශන්. ඒ වාශේම, ඒ
අය ශම් පනත්වලට අර්ථකථන ශද්න්න උත්සාහ කරන්ශන්,
'ඇතුශළේ තිත්ත තිශබන, ශචොක්කයල
උ, න් ගාපු රස කැවිල්ලක්කය
වාශේ' කියලායි. ිතින් මා නැවත නැවතත් කියනවා, අපට
ශහොරුන්ශගන් චරිත සහතික අව ය නැහැ, අශපු ක්රියාද්ාමය එක
දිගට අපි හරියට කරශගන යන බව. ශම්වා කිසිවිශටක පුේගලයන්
ිලක්කයක කරශගන, එක පුේගලශයක්කය ිලක්කයක කරශගන කරන
ශේවල් ශනොශවයි.
අපි පුභගිය කාලශත ශමවැනි ශහොරුන්ට විරුේනව කටතුතු
කරන්න ශකොමිෂ්ඨන් ඇති කළා. ලශකාශව් ිහළම තනතුරු ද්රන
අයට ඒ ශකොමිෂ්ඨන්වලට ගිහින් උත්තර ශද්න්න වුණා. මීය ට ශපර
එවැනි සශසාකිතියක්කය කවද්ාවත් තිබුශණ් නැහැ.
හිටපු විශේ
ඇමතිවරශයක්කය සහ හිටපු මුද්ල් ඇමතිවරශයක්කය පුභශපළ
මන්ත්රීවරුන් බවට පත් වුණා, ශම් ශකොමිෂ්ඨන් හරහා, ශම් සාක්කයෂි
හරහා. ඒ කාලශත එශහම වුණාද් කියලා ශපොේඩක්කය හිද්ය
සාක්කයෂියට එකඟව හිතන්න. ඒ කාලශත බාලපටබැඳි මහත්මයා
අල්ලසා ශහෝ දූෂ්ඨණ විමර් න ශකොමිෂ්ඨන් සභාශව් සභාපතිවරයා
ශවලා සිටියදී එක්කයතරා මන්ත්රීවරයකුට අල්ලසා ශකොමිසමට එන්න
කිව්වා, අයථා වත්කම් රැසාකර ගැතිමක්කය ගැන ශතොරතුරු ගන්න.
ශමොකක්කයද් එතුමා එවපු ශම, කල් එක ගරු වාුභශේව නානායක්කයකාර
මන්ත්රීතුමනි?
මට නශයක්කය ගැහුවා කියලා ශකොමිසමට ආශව්
නැහැ! ශමවැනි අරුත්ුභන්, ශබොළඳ තත්ත්වයක්කය තිබුණු රටක්කය
අතිගරු ජනාධිපති වමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිතුමා, අගමැතිතුමා
ඇතුව) ශම් යහ පාලනය ශවනසා කළා. ජනාධිපතිශේ කාර්ය
මණ්ඩලශත ්රනානියා රුපියල් ශකෝටි ශද්කක අල්ලසක්කය ටාේසමුද්රා
ශහෝටලශත car park එශක්කයදී ලබා ගන්නශකොට අහුශවලා රිමාන්ේ
කළා. ශම්ක සැබෑ ශවනසක්කය, ජනතාව බලාශපොශරොත්තු වුණු
ශවනසක්කය.
ශම් අය එක දිගටම අර්නින මශහේන්ද්රන්ශේ නම කියනවා. ඒ
අයශේ මුද්ල් ම ලියන 21ක්කය block කරලා, එයට සම්බන්න ආයතන
1 ක ඒ ගිණුම් නවත්වලා, block කරලා,එයට සම්බන්න කුභන්
පලිශසේන, අර්නින් ඇශලෝසියසා වාශේ අය එක දිගට රිමාන්ේ
බන්නනාගාර ගත කරලා, ශකොමිෂ්ඨන් ද්ාලා කරන ශම් ක්රියාද්ාමයට
කවද්ාවත් ශහොරුන්ශගන් වර්ණනාවක්කය, චරිත සහතිකයක්කය එන්ශන්
නැහැ. ශහොරුන්ට ශම්වා පුරුරට නැහැ. ඒ කාලශත හිටපු මහා
ශලොක්කයශකක්කය කිව්ශව්, ''අශපු පක්කයෂ්ඨශත ශහොරකම් කරපු අයශේ files
මා ළඟ තිශබනවා, මම කවද්ාවත් ඒවා එළියට ද්ාන්ශන් නැහැ''යි
කියලා. නමුත් ශම් ින්න ජනාධිපතිතුමායි, ශම් ආණ්ඩුශව්
නායකයන්වයි සත පහකට වි ාවාස කරන්නට බැහැ. ශමොකද්,
ළඟම ින්න එක්කයශකනා තමයි අල්ලන්ශන්. ළඟම ින්න
එක්කයශකනා අල්ලලා හිශර් ද්ානවා. ද්ැන් අන්න, රිමාන්ේ එශක්කය
ින්නවා ජනාධිපතිශේ කාර්ය මණ්ඩල ්රනාති, එතුමාශේ ශල්කම්.
ඇත්තටම ශම් ශේවල් පුරුරට නැහැ කාටවත්. මහින්ද් රාජපක්කයෂ්ඨ
මහත්මයාශේ ශල්කම්වරශයකු හැටියට හිටපු ගාමිණී ශසනරත්
මහත්මයා ජාතයන්තර ම ටශම් ශහොශරක්කය කියලා කවුරුත්
ද්න්නවා. නමුත් අද්ත් නිරුපද්රිතව ින්නවා.
තමුන්නාන්ශසේලාශේම පක්කයෂ්ඨශත අය බැසිල් මහත්මයා ගැන
කිව්වා, "අශන්, ඡන්ද්ශයන් පැරැරටණු ගමන්ම ශහොරා පැනලා ගියා"
කියලා. නමුත් අද් නායකශයක්කය ශවලා එතුමාත් නිරුපද්රිතව
ඇවිල්ලා ින්නවා. ිතින් මම කියන්ශන්, ශම් ශහොරු අල්ලන එක
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තමයි කරන්න ඕනෑ කියලායි. ශමතැනදී ිතා ශහොඳ තර්කයක්කය
ිදිරිපත් කළා, ජනතා විමුක්කයති ශපරමුශණ් මා මිත්ර ම මල්
රත්නායක මහත්මයා. එතුමා කිව්වා "රණවිරුවන් සහ
මිතිමරුවන් ශවන් කර ගන්න" කියලා. ශමය රණවිරුවන් ද්ඩයම්
කරන පනතක්කය හැටියට හුවා ද්ක්කයවන්න අද් ශමතැනදී තවත්
උත්සාහ කළා. ඒක තනිකර අසතයයක්කය; තනිකර මුසාවක්කය කියන
එක මම තමුන්නාන්ශසේලාට කියනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පුභ ගිය ද්වසක
කරන්නාශගොඩ මැතිතුමාම තමයි කිව්ශව්, හමුද්ා මූලසාථානශතම
එක්කයතරා පුේගලයකුශේ dorm එශක්කය ලාච්චුව ඇතුශළේ identity
cards වගයක්කය තිශබනවා කියලා. ඒ තිබුණු identity cards, උසාසපු
ක ටියශේ. ඒ කියන්ශන් මුද්ල් සඳහා උසාසපු අයශේ. ිතින්
ශමවැනි ශේවල් ගැන ශසවීම; ශමවැනි ශේවල් ගැන විමර් නය
කිමම රණවිරුවන් ද්ඩයමක්කය ශනොශවයි. ඒක තමයි මශහේෂ්ඨා
ශසේනානායක කියන හමුද්ාපතිවරයාත් කිව්ශව්. ඒක තමයි එද්ා
ෆිශද්ල් කසාශත්රෝත් කිව්ශව්. ෆිශද්ල් කසාශත්රෝශේ කාලශත ශච්
වනශව්රා සමඟ රාවුල් කසාශත්රෝ සමඟ ඒ නිද්හසා සටශන් හිටපු
වීශරෝනාර රණවිරුශවක්කය වන Arnaldo T. Sánchez ශව,  තියලා
මැරුවා. අශපු වාුභශේව නානායක්කයකාර මන්ත්රීතුමා ශම්වා ද්න්නවා.
ෆිශද්ල් කසාශත්රෝලා, රාවුල් කසාශත්රෝලා, ශච් වනශව්රලා කවද්ාවත්
රණවිරුශවක්කය කියලා ඔහුට සමාව රටන්ශන් නැහැ. කිතුබාව ශබ්රා
ගන්න තමන් සමඟ නිද්හසා සටශන් හිටපු පුේගලයා human
smuggling කළා; ගණිකා වයාපාරය කළා, මිනිසාුභ ිසාුභවා
කියලා ඔහුට හිටුවලා ශව,  තිබ්බා. Arnaldo T. Sánchez කියන
පුේගලයාත් එශසේ ශමශසේ ශජනරාල් ශකශනක්කය ශනොශවයි. ඔහු
කවද්ාවත් තමන්ශේ ඇසා ශද්ක වහන්න කිව්ශව් නැහැ. හැශගිලා
හිටිශත නැහැ, ඒ ශව,  උණ්ඩයට මුහුණ රටන්නා. අන්න ඒ වාශේ
තමයි දිතුණු වන රටවල්. දිතුණු වන රටවල් එශලස කටතුතු
කරේදී, අපිත් අද් ිසාසරහට ගිහිල්ලා ශමවැනි පනත් ශකටුම්පත්
ශගන එන ශකොට ඒවාට විරුේන වන්ශන්, ඒවා පුච්චමු කියන්ශන්,
ඒවා අසතයයි කියලා කියන්ශන් ශහොරුන් කියන එකයි මශේ
කථාශව් මුඛ්යාර්ථය.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අධිකරණය ගැනත් ද්ැන් එක
එක කථා කියනවා. ශකොටින්ම කිව්ශවොත් අල් හුශසේන් කුමාරයා
පවා කිව්වා, අධිකරණශත යම් කිසි දූෂිත තත්ත්වයක්කය තිශබනවාය
කියලා. ඒ වාශේම කුරාම් ශෂ්ඨයික්කය මරලා ඔහුශේ රුසියානු
ශපම්වතිය දූෂ්ඨණය කළා. ඒ ශවලාශව් එම ශපම්වතියශේ
කණ්ඩායම ඇතුව) රුසියන් තානාපති කාර්යාලය පවා කිව්වා,
ලශකාශව් අධිකරණ ක්කයශෂ්ඨේත්රශත රටර්වල තැන් තිශබනවාය කියලා.
පුභ ගිය කාලශත උද්ය ගම්මන්පිල මහත්මයාට අද්ාළව බ්රයන්
ශෂ්ඨ, ක්කයශේ ්ර ානය ආපු ශවලාශව්, එම ඕසාශරේලියානු කාන්තාව
හඬ හඬා කිව්වා
"ලශකාශව් අධිකරණ ක්කයශෂ්ඨේත්රශත දූෂිත
තත්ත්වයක්කය තිශබනවා, රසාතියාරට කරනවා" කියලා. ශමවැනි
තත්ත්වයක්කය තිශබන රටක ශම් ශේවල් ටික ටික ශුේන කරශගන
යන්න අපට සිේන ශවනවා. ඒ නිසා තමයි ගරු තලතා අතුශකෝරල
ඇමතිතුමිය ඇතුව) අශපු ආණ්ඩුශව් සිය දම ශද්නා එකතු ශවලා
විශ ේෂ්ඨ අධිකරණ පිහිටුවලා, ශමවැනි පනත් ශකටුම්පත්
ශගනැල්ලා ශම් රට ශහොරු නැති රටක්කය - ශහොරු අඩු රටක්කය කරන්න උත්සාහ කරන්ශන්. ශහොරු නැති රටක්කය ඇති කරන එක
කවද්ාවත් කරන්න බැහැ. සෑම ආණ්ඩුවකම ශහොරු ින්නවා; සෑම
පක්කයෂ්ඨයකම ින්නවා; සෑම ජාතියකම ින්නවා; සෑම වර්ගයකම
ින්නවා. ශහොරු ඊශතත් හිටියා, අද්ත් ින්නවා, ශහටත් ිඳීවි. ඒ
නිසා ශහොරු නැති කරන ආණ්ඩුවක්කය කවද්ාවත් ඇති කරන්න බැහැ.
නමුත් ශහොරු අල්ලලා ද්ඬුවම් ශද්න ශමවැනි පනත් ශකටුම්පත්
ශගනාශවොත්, ශමවැනි විශ ේෂ්ඨ අධිකරණ ඇති වුශණොත් තමයි ශම්
රට ිසාසරහට ශගන යන්න පුව)වන් වන්ශන්. අද් අශපු රට ට්රිලියන
ද්හයමාරක්කය විතර ණයශවලා තිශබන රටක්කය. ඒ නිසා මම නැවත
නැවතත් කියනවා ශම් ශහොරු අල්ලන්න අපි තව තවත් පනත්
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ශකටුම්පත් ශගන එමු; තවත් ක්කයතිමත් කරමු කියලා. ඒ නිසා
ඒකාබේන විපක්කයෂ්ඨශත තමුන්නාන්ශසේලා හිද් සාක්කයෂියට එකඟව
ශහොරු අල්ලන්න අකමැති නම් ශම්කට විරුේන ශවන්න, ශහොරු
අල්ලන්න කැමැති නම් ශම් පනත් ශකටුම්පත සම්මත කර ගැතිමට
ද්ායක ශවන්න කියලා නැවත වරක්කය බැගෑපත්ව ිල්ලනවා. එශසේ
ිල්ලා සිටිමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා.

රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොම සාතුතියි, ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමා. මීය ළඟට, ගරු
තාරක බාලූ රිය මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනා,  හයක කාලයක්කය
තිශබනවා.

[අ.භා. 4.40]

රු තාරක බාලසූරිය මහතා

(மொண்புமிகு தொரக்க பொலசூொிய)

(The Hon. Tharaka Balasuriya)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, සාපරා ධ කාරණාවල දී
අශනයෝනය සහශයෝගීතාව ද්ැක්කයවීශම් (සශශ ෝනන
පනත්
ශකටුම්පත ශද්වැනිවර කියැවීශම් විවාද්ශත දී අද්හසා ද්ැක්කයවීමට මට
විනා,  හයක කාලයක්කය ශවන් කර දීම සම්බන්නශයන්
තමුන්නාන්ශසේට සාතුතිවන්ත ශවනවා.
ඇත්ත ව ශයන්ම ශමම පනත් ශකටුම්පත සම්බන්නශයන් මත
ශේද් ශද්කක්කය තිශබනවා. මම හිතන විධියට අශපු රන්ජන්
රාමනායක නිශයෝජය ඇමතිතුමා කිව්වා වාශේ ශම් පනත්
ශකටුම්පත් සම්මත කර ශගන ශහොරු අල්ලනවා නම් අශපු කිසිම
ගැට දවක්කය නැහැ. හැබැයි, අශපු රණවිරුවන් ද්ඩයම් කරන්න ශම්
වාශේ පනත් පාවිච්චි කරයිද් කියන එක ගැන ශමතැනදී ශපො, 
ම යක්කය, සැකයක්කය අපට ඇති ශවනවා.
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමා පුභගිය දිනක
පාර්ලිශම්න්තුශව් කථා කරනශකොට සඳහන් කළා, ශපොශහොසත්
රටවල් විසින් රටපුපත් රටවලට ණය දීලා, ඒ රටවල සාවාධිපතයය
යම් කිසි විධියකට ආක්රමණය කරන්ශන් ශකොශහොමද් කියන
කාරණය පිළිබඳව. ශම් නයාය අද් ඊශත පටන් ගත් ශද්යක්කය
ශනොශවයි. පැනමා රශ ිතිහාසාය ශද්ස බැ දශවත්, ශමය අවුරුරට
සියයක පමණ පටන් තිශබන නයායක්කයය කියන එක අපට
පැහැදිලිව ශපශනනවා. විසිඑක්කය වන සිය වශසේ තිශබන අ දත්
නයාය තමයි ජාතයන්තර ගිවිුභම් අත්සන් කර, ජාතයන්තර
ගිවිුභම් හරහා ශම් රටවල සාවාධිපතයය යම් කිසි විධියකට
ආක්රමණය කරන එක. ශමයට ශහොඳම උද්ාහරණය තමයි ගරු
ජනාධිපතිතුමා මෑතකදී කිව්වා, "මරණීය ද්ණ්ඩනය ක්රියාත්මක
කරන්න ඕනෑ"යි කියලා. මරණීය ද්ණ්ඩනය ක්රියාත්මක කරන්න
ඕනෑය කිව්වායින් පුභව ශමොකද් වුශණ්? EU එක නැත්නම්
තුශරෝපා සශගමය කියනවා, මරණීය ද්ණ්ඩනය ක්රියාත්මක
කශළොත් එශහම ශකලින්ම GSP Plus එක ිවත් කරනවාය
කියලා. ඒ වාශේම ජනතා විමුක්කයති ශපරමුශණ් සශහෝද්රයන් අද්
ශේ පාලන ගිවිුභම් පිළිබඳව කථා කරන්ශන් නැති එක ගැන මම
කනගාටු ශවනවා. වර්ෂ්ඨ එක්කයද්හසා නවසිය හැට ගණන්වල වුණත්,
විශේවීර සශහෝද්රයාශේ ජනතා විමුක්කයති ශපරමුණ ම හි වුශණත් ඒ
කාලශත තිබුණු ආණ්ඩුව යම් කිසි විධියකට මිලිටරි ආණ්ඩුවක්කය
පටන් ගතිවීය කියා තිබුණු ම ය සැක මතයි. ශකශසේ ශවතත් අපි
ද්කින්ශන්; අපි වි ාවාස කරන්ශන්, ජනතා විමුක්කයති ශපරමුණ අද්
එක්කයසත් ජාතික පක්කයෂ්ඨයත් එක්කයක එක්කයකාුභ ශවලා නිශයෝ
ලිබරල්වාද්ය ිදිරියට ශගන යන්නට කටතුතු කරනවාය කියන
එකයි.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් පනත් ශකටුම්පත ගැන
කථා කරනශකොට ශම් පනත් ශකටුම්පත holistic කියා කියන්නට
ඕනෑ. ශම් පනත් ශකටුම්පත ගැන විතරක්කය කථා කරන්නට බැහැ.
අපි අනිවාර්යශයන්ම OMP - Office on Missing Persons Act,
ඒ වාශේම International Convention for the Protection of All
Persons from Enforced Disappearance Act එකත්
සම්පූර්ණශයන්ම විමසා බලන්නට ඕනෑ. ශමොකද්, ඒ පනත්
ශද්කම එක්කයසත් ජාරණන්ශේ සශවිනානශත මානව හිමිකම්
මණ්ඩලශත 0/2 කියන ඒ Resolution එක අනුව ඇති කළ
පනත් ශද්කක්කය. පළමුවන පනත ිදිරිපත් වුශණ්, point number 4
අනුව. ශද්වන පනත ිදිරිපත් වුශණ් point number 13 අනුවයි.
ඒ පිළිබඳව Resolution 30/1හි කියා තිශබනවා. ශම්ක හරියට
ඔව) තුනක්කය තිශබන මකශරකුශේ තුන්වන ඔව)ව හැටියට තමයි මම
නම් ද්කින්ශන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ද්ැන් ශම් පනත්
ශකටුම්පත ක්රියාත්මක ශවන්ශන් ශකොශහොමද් කියලා බැ දශවොත්,
OMP - Office on Missing Persons Act එක යටශත් ශමොනවා
ශහෝ ශතොරතුරු එක්කයකාුභ කිමශම් කටතුත්තක්කය තිති ගත කර
තිශබනවා. ඒ වාශේම OMP එක ක්රියාත්මක කරන්ශන්
ශකොශහොමද් කියන කාරණය පිළිබඳවත් අපි ද්න්නවා. සාක්කයෂි
ආඥාපනතට පිටසාතරව තමයි ශම්ක ක්රියාත්මක කරන්ශන්.
International Convention for the Protection of All Persons
from Enforced Disappearance එකට අපි ශම් අවුරුේශේ මාර්තු
මාසශත 2 වනද්ා අත්සන් කළා. ශම් Convention එකට රටවල්
207ක්කය අත්සන් කර තිබුණාට රටවල් 47යි ශම්ක ratify කර
තිශබන්ශන්. ශම් රටවලට අයිතියක්කය තිශබනවා, ලශකාශව් කවුරු
ශහෝ චූදිතශයක්කය ින්නවා නම්, ඕනෑ නම් parade එකක්කය තියලා
ඔහු චුදිතශයක්කයද් නැේද් කියා ශසොයා බලන්නටය කියා අණ
ශද්න්නට. ශම් පනත් ශකටුම්පශත් තවත් භයානක ශද්යක්කය තමයි,
chain responsibility එක. යම් ශසොල්ද්ාරටශවක්කය ශමොනවා ශහෝ තුද්
අපරානයක්කය කර තිශබනවා නම්, එම ශසොල්ද්ාරටවාට විරුේනව
විතරක්කය ශනොශවයි, එම ශසොල්ද්ාරටවාට ිහළින් සිටින නිලනාරියාට
විරුේනව පවා නඩු පවරන්නට පුව)වන්කම තිශබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ වාශේම ශම් පනත්
ශකටුම්පත ිතිහාසයට බලපාන්ශන් නැති වුණාට, ශමයට
අත්සන් කළ රටවල් පණසා හශත් ිතිහාසයට එය බලපාන්නට
පුව)වන් බව තව සමහර අය කියනවා. ලශකාශව් තිතිය අනුව
ිතිහාසයට බලපාන්ශන් නැති විධියට නඩුවක්කය ද්ැම්මාට, ශවනත්
රටක නඩුවක්කය ද්ාලා ශම්ක ක්රියාත්මක කරන්නට පුව)වන් ශවනවා.
තුන්වන පනත ශද්ස බැ දශවොත්, ආණ්ඩු පක්කයෂ්ඨශත මන්ත්රීවරුන්
කියපු අන්ද්මට 1001 වර්ෂ්ඨශත දී ශම් කාරණය රනිල් වික්රමසිශහ
මහත්මයා ශගශනන ශකොට ශමය apply වුශණ්; නැත්නම් වලශවන
වුශණ් Commonwealth එකටයි, ේවිපාර් ාවික ගිවිුභම්වලටයි
විතරයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ද්ැන් ශම්ක ේවිපාර් ාවික
ගිවිුභම් නැති රටවලටත් විවිත කර තිශබනවා. ඒ වාශේම
ජාතයන්තර සශවිනානවලටත් විවිත කර තිශබනවා. ේවිපාර් වි
ා ක
ගිවිුභම් නැති රටවල් සඳහා ඇමතිතුමියශේ අනුමැතිය ගන්නට
ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමියශේ අනුමැතිය ගන්නවා නම්, ගිවිුභමක්කය
තිශබන්ශන් ඇයි? සිය ද ශද්යක්කයම ඇමතිතුමියශේ අනුමැතිය
අරශගන කළ හැකිව තිබුණා නම්, ේවිපාර් ාවික ගිවිුභම් අව ය
වන්ශන් නැහැ. එශසේ නම් ඔබතුමියශේ අනුමැතිය ඇතිව ඕනෑම
රටක්කය එක්කයක කටතුතු කරන්නට පුව)වන්, ගරු ඇමතිතුමියනි.
ශමශහම list ද්මන එක කිසිම ශත්රුමක්කය නැති වැඩක්කය විධියටයි
මම නම් ද්කින්ශන්.

රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.
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පාර්ලිශම්න්තුව
රු තාරක බාලසූරිය මහතා

(மொண்புமிகு தொரக்க பொலசூொிய)

(The Hon. Tharaka Balasuriya)

මට තව
මන්ත්රීතුමනි.

විනා, 

ශද්කක්කය

ශද්න්න,

මූලාසනාරූඪ

ගරු

ජාතයන්තරය, විශ ේෂ්ඨශයන්ම එශගලන්තය වැනි රටවල
ශතශර්සා ශම් වැනි අග්රාමාතයවරියන් ඒ රශ ින්න රණ
විරුවන්ව ආරක්කයෂ්ඨා කරන්න ශවනම තිති ශගශනනවා අපි ද්ැක්කයකා.
අශපු ඇමතිතුමියටත් මම කියන්ශන්, අශපු රණ විරුවන් ශමයට
සම්බන්න කර ගන්ශන් නැතිව ශහොරු අල්ලන්න අව ය ඕනෑම
ශද්යක්කය කරන්න කියායි. ඒ ගැන අශපු කිසිම ගැට දවක්කය නැහැ. ඒ
වාශේම අපි ද්කින තවත් ශද්යක්කය තමයි, ශමය ක්රියාත්මක කරන
විධිය. ශමය ක්රියාත්මක කරනශකොට, "central authority" කියලා
තිශබනවා. ඒ කියන්ශන්, අශපු ගරු ඇමතිතුමියයි. ඊළඟට, අශනක්කය
ආයතනවලට කියන්ශන්, "competent authority" කියායි.

අපි උද්ාහරණයක්කය ගත්ශතොත්, යැසාමින් ූ කාශේ ආයතනය වාශේ
ආයතන ගිහින් CID එශකන්, එශහම නැත්නම් FCID එශකන්,
Office of Missing Persons එශකන් ඒ ශතොරතුරු ිල්ලන්න
පුව)වන්. අශපු ඇමතිතුමියවත් ද්න්ශන් නැහැ ශතොරතුරු ිල් දවාද්,
නැේද් කියා. ඒ ශතොරතුරු රහසිගතවයි තිශබන්ශන්. මම හිතන
විධියට අශපු රණ විරුවන්ට විරුේනව ශවනත් රටක නඩුවක්කය
ද්මන්න ඒ ශතොරතුරුම පාවිච්චි කරන්න පුව)වන්. ඒ නිසා ශම්ක
ිතාම භයානක ශද්යක්කය. අශපු ගරු ඇමතිතුමිය රත්නපුරය වැනි
්රශේ යකින් පැමිණි ශකශනක්කය නිසා, අශපු රට ජාතිය ශවනුශවන්
ශම් රණ විරුවන්ව ආරක්කයෂ්ඨා කිමශම් වගකීම එතුමියට තිශබනවා.
ශහොරු අල්ලන්න එපාය කියා අපි කියන්ශන් නැහැ, ගරු
ඇමතිතුමියනි. ඒ නිසා ශමයට ශපො,  Clause එකක්කය ද්මන්න. අශපු
රට ශවනුශවන්, රණ විරුවන් ශවනුශවන් ඔබතුමිය ඒ පිළිබඳවත්
සලකා බලන්න. සාතුතියි.

රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොම සාතුතියි. මීය ළඟට, ගරු එසා. ශ්රීතරන් මන්ත්රීතුමා.

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

නැඟී සටිගතය.
எழுந்தொர்.
rose.
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රු එස්. ශ්රීතරන් මහතා

රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමිය.

රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ මම ශනොශවයි. ඒක ශේ පාලන
අධිකාරියට අයිති ශද්යක්කය ශනොශවයි. ඒක අධිකරණ අමාතයාශ ශත
ශල්කම්ට තමයි අයත් වන්ශන්.

රු තාරක බාලසූරිය මහතා

(மொண்புமிகு தொரக்க பொலசூொிய)

(The Hon. Tharaka Balasuriya)

සමාවන්න, ගරු ඇමතිතුමියනි. අධිකරණ අමාතයාශ ශත
ශල්කම්ශේ,- [බානා කිමමක්කය]

රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ කාලය අවසානයි. අද් අපට
කාලය කළමනාකරණය කරගන්න ශවනවා.

රු තාරක බාලසූරිය මහතා

(மொண்புமிகு தொரக்க பொலசூொிய)

(The Hon. Tharaka Balasuriya)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට විනා, යක්කය ලබාශද්න්න.
ගරු ඇමතිතුමිය කියපු කාරණය ඇත්තයි. මම එතැනදී අද්හසා
කශළේ ශම් කාරණයි. ජාතයන්තර සශවිනානවලට, central
authority එකට කියන්ශන් නැතිව competent authority එකට
ශකළින්ම ලියන්න පුව)වන්. හැකි තරම් ික්කයමනට ශම් ශතොරතුරු
ශද්න්නත්, ඒ ලබා රටන් ශතොරතුරු රහසිගතව පවත්වාගන්නත් ඒ
competent authority එක බැඳිලා ින්නවා. ඒ නිසා මම අශපු
ඇමතිතුමියට කියන්ශන්, ශම් ක්රියාවලිය ිදිරියට ගිශයොත්
ඔබතුමියට කිසිම පාලනයක්කය කරන්න බැරි ශවනවා කියන එකයි.

(மொண்புமிகு சி. சிறீதரன்)

(The Hon. S. Shritharan)

தகௌரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள,
குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் திருத்தச்
சட்டமூலம் ததொடர்பொன இன்கறய விவொதத்திமல கலந்து
தகொண்டு சில வொர்த்கதகள் மபசச் சந்தர்ப்பம் தந்தகமக்கு
நன்றி. மிக முக்கியமொக இங்மக எனக்கு முன்னர் மபசிய
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கள், இந்த நொட்டிமல இடம்தபற்ற
மபொர்க்குற்றங்கள் ததொடர்பொக, அதிமல ஈடுபட்ட இரொணுவ
வீரர்களுகடய விடயங்கள் சம்பந்தமொக, அரசொங்கம் உலக
நொடுகளின் விதிமுகறகளுக்கு மொறொகச் தசயற்படுவதொகக்
குறிப்பிட்டொர். குறித்த விடயங்களிமல 57 நொடுகள் ஒப்ப
மிட்டிருக்கின்ற சூைலில் அதகனப் பல நொடுகள் எதிர்த்திருக்
கின்றன என்ற கருத்கதயும்கூட அவர் முன்கவத்தொர்.
தகௌரவ நீதி அகமச்சர் அவர்கள் இங்மக இருக்கின்றொர்.
2008ஆம், 2009ஆம் ஆண்டுகளில் பொொியளவிலொன இன
அைிப்பு யுத்ததமொன்று இந்த மண்ணிமல நகடதபற்றது
உங்களுக்கு நன்றொகத் ததொியும். தமிழ்த் மதசிய இனத்கதச்
சொர்ந்த மக்கள் வயது மவறுபொடின்றி இந்த மண்ணிமல
தகொன்தறொைிக்கப்பட்டொர்கள்;
திட்டமிட்ட
ஓர்
இனப்
படுதகொடுகலக்குள்ளொக்கப்பட்டொர்கள். அவ்வொறொன மபொர்க்
குற்றங்களில் - இனப் படுதகொகல நடவடிக்கககளில் ஈடுபட்ட
வர்ககள விசொரகண தசய்யமவண்டுதமன்ற மகொொிக்கக
கடந்த 8 - 9 ஆண்டுகளொகத் ததொடர்ந்து விடுக்கப்பட்டுக்
தகொண்மடயிருக்கின்றது. இது ததொடர்பொக 2015ஆம் ஆண்டு
தசப்தரம்பர் மொதம் ஐக்கிய நொடுகள் சகபயின் மனித
உொிகமகள் ஆகணயகத்தில்கூட தீர்மொனங்கள் தகொண்டுவரப்
பட்டது. அப்மபொது தவளிநொட்டலுவல்கள் அகமச்சரொக
இருந்த தகௌரவ மங்கள சமரவீர அவர்களினொல், “இந்த
விடங்ககள
நொங்கள்
நிகறமவற்றி
கவக்கின்மறொம்;
இதற்கொன முழுப் தபொறுப்புக்ககளயும் நொங்கள் ஏற்கின்மறொம்;
இதற்கொன கொொியொலயத்கத நிறுவுகின்மறொம்” என்தறல்லொம்
வொக்குறுதிகள் வைங்கப்பட்டன. ஆனொல், வைங்கப்பட்ட
வொக்குறுதிகள் இன்னும் இந்த மண்ணில் சொியொன முகறயில்
நகடமுகறப்படுத்தப்படவில்கல. இந்த விடயத்தில் கொலத்கத
இவ்வளவு இழுத்தடித்துச் தசல்வதொனது எமது மக்களது
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வீணடித்துக்

வலிந்து கொணொமல் ஆக்கப்பட்மடொொின் குடும்பங்கள் 500
நொட்ககளயும் தொண்டி இன்றும் மபொரொடிக் தகொண்டிருக்
கிறொர்கள். இந்த நொட்டிமலயிருக்கின்ற தபொறுப்புவொய்ந்த
தகலவர்கள்
யொரும்
அவர்களுகடய
மபொரொட்டத்கதத்
திரும்பிப்
பொர்க்கொத
ஒரு
சூைகல
நொங்கள்
அவதொனிக்கக்கூடியதொக இருக்கின்றது. மிக முக்கியமொக
தங்களுகடய பிள்களககளக் ககயொல் ஒப்பகடத்தவர்கள்,
தங்களுகடய கணவன்மொகர ஒப்பகடத்தவர்கள் மற்றும்
குடும்ப உறுப்பினர்ககள ஒப்பகடத்தவர்கள், சம்பந்தப்
பட்டவர்கள் இவ்வொறு கொணொமல் ஆக்கப்பட்ட பிற்பொடு,
நொங்கள் ஒப்பகடத்தவர்கள் எங்மக? என்ற மகள்விகயக்
மகட்கிறொர்கள்.
இமதமபொன்றுதொன் தவள்களக் தகொடிமயொடு வந்து
சரணகடந்த புலித்மதவன் மற்றும் நமடசன் மபொன்ற
நூற்றுக்கணக்கொனவர்கள் படுதகொகல தசய்யப்பட்டொர்கள்.
அதகனப் பல ஒளிப்படங்கள், புககப்படங்கள் தவளிக்கொட்டி
யிருந்தன. 'சனல் 4' ததொகலக்கொட்சிகூட அதனுகடய
பல்மவறுபட்ட உலகச் தசய்திகளிமல இன்றுவகர இதகன
தவளிக்கொட்டியிருக்கின்றது. இதற்கொன பல ஆதொரங்கள்
இருக்கின்றன. இன்று அகமச்சரகவ அகமச்சரொக இருக்கின்ற
தகௌரவ சரத் தபொன்மசகொ அவர்கள் அப்மபொது இரொணுவத்
தளபதியொக இருந்தொர்; தொன் எதிர்கொலத்திமல ஜனொதிபதியொக
வருமவன் என்ற கனமவொடிருக்கின்ற மகொத்தொபய ரொஜபக்ஷ
அவர்கள் பொதுகொப்பு அகமச்சின் தசயலொளரொக இருந்தொர்.
இவருகடய கட்டகளயின் பிரகொரம் இவ்வொறு இவர்கள்
தகொகல தசய்யப்பட்டொர்கள் என்ற தசய்திககளதயல்லொம்
நொங்கள் படிக்கின்மறொம்; மகட்கின்மறொம்.
அமதமபொல்தொன்
விடுதகலப்
புலிகளின்
மூத்த
உறுப்பினரும் 'ஈமரொஸ்' இயக்கத்தின் முன்னொள் தகலவரு
மொன பொலகுமொரன், மற்றும் அவருகடய மகன் சூொியமதவன்
உட்பட
இரொணுவத்தினுகடய
எல்கலக்குள்
வந்த
சம்பந்தப்பட்ட பலர், சுற்றிவர இரொணுவச் சப்பொத்துக்கமளொடு,
இரொணுவச் சீருகடகமளொடு நிற்கின்ற இரொணுவத்தினருக்கு
மத்தியில் நிலத்திமல இருத்தி கவத்திருக்கப்பட்ட படங்கள்
'லங்கொ
கொர்டியன்'
பத்திொிககயில்
தவளிவந்திருந்தன.
இலங்ககயில் தவளிவரும் 'தினக்குரல்' பத்திொிகககூட அந்தப்
படங்ககள தவளியிட்டிருந்தது. இந்த விடயங்ககள BBCஇன்
தசய்தியொளர் பிரொன்சிஸ் ஹொிசன் அவர்களும் தன்னுகடய
Twitter மூலமொக உறுதிப்படுத்தியிருந்தொர். இவ்வொறு உலக
அரங்கிமல பலரொலும் நியொயப்படுத்தப்பட்ட, உறுதிப்படுத்தப்
பட்ட விடயங்கள்கூட விசொரகணகள் எதுவுமின்றி இன்றுவகர
கிடப்பிமல மபொடப்பட்டிருக்கின்றன.
இன்று பொரொளுமன்றத்தில் குற்றவியல் பற்றிய விடயம்
மபசப்படுகின்றது; ததொடர்புகடய சட்டமூலங்கள் பற்றிக்
ககதக்கப்படுகின்றது. ஆனொல், நொட்டிமல நடந்து முடிந்த
உண்கமயொன சம்பவங்களுக்கு நீதி கிகடக்கொமல் அந்த
மக்கள் ஏங்கிக் தகொண்டிருக்கிறொர்கள்; நீதிக்கொகப் மபொரொடிக்
தகொண்டிருக்கிறொர்கள். "நல்லொட்சி அரசு", "நல்லிணக்கம்"
என்தறல்லொம் மபசிக்தகொண்டிருக்கின்ற இந்த அரசுக்கூடொக
நல்ல கொொியங்கள் நகடதபறும் என்கின்ற எதிர்பொர்ப்புகள்
இருந்து தகொண்டிருக்கின்ற மநரத்திமலமய, இவ்வொறு வலிந்து
கொணொமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுகடய குடும்பங்கள் ததருவிமல
நிற்கின்ற சூைலும் தங்கள் பிள்களககளத் மதடுகின்ற ஓர்
அவல வொழ்வு வொழ்வதும் ததொடர் நடவடிக்ககயொக இருப்பகத
இந்த மண்ணிமல நொங்கள் பொர்க்க முடிகின்றது.
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தகௌரவ நீதி அகமச்சர் தலதொ அத்துக்மகொரள அம்கமயொர்
அவர்கள் இங்கிருக்கின்ற சமயத்திமல ஒரு விடயத்கதக் கூற
விரும்புகின்மறன். அதொவது, உங்களுகடய கொலத்திலொவது
அந்த மக்களுக்கு நீதி கிகடக்க மவண்டும். நீங்கள் ஒரு தொயொக,
தபண்ணொக
அந்த
மக்களுக்கு
நீதி
கிகடக்கக்கூடிய
வககயிமல நடக்க மவண்டும் என்பகதத்தொன் கொணொமற்
மபொனவர்கள் சொர்பில் மபொரொடுகின்ற அந்த மக்கள் எதிர்பொர்க்
கின்றொர்கள். நீோ்ங்கள் அங்கு மபொய்
கொணொமலொக்கப்
பட்டவர்கள் சொர்பில் மபொரொடுகின்ற அந்தப் தபண்ககளத்
தயவுதசய்து ஒருமுகற சந்தியுங்கள்! அவர்களுடன் ஒரு மணி
மநரம் மபசுங்கள்! அவர்களுடன் உறவொடிப் பொருங்கள்!
கொணொமற்மபொனவர்களின் தொய்மொர், மகனவிமொர் மற்றும்
குடும்பத்தவர்களுகடய கனவுகள் என்ன, எதிர்பொர்ப்புக்கள்
என்ன, என்பகத அறிந்துதகொள்ளுங்கள்! தவறுமமன இந்த
விடயத்கதக் கண்துகடப்பொக விட்டுவிடுவதொ, அல்லது
அவர்களுகடய கண்ணீருக்குப் பதில் தசொல்வதொ? என்பகதப்
பற்றி நீங்கள் சிந்திக்கமவண்டிய ஒரு கொலமிது என்பகத இந்த
இடத்திமல நொன் குறிப்பிட விரும்புகின்மறன். மிக மிக
முக்கியமொக, பல்மவறுபட்ட இன்னல்ககளச் சந்தித்த மக்கள்
ஏமதொதவொரு கனமவொடும் நிகனவுகமளொடும் எண்ணங்
கமளொடும்
நம்பிக்கககமளொடும்
இந்த
மண்ணிமல
தங்களுகடய உறவுகளின் வருககக்கொகக் கொத்திருக்கின்
றொர்கள். அருட்தந்கத பிரொன்சிஸ் உட்பட பலர் குடும்பத்மதொடு
தசன்று சரணகடந்தொர்கள்; முன்னொள் மபொரொளிகள் பலர்
தங்களுகடய மகனவி, பிள்களகமளொடு சரணகடந்தொர்கள்.
அவர்கள் சரணகடந்ததற்கொன ஆதொரங்கள் இருக்கின்றன.
ஒப்பகடத்தவர்கள் உயிமரொடு இருக்கின்றொர்கள்; ஒப்பகடத்த
தற்கொன சொட்சிகள் இருக்கின்றன. இவ்வளவும் இருக்கக்
கூடியதொக இந்த நொட்டிமல அப்படி நகடதபறவில்கலதயன்று
தசொல்வதற்கு அல்லது சம்பந்தப்பட்டவர்கள் கொணொமற்மபொக
வில்கலதயன்று தசொல்வதில் என்ன நீதி இருக்கின்றது?
இதகனவிட, இன்று பல்மவறுபட்ட விடயங்கள் இந்த
மண்ணிமல
இடம்தபறுகின்றன.
குறிப்பொக,
யொழ்ப்
பொணத்திமல இடம்தபறுகின்ற வொள் தவட்டுக் கலொசொரதமன்ற
ஒன்கற யொர் ததொடக்கிகவத்தொர்கள்? தகௌரவ அகமச்சர்
அவர்கமள, இதகன நொன்
உங்களுகடய கவனத்திற்குத்
தருகின்மறன்.
இந்த
வொள்
தவட்டுக்
குழுக்களுக்குப்
பின்னொமல
இரொணுவம்
முழுகமயொக
இருக்கின்றது;
இரொணுவ முகொம்களிலிருந்துதொன் அவர்கள் வருகின்றொர்கள்;
இரொணுவத்தினுகடய ஒத்தொகசமயொடுதொன் அதில் ஈடுபடுகின்
றொர்கள்.

රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමා, කාලය අවසානයි.

රු එස්. ශ්රීතරන් මහතා

(மொண்புமிகு சி. சிறீதரன்)

(The Hon. S. Shritharan)

இதகனவிட தபொலிஸொர் அவர்ககளத் தண்டிப்பதில்
கவனம் தசலுத்துவது மிகக் குகறவு. இதற்கொகத்தொன்
முதலகமச்சர்
விக்மனஸ்வரன்
அவர்கள்,
"தபொலிஸ்
அதிகொரத்கத என்னிடம் தொருங்கள்; ஒரு மொதத்திற்குள் நொன்
அகதக் கட்டுப்படுத்துகின்மறன்" என்று தசொல்கின்றொர். அதில்
நியொயம் இருக்கின்றது. இந்தியொவிமல பொருங்கள், தமிழ்நொட்டு
மொநில அரசுக்குப் தபொலிஸ் அதிகொரம் இருக்கின்றது; ஏகனய
மொநிலங்களுக்கும் அந்த அதிகொரம் இருக்கின்றது. அங்கு
Intelligence Bureau கூட இருக்கின்றது.
இவ்வொறொன
தசயற்பொடுகள் அங்கு கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. ஆனொல்,
இங்கு மொகொண சகபக்கிருக்கின்ற அதிகொரத்கதப் பறித்து
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු එසා. ශ්රීතරන් මහතා]

கவத்துக் தகொண்டிருக்கின்றொர்கள்; மத்திய அகமச்சுக்குக்கீழ்க்
தகொண்டுவந்திருக்கிறொர்கள்.இப்தபொழுதும் ஒரு திறந்ததவளிச்
சிகறச்சொகல மபொன்று அந்தப் பிரமதசத்கத கவத்துக்
தகொண்டு, எங்களுகடய இகளஞர்களிடம் வொள்ககளக்
தகொடுத்து அவர்ககளக் குற்றவொளிகளொக நிறுத்துகின்ற தசயற்
பொடொனது மிகமிகப் பொரதூரமொனது. இது நிறுத்தப்பட
மவண்டும்;
உடனடி நடவடிக்ககக்கு உட்படுத்தப்பட
மவண்டும். இவ்வொறொன ததொடர் நடவடிக்ககககள நிறுத்
தொமற்மபொனொல், இந்த நொட்டிமல தங்கள் பிள்களகளுக் கொகத்
தொய்மொர் சிந்துகின்ற கண்ணீரும், பயமின்றி தவளியிமல திொிய
முடியொமல் இருக்கின்ற குடும்பப் தபண்களின் கண்ணீரும்,
சமூக வகலத்தளங்களூடொக இன்று நகடதபறும் தபண்ககள
மநொக்கிய பொய்ச்சல்களும் அவர்ககளப் பொொிய சவொல்களுக்குள்
தள்ளியிருக்கின்ற நிகலகம ததொடரும் என்பகதக் குறிப்பிட்டு,
இதற்கு உடனடித் தீர்வு கொணப்பட மவண்டுதமன்பகதயும்
இந்த இடத்திமல பதிவுதசய்து, விகடதபறுகின்மறன்.

[අ.භා. ).0)]

රු විගජ්පාල ගහට්ටිආරච්ික මහතා

(மொண்புமிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු අධිකරණ අමාතයතුමිය
අධිකරණය
සම්බන්න
වැද්ගත්
පනත්
ශකටුම්පතකට
සශශ ෝනනයක්කය ශගශනන ශම් අවසාථාශව්දී කථා කරන්නට ලැබීම
ගැන සතුටු වනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ සීමා
ික්කයමවා සිරට වන අපරාන මර්ද්නය කිමශම්දී සාපරා ධ කාරණා
සම්බන්නශයන්
අන්තර්
ජාතික
ව ශයන්
අශනයෝනය
සහශයෝගීතාව ද්ැක්කයවීම අති යින් වැද්ගත් බව සඳහන් කරමින්, ඒ
සඳහා ශම් සශශ ෝනනශයන් ්රනාන ්රඥපුතිශත අද්ාළ වන පුව)ල්
කරන සහශයෝගීතාව ද්ැක්කයවීශම් ක්රියාවලිය ක, නම් කිමම තහවුරු
කරමින්, ඒ අශනයෝනයත්වය හා එකිශනකා සහාය ද්ැක්කයවීශම්
පද්නමක්කය මත අශනයෝනය සහශයෝගීතාව සාක්කයෂ්ඨාත් කර ගැතිම
අරමුණු කර ශගන ශම් පනත් ශකටුම්පත ිදිරිපත් කර තිශබනවා.
පුභගිය ශකටි කාලයක්කය තුළ අධිකරණ හා බන්නනාගාර
අමාතයතුමිය හැටියට ගරු තලතා අතුශකෝරල මැතිනිය ිතාමත්
පැහැදිලිව යම් යම් අණ පනත් ශගනැල්ලා අපි ඒවා සාක්කයෂ්ඨාත් කර
ගන්නට බලාශපොශරොත්තු වුණා. ඒ පිළිබඳව එතුමියටත්, නිශයෝජය
අමාතය සාරරණ රටෂ්ඨාමන්ත මැතිතුමාටත්, අධිකරණ අමාතයාශ ශත
ශල්කම්තුමියටත්, බන්නනාගාර කටතුතු පිළිබඳ ශජයෂ්ඨාධ සහකාර
ශල්කම් ජයසිශහ මැතිතුමා ්රමුඛ් සිය දම අධිකරණ අමාතයාශ ශත
සහ බන්නනාගාර ශද්පාර්තශම්න්තුශව් සිය දම නිලනාරින්ටත්
සාතුතිවන්ත වනවා.
පුභගිය කාලපරිච්ශේද්ය තුළ අපි කරපු හැම වැඩක්කයම ශහමින්
ශහමින් තමයි සිරට වුශණ්. ශමොකද්, යහපාලනය කියන්ශන්
ද්ැහැමින්, ශහමින් කටතුතු කිමමයි. එශහම ශහමින් ශහමින්
යනශකොට සමහරු කිව්වා, "ශම් අයට ශමොකුත් කරන්න බැහැ."
කියා. හැබැයි, "ශහොඳ ශහොඳ ශසල්ලම් එළි ශවන ජාශමට" කියා
කථාවක්කය තිශබනවා. පුභගිය ද්වසාවල අපි first එශක්කය ගිශත. ශද්වන
අවුරුේශේ second එකට ද්මා ගියා. ද්ැන් third එකට ශනොශවයි,
top එකට ද්මායි යන්ශන්. ඒ නිසා ද්ැන් සමහරුන්ශේ කකුල් ශද්ක
ශවවුලනවා. අද් ශම් කියන ඒවා අහන්න ින්ශන්ත් නැහැ. එළිශත
තමයි සාකච්ඡා කරන්ශන්. ඒවාට උත්තර ශද්න්න බැහැ. ද්ැන්
සමහරුන්ශේ ඔව) කචල් ශවලා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ි-පුේගල මහාධිකරණ
විනි ාචයකාරවරුන්ශගන් සමන්විත අධිකරණ සාථාපිත කිමමට
අපි ශගනාපු ශයෝජනාව සම්බන්නශයන් ශබොශහෝ ශද්ශනක්කය
මැසිවිලි නැඟුවා. වාද් විවාද්වලදී ශබොශහෝ ශද්ශනක්කය ්රකා කශළේ,
"ශහමින් ශහමින් යන්ශන්. ශම් විධියට ගිහිල්ලා වැඩක්කය නැහැ."
කියා. අධිකරණ පේනතිය ක්රියාත්මක කරන්න අධිකරණ සාථාපිත
කරන්න අව ය සාථාන ශහොයාශගන, නිලනාරින් පත් කර, අව ය
මුද්ල් සඳහා අනුමැතිය දීලා, විනි ාචයකාරවරුන්ශේ වැටුපු වැ, 
කර අපි ඒ සඳහා ලැහැසාති ශවනවා. ශහට-අනිේද්ා වනශකොට අපි
ඒ කටතුතු පටන් ගන්නවා. ද්ැන් සමහරුන්ට අමාරුකමක්කය
තිශබනවා. "තුද් හමුද්ා නිලනාරින් අධිකරණයට කැඳවන්න. ඒ අය
ශනොශයක්කය විධිශත පළිගැතිම්වලට ලක්කය කරන්න කටතුතු
කරනවා." කියා ගරු තාරක බාලූ රිය මන්ත්රීතුමා ්රකා කළ බව
මට මතකයි. පුභගිය කාලශත ගරු තාරක බාලූ රිය මැතිතුමන්ලා
හිටිශත ශකොශහේද් ද්න්ශන් නැහැ. එද්ා හිටපු අශපු තුද් හමුද්ාපතිතුමා
-ෆීල්ේ මාර්ෂ්ඨල් මැතිතුමා- ජනාධිපතිවරණයට ිදිරිපත් වුණු
ශවලාශව්, ජනාධිපතිවරණශයන් පසාශසේ ජීවිත පරරටවට තියලා
සටන් කරපු හමුද්ා නිලනාරින් විසිඅටශද්ශනක්කය ශගශද්ර යැව්වා.
විශ ේෂ්ඨශයන්ම ශම්ජර් ජනරාල් අතුල ජයවර්නන මැතිතුමා, ශම්ජර්
ජනරාල් ලියනශේ මැතිතුමා, ද්ැනට තුද් හමුද්ාපතිවරයා ව ශයන්
කටතුතු කරන මශහේෂ්ඨා ශසේනානායක මැතිතුමා ඇතුව)
විසිඅටශද්ශනක්කය ඡන්ද්ශයන් පුභව ශගද්ර යැව්වා. කිසිම ශද්යක්කය
නැහැ, වග විභාගයක්කය නැහැ, පමක්කයෂ්ඨණයක්කය නැහැ. ශහේතුව තමයි
මම හිතන විධියට හිටපු ජනාධිපතිවරයා විසින් - [බානා කිමමක්කය]
මම කනගාටු ශවනවා. ශම්වාට ඕනෑ තරම් උත්තර ශද්න්න
පුව)වන්. නමුත් ඒකට අවකා තිබුශණ් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි. මම විශ ේෂ්ඨශයන්ම සඳහන් කරනවා, ශහට-අනිේද්ා
වනශකොට අපි අධිකරණ ඇමතිතුමිය සමඟ ශම් කටතුතු කරන
බව. ශහට-අනිේද්ා වනශකොට අධිකරණ පේනතිය තුළත්,
බන්නනාගාරය තුළත් ඇති කරන ශවනසාකම් තුළින් ශම්
යහපාලනශත නියම අර්ථය ශද්න්න අපි ලැහැසාතියි කියන එක
මතක්කය කරනවා. ශබොශහොම සාතුතියි.

රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීය ළඟට, ගරු ව, ශව්ල් ුභශර්ෂ්ඨා මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනා, 
හතරක කාලයක්කය තිශබනවා.
[பி.ப. 6.10]

රු වඩිගේල් සුගර්ෂ් මහතා

(மொண்புமிகு வடிமவல் சுமரஷ்)

(The Hon. Vadivel Suresh)

சகபக்குத்
தகலகமதொங்கும்
தகௌரவ
உறுப்பினர்
அவர்கமள, குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல்
(திருத்தம்) சட்டமூலம் சம்பந்தமொன விவொதம் இன்று இந்தப்
பொரொளுமன்றத்திமல நகடதபற்றுக் தகொண்டிருக்கின்றது.
ஆயினும், தவளியில் பொரொளுமன்ற உறுப்பினர்களின் சம்பள
உயர்வு பற்றிய விடயம்தொன் இந்த நொட்களிமல அதிகமொகப்
மபசப்பட்டுக்
தகொண்டிருக்கின்றது.
கடந்த
வொரம்
ஊடகத்துகற மூலமொக நொம் இதகன அறியக்கூடியதொக
இருந்தது.
இன்று
சமகொதர
தமொைி
சொர்ந்த
பல
உறுப்பினர்களும் அதுபற்றிப் மபசிக் தகொண்டிருந்தொர்கள்.
மகலயக மக்களுகடய பிரதிநிதி என்ற வககயிமல நொன் இந்த
உயொிய
சகபயிமல
ஒரு
விடயத்கதத்
ததளிவொகக்
கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன். அதொவது எங்களுகடய
சம்பளத்கத உயர்த்திக் தகொள்வதற்கொக நொங்கள் இந்தப்
பொரொளுமன்றத்துக்கு வரவில்கல. இன்று இந்த நொட்டினுகடய
தபொருளொதொரத்தின்
முதுதகலும்பொகச்
தசயற்பட்டுக்
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தகொண்டிருக்கின்ற தபருந்மதொட்ட மக்களுகடய சம்பளத்கத
உயர்த்துவதற்மக ஜனொதிபதி அவர்களும் பிரதம மந்திொி
அவர்களும் மற்றும் பொரொளுமன்ற உறுப்பினர்களும் தசயற்பட
மவண்டும்.
மதொட்டத்
ததொைிலொளர்களின்
சம்பளத்கத
உயர்த்துவதுதொன் முதல் மவகலயொக இருக்க மவண்டும்.
ஏதனனில், இந்த நொட்டில் மிகவும் குகறவொன சம்பளத்கதப்
தபறுபவர்கள் மகலயகப் தபருந்மதொட்ட மக்களொவர்.
மகலயக மக்களின் பிரதிநிதிகளொக நொங்கள் இந்தப்
பொரொளுமன்றத்திற்கு வந்தது, 4 - 5 வொகனங்ககளக் தகொண்டு
தசல்வதற்கும் தகொழும்பிலுள்ள பங்களொவில் தங்குவதற்கும்
ஐந்து நட்சத்திர மஹொட்டல்களில் களியொட்டம் நடத்துவதற்கும்
அல்ல. மதொட்டத் ததொைிலொளர்களின் சம்பளம் உயர்த்தப்
படொகமகயயிட்டு
மதொட்டத்
ததொைிலொளர்களுகடய
பிரதிநிதிகளொக இங்கு வந்த நொங்கள் இன்று தவட்கித்
தகலகுனிகின்மறொம். இன்கறக்குப் பொரொளுமன்ற உறுப்பினர்
களின் சம்பள உயர்வுக்கொகப் பல மணித்தியொலங்கள்
பொரொளுமன்றத்தில் மபசப்படுகின்றது; ஊடகங்களில் அந்தச்
தசய்தி தகலயங்கமொக வருகின்றது. ஆனொல், உண்கமயில்
மதொட்டத்
ததொைிலொளர்களின்
சம்பளமம
உயர்த்தப்பட
மவண்டும். இன்று மதொட்டத் ததொைிலொளர்கள் சம்பளக்
குகறவினொல்
பல
இன்னல்களுக்கு
முகங்தகொடுத்துக்
தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். அதனொல் மதொட்டத் ததொைிலொளர்
களின் சம்பளத்கத உயர்த்திவிட்டு, மற்கறய விடயங்ககளப்
பொருங்கள்! அமதமநரம் "பொரொளுமன்ற உறுப்பினர்களது
சம்பளத்தில் ஐந்து சதம்கூடக் கூட்டப்படமொட்டொது" என்று
நொட்டின் ஜனொதிபதி அவர்கள் தசொன்னகத நொங்கள்
மகட்டுக்தகொண்டிருந்மதொம். பொரொளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு
ஐந்து சதம்கூடக் கூட்டொதீர்கள்! மதொட்டத் ததொைிலொளர்களுக்கு
ஐயொயிரம் கூட்டுங்கள்!

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාශගන් මා ිතා ශගෞරවශයන් ිල්ලීමක්කය
කරනවා. මම ද්ැක්කයකා, පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ට සත පහක්කයවත්
වැ,  කරන්ශන් නැහැ කියා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ්රකා කළ
බව. ශබොශහොම ශහොඳයි, සන්ශතෝෂ්ඨයි. අපි ප,  වැ,  කරන්න
කියලා ිල් දශව් නැහැ. අපට ප,  වැ, ශයන් ඕනෑ නැහැ. ඒ වුණත්
අශපු කම්කරුවන්ට ප,  වැ, ශයන් ඕනෑ. වතු කම්කරුවන්ට ප, 
වැ, ශයන් ඕනෑ. ඒ නිසා මම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාශගන්
ශගෞරවශයන් ිල්ලනවා, පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ට සත
පහක්කයවත් වැ,  කරන්න එපා කියලා. කිසි ්ර ානයක්කය නැහැ. අශපු
ප,  වැ,  කර ගන්න ශනොශවයි, අපි පාර්ලිශම්න්තුවට ආශව්.
ලශකාශව් අඩුම අඩු ප, යක්කය ගන්න අපි නිශයෝජනය කරන
වතුකරශත ජනතාවශේ ප,  වැ,  කරන්න. ඒකයි අපට අව ය කර
තිශබන්ශන්.
ஆகமவ, மதொட்டத் ததொைிலொளர்களது சம்பளத்கத உயர்த்த
மவண்டுதமன்று இந்த உயொிய சகபயிமல நொங்கள் மகட்டுக்
தகொள்கின்மறன்.
அதொவது,
இந்தப்
பொரொளுமன்றத்தில்
குற்றவியல் சம்பந்தப்பட்ட சட்டத்கதக் தகொண்டுவந்தொலும்
சொி, நிதி சம்பந்தப்பட்ட சட்டத்கதக் தகொண்டுவந்தொலும் சொி,
அல்லது மவறு எந்தச் சட்டத்கதக் தகொண்டுவந்தொலும் சொி,
மதொட்டத் ததொைிலொளர்களது சம்பளம் உயர்த்தப்பட மவண்டும்
என்பகதமய இந்தக் கொலகட்டத்திமல நொங்கள் கூறிக்தகொள்ள
விரும்புகின்மறொம். அத்துடன் மதொட்டத் ததொைிலொளர்களது
தனிவீட்டுத் திட்டம் மிக விகரவொக நகடமுகறப்படுத்தப்பட
மவண்டும்
எனவும்
அவர்களுகடய
கொணியுொிகமயும்
வீட்டுொிகமயும் உறுதி தசய்யப்படமவண்டும் எனவும் மகட்டுக்
தகொண்டு விகடதபறுகின்மறன். நன்றி. வணக்கம்.

ශබොශහොම සාතුතියි.
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රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොම සාතුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමා. මීය ළඟට, ගරු අ. අරවින්ේ
කුමාර් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනා,  හතරක කාලයක්කය තිශබනවා.

[பி.ப. 6.15]

රු අ. අරවින්ේ කුමාර් මහතා

(மொண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமொர்)

(The Hon. A. Aravindh Kumar)

அகவக்குத் தகலகமதொங்கும் தகௌரவ உறுப்பினர்
அவர்கமள, நன்றி! இன்று நொங்கள் குற்றவியல் விடயங்கள்
பற்றிய சட்டத் திருத்தம் ததொடர்பொன விவொததமொன்றிமல
கலந்துதகொண்டிருக்கின்மறொம். உண்கமயிமல அவ்வப்மபொது
நொட்டின் மதகவக்மகற்ப, மக்களின் நலன்ககளக் கருத்திற்
தகொண்டு இவ்வொறொன பல்மவறு சட்டத் திருத்தங்ககள கடந்த
3 வருட கொலமொக நொங்கள் இந்த நொட்டிமல தகொண்டு
வந்திருக்கின்மறொம். அந்த வககயிமல நொங்கள் இந்த
நொட்டிமல தகவலறியும் சட்டத்கதக் தகொண்டுவந்மதொம்.
அந்தப் தபருகம இன்று ஆட்சியிமல பங்கொளியொக இருக்கின்ற
ஐக்கிய மதசியக் கட்சிக்மக உொித்தொனது என்பதிமல எவ்வித
சந்மதகமும் இல்கல. அந்தச் சட்டம் உண்கமயிமலமய
அகனவரொலும் பொரொட்டப்பட மவண்டிய ஒரு சட்டமொக
அகமந்திருக்கின்றது.
இதற்கு
முன்பு
ஆட்சியிலிருந்த
எந்தமவொர் அரசொங்கமும் இவ்வொறொன ஒரு சட்டத்கத
முன்கவப்பதற்குத் தயொரொக இருக்கவில்கல. ஆனொல், நொங்கள்
அகதச் தசய்திருக்கின்மறொம்.
அதுமொத்திரமல்ல, இன்று சட்டத் திருத்தங்களூடொக விமசட
நீதிமன்றங்ககள ஏற்படுத்தியிருக்கின்மறொம். இந்த நொட்டிமல
கடந்த கொலங்களிமல பல்மவறுவிதமொன குற்றச் தசயல்கள்
நடந்மதறியிருந்தன. மகொடிக்கணக்கொன பணம், தபொதுமக்
களின் தசொத்துக்கள் என்பன தகொள்களயடிக்கப்படுகின்ற
நிகலகமயிருந்தது.
அவற்கற
எல்லொம்
விசொொித்துத்
தண்டகன வைங்குவதற்கொன மதகவயிருந்தது; சட்டத்கத
மொற்றமவண்டிய
அவசியமிருந்தது.
அந்த
வககயிமல
இப்மபொது நொங்கள் திருத்தச் சட்டத்தின் ஊடொக விமசட
நீதிமன்றங்ககள
ஏற்படுத்தியிருக்கின்மறொம்.
அதொவது
அவ்வப்மபொது கொலத்தின் மதகவக்மகற்ப இவ்வொறு நொங்கள்
சட்டங்ககளத் திருத்தி வருகின்மறொம்.
இன்று
இங்மக
முன்கவக்கப்பட்டிருக்கின்ற
சட்டத்
திருத்தத்கதக் கொலத்தின் மதகவயொக நொன் பொர்க்கின்மறன்.
ஒருவர் இந்த நொட்டிமல இருந்தொலும் சொி, தவளிநொட்டிமல
இருந்தொலும் சொி, எந்த நொட்டுப் பிரகஜயொக இருந்தொலும் சொி,
குற்றச் தசயல்கள் நடக்கும்மபொது அவர்களுக்குச் சொியொன
தண்டகன வைங்கப்பட மவண்டிய மதகவயிருக்கின்றது.
இவ்வொறு சட்டத்கதத் திருத்தி, உலகளொவிய ொீதியிமல
நொடுகமளொடு
ஒப்பந்தங்ககள
மமற்தகொள்வதனூடொகக்
குற்றவொளிககள இனங்கண்டு, அவர்களுக்குச் சொியொன
தண்டகன வைங்கக்கூடிய நிகலகமகயத் மதொற்றுவிக்க
முடியும். அந்த வககயிமல பொர்க்கும்மபொது, இன்று எமது
தகௌரவ
நீதியகமச்சர்
திருமதி
தலதொ
அத்துமகொரல
அவர்களினொல் இங்மக முன்கவக்கப்பட்டிருக்கும் சட்டத்
திருத்தம் கொலத்தின் மதகவ என்பகத எவரொலும் மறுக்கவும்
முடியொது; மகறக்கவும் முடியொது. ஆனொல், இந்தச் சட்டத்
திருத்தத்தினூடொகத் தங்களுக்குத் தண்டகன கிகடத்து
விடுமமொ என்ற அச்சத்தினொல் சிலர் இதற்கு எதிர்ப்புத்
ததொிவித்து இன்று இந்தச் சகபயிமல பல்மவறு கருத்துக்ககள
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු අ. අරවින්ේ කුමාර් මහතා]

රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல)

முன்கவத்தகத
நொங்கள்
கொணக்கூடியதொக
இருந்தது.
குற்றவொளிகள் தண்டிக்கப்படக்கூடிய அகனத்து அம்சங்களும்
இந்தச் சட்டத் திருத்தத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
தவளிநொடுகமளொடு பரஸ்பர ஒத்துகைப்கப, புொிந்துணர்கவ
ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்கம இந்தச் சட்டத் திருத்தத்தினூடொக
ஏற்படுகின்றது. இதனொல் எமக்கு நல்ல எதிர்கொலமும்
சுபிட்சமும் ஏற்படுதமன்று கூறிக்தகொண்டு, எனது மபச்கச
முடித்துக்தகொள்கின்மறன். நன்றி.

රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොම
ඇමතිතුමිය.

සාතුතියි.

මීය ළඟට,

ගරු

තලතා

අතුශකෝරල

[අ.භා.).2 ]

රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය (අධිකරණ
බන්ධානා ාර ප්රතිසංස්කරණ අමාතයතුමිය)

හා

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல - நீதி மற்றும்
சிகறச்சொகலகள் மறுசீரகமப்பு அகமச்சர்)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Justice
and Prison Reforms)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂ්ඨශයන්ම අද් ද්වශසේ 1001
අශක 14 ද්රන සාපරා ධ කාරණාවල දී අශනයෝනය සහශයෝගීතාව
ද්ැක්කයවීශම් පනත සශශ ෝනනය කිමශම් විවාද්ශතදී රජය
පැත්ශතනුත්, විපක්කයෂ්ඨශයනුත් වටිනා කියන අද්හසා රාශියක්කය ්රකා
වුණා. එම අද්හසා ද්ැක්කයවූ සිය දශද්නාට මාශේ සාතුතිය ශම්
අවසාථාශව් පුද් කරනවා.
ශමම පනත් ශකටුම්පත ිදිරිපත් කරන්ශන් ශේ පාලන
පළිගැතිමකට කියන මතය හද්න්න සමහර උද්විය පුව)වන් තරම්
උත්සාහ කළාය කියන කරුණ මම ශම් අවසාථාශව්දී කියන්න
ඕනෑ.

රු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Order, please! ශමම අවසාථාශව්දී
කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.

ගරු

නිශයෝජය

අනතුරුව රු ගහේෂාන් විතානගේ මහතා මූලාසනගයන් ඉවත්
වූගයන් නිගයෝජය කථානායකතුමා [ රු ගජ්.එේ. ආනන්ද කුමාරසරි
මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, மொண்புமிகு மஹசொன் விதொனமக அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்
[மொண்புமிகு மொண்புமிகு மஜ.எம். ஆனந்த குமொரசிறி] தகலகம
வகித்தொர்கள்.

Whereupon THE HON. HESHAN WITHANAGE left the Chair, and
DEPUTY SPEAKER [THE HON. J.M.ANANDA KUMARASIRI]
took the Chair.

රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමිය, කථාව කරන්න.

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශේ පාලන පළිගැතිම්
සඳහා, එශහම නැත්නම් රණවිරුවන් ද්ඩයම් කිමම සඳහා ශමම
කටතුතු සිරට කරනවාය කියලා මතයක්කය හද්න්න සාමානය ුභපුරුරට
පරිදි ශගොඩක්කය අය උත්සාහ ගත්තා. එශහම අව යතාවක්කය තිබුණා
නම්, 1001 එක්කයසත් ජාතික පක්කයෂ්ඨ රජය කාලශත අගමැතිවරයා
ව ශයන් සිටි රනිල් වික්රමසිශහ මහත්මයා ශරෝම ්රඥපුතියට
අත්සන් කළා නම්, අශපු රශ තුද් කටතුතුවලදී සම්බන්න වුණු
සිය දශද්නාම ජාතයන්තර අපරාන අධිකරණය ිදිරියට ශගන
යන්න පුව)වන්කමක්කය ඇති ශවනවා කියන එක මම ශම් ශව්ලාශව්දී
මතක්කය කරන්නට ඕනෑ. එද්ා එතුමා ඒක අත්සන් කශළේ නැත්ශත්
එවන් තත්ත්වයක්කය ශමරටට අව ය නැති නිසායි. එද්ා එතුමා
කිව්ශව්, "අශපු අධිකරණ අපට වි ාවාසයි, එම තත්ත්වයට රශ
පුරවැසියන් හැටියට සිය දශද්නාට මුහුණ ශද්න්න පුව)වන්"
කියලායි. ශමශලස කටතුතු කර තිම යදී 1001 වර්ෂ්ඨශත ිදිරිපත්
කරපු ශමම පනත සම්බන්නශයන් එවන් මතයක්කය ඇති කිමමට
කටතුතු කටතුතු කිමම පිළිබඳව මම කනගාටු ශවනවා. ජාතික
ව ශයන් ඇති වුණු කරුණක්කය ශවන්න පුව)වන්, අපරානයක්කය
ශවන්න පුව)වන්, වැරැේද්ක්කය ශවන්න පුව)වන්, ඒ සම්බන්නව අන්තර්
ජාතික සහශයෝගීතාව ලබා ගැතිමට තමයි ශම් පනත එද්ා ිදිරිපත්
කශළේ. අවුරුරට 2)කට පුභව අද් වන විට ශම් කටතුතු ශබශහවින්
ශවනසා ශවලා තිශබනවා. මුල් පනශත් තිබුශණ් ශපොරට රාජය
මණ්ඩලීය රටවල සාමාජිකත්වය ද්රන රටවල් සමඟ පමණක්කය
ගිවිස ගන්නත්, ඒ වාශේම විශ ේෂ්ඨ ගැස නිශව්ද්නයකින්,
ඇමතිවරයා කල්පනා කරන රටක්කය සමඟ ගිවිස ගන්නත්, ඒ
වාශේම සාපරා ධ කටතුත්තක්කය සම්බන්නශයන් අශනයෝනය
සහශයෝගීතාව ලබා ගැතිමට විශ ේෂිත ව ශයන් ගිවිුභමක්කය ඇති
කර ගත්ත රටක්කය සමඟ පමණක්කය ගිවිුභම් ඇති කර ගැතිමට කටතුතු
කළත්, ශම් පනශත් ශද්වැනි වගන්තියට ිදිරිපත් කරන
සශශ ෝනනශයන් විශ ේෂ්ඨශයන් මීය ට වඩා පුව)ල් විධියට සාපරාධි
කාරණාවල දී අශනයෝනය සහශයෝගීතාව ද්ැක්කයවීම සම්බන්නශයන්
වන ජාතයන්තර ශහෝ කලාපීය සම්මුතියක ශහෝ ශවනත් ගිවිුභමක
පාර් ාවයක්කය වන්නා වූ සෑම රටක්කයම, ඒ වාශේම එම කටතුත්ත
සඳහා ශ්රී ලශකාව සමඟ යම් ගිවිුභමකට ඇතුළත් වී ඇති යම් රටක්කය,
ඒ වාශේම අමාතයවරයා කල්පනා කරන රටක්කය, එශහම නැත්නම්
ජාතයන්තර සාපරා ධ කාරණාවලට එශරහිව ක්රියා කරන, ඒ ආශ්රිත
යම් සශවිනානයක්කය කියලා සශශ ෝනනශයන් ිදිරිපත් ශකරුණා. ඒ
ශවනුශවන් ශරේෂ්ඨාධා ධකරණශත නඩුවක්කය පැවරුවා. ශරේෂ්ඨාධාධිකරණ
රණන්රටව අනුව, ජාතයන්තර සාපරා ධ කාරණාවලට එශරහිව ක්රියා
කරන ඒ ආශ්රිත යම් සශවිනානයක්කය කියන එකට, "දූෂ්ඨණය
මැඬලීමට ඇති අන්තර් රාජය සශවිනානත්, මුද්ල් විශුේධිකරණය
සහ ත්රසාත ක්රියා සඳහා මුද්ල් ශයොද්වන සශවිනානත් ඇතුළත් කළ
තුතුයි; යටත් ශවනවා" කියලා සඳහන් ශවනවා. ඒ වාශේ
ගිවිුභමකට එළශඹනශකොට අපට හිශතන හිශතන විධියට කටතුතු
කරන්නත් බැහැ. ඒ සඳහා ගැස පත්රශත පළ කිමශමන් පුභව
උත්තමතර පාර්ලිශම්න්තුශව් අනුමැතියත් ඊට අව ය ශවනවා.
අවුරුරට 2)කට පුභව ශගෝලීයකරණය තුළ නව වැරැදි, අපරාන
ශසොයා ශගන තිශබනවා. ශම් හැම එකක්කයම තුන්වැනි වගන්තිය
යටශත් අ දත් පනතට ඇතුළත් කරලා තිශබනවා. එයින් කිහිපයක්කය
සඳහන් කරන්න පුව)වන්. තුන්වන වගන්තිශත පණශත් අරමුණ
යටශත් ශමශසේ සඳහන් වනවා:
"(ඕ ඕනෑම , ජිටල් වයවහාර මුද්ල් ශවශළඳාම් කිමම ද් ඇතුව)ව
අන්තර්ජාලය,
ශතොරතුරු
සන්නිශව්ද්න
තාක්කයෂ්ඨණය,
ක්කයලවුේ
පරිගණකකරණය, බ්ශලොක්කයශච්න් තාක්කයෂ්ඨණය සහ අශනකුත් පරිගණක
ජාල හරහා සිරටකරනු ලබන අපරාන අනාවරණය කර ගැතිම;
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පනශත් අරමුණ යටශත් ශමශසේ සඳහන්ව තිශබනවා:
"(ක

යම් විශේශීය රාජය නිලනාරියකුශේ ශහෝ ශපොරට ජාතයන්තර
සශවිනානයක නිලනරයකුශේ අල්ලසා ගැතිම සහ ඔවුන්ශේ නිශයෝජිත
ශපරකලාසිලාීනන් සහ අර්ථලාීනන්ශේ අල්ලසා ගැතිම;

(ග

ගබඩා කළ පරිගණක ද්ත්ත ක, නමින් ුභරක්කයෂිත කිමම සහ ආරක්කයෂිත
කළ හුවමාරුවන ද්ත්ත සහ රඳවාගත් ද්ත්ත ක, නමින් අනාවරණය
කිමම;

(ච

යම් සාපරාධි ක්රියාවක්කය මන්න් උපයාගත් ශේ තිශබන සාථාන ශසොයා
ගැතිම;

(ජ

නි චි
ා ත රටක දී, විශ ෂි
ේ ත බලය පැවමමක්කය මන්න් අධිකරණමය නඩු
කටතුත්තකට ආශව් ය කරගැතිමට ලබාගත් ශල්ඛ්නගත සාක්කයෂි
භාවිත කිරිම; සහ

(ට

වී, ශයෝ සශවාද් තාක්කයෂ්ඨණය ඔසාශසේ නි චි
ා ත රටක සිට ශමශහය වූ
සාක්කයෂි ආශව් යතාව සහ අද්ාළ කර ගැතිම."

අවුරුරට 2)කට පසාශසේ, ද්ැන් නව ශලෝකයට ගැළශපන පරිදි
ශමවන් කරුණුත් පනතට ඇතුළත් කිමම තමයි ශම්
සශශ ෝනනශයන් සිේන ශවන්ශන්.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,
වන වගන්තිශත
විශ ේෂ්ඨශයන්ම සඳහන් වනවා "මනයම බලනරයා" ගැන. මනයම
බලනරයා කිව්වාම, අශපු හිතවත්, උගත් මන්ත්රීතුමා හිතුවා, මනයම
බලනරයා කියන්ශන්, "විෂ්ඨයභාර ඇමතිවරයා" කියලා. ශම්
සශශ ෝනනශයන් ශේ පාලන නායකත්වයකට ශහෝ රාජය
බලයකට පනශත් කටතුතු පරිපාලනය භාර දීමක්කය ශනොශවයි
තිශබන්ශන්. ඒ වග කිවතුතු නිලනාරින් මත තමයි සම්පූර්ණශයන්ම
පනශත් වගකීම තිශබන්ශන්. මුල් පනශත් මනයම බලනරයා
හැටියට ද්ැක්කයවූශත, අධිකරණ අමාතයාශ ය භාර ශල්කම්වරයා.
නමුත්, ශම් පනත් ශකටුම්පතින් ඒක තව ටිකක්කය ිදිරියට ශගන
ගිහින් විශ ේෂ්ඨශයන්ම මනයම බලනරයා ශවනුශවන් කටතුතු
කරන්න ශජයෂ්ඨාධ සහකාර ශල්කම්වරශයකුශේ තනතුරකට පහළ
ශනොවන තනතුරක්කය ද්රන ශවනත් නිලනාරිශයකු ශවත ලිඛිතව
බලය පැවරිය හැකි බව සඳහන් ශවලා තිශබනවා. හැබැයි
ශරේෂ්ඨාධාධිකරණය රණන්රට කරපු විධියට ඔහු ශජයෂ්ඨාධ සහකාර
ශල්කම්වරශයක්කය ශනොශවයි, "අතිශර්ක ශල්කම්වරශයක්කය විය
තුතුයි" කියලා විශ ේෂ්ඨශයන් සඳහන් කරලා තිශබනවා.
ශමම සශශ ෝනන පනත් ශකටුම්පත සම්බන්නශයන් ආණ්ඩු
පක්කයෂ්ඨය හා විපක්කයෂ්ඨය කියන ශද්පැත්ශතන්ම අද්හසා ්රකා කළා.
විශ ේෂ්ඨශයන්ම අශපු ගරු විමල් වීරවශ මන්ත්රීතුමා ඇහුවා,
"ශම්ශක්කය සැඟශවච්ච අරමුණ ශමොකක්කයද්?" කියන එක. ශම් කිසිම
පනත් ශකටුම්පතක කිසිම සශශ ෝනනයක සැඟශවච්ච අරමුණක්කය
නැහැ. නව තාක්කයෂ්ඨණය සමන්න්, නව තිති සමන්න් අපට ිදිරියට
යන්න ශවලා තිශබනවා. ඒ අනුව අපි ිදිරියට යන්ශන් නැහැ
කියන්ශන්, අපි නැවතත් පුභගාමීය  තත්ත්වයකට පත් වීමයි.
ශකටිශයන් කියනවා නම්, අපි ශමොනම ශහේතුවක්කය නිසාවත් පුභගාමීය 
තත්ත්වයකට යන්න බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් නැහැ. අපි
ද්ැක්කයකා, 1024 මැතිවරණශතදී ඔබතුමන්ලාශේ ශබොශහොම ජනප්රිය
මාතිකාව වුශණ්, විරටලි පුටුව කියලා. ශමොනම ශහේතුවක්කය නිසාවත්
එවැනි ශේවලට කවුරුත් භය ශවන්න අව ය නැහැ. ශම් රශ
කිසිම පුරවැසිශයකුව විරටලි පුටුවක තියන්න කිසිම ශකශනකුට
පුව)වන්කමක්කය නැහැ. ශකශනක්කය ිලක්කයක කරශගන මම ශම් තිති
ශගශනනවා ශනොශවයි. අපට ිතාම ශහොඳ අධිකරණ පේනතියක්කය
තිශබනවා. අපට වි ාවාස කරන්න පුව)වන් අධිකරණ නිලනාරින්
ින්නවා.

රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please! ගරු ඇමතිතුමිය, ඔබතුමියට කාලය තව
ශකොච්චර විතර අව ය ශවයිද්?
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රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ද්ැන් ිවර කරන්න එපායැ.

රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

නැහැ, අපිට-

රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

කමක්කය නැහැ. මම ිවර කරන්න ලෑසාතියි.

රු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, we can give her some more time.
රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

පනත් ශකටුම්පශත් වැඩ කටතුතු අවසාන කරනශතක්කය කාලය
දීර්ඝ කරන්නට සභාව එකඟද්?

රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම කථාව ිවර කරනවා.

රු කුමාර ගවල් ම මහතා

(மொண்புமிகு குமொர தவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ිවර කරන්න.

රු ගශ්හාන් ගසේමසංහ මහතා

(மொண்புமிகு தசஹொன் மசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ගරු ඇමතිතුමිය කියනවා, "කාලය එපා" කියලා. ගරු
සභානායකතුමා කියනවා, "කාලය ශද්න්න" කියලා.

රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

නැහැ, නැහැ. ගරු සභානායකතුමා රණරණය කරන්න. [බානා
කිමම්]

රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please! පනත් ශකටුම්පශත් වැඩ කටතුතු අවසාන
කරනශතක්කය කාලය දීර්ඝ කරන්න සභාව එකඟද්?

රු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Aye.

රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමිය, ඔබතුමිය කථා කරන්න.
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පාර්ලිශම්න්තුව
රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

Divide!

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

Divide!

රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, we requested that this be postponed for tomorrow,
which the Government refused. Now, please do not
extend the time. -[Interruption.]
රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

The Hon. Leader of the House will decide that.
රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

We are calling for a Division. -[Interruption.]
රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please! ඡන්ද්ශත වැඩකටතුතු අවසාන කරනශතක්කය
සභාශව් කාලය දීර්ඝ කිමමට එකඟද්?

රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Divide!

රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඡන්ද්ශත වැඩ කටතුතු අවසාන කරනශතක්කය.

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

Divide!

රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඡන්ද්ශත වැඩකටතුතු අවසාන කරනශතක්කය. [බානා කිමම්] ගරු
ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමිය කථාව අවසාන කරනවාද්?

රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම හිතන හැටියට ශම්
සශශ ෝනන පනත් ශකටුම්පත ශවනුශවන් ඡන්ද්යක්කය අව ය නැහැ.
ශම්ක කාලීන අව යතාවක්කය. [බානා කිමම්] ශම්ක කාලීන
අව යතාවක්කය.

Sir, I rise to a point of Order.
රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඔබතුමාශේ point of Order එක ශමොකක්කයද්?

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශමතැන කාලය දීර්ඝ කිමම
පිළිබඳව ඔබතුමා ශයෝජනාවක්කය ිදිරිපත් කළා. සභානායකතුමා
ඒකට අනුමැතිය රටන්නා. අපි ශබදීමක්කය ිල් දවා. එශහම නම්, ඒ
කාලය තවරටරටත් දීර්ඝ කරනවා නම්, ඒ ශබදීම ශද්න්න; ඡන්ද්ය
විමසන්න. ඒක ශනොකර කාලය දීර්ඝ කරන්න බැහැ.

රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

සභානායකතුමා, කාලය දීර්ඝ කරන්න අව යද්? [බානා කිමම්]

රු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අව යයි. [බානා කිමම්]

රු මන්ත්රීවරු

(மொண்புமிகு உறுப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

නැහැ, නැහැ. අව ය නැහැ. අපි විරුේනයි.

රු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඇමතිතුමියශේ කථාව අවසාන කරන්න - [බානා කිමම්]

රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමිය, ඔබතුමියශේ කථාව අවසන් කරන්න. [බානා
කිමම්] ඇමතිතුමිය, ඔබතුමිය කථාව අවසාන කරන්න.

රු මන්ත්රීවරු

(மொண்புமிகு உறுப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

අපි විරුේනයි. ද්ැන් හයහමාරයි. [බානා කිමම්]

රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please! කථාව අවසාන කරන්න ගරු ඇමතිතුමියට
ිඩ ශද්න්නශකෝ. ඊට පුභව අපි රණරණය කරමු. ගරු ඇමතිතුමිය,
කථාව අවසාන කරන්න. [ශඝෝෂ්ඨා කිමම්]

රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, - [ශඝෝෂ්ඨා කිමම්] කිසිම
ශහේතුවකට කිසිම පුේගලශයක්කය ිලක්කයක කරශගන, කිසිම
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කණ්ඩායමක්කය ිලක්කයක කරශගන ශම් පනතට සශශ ෝනන ිදිරිපත්
කරලා නැහැ. [ශඝෝෂ්ඨා කිමම්] අපි විශ ේෂ්ඨශයන්ම මතක්කය කරන්නට
ඕනෑ, ශම් පනත් ශකටුම්පත ිදිරිපත් කිමශම් එකම අරමුණ තමයි,
1001දී ිදිරිපත් කරපු පනතට -[ශඝෝෂ්ඨා කිමම්]

රු මන්ත්රීවරු

(மொண்புமிகு உறுப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

හයහමාරයි ශව්ලාව.

රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමිය, එශහම නම් ඔබතුමිය කථාව අවසාන
කරන්න. [බානා කිමම්] එතුමියට කථාව අවසාන කරන්න ිඩ
ශද්න්න. තවම හයහමාර ශවලා නැහැ. [බානා කිමම්]
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රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ශද්වන වර කියැවීම අපි ඡන්ද්යට අර ගනිමු. [බානා කිමම්]

රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ශමොකක්කයද්, කියන්ශන්?

රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please! සාපරා ධ කාරණාවල දී අශනයෝනය
සහශයෝගීතාව ද්ැක්කයවීශම් (සශශ ෝනන
පනත් ශකටුම්පත
ශද්වැනිවර කියවීම - [බානා කිමම්]

රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය

රු මන්ත්රීවරගයක්

(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

එශහම බැහැ. [බානා කිමම්]

රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

කෑ ගහන්න එපා. ඇශහන්ශනත් නැහැ. [බානා කිමම්]

රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඔබතුමිය කථාව අවසාන කරන්න.[බානා කිමම්] ගරු
ඇමතිතුමිය, ඔබතුමියශේ කථාව අවසාන කරන්න. ඊට පුභව අපි [බානා කිමම්]

රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, -[බානා කිමම්]

රු මන්ත්රීවරු

(மொண்புமிகு உறுப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

හරි, හරි. ශව්ලාව හයහමාරයි.

රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

හරි, හයහමාරයි. ගරු ඇමතිතුමිය, කරුණාකර ඔබතුමියශේ
කථාව අවසාන කරන්න. [බානා කිමම්] ශමොකක්කයද් ගරු මන්ත්රීතුමා?

රු කුමාර ගවල් ම මහතා

(மொண்புமிகு குமொர தவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ද්ැන් ශව්ලාව හයහමාරයි.

රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, -[බානා කිමම්] මම එකඟ
නැහැ.

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මශේ කථාව තවම අවසාන
නැහැ. [ශඝෝෂ්ඨා කිමම්] ශපොේඩක්කය ින්න. මම සාතුති කරන්න ඕනෑ,
මශේ නිලනාරින්ට. [ශඝෝෂ්ඨා කිමම්] ශපොේඩක්කය ින්න, කෑ
ගහන්ශන් නැතුව. [ශඝෝෂ්ඨා කිමම්] ශගද්ර යන්ශන් ශමොකටද්? අශපු
ශගද්ර යන්න එනවා,

[මූලාසනගත අණ පරිින ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

[බානා කිමම්]

රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please!

රු තලතා අතුගකෝරල මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) தலதொ அத்துமகொரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් පනශත් සශශ ෝනන
සකසා කරන ශකොට, අශපු අධිකරණශත නිලනාරින්, තිතිපති
ශද්පාර්තශම්න්තුශව් නිලනාරින්, ඒ වාශේම තිති ශකටුම්පත්
ශද්පාර්තශම්න්තුශව් නිලනාරින් වි ාල මහන්සියක්කය ගත්තා. මම
ශමය අවසාථාවක්කය කර ගන්නවා, ඒ සිය ද ශද්නාටම -[ශඝෝෂ්ඨා
කිමම්]

රු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නැඟී සටිගතය.
எழுந்தொர்.
rose.

රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු සභානායකතුමා. [බානා කිමම්]

රු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

පනත් ශකටුම්පතට අද් ඡන්ද්ය ගන්න එපා. [බානා කිමම්]
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පාර්ලිශම්න්තුව
රු මන්ත්රීවරු

කල්තැබීම

(மொண்புமிகு உறுப்பினர்கள்)

ஒத்திகவப்பு

(Hon. Members)

ADJOURNMENT

ඇයි, ඡන්ද්ය එපාද්?

රු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඔව්. ඒක අශපු අයිතියක්කය. [බානා කිමම්] ඒක අශපු අයිතිය.

රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.
රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු දිශන්ෂ්ඨා වනණවර්නන මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ point of
Order එක ශමොකක්කයද්?

රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් හිටපු
පාර්ලිශම්න්තුශව්, ශමොශහොමේ කථානායකතුමා ශම් වාශේ
ශව්ලාවක රටම්රිය පනතට රටන් රණන්රටව ශමොකක්කයද්? ශව්ලාව ිවර
වුණා නම්, "I have to adjourn" or "put it to vote" කියා කිව්වා.
ඒ අනුව අපි කියනවා හයහමාරට bring it to a closure.
හයහමාශරන් පසාශසේ යන්න බැහැ. [බානා කිමම්] හයහමාශරන්
පසාශසේ යන්න බැහැ. [බානා කිමම්]

රු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, "පාර්ලිශම්න්තුව ද්ැන්
කල්තැම ය තුතුය"යි මම ශයෝජනා කරනවා.

ප්රශ්්නය සභාිමමුඛ කරන ලදී.

வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

සභාව කල් තබන අවසාථාශව් ශයෝජනාව ිදිරිපත් කිමම.
[ශඝෝෂ්ඨා කිමම්]

රු මන්ත්රීවරු

(மொண்புமிகு உறுப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

ලේජයි! [ශඝෝෂ්ඨා කිමම්] ලේජයි!

රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please! කල් තැබීශම් ශයෝජනාව - [ශඝෝෂ්ඨා කිමම්]

රු මන්ත්රීවරු

රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

(மொண்புமிகு உறுப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Divide!

සභාව කල් තබනවා. [බානා කිමම්]

රු මන්ත්රීවරගයක්

රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

හයහමාශරන් පසාශසේ යන්න බැහැ. ඔබතුමා ඡන්ද්යට ද්මන්න.
[බානා කිමම්]

(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

ඡන්ද් විමසීමක්කය ඕනෑ.

රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

(The Hon. Deputy Speaker)

පාර්ලිශම්න්තුව කල් තබා තිශබන්ශන්. ද්ැන් කල් තැබීශම්
ශයෝජනාව. [බානා කිමම්]

සභාව කල් තබන්න, ගරු සභානායකතුමනි. [බානා කිමම්]

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

රු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා

(மொண்புமிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

හයහමාරට ිවරයි. [බානා කිමම්] හයහමාරට ඡන්ද්යට
ද්මන්න. [ශඝෝෂ්ඨා කිමම්]

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

Sir, I rise to a point of Order.
රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

විවාදය කල් තබන ලදී.

விவொதம் ஒத்திகவக்கப்பட்டது.
The Debate stood adjourned.

(The Hon. Deputy Speaker)

කල් තැබීශම් ශයෝජනාව ිදිරිපත් කිමම ගරු
ශ්රීසාකන්ද්රාසා මන්ත්රීතුමිය. [ශඝෝෂ්ඨා කිමම්]

ාන්ති
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906
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මුලතිේ ිනස්ත්රික්කගත නීති විගරෝධී ධීවර ක යුතු
තහනේ කිරීම
முல்கலத்தீவு மொவட்டத்தில் சட்டவிமரொத
மீன்பிடிகயத் தகடதசய்தல்

රු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ද්ැන් පාර්ලිශම්න්තුව කල් තබා තිශබන්ශන්, ඊළඟ Item එකට
යන්න. [ශඝෝෂ්ඨා කිමම්]

BANNING ILLEGAL FISHING IN MULLAITIVU DISTRICT

රු මන්ත්රීවරගයක්

රු ශ්ාන්ති ශ්රීස්කන්දරාසා මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) சொந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தரொசொ)

(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa)

தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கமள, முல்கலத்தீவு
மொவட்டத்தில் சட்டத்துக்கு முரணொன அத்துமீறிய மீன்பிடித்
ததொைிகலத் தகட தசய்ய மவண்டுதமனக் மகொரும் சகப
ஒத்திகவப்புமவகளப்
பிமரரகணகய
நொன்
முன்கவக்
கின்மறன்.
"முல்கலத்தீவு மொவட்டத்தில் தகொக்கிளொய் ததொடக்கம் சொகல
வகரயொன கடற்ககரமயொரத்தில் மீள்குடிமயறிய கொலத்திலிருந்து -

[ශඝෝෂ්ඨා කිමම්]

(An Hon. Member)

පාර්ලිශම්න්තුව කල් තබන්න බැහැ. [ශඝෝෂ්ඨා කිමම්]

රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

මා පාර්ලිශම්න්තුව කල් තබා තිශබන්ශන්. ද්ැන් කල් තැබීශම්
ශයෝජනාව ගරු ාන්ති ශ්රීසාකන්ද්රාසා මන්ත්රීතුමිය ිදිරිපත්
කරනවා. [ශඝෝෂ්ඨා කිමම්]

රු මන්ත්රීවරගයක්

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, point of Order එකක්කය
ිදිරිපත් කරන්න තිශබනවා.

රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු විමල් වීරවශ
එක ශමොකක්කයද්?

(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ point of Order

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් නිලනාරින්ශගන් මා
ිල්ලා සිටිනවා, නිවැරැදි මඟ ශපන්වීම කරන්න කියලා. ද්ැන්
ශව්ලාව ). 0යි. ). 0ට කටතුතු අවසානයි. ශම් අවසාථාශව්දී කාලය
දීර්ඝ කර ගැතිශම් ශයෝජනාවක්කය ිදිරිපත් වුශණ් නැහැ. ඒ නිසා
ශමතැනින් එහාට සභාශව් කටතුතු ශගන යන්ශන් ශකොශහොමද්?
ශම් කල් තැබීශම් ශයෝජනාව ගන්ශන් ශකොශහොමද්?

රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

කල් තැබීශම් ශයෝජනාව ගන්න පුව)වන්.

රු විමල් ීමරවංශ් මහතා

(மொண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

6.30න් පුභව සභාශව් කටතුතු ශගන යන්න බැහැ. එශහම නම්
කාලය දීර්ඝ කර ගන්න ඕනෑ. එශහම නැතුව සභාශව් කටතුතු
ශගන යන්න බැහැ. [ශඝෝෂ්ඨා කිමම්] ශම් පාර්ලිශම්න්තුශව් සම්්රද්ාය
ශමොකක්කයද්? [ශඝෝෂ්ඨා කිමම්]

රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please! මා ද්ැන් පාර්ලිශම්න්තුව කල් තැබුවා. ද්ැන්
කල් තැබීශම් ශයෝජනාව ිදිරිපත් කිමශම් අවසාථාවයි තිශබන්ශන්.
[ශඝෝෂ්ඨා කිමම්]

(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

කල් තැබීශම් ශයෝජනාව ිදිරිපත් කරන්ශන් ශකොශහොමද්?
[ශඝෝෂ්ඨා කිමම්] ඡන්ද්යක්කය ඕනෑ. එශහම බැහැ. [ශඝෝෂ්ඨා කිමම්]
එශහම කරන්ශන් ශකොශහොමද්? [ශඝෝෂ්ඨා කිමම්]

රු ශ්ාන්ති ශ්රීස්කන්දරාසා මහත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) சொந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தரொசொ)

(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa)

தகௌரவ
ஒத்திகவப்பு
கின்மறன்.

பிரதிச்
சபொநொயகர்
அவர்கமள,
எனது
மவகளப் பிமரரகணகய நொன் முன்கவக்

"முல்கலத்தீவு மொவட்டத்தில் தகொக்கிளொய் ததொடக்கம் சொகல
வகரயொன கடற்ககரமயொரத்தில் மீள்குடிமயறிய கொலத்திலிருந்து
ததன்பகுதி மீனவர்களின் அத்துமீறிய மீன்பிடி ததொடர்ந்து
நகடதபறுகின்றது.
அத்துடன்
அனுமதிக்கப்
படுவதொகச்
தசொல்லப்படும் சுருக்குவகலத் ததொைில் இங்கு சட்ட விமரொதமொன
முகறயில் தசய்யப்படுகின்றது. - [ශඝෝෂ්ඨා කිමම්]

[ගේ අවස්ථාගේදී විපක්ෂගත රු මන්ත්රීවරු ිළරිසක් සභා ර්භය
මැද පැමිණ ග ෝෂා කරන්න වූහ.]
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் எதிர்த்தரப்பு உறுப்பினர்கள் சிலர் சபொமண்
டபத்தின் மத்திக்கு வந்து மகொஷமிட்டனர்.]

[At this stage, some Members of the Opposition walked into the
Well of the House and created an uproar.]

රු නිගයෝජය කථානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please! පාර්ලිශම්න්තුව 102 .0 .0 දින ප.ව. 2.00
ද්ක්කයවා කල් තබනවා.

පාර්ලිගේන්තුව ඊ අනුකූලව අ.භා. 6.35
වන බදාදා අ.භා. 1.00 වන ගතක් කල් ගිගතය.
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அதன்படி பி. ப. 6.35 மணிக்கு பொரொளுமன்றம், 2018 ஓகஸ்ட் 08,
புதன்கிைகம பி.ப. 1.00 மணிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது.

Parliament adjourned accordingly at 6.35 p.m. until 1.00 p.m. on
Wednesday, 08th August, 2018.

සැ.යු.
ශමම වාර්තාශව් අවසාන මුද්රණය සඳහා සාවකීය නිවැරදි කළ තුතු තැන් ද්ක්කයවනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක්කය ශගන නිවැරදි කළ තුතු
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ශකොට, පිටපත ලැබී ශද්සතියක්කය ශනොික්කයමවා හැන්සාඩ් සශසාකාරක ශවත ලැශබන ශසේ එවිය තුතුය.

குறிப்பு
உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககளத் தமது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து அதகனப் பிகை
திருத்தப்படொத பிரதி கிகடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும்.

NOTE
Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to the Editor of HANSARD within two weeks
of receipt of the uncorrected copy.
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හැන්සාඩ් වාර්තා
ගකො ඹ 5 ගපොල්ගහේන්ග ොඩ කිරු පන පාර අංක 163 දරන ස්ථානගයහි ිළහිටි
රජගත ප්රවෘත්ති ගදපාර්තගේන්තුගේ ිළහිටි රජගත ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්ගයන්
මිල දී ත හැක.
ගමම හැන්සාඩ් වාර්තාව www.parliament.lk ගවේ අඩවිගයන්
බා ත හැක.

ஹன்சொட் அறிக்ககயின் பிரதிககள
இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபொல்மஹன்தகொட, தகொழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள
அரசொங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்
பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம்.
இந்த ஹன்சொட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து
பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும்.

Hansard Reports can be purchased from the Government Publications Bureau
at the Department of Government Information,
No. 163, Kirulapone Avenue, Polhengoda, Colombo 5.
This Hansard Report can be downloaded from
www.parliament.lk

ශ්රී ලශකා රජශත මුද්රණ ශද්පාර්තශම්න්තුශව් මුද්රණය කරන ලදී.

