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ල වාතාව

அதிகார அறிக்ைக
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(අෙශෝධිත පිටපත /பிைழ தி த்தப்படாத

/Uncorrected)

අන්තර්ගත පධාන කරුණු
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය :
ද ෆිනෑන්ස් සමාගෙම් ෙකොටස්වල රාජ මුදල් ආෙයෝජනය
පතික්ෙෂේප කරන ලද ගුවන් යානා ෙතල් :
ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත තුමාෙග් පකාශය
වැලි පවාහන බලපත අෙහෝසි කිරිම :
පරිසර අමාත තුමාෙග් පකාශය
ෙශෝක පකාශය :
ගරු ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මහතා

பிரதான உள்ளடக்கம்
வினாக்க

க்கு வாய்

தனி அறிவித்தல்

ல விைடகள்

ல வினா:

த பினான்ஸ் நி வனத்தின் பங்குகளில் அரசாங்க நிதி
நிராகாிக்கப்பட்ட வா

தலீ

ர்தி எாிெபா ள்:

ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சாின
மணல் ஏற்றிச் ெசல்வதற்கான அ

கூற்

மதிப்பத்திரத்ைத இரத் ச் ெசய்தல்:

சுற்றாடல் அைமச்சாின் கூற்
அ

தாபத் தீர்மானம்:
மாண் மிகு அ

த்த ரத்வத்ேத

PRINCIPAL CONTENTS
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
QUESTION BY PRIVATE NOTICE:
Investment of State Funds in Shares of The Finance Company
REJECTED JET FUEL:
Statement by Minister of Petroleum Industries
CANCELLATION OF SAND TRANSPORT PERMITS:
Statement by Minister of Environment
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Hon. General Anurudha Ratwatte
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පාර්ලිෙම්න්තුව

பாரா

மன்றம்

PARLIAMENT
—————–—2012 මැයි 10 වන බහස්පතින්දා
2012 ேம 10, வியாழக்கிழைம
Thursday, 10th May, 2012
—————————————-

අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්විය. කථානායකතුමා [ගරු චමල්
රාජපක්ෂ මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.
மன்றம் பி.ப 1.00 மணிக்குக் கூ ய . சபாநாயகர் அவர்கள்
[மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம வகித்தார்கள்.
The Parliament met at 1.00 p.m., MR. SPEAKER [THE HON.
CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.
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ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා
(மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ)

(The Hon.Victor Antony)

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

මාදම්ෙප්, ඉරට්ටකුලම, ෙනො.50 යන ලිපිනෙයහි පදිංචි
එස්.පී.ඒ. ඇෙලෝසියස් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(2)

හලාවත, කිඹිල්ල, ''සුමිහිරි'' යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඒ.එම්.
ෙගේෂන් අෙශෝක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ

(3)

පුත්තලම, වනාතවිල්ලුව, ඩබ්ලිව්/4 වගාව, "සමන්
ෙසවන", යන ලිපිනෙයහි පදිංචි වයි.ආර්. ජීවනී වාසනා
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

பாரா

නිෙව්දන

அறிவிப் க்கள்
ANNOUNCEMENTS

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීම
பாரா

மன்ற அ

வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம்

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, පල්ෙලබැද්ද, ෙකෝපිවත්ත, ෙනො.
100/01 යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එල්. ආරියරත්න මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු (ෛවද ) ෙරෝහණ පුෂ්පකුමාර මහතා. - පැමිණ නැත.
ගරු ශීයානි විෙජ්විකම මහත්මිය - පැමිණ නැත.
ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා - පැමිණ නැත.

(Mr. Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2012
මැයි මස 10 වන බහස්පතින්දා, එනම් අද දින පස් වරු 3.00ට
මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් එයට පැමිණ
සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීන් සියලු ෙදනාට ෙමයින්
දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.

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

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

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44 වැනි ව වස්ථාෙව් (2) වැනි ෙඡ්දය සහ 1985
අංක 48 දරන පනතින් සහ 1987 අංක 28 දරන පනතින් සංෙශෝධිත 1969 අංක
1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙත් 14 වැනි වගන්තිය සහ 4 වැනි
වගන්තිෙය් (3) වැනි උප වගන්තිය සමග කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 20 වැනි
වගන්තිය යටෙත් අතිගරු ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2012 අෙපේල් 18
දිනැති අංක 1754/9 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නිෙයෝග. [අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත ගරු දි.මු.
ජයරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා ]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

ෙපත්සම්

ம

க்கள்

PETITIONS
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා - පැමිණ නැත.

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு வாய்

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

බඩල්කුඹුර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය : තැපැල්
පහසුකම්
படல்கும் ர பிரேதச ெசயலாளர் பிாி
வசதிகள்

: தபால்

BADALKUMBURA DIVISIONAL SECRETARY'S DIVISION :
POSTAL FACILITIES

1289/’11

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

(The Hon. Buddhika Pathirana)

තැපැල් ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) :
(අ)

(i)

ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්, බඩල්කුඹුර පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට අයත් ගම්මාන දාහතකට
පමණ තැපැල් පහසුකම් ෙනොමැතිවීෙමන් එම
පෙද්ශෙය් ජනතාව මහත් පීඩාවට පත්ව සිටින
බවත්;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ii)

එම පෙද්ශෙය් දුර බැහැර ගම්මානවල තැපැල්
කාර්යාල ඇතත්, ඒවාෙය් ෙසේවය කරන
තැපැල්කරුවන්ෙග් හිඟයක් පවතින බවත්;

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ෙමම තත්ත්වය මඟ හරවා එම පෙද්ශෙය්
ජනතාවට කාර්යක්ෂම තැපැල් පහසුකම් ලබා
දීමට කඩිනමින් කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(ii)

ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකසා තිෙබ්ද;

(iii)

එම වැඩ පිළිෙවළ කවෙර්ද;

(ii)

whether a programme has been prepared for
that; and

(iii)

what that programme is?

If not, why?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)
(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல், வ கால
ைமப் அைமச்ச ம் அரசாங்கத் தரப்பின் தற்ேகாலாசா ம்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply
and Drainage and Chief Government Whip)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ගරු කථානායකතුමනි, තැපැල් ෙසේවා අමාත තුමා ෙවනුෙවන්
මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.

தபால் ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

(c)
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(අ)

(i)

තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සෑම උප තැපැල්
කාර්යාලයකින්ම ලිපි ෙබදීෙම් කාර්ය සිදු කරනු
ෙනොලැෙබ්.

ெமானராகைல
மாவட்டத்தின்
படல்கும் ர
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்குட்பட்ட சுமார் 17
கிராமங்க க்கு தபால் வசதிகள் இல்லாைம
யினால் அப்பிரேதச மக்கள் ெபாி ம் பாதிக்கப்
பட் ள்ளார்கள் என்பைத ம்;

(ii)

බඩල්කුඹුර තැපැල් කාර්යාලය ෙමොණරාගල
දිස්තික්කෙය් පිහිටි තැපැල් කාර්යාලයකි.

அப்பிரேதசத்தின் ெதாைல
ர கிராமங்களில்
தபால் அ வலகங்கள் இ க்கின்ற ேபாதி ம்,
அவற்றில் ேசைவயாற் ம் தபால்காரர்களின்
பற்றாக்குைற நில கின்றெதன்பைத ம்

ෙමම තැපැල් කාර්යාලෙයන් පාලිත උප තැපැල්
කාර්යාල ගණන 06කි. ෙමම උප තැපැල්
කාර්යාලවලින් ද ෙම් දක්වා ලිපි ෙබදීම සිදු වී
නැත. පශ්නෙයහි සඳහන් ගම්මාන 17 ෙවන
ෙවනම දක්වා නැති බැවින් නිශ්චිත පිළිතුරක්
ලබා දිය ෙනොහැකිය.

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i) இந்நிைலைமைய ேபாக்கி அப்பிரேதச மக்க
க்கு விைனத்திறன் மிக்க தபால் வசதிகைள
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு
ாிதமாக
நட
வ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;
(ii) அதற்காக வழி ைறெயான்
பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

බඩල්කුඹුර
තැපැල්
කාර්යාලට
තැපැල්කරුවන් ගණන 08කි.

தயாாிக்கப்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Postal Services:
(a)

(b)

Is he aware that(i)

the people of about seventeen villages that
belong to the Badalkumbura Divisional
Secretary's Division in the Moneragala
District have faced severe hardships due to
the lack of postal facilities to those areas;
and

(ii)

although there are post offices in far away
villages in the area, there is a dearth of
postmen to serve in those offices?

Will he inform this House(i)

whether action will be taken immediately to
remedy this situation and provide an
efficient postal service to the people in the
area;

අනුමත

ෙමම තැපැල්කරුවන් අට ෙදනා ඉහත කී
පෙද්ශවලටද ලිපි ෙබදීම සඳහා ෙයදවීමට
පමාණවත් ෙනොෙව්. ලිපි ෙනොෙබෙදන පෙද්ශ
සියල්ල ආවරණය වන පරිදි ලිපි ෙබදීම් සිදු කිරීමට
නම් අතිෙර්ක තැපැල්කරුවන් ෙදෙදෙනකු අවශ
බවට සිදු කරන ලද පතිෙශෝධන වාර්තා අනුව
පැහැදිලි විය.

(iii) அவ்வழி ைற யாெதன்பைத ம்

(இ)

දනිමි.

(ආ)

(i)

ඔව්.

(ii)

ඔව්.

(iii)

ෙමම තත්ත්වය මඟ හරවා ෙගන එකී ලිපි
ෙනොෙබෙදන පෙද්ශවලට ලිපි ෙබදීම සඳහා
අතිෙර්ක තැපැල්කරුවන් ෙදෙදෙනකු ලබා ගැනීම
පමාද වන ෙහයින් දැනට එම කාර්යාලෙය් ෙසේවය
කරන විදුලි පණිවුඩකරුවන් ෙදෙදනා ෙයොදා
ෙගන ලිපි ෙබදීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස්
කර ඇත. ෙම් අනුව බඩල්කුඹුර තැපැල්
කාර්යාලෙය් තැපැල්කරුවන් ගණන 8 සිට 10
දක්වා වැඩි කිරීමට කටයුතු කර ඇත. ෙමම නව
වැඩ පිළිෙවළ අනුව බඩල්කුඹුර තැපැල්
කාර්යාලය
මඟින්
ලිපි
ෙබදීම
සඳහා
තැපැල්කරුවන් පහක් රඳවා ෙගන ඉතිරි පස්
ෙදනා ෙමෙතක් ලිපි ෙබදීම සිදු ෙනොවූ උප තැපැල්
කාර්යාල වන මඩුෙකොටන්අරාව, ෙවෙහරෙගොඩ,
කරඳගම, කරවිලගල්ෙල්ගම, ෙබෝගහපැලැස්ස හා
අළුෙපොත යන උප තැපැල් කාර්යාලවලට
අනුයුක්ත කර, 2011.10.10 දින සිට කියාත්මක
වන පරිදි ලිපි ෙනොෙබෙදන පෙද්ශවල ලිපි ෙබදීම
සඳහා නව වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර ඇත. ෙමම
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නව වැඩ පිළිෙවළ මඟින් බඩල්කුඹුර පෙද්ශෙය්
සියලුම ජනතාවට සිය ලිපි ෙගදරටම ෙබදා දීමට
කටයුතු සලසා ඇත.
(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.
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අවධානය ෙයොමු කරන්න. ෙම් කාරණය දිගින් දිගටම කියලා
තිෙබනවා. දැනටමත් සමහර තැන්වල විදුලි පණිවුඩ ෙසේවාව
නවත්වලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ ෙසේවාව නවත්වන්න එපා කියලා
අපි ඉල්ලන අතෙර් ඒකට ඇමතිතුමාට මැදිහත් ෙවන්න පුළුවන්ද
කියලාත් මම අහනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, යටිමුල්ල, ෙදොඹෙගොල්ල, වදගහකිවුල,
වලස්ඇල්ල,
ෙදල්ෙගොල්ල,
තල්ලන්ද,
ෙපොල්ගහකුඹුර,
නෑඹිඇල්ල, වරාෙදොල, උඩවරාෙදොල ආදී වශෙයන් ස්ථාන 17ක්
පිළිබඳව මට දැනුවත් කරන්නට පුළුවන්. නමුත් මම ගරු
ඇමතිතුමාෙග්ත්, අමාත ාංශෙය්ත් අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන්
විදුලි පණිවුඩකරුවන් අරෙගන ලිපි ෙබදීම තුළින් සාර්ථකත්වයක්
ලබන්න බැහැ කියන එකයි. ස්ථිර තැපැල්කරුවන්ෙග් අඩුව ෙම්
පෙද්ශෙය් විතරක් ෙනොෙවයි මුළු රෙට්ම තිෙබනවා ගරු
කථානායකතුමනි. ඒ නිසා ස්ථිර තැපැල්කරුවන් පත් කර ගැනීෙම්
වැඩ පිළිෙවළකට අවධානය ෙයොමු කරන්නට පුළුවන්ද කියලා මම
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්නට කැමැතියි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔබතුමා කියන පණිවුඩය මම ගරු ඇමතිතුමාට දැනුම්
ෙදන්නම්. ලංකාෙව් විදුලි පණිවුඩ ෙසේවය තවම නවත්වලා නැහැ.
නමුත් නව තාක්ෂණය හා ෙව්ගෙයන් වැඩ කළ හැකි
කමෙව්දයන්ට අවතීර්ණ වීම අපි ෙහළා දකින්න ෙහොඳ නැහැ.
SMS තිෙබනවා, e-mail තිෙබනවා, වෘත්තීය සමිතිය තිෙබනවා.
ෙම් ෙද්වල් මඟින් ඒ සියලු ෙසේවකයන් දැනුම් දීම් කරනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මම පිළිතුරු ෙදන විට ඒක සඳහන් කළා. යම් කිසි
පතිසංවිධානයක් කිරීම අවශ යි. ඒක අමාත ාංශය පිළිඅරෙගන
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමය වඩාත් කාර්යක්ෂම කරන්න විදුලි
පණිවුඩකරුවන් ෙම් කාර්යයට ෙයොදා ගැනීෙම් වරදක් නැහැ
කියලායි අපි විශ්වාස කරන්ෙන්. නව තාක්ෂණය එකතු කර
දීෙමන් ෙම් අඩු පාඩුව පිරිමහන්නට පුළුවන් කියලා අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නමුත් ෙසේවක ඇස්තෙම්න්තුෙව් අඩුවක්
තිෙබන බව අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්නට කැමැතියි.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මම අහන්ෙන්, "SMS පණිවුඩ මඟින්
රජෙය් ෙසේවකයන්ට නිවාඩු ගැනීමට පුළුවන් නීත නුකූල
තත්ත්වයක් හදනවාද?" කියලා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, ඇමතිතුමාෙග් පළමුෙවනි පිළිතුර
ආශෙයන් - විදුලි පණිවුඩකරුවන් ගැන කිව්ව නිසා- මම ෙදෙවනි
අතුරු පශ්නය ෙයොමු කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. පසු ගිය
දිනවල දිගින් දිගටම වාර්තා පළ වුණා විදුලි පණිවුඩ ෙසේවය
නවත්වනවා කියලා. රජෙය් ෙසේවකයින්ට සාමාන ෙයන් විදුලි
පණිවුඩයක් හරහා තමයි නිවාඩුවක් ක්ෂණිකව ලබා ගන්න
පුළුවන් වන්ෙන්. Telephone පහසුකම් සහ SMS පහසුකම්
තිෙබන නිසා අද රටට විදුලි පණිවුඩ ඕනෑ නැහැ කියලායි
කියන්ෙන්. පශ්නය තිෙබන්ෙන් තවම SMS සහ දුරකථන මඟින්
ආයතන පධානියාෙගන් නිවාඩුවක් ඉල්ලන්න පුළුවන් නීත නුකූල
තත්ත්වයක් රෙට් නැති එකයි. අෙනක් එක විදුලි පණිවුඩයකට
යන වියදම වැඩියි කියන කාරණයත් කියනවා. රුපියල් 30ක් විතර
වියදම් ෙවනවා කියනවා විදුලි පණිවුඩයක් යවන්න.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Fax machine එක තිෙබනවා. Fax එකක් යවන්න පුළුවන්
මට්ටමට අද උප තැපැල් කන්ෙතෝරු පරිවර්තනය ෙවලා
තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 3-1731/'11-(2), ගරු අනුර දිසානායක මහතා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

කථානායකතුමා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(Mr. Speaker)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ෙමොකක්ද අහන්න ඕනෑ?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු කථානායකතුමනි, විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති
ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඒ නිසා කරුණාකරලා නිශ්චිත කාල සීමාවක් දක්වා ෙම් රෙට්
විදුලි පණිවුඩ ෙසේවාව පවත්වාෙගන යෑම ෙකෙරහි අමාත ාංශෙය්

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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පුත්තලම කළපුව අසළ කෙඩොලාන ෙරෝපණය :
විනාශ කිරීම

(a)

358
asked the Minister of Environment:
(i)

த்தளம் கடனீேராிக்கு அ கி ள்ள கண்டல்தாவர
ந ைககள்: அழிப்

MANGROVE CULTIVATION NEAR PUTTALAM LAGOON :
DESTRUCTION

2002/’11

6. ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(b)

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

Will he inform this House(i)

Whether the aforesaid stretch of land with
the mangrove cultivation will be utilized for
implementing a project;

(ii)

the persons who implement the aforesaid
project;

(iii)

the extent of the stretch of land belonging to
the said project;

(iv)

the legal provisions obtained for the
implementation of the aforesaid project;
and

(v)

whether a pre-environmental assessment
report has been obtained for the project
according to the environmental rules and
regulations of the North-Western Province?

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

පරිසර අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) :
(අ)

පුත්තලම - කල්පිටිය මාර්ගෙය්, 7 වැනි සහ 9 වැනි කණු
අතර මහා මාර්ගය හා පුත්තලම කළපුව අතර පිහිටි බිම්
තීරුෙව් වූ කෙඩොලාන ෙරෝපණය කිසියම් පිරිසක් විසින්
විනාශ කර ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

(i)

එම කෙඩොලාන ෙරෝපණය පිහිටි බිම් තීරුව
කිසියම් ව ාපෘතියක් කියාත්මක කිරීම සඳහා
භාවිත කරන්ෙන්ද;

(ii)

එම ව ාපෘතිය කියාත්මක කරනු ලබන අය
කවුරුන්ද;

(iii)

එම ව ාපෘතියට අයත් බිම් තීරුෙව් වර්ග පමාණය
ෙකොපමණද;

(iv)

එම ව ාපෘතිය කියාත්මක කිරීම සඳහා ලබා ෙගන
ඇති නීතිමය පතිපාදන කවෙර්ද;

(v)

වයඹ පළාත් පාරිසරික අණ පනත්වලට අනුව එම
ව ාපෘතිය සඳහා පූර්ව පාරිසරික ඇගයීම්
වාර්තාවක් ලබා ෙගන තිෙබ්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
சுற்றாடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

த்தளம் கற்பிட்
தியின் 7 ஆம் மற் ம் 9 ஆம் ைமல்
கல் க்கிைடயி ள்ள ெந ஞ்சாைலக்கும்
த்தளம்
கடனீேராிக்கும் இைடேய அைமந் ள்ள நிலப்பகுதி
யி
ந்த கண்டல் தாவர ந ைககைள சிலர்
அழித் ள்ளனெரன்பைத அவர் அறிவாரா?

(ஆ) (i)

ேமற்ப கண்டல் தாவர ந ைக அைமந்தி ந்த
நிலப்பகுதி
ஏேத ம்
க த்திட்டெமான்ைற
நைட ைறப்ப த் ம் ெபா ட் பயன்ப த்தப்
ப கின்றதா என்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப க த்திட்டத்ைத அ லாக்குகின்றவர்கள்
யாெரன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
பரப்பள

(iv)

ேமற்ப
க த்திட்டத்ைத அ லாக்குவதற்காக
ெபறப்பட் ள்ள சட்ட ாீதியான ஏற்பா கள்
யாைவ என்பைத ம்;

(v)

க த்திட்டத்திற்குாிய நிலப்பகுதியின்
எவ்வளெவன்பைத ம்;

வடேமல் மாகாண சுற்றாடல் நியதிச் சட்டங்
க க்கு அைமவாக ேமற்ப க த்திட்டத்திற்கு
ர்வாங்க சுற்றாடல் மதிப்பீட்
அறிக்ைக
ெயான் ெபறப்பட்டதா என்பைத ம்

அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

(c)

Is he aware that the mangrove cultivation in
the stretch of land between Puttalam lagoon
and the highway between the 7th and 9th
mile posts in the Puttalam-Kalpitiya road,
has been destroyed by a group of people?

If not, why?

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (පරිසර අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

அ ர

பிாியதர்ஷன

யாப்பா

-

சுற்றாடல்

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of
Environment)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි:
(අ)

(ආ)

ෙමම ස්ථානෙය් මීටර 5ක් පමණ පළලට කිෙලෝමීටර් 1.5ක්
පමණ දුරට (ෙහක්ෙටයාර 0.75ක් පමණ) කෙඩොලාන
ෙහළි කර ඇති අතර, ෙම් සම්බන්ධව පුත්තලම අඩවි වන
නිලධාරි විසින් අංක 59/2011 යටෙත් වන අපරාධයක්
ෙල්ඛනගත කර, පුත්තලම මෙහේසත
් ාත් අධිකරණෙය් අංක
57964 යටෙත් පතිරණ මුදියන්ෙසේලාෙග් ඇන්ටනී
ෆර්ඩිනර්ස් අල්ෙම්දා නැමැති අයට විරුද්ධව නඩු පවරා
ඇත.
(i)

කෙඩොලාන ෙරෝපණය පිහිටි බිම් තීරුෙව්
ව ාපෘතියක් කියාත්මකව නැත. අනවසර එළි
කිරීම් සම්බන්ධෙයන් නීතිමය කියා මාර්ග ෙගන
ඇත.

(ii)

ඉහත (i) අනුව අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

කෙඩොලාන ෙරෝපණය පිහිටි බිම්
ව ාපෘතියක් සඳහා ෙවන් කර නැත.

(iv)

ඉහත (iii) අනුව අදාළ ෙනොෙව්.

(v)

ඉහත (iii) අනුව අදාළ ෙනොෙව්.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

තීරුව
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමම ව ාපෘතියට ෙයොදා ෙගන ඇති බිම්
ෙකොටසින් අක්කර 50ක බිම් පමාණයක් කල්පිටිය පාෙද්ශීය
ෙල්කම් කාර්යාලය කුරුලු රක්ෂිතයක් ෙලස ෙවන් කරලා
තිෙබනවා. ෙමම ව ාපෘතිය කියාත්මක කිරීෙමන් එම කුරුලු
රක්ෂිතයට සිදු වන බලපෑම කුමක්ද කියලා මම දැන ගන්න
කැමැතියි.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

ගරු ඇමතිතුමනි, නමුත් එම පෙද්ශය රජයට අයත් ඉඩම්
පමාණය පුරා පැතිරිලා ගිහිල්ලා පාවිච්චි කිරීම සම්බන්ධෙයන් -

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

එවැනි තත්ත්වයක් තිෙබනවා නම් ෙසොයා බලන්න කියලා
වන සංරක්ෂකවරුන් හරහා අඩවි වන නිලධාරින්ට අපි දැනුම් දීලා
තිෙබනවා. ඕනෑම තැනක එවැනි අනවසර එළි කිරීමක් තිෙබනවා
නම් නඩු පැවරීමට අපි උපෙදස් දීලා තිෙබනවා.

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකට කුරුලු රක්ෂිතයක්
කියාත්මක කරන්න බැහැ. ඒක කරන්න පුළුවන් වනජීවී
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට විතරයි.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

දැන් නඩු 2ක් පවරලා තිෙබනවා ගරු ඇමතිතුමනි.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

නමුත්, එෙහම ෙවන් කරලා තිෙබනවා.
ෙල්කම්වරයා තමයි ලිපිය යවලා තිෙබන්ෙන්.

පාෙද්ශීය

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඔව්, අපි නඩු පවරලා තිෙබනවා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

රජෙය් ඉඩම සම්බන්ධෙයන් නම්, ෙකොයිම අවස්ථාවකවත් අපි
එම ස්ථානෙය් කිසිම ව ාපෘතියකට ඉඩ දීලා නැහැ.

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඒෙකන් පැහැදිලි ෙවන්ෙන් ෙමෙහම පශ්නයක් තිෙබන බව
ෙන්ද?

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු අමාත තුමනි, එතැන ලුණු කර්මාන්තය ආශිත
කර්මාන්තශාලාවක් පවත්වාෙගන යන බව ඔබතුමා දන්නවාද?

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

නැහැ. අපට අයිති පෙද්ශෙය් එළි කිරීමක් ෙවලා තිෙබනවා.
අපි ඒකට නඩු පවරලා තිෙබනවා. ඊට එහා කිසිම කටයුත්තක් අපි
කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 7-2028/'11- (3), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඔව්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වැනි වතාවටත් මා එම පශ්නය
අහනවා.

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

එම ව ාපෘතිය ආශෙයන් තමයි මම ෙම් අහන්ෙන්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

එය අපට අයිති ඉඩමක් ෙනොෙවයි. ලුණු කර්මාන්තශාලාව
තිෙබන ස්ථානය අපට අයිති ඉඩමක් ෙනොෙවයි. අෙප් ෙකොටසට
මායිම් ෙවලා තිෙබන බව ඇත්ත. නමුත් අපට අයිති ෙකොටසක්
ෙනොෙවයි.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත තුමිය
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල්
ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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9. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(The Hon. John Amaratunga)

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) :
(i)

ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ෙකොටස් ෙවළඳ
ෙපොෙළේ ගනුෙදනුවල නිරත වන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල
ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන තැරැව්කරුවන්ෙග් නම්
කවෙර්ද;

(iii)

එකී
ෙකොටස්
තැරැව්කාර
අධ ක්ෂවරුන්ෙග් නම් කවෙර්ද;

සමාගම්වල

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

பங்குச் சந்ைதயில் ஊழியர் ேசமலாப நிதியம்
ஈ ப கின்றதா ெவன்பைத ம்;

(ii)

அவ்வாறாயின், ஊழியர்
ேசமலாப நிதியம்
சார்பில் ஈ ப ம் தரகர்களின் ெபயர்கைள ம்;

(iii)

சம்பந்தப்பட்ட பங்குத் தரகர் கம்பனிகளின்
பணிப்பாளர்களின் ெபயர்கைள ம்

அவர் இச் சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Finance and Planning:
(a)

Will he inform this House(i)

weather the Employees Provident Fund
deals in the share market ;

(ii)

if so, the names of the brokers who act on
behalf of the Employees Provident Fund ;
and

(iii)

the names of the directors of the respective
stock brokering companies?

(b) If not, why?
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා (මුදල් හා කම සම්පාදන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன - நிதி, திட்டமிடல் பிரதி
அைமச்சர் )

(The Hon. Gitanjana Gunawardena - Deputy Minister of
Finance and Planning)

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)

ඔව්.

(ii)

ඇමුණුෙමහි (අ) තීරුෙව් සඳහන් ෙව්.

(iii)

ඇමුණුෙමහි (ආ) තීරුෙව් සඳහන් ෙව්. ඇමුණුම
සභාගත* කරමි.

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

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

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(අ)
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ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ගරු ඇමතිතුමා ඉන්නවා. ගරු ඇමතිතුමා එයට උත්තර
ෙදනවා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

එෙහනම් එතුමාට දැන් උත්තර ෙදන්න කියන්න.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

උත්තර ෙදනවා. පශ්නය ඇහුවාම එතුමා උත්තර ෙදනවා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

It is all right. I also have the right to raise a
supplementary question.
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ඔබතුමා දැන් අහන්ෙන් NSB ගැන. [බාධා කිරීමක්] නමුත්
මුල් පශ්නය EPF ගැන - [බාධා කිරීමක්]

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා ( ජාත න්තර මූල
සහෙයෝගීතා අමාත තුමා)
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ
கூட் ைணப் அைமச்சர்)

கம -

சர்வேதச நிதிய

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of
International Monetary Co-operation )

I would answer ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

No, my question - [Interruption.]
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ඊෙය්-ෙපෙර්දා ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ආන්ෙදෝලනයට ලක්
වුණු ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් ගනුෙදනුව රජය විසින් අවලංගු
කළාද, නැත්නම් තවමත් ඒක පවතිනවාද?

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

I am giving an assurance that in a few minutes’ time
that answer will be given on the Floor of this House.
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

මා හිතන්ෙන් ඒ පිළිබඳ ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත්
පශ්නයක් අසා තිෙබනවා කියලායි. [බාධා කිරීමක්]

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

මම හිතන්ෙන් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ගරු අනුර
දිසානායක මන්තීතුමා ෙම් ගැන පශ්නයක් අහන්න තිෙබනවා
කියලායි.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා
නායකතුමා)

(විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

අපි ෙම් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ගැනයි කථා කරන්ෙන්. බය
නැතිව කියන්න. ඒ ගැන කියන්න ලජ්ජා ෙවන්න ෙදයක් නැහැ
ෙන්, ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි.

தல்வர்)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the
Opposition)

Hon. Speaker, there is a question that has been asked
by our Chief Opposition Whip, the Hon. John
Amaratunga. Therefore, that question must be answered.
Have you cancelled it or not? I was there when [Interruption.]
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

අදාළ නැත.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පිළිතුරක් ෙදනවා "අදාළ නැත" කියලා.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

අතුරු පශ්නය අදාළ නැහැ.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අතුරු පශ්නවලට මුදල් හා කම
සම්පාදන අමාත ාංශෙයන් උත්තරයක් ලැෙබන්ෙන් නැති නිසා
ෙම් වංචා සහගත ෙද්වල් පැත්තක තියලා මම තුන්වැනි අතුරු
පශ්නය අහනවා. EPF එෙකන් ගත්ත ලාෆ් සමාගම, නවෙලෝකය
දැනට රුපියල් ෙකෝටි 323ක් පාඩු ලබලා තිෙබනවා. ඒ
සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත ාංශය දැන්
ෙමොනවාද කරන්ෙන්?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒකත් අදාළ නැද්ද?

කථානායකතුමා

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(Mr. Speaker)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

අදාළ නැති බවට පිළිතුරු ෙදනවා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

The Hon. Leader of the Opposition must accept that.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න.
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(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

ඒ අතුරු පශ්නයත් අදාළ නැහැ. ඒ පිළිබඳ සියලු විස්තර තමයි
සභාගත කරන ලද උත්තරෙය් තිෙබන්ෙන්. ලබපු ලාභය, අලාභය
ෙහෝ පතිලාභය දීලා තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අදාළ විස්තර ඇතුළත් පිළිතුර සභාගත කරලා තිෙබන බව
කියනවා. පශ්න අංක 10.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නයට උත්තර ෙදන්න.

(The Hon. John Amaratunga)

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඒ ගනුෙදනුව කරපු ජාතික ඉතිරි
කිරීෙම් බැංකුෙව් සභාපති ඒ තනතුෙරන් ඉවත් කරනවාද කියලා
ෙම් ගරු සභාවට කියන්න.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ඉහත අතුරු පශ්නය වාෙග්ම ෙම් අතුරු පශ්නයත් අදාළ නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, ඒ අතුරු පශ්නයත් අදාළ නැහැ ලු. තුන්වැනි අතුරු
පශ්නය දැන් අහන්න.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

උත්තරය කිව්ෙව්, සභාගත කරලා තිෙබනවාය කියලා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒක නැහැ. EPF හා ETF ගැන මම අහලා තිෙබනවා, ඒවා
ගත්ත අය ෙගදර යවලා තිෙබනවාද, නැද්ද කියලා. රුපියල් ෙකෝටි
-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අතුරු පශ්නය අදාළද?

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, මම දැන් අතුරු පශ්න අහලා වැඩක්
නැහැ ෙන්. මම අෙප් ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමාට ෙදනවා
ෙම් අවස්ථාව.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

තුන්වැනි අතුරු පශ්නය, ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා.

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

අදාළ නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අදාළ නැහැ ලු.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අමාත වරුන්ට අදාළ නැහැ, ජනතාවට අදාළයි.
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(ii)

2009, 2010 மற் ம் 2011ஆம் ஆண் களில்
ேமற்ப
நிதி மற் ம் ஏைனய உதவிகைளப்
ெபற் க்ெகாண்ட மற் ம் ெபற் க்ெகாள்ளாத
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகைய தனித்தனி
யாக ம்;

(iii)

2008, 2009, 2010, மற் ம் 2011 ஆம் ஆண் களில்
ஒவ்ெவா
அரச
பல்கைலக்கழகங்களி ம்
உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்ைகைய தனித்
தனியாக ம்;

(iv)

2008, 2009 மற் ம் 2010ஆம் ஆண் களில்
மாவட்ட
அ ப்பைடயில்
பல்கைலக்கழக
மாணவர்களின் உள்ளீர்ப்ைப தனித்தனியாக ம்

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පිළිතුරට අදාළව අතුරු පශ්නය පැහැදිලිව අහන්න. එතෙකොට
උත්තර ෙදයි.
පශ්න අංක 10-1645/'11-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

அவர் கூ வாரா?

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති
ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Higher Education :
(a)

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Will he state(i)

the value of the financial assistance and all
forms of other assistance and benefits
granted to a university student from the
beginning to completion of the studies
within the stipulated time on per year basis;

(ii)

the number of university students who
received and did not receive the aforesaid
financial and other assistance in years 2009,
2010 and 2011 separately;

(iii)

the number of students in each state
university for the years 2008, 2009, 2010
and 2011 separately; and

(iv)

the district base university students intake
for years 2008, 2009 and 2010 separately?

Question ordered to stand down.

විශ්වවිද ාල අධ යන කටයුතු : මූල ාධාර
பல்கைலக்கழகக் கற்ைககள்: நிதி உதவி

UNIVERSITY STUDIES: FINANCIAL ASSISTANCE

1713/’11

11. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

උසස් අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1) :
(අ)

(i)

(ii)

අධ යන කටයුතු ආරම්භෙය් සිට සම්පූර්ණ කිරීම
දක්වා විශ්වවිද ාල ශිෂ යකු හට නියමිත කාල
සීමාව තුළ, එක් එක් වර්ෂෙය්දී ලබා ෙදනු ලබන
මූල ාධාර සහ අෙනක් සියලුම ආකාරවල ආධාර
සහ පතිලාභවල වටිනාකම් ෙකොපමණද;
2009, 2010 සහ 2011 වර්ෂවලදී එක් එක් රාජ
විශ්වවිද ාලෙය් එකී මූල සහ ෙවනත් ආධාර
ලැබුණු හා ෙනොලැබුණු ශිෂ සංඛ ාව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iii)

2008, 2009, 2010 සහ 2011 වර්ෂ තුළ එක් එක්
රාජ විශ්වවිද ාලය තුළ සිටි ශිෂ සංඛ ාව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iv)

2008, 2009 සහ 2010 වර්ෂ සඳහා එක් එක්
දිස්තික්කෙයන් විශ්වවිද ාලවලට ඇතුළත් කර
ගනු ලැබූ ශිෂ සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
உயர் கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

ஒ பல்கைலக்கழக மாணவ க்கு ஒ குறிப்
பிட்ட காலப்பகுதியில் கற்ைககளின் ஆரம்பத்தி
ந்
அ
ர்த்தி ெசய்யப்ப ம் வைரக்கும்
வழங்கப்ப ம் நிதி தவிகள் மற் ம் எல்லா
வ வங்களி மான ஏைனய உதவிகள் மற் ம்
நன்ைமகளின் ெப மதிைய வ டாந்த அ ப்
பைடயி ம்;

(b)

If not, why?

ගරු එස්. බී. දිසානායක මහතා (උසස් අධ ාපන
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - உயர் கல்வி அைமச்சர்)

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education)

ගරු කථානායකතුමනි, රවි කරුණානායක මන්තීතුමාෙග්
පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
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[ගරු එස්. බී. දිසානායක මහතා]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ස්තුතියි, ගරු උසස් අධ ාපන ඇමතිතුමනි. අපි සියලු ෙදනාම
දන්නවා, ලලිත් ඇතුලත් මුදලි හිටපු ඇමතිතුමා මහෙපොළ උසස්
අධ ාපන ශිෂ ත්ව භාර අරමුදල ආරම්භ කෙළේ සියලුම ශිෂ යන්ට
ෙම් වරපසාදය ලබා දීම සඳහායි කියලා. නමුත් අපට ෙපෙනනවා,
දැන් වුණත් ශිෂ යන් 5,109 ෙදනකුට එම වරපසාදය ලැෙබන්ෙන්
නැහැයි කියලා. අද පතෙය් තිෙබනවා, මහෙපොළ අරමුදෙල්
රුපියල් මිලියන 800ක ගනුෙදනු පිළිගන්න බැහැයි කියලා
විගණකාධිපති පකාශ කර තිෙබන බව. ඔබතුමා උසස් අධ ාපන
ඇමති වශෙයන් කරුණාකරලා සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවෙළඳ
අමාත ාංශය තුළින් ෙකෙරන ෙමවැනි දූෂණ නවත්වා මෙග්
ෙද්ශපාලන ගුරු ලලිත් ඇතුලත් මුදලි මැතිතුමා පටන් ගත් ඒ
වැදගත් කාර්ය භාරය ඒ ආකාරෙයන්ම ඉෂ්ට කරන්න කියලා මා
කාරුණික ඉල්ලීමක් කරනවා.
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ඔබතුමා ෙම් තුළ ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියන එක සම්බන්ධෙයන්
අපව දැනුවත් කරන්න පුළුවන්ද?

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ලලිත් ඇතුලත් මුදලි ඇමතිතුමාත්
අය බදු ෙගවන පවුල්වල අයට මහෙපොළ ශිෂ ත්වය දුන්ෙන් නැහැ.
ගරු ලලිත් ඇතුලත් මුදලි ඇමතිතුමාත් ගුරු ෙදෙපොළකෙග්
දරුවන්ට විශ්වවිද ාල මහෙපොළ ශිෂ ත්වය දුන්ෙන් නැහැ. රජෙය්
ෙසේවකෙයෝ ෙදන්ෙනක් ඉන්නවා නම් -අම්මා සහ තාත්තාමහෙපොළ ශිෂ ත්වය දුන්ෙන් නැහැ. ඒ ශිෂ ත්වය දුන්ෙන් අඩු
ආදායම් ලාභීන්ට. ඒ නිසා ඇතුලත් මුදලි ඇමතිතුමාෙග් ඒ
පතිපත්තිය දිගටම අරෙගන ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙදන මුදල
කමානුකූලව වැඩි කරලා තිෙබනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි.
ෙවලා තිෙබන විගණකාධිපති-

දූෂණයට ලක්

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, අප ෙම් වන ෙකොට ෙලෝකෙය් ඉතාම
ජනපිය, ඉතාම ඉහළ මට්ටෙම් විශ්වවිද ාලවල ශාඛා ආයතන
හැටියට ලංකාෙව් ආයතන 30ක් පටන් අරෙගන තිෙයනවා. ෙම්
ළඟදීත් අපි බිස්ටල් විශ්වවිද ාලෙය් ශාඛාවක් ෙමෙහේ පටන්
ගත්තා. ඕස්ෙට්ලියාෙව් තුන්වැනි පැරණි විශ්වවිද ාලෙය් ශාඛා
ආයතනයක් ලංකාවට ආවා. එෙහම අපි පටන් අරෙගන
තිෙබනවා. ඒවාෙය් දරුවන් ඉෙගන ගන්නවා. අෙප් දරුෙවෝ විශාල
මුදලක් ෙගවලා යන ෙලෝකෙය් ජනපිය විශ්වවිද ාලවල ශාඛා
ලංකාෙව් දැන් විවෘත ෙවමින් යනවා. රජය ඒකට ආධාර කරනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

ගරු කථානායකතුමනි, 3වැනි අතුරු පශ්නය මම අහනවා.

(The Hon. S.B. Dissanayake)

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

මහෙපොළ මෙග් අමාත ාංශය යටෙත් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්.
ෙවෙළඳ අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

විශ්වවිද ාල දරුවන් අයත් වන්ෙන් ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය
යටතට. ඒ නිසා ඉල්ලීමක් කරන්න බැරිද?

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

නැහැ, නැහැ. මහෙපොළින් ෙකෙරන එක කාරණයක් විතරයි
විශ්වවිද ාල දරුවන්ට, උසස් අධ ාපනය ලබන දරුවන්ට ශිෂ ත්ව
ෙදන එක. මහෙපොළින් ෙකෙරන තව හුඟාක් ෙද්වල් තිෙයනවා.
ඒකට ඔබතුමා ෙවනම පශ්නයක් අහන්න.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු
අහන්න.

බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා 3වැනි අතුරු පශ්නය

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් ෙපෙර්දා මාධ වාර්තාවල පළ
වුණා විනය විෙරෝධී සහ නවක වදය සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනා
ලබන ශිෂ යන්ෙග් මහෙපොළ සහ ශිෂ ාධාර මුදල් සම්බන්ධෙයන්
තීන්දුවක් ගන්නවාය කියලා. ඒ ගැන කිසි පශ්නයක් නැහැ. එෙහම
විනය විෙරෝධී, සම්පත් විනාශ කරන සහ නවක වදයට-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ඔබතුමාට අහන්න ඕනෑ පශ්නය ෙමොකක්ද?

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, වර්ෂයකට
සිසුන් 16,000ක් පමණ
විශ්වවිද ාලයට ඇතුළත් ෙවනවා කියලා අප දැනුවත් කළා. නමුත්
-

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

නැහැ, වර්ෂයකට සිසුන් 20,000ක් පමණ විශ්වවිද ාලයට
ඇතුළත් ෙවනවා. එයින් 16,000කට පමණ මහෙපොළ ශිෂ ත්වය
හම්බ ෙවනවා. 6,000කට පමණ හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙහොඳයි. ඒ කියන්ෙන් වර්ෂයකට 20,000ක් විශ්වවිද ාලයට
ඇතුළත් ෙවනවාෙන්. දැන් ඔබතුමන්ලා රජයක් වශෙයන් මුදල්
ෙවන් කරන්ෙන් නැතිව ෙපෞද්ගලික අංශය තුළින් විශ්වවිද ාල
ඇති කරලා -ෙපෞද්ගලීකරණය තුළින්- දරුවන් විශ්වවිද ාලයට
යවන්න ඉඩ පස්ථාව ඇති කරනවා කියන එක මහින්ද චින්තනෙය්
සිහිනයක් තුළින් ෙපෙනනවා. ඒ නිසා ෙම් සිහිනය සැබෑ කරන්න

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

පශ්නය තමයි අහන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමා අහන්න තිෙබන පශ්නය අහන්න. මත පකාශ
කරන්න යන්න එපා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඒක තමයි. නැත්නම් ඇමතිතුමා කියයි අපි එෙහම අය
ආරක්ෂා කරන්න කථා කරනවා කියලා. ඒකයි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

නැහැ, ඔබතුමා හරියට පශ්නය අහන්න.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(iv)

ෙටන්ඩර්
ඉදිරිපත්
කරනු
ෙටන්ඩර්කරුවන්ෙග් නම් කවෙර්ද;

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(v)

ඉදි කිරීම් කටයුතු සිදු කරනු ලැබූ ෙකොන්තාත්කරු
ෙහෝ ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් නම් කවෙර්ද;

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

එෙහම අය සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි, ශිෂ
ෙද්ශපාලනයට විශ්වවිද ාල වැදගත් ෙතෝතැන්නක් බව අපි
දන්නවා. හැබැයි, ඒ නාමෙයන් ශිෂ යන් දඩයම් කිරීම ෙහෝ රජයට
ෙවනස් මත දැරීම පිළිබඳව ඔවුන්ෙග් අයිතිය උදුරා ගැනීමක් සිදු
ෙනොවන යන්තණයකුත් ඒකත් එක්කම හදන්න ගරු ඇමතිතුමා
කටයුතු කරනවාද?

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

ලැබූ

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ඉහත පාසෙල් වහල දිරාපත් වීම සම්බන්ධෙයන් විධිමත්
පරීක්ෂණයක් පවත්වා ෙකොන්තාත්කරු මඟින් නැවත
වහල පතිසංස්කරණය කිරීමට කටයුතු කරන්ෙනද් යන්න
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, විශ්වවිද ාලවල ශිෂ යන්ෙග් නිදහස්
ෙද්ශපාලනය නැති වුෙණ් 1987, 1988, 1989න් පසුවයි. ඒකට
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙමොනම ෙදයක්වත් කෙළේ නැහැ. 20012003 කාලෙය් විශ්වවිද ාල පාලනය කෙළේත් ශිෂ ෙයෝ. 2001 2003 කිසිම ශිෂ සංගමයකට නිලවරණයක් තියලා නැහැ. ෙම්
ශිෂ යන් අෙත් තිබුණු පාලනය දැන් විශ්වවිද ාල උප
කුලපතිවරුන් ඇතුළු පාලක මණ්ඩලවලට අර ෙගන තිෙබනවා.
ළමයි
නිදහෙසේ
අඳිනවා,
ගරු
දැන්
විශ්වවිද ාලවල
කථානායකතුමනි. දැන් ළමයින්ට නිදහෙසේ අඳින්න පුළුවන්;
නිදහෙසේ පුස්තකාලයට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දැන්
විශ්වවිද ාලවල නිදහස විවෘත ෙවමින් තිෙබනවා. හැබැයි, ඔබතුමා
කිව්වා වාෙග්ම, ඔබතුමා අනුමත කරනවා වාෙග්ම ඉතාම නීති
විෙරෝධී වැඩ කරන අයට දඬුවම් කරනවා. ඒ දඬුවම් කරන්ෙන්
නිකම් ෙනොෙවයි. විනය පරීක්ෂණයක් තියනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒක
ෙසෙනට් එකට යනවා. ඒක Council එකට යනවා. එතෙකොට
ශිෂ යාට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්; අභියාචනා කරන්න
පුළුවන්. ෙබොෙහොම නීත නුකූල කම යටෙත් ඒවා කරන්ෙන්.
ඒවායින් වැරදිකරුවන් වන අයට දඬුවම් කළාම මහෙපොළ
ශිෂ ත්වය අෙහෝසි කරනවා කියලා තමයි කියලා තිෙබන්ෙන්.
[බාධා කිරීමක්] ඔව්. එෙහම දඬුවම් ලබන අයෙග් මහෙපොළ හා
රජෙය් ශිෂ ාධාර කියන ෙදකම අෙහෝසි කරනවා.

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

கா
மாவட்டத்தில் அைமந் ள்ள அக்மீமன
ெகாட்டெகாட
அத்ததஸ்
கனிஷ்ட
வித்தியாலயத்தின்
கூைர
னரைமப் ச்
ெசய்யப்பட்
நீண்ட நாட்கள் கழிவதற்கு
ன்னேர ேசதமைடந்தி ப்பெதன்பைத ம்;

(ii)

கூைரயின் நிர்மாணப் பணிக க்காக ஒப்பந்த
காரர் தரக்குைறவான ெவட் மர வைககைள
உபேயாகித்தைமயால்
இந்நிைலைம
ஏற்பட் ள்ளெதன்பைத ம்

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

ෙකොටෙගොඩ අත්ථදස්සී කනිෂ්ඨ විද ාලය : වහල
පතිසංස්කරණය

ெகாட்டெகாட அத்ததஸ்
கனிஷ்ட வித்தியாலயம்:
கூைரப் னரைமப்
KOTAGODA ATHTHADASSI KANISHTA VIDYALAYA : ROOF
REPAIR
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වහෙල් ඉදි කිරීම් කටයුතු සඳහා ෙකොන්තාත්කරු
විසින් බාල වර්ගෙය් ලී ෙයදීම නිසා ෙමම
තත්ත්වය ඇති වී තිෙබන බවත්;

(iii)

கூைரைய நிர்மாணிப்பதற்காக ேகள்விப்பத்திரம்
ேகாரப்பட்டதா என்பைத ம்;

(iv)

ேகள்விப் பத்திரங்கைள சமர்ப்பித்த ேகள்விப்
பத்திரதாரர்களின்
ெபயர்கள்
யாைவ
என்பைத ம்;

(v)

நிர்மாணப் பணிகைள ேமற்ெகாண்ட ஒப்பந்த
காரர் அல்ல
ஒப்பந்தகாரர்களின் ெபயர்கள்
யாைவ என்பைத ம்

(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):

(ii)

asked the Minister of Education:
(a)

Is he aware that(i)

the roof of Kotagoda Aththadassi Kanishta
Vidyalaya in Akmeemana in the Galle
District has decayed not long after it was
repaired ; and

(ii)

this has been caused by the low quality
timber used by the contractor in the
construction work of the roof?

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ෙමම පාසෙල් වහල පතිසංස්කරණය කරන ලද
කාල වකවානුව කවෙර්ද;

(ii)

ඒ සඳහා වැය කරන ලද මුදල ෙකොපමණද;

(iii)

වහල ඉදිකිරීම සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලැබුෙව්ද;

பணத்ெதாைக

ேமற்ப பாடசாைலயின் கூைர ேசதமைடந் ள்ளைம
ெதாடர்பில் கிரமமான விசாரைணைய நடத்தி
ஒப்பந்தகாரர்களின் ஊடாக மீண் ம் கூைரைய
னரைமப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගාල්ල දිස්තික්කෙය් පිහිටි, අක්මීමන, ෙකොටෙගොඩ
අත්ථදස්සී
කනිෂ්ඨ
විද ාලෙය්
වහල
පතිසංස්කරණය කර වැඩි දිනක් යාමට ෙපර
දිරාපත් වී ඇති බවත්;

இதற்காக
ெசலவிடப்பட்ட
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(இ)

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(i)

(ii)

அவர் அறிவிப்பாரா?

13. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(අ)

ேமற்ப பாடசாைலயின் கூைர னரைமப் ச்
ெசய்யப்பட்ட காலகட்டம் யாெதன்பைத ம்;
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(b)

(c)

(d)

Will he inform this House(i)

the period during which the roof of this
school was repaired ;

(ii)

the amount of money spent for that ;

(iii)

whether tenders were called to construct the
roof ;

(iv)

the name of the tenderers who submitted
tenders ;and

(v)

the name/names of contractor/contractors
who constructed the roof?

Will he inform this House whether arrangements
will be made to have this roof repaired again by
the contractor upon a formal inquiry into the
decaying of the roof of the above school?
If not, why?

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ ාපන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி அைமச்சர்)

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

(ආ)

(i)

පතිසංස්කරණය ෙකොට වර්ෂ 04 1/2කට
(හතරහමාර) පසුව පැරණි යට ලී ෙදකක් දිරාපත්ව
ඇති බව දනිමි.

(ii)

ෙමම ෙගොඩනැඟිල්ල අලුත්වැඩියා කිරීෙම්දී
ෙයොදන ලද නව ලී දිරාපත්ව ෙනොමැති අතර
පැරණි ලීවලින් යට ලී ෙදකක් පමණක් දිරාපත්ව
ඇති බව දනිමි.

(i)

2007 වර්ෂෙය් මැද භාගෙය්දීය.

(ii)

රුපියල් 672,979.86.

(iii)

ඔව්.

(iv)

එක් ෙටන්ඩර්කරුවකු ඉදිරිපත්ව ඇත. එච්.පී. අනුර
පියන්ත මයා.

(v)

එච්.පී. අනුර පියන්ත මයා, "පිය", ඉමදූව පාර,
යක්කලමුල්ල.

(ඇ) නැත.
ෙමම විද ාලෙය් වහල අලුත්වැඩියාව සඳහා දිරාපත් වී ඇති
දැව ෙකොටස් ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට ආනයනික දැව
සපයා වහල ගැසීමට ඇස්තෙම්න්තු සකසා ඇත.
එම අවස්ථාෙව්දී ඉහත පතිසංස්කරණ කටයුත්ත සඳහා
ෙමම විමසුෙමහි සඳහන් දැනට දිරාපත් වී ඇති යට ලී ෙහොඳ
තත්ත්වෙයන් තිබූ බව ෙගොඩනැඟිලි පරීක්ෂක වාර්තා කර
ඇත. ඒ අනුව නැවත පතිපාදන ෙවන් ෙකොට නව
ෙකොන්තාත්කරුෙවකු ෙතෝරා ෙගන අලුත්වැඩියා කළ
යුතුව ඇත.
(ඈ) වහල අලුත්වැඩියාව ඉටු කළ ෙකොන්තාත්කරු විසින්
ෙයොදන ලද දැව ෙකොටස් දිරාපත්ව ෙනොමැති නිසා ඔහුට
විරුද්ධව පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට හැකියාවක් ෙනොමැත.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, විස්තරාත්මක පිළිතුරක් ලබා දීම
පිළිබඳව මා ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.

376

මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමාෙග්
පිළිතුෙරහි සඳහන් ෙවන්ෙන් පළමුවැනි වතාෙව් ෙම් පිළිසකර
කිරීම කරන ෙමොෙහොත වන ෙකොට යට ලී ෙදකක් දිරලා තිබුෙණ්
නැහැ, ෙහොඳ තත්ත්වෙය් තිබුණා කියලායි. හැබැයි, අවුරුදු
ෙදකක් ඇතුළත ඒවා දිරාපත් වුණා කියලායි කියන්ෙන්. ෙම්
පතිසංස්කරණ කටයුතු සිද්ධ ෙවද්දී යට ලී ෙදකක් දිරලා තිබුෙණ්
නැහැ. ඊට පස්ෙසේ අවුරුද්දකින් ෙදකකින් දිරාපත් වුණාය
කියනවා. ෙම් විධියට ගිෙයොත් හැම දාම පතිසංස්කරණය කරමින්
තමයි ඉන්න ෙවන්ෙන්. ෙම් රෙට් දහදාහකට ආසන්න පාසල්
පමාණයක් තිෙයනවා. ඒ නිසා-

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

අතුරු පශ්නය ෙමොකක්ද?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මා නම් හිතන හැටියට ෙගොඩනැඟිලි පරීක්ෂා කරන සමහර
අය සහ - සියලු ෙදනා ෙනොෙවයි- ඔය ෙකොන්තාත්කරුවන් සියලු
ෙදනා අතර ෙපොඩි මාෆියාවක් සහ එකඟතාවක් තිෙයනවා. ඉතින්
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මැදිහත් ෙවලා ෙම් ගැන ෙහොයලා
බලන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් ෙවන්ෙන් හැම දාම ෙමෙහම
වහලවල් හදන්නයි.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් දහතුන්වන
සංෙශෝධනය අනුව, ගාල්ල දිස්තික්කෙය් අක්මීමන ෙකොට්ඨාසෙය්
අත්ථදස්සී කනිෂ්ඨ විද ාලය අයිති වන්ෙන් පළාත් සභාවටයි.
පළාත් සභාවට අයිති පාසලක් ගැනයි පශ්නය අසලා තිෙයන්ෙන්.
ඒ නිසා ඒ අය ෙදන ෙම් ෙතොරතුරු මත මිසක්, අපට ෙබොෙහෝ
අතුරු පශ්නවලට උත්තර ෙදන්නට බැහැ. පළාත් සභාෙව් ෙවනම
අධ ාපන අමාත වරෙයක් ඉන්නවා; අධ ාපන ෙල්කම්වරෙයක්
ඉන්නවා; උපෙද්ශක කාරක සභාවක් තිෙබනවා. පළාත් සභා තුළ
මතු කළ යුතු පශ්න හා විසඳාගත යුතු කරුණු සඳහා ෙම් ගරු
සභාව ෙයොදා ගැනීම මා නම් දකින්ෙන් ඇත්ත වශෙයන්ම කාලය
අපෙත් යෑමක් ෙලසයි. අපි ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයකින්
බලය පවරා පළාත් සභාවලට ඒ කටයුතු ටික පවරා දී තිෙබනවා
නම් එය ෙම්,- [බාධා කිරීමක්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පළාත් සභාෙව් තිෙබන එවැනි පශ්න පිළිබඳව උපෙද්ශක
කාරක සභාවට දැනුම් දුන්නාම, පළාත් සභාෙව් අදාළ ඇමතිවරයා
ෙගන්වලා, නැත්නම් එම නිලධාරින් ෙගන්වලා සාකච්ඡා කරයි.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් කාලය ඉතිරි කර ගැනීම සඳහාත්,
ජාතික වැදගත්කමකින් යුත් ෙද්වල් සඳහා ෙම් සභාව ෙයොදා ගත
යුතු නිසාත්, පළාත් සභා සම්බන්ධ පශ්න ටික අෙප් උපෙද්ශක
කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මා ගරු මන්තීතුමාෙගන්
කරුණාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා. මා ඒවාට උත්තර ෙගන්වලා ලබා
ෙදන්නම්.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

ගරු ඇමතිතුමනි, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා
සංෙශෝධනය නාමෙයන් ඔබතුමා එක කාරණයක් කිව්වා. හැබැයි,
ඒ එක්කම බැහැර කරන්න එපා, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා
සංෙශෝධනයත් ඇතුළත් ෙම් රෙට් උත්තරීතර නීතිය වන
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව අනුව, ඔය සියලු පළාත් සභාවලටත්,
අෙනක් සියලු ෙද්ටත් මුදල් ෙවන් කරන්ෙන් ෙම් උත්තරීතර
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් බව. ඒ නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් ගැන
කථා කරන්න ශුද්ධ වූ අයිතියක් තිෙබනවාය කියන කාරණාව
අපට බැහැර කරන්න බැහැ.
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දැන් ඒ විෙශේෂ උපෙද්ශක කාරක සභාව නිම ෙවලා තිෙබන
නිසා මා උපෙදස් දීලා තිෙබනවා, මාසයකට අධ ාපන උපෙද්ශක
කාරක සභා ෙදක බැගින් පවත්වලා arrears සියල්ල cover
කරන්න කියලා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

සියලුම අමාත ාංශවලට උපෙද්ශක කාරක සභා පැවැත්වීම
සඳහා දින නියම කරලා තිෙබනවා.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

කථා කරන්න අයිතිය තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කරුණාකර මතක තබා ගන්න. අදාළ ෙනොවන අතුරු පශ්න
අහනෙකොට එතුමාට පැහැදිලිව උත්තර ෙදන්නත් බැහැ.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ඒ යට ලී ෙදක ගැන මම අහන්න ඕනෑ, ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ඒ
කනිෂ්ඨ විද ාලෙයන්. ඒ නිලධාරියා ෙදන ෙතොරතුර මිසක් මෙග්
ළඟ -

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
Arrears cover කරන්න උපෙද්ශක සභා පවත්වනවා වාෙග්ම, පහ
වසර ශිෂ ත්වය සඳහා ෙපනී සිටි සමහර දරුවන්ට 2008 වසෙර්
ඉඳලා ශිෂ ාධාර ලබා දීලා නැහැ.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මැයි මාසය ෙවලත් තවම
නිල ඇඳුම් ෙනොලැබුණු පාසල් තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, මටත් හැෙඟනවා පශ්නයට අදාළ නැති බව.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඒ arrears ටිකත් ඉක්මනට cover කරලා ෙදන්න කියලා
ඉල්ලනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ඇමතිතුමා කියන කාරණාව පැහැදිලියි. ෙදවැනි අතුරු
පශ්නය අහන්න.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙම්කයි.
මා ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා, අර අධ ාපන පනත
ෙවනුෙවන් විෙශේෂ උපෙද්ශක කාරක සභා විශාල සංඛ ාවක්
පැවැත්වීම ගැන. අධ ාපන අමාත ාංශෙය් උපෙද්ශක කාරක
සභාවත් මාසිකව අඛණ්ඩව පවත්වාෙගන යන්නට පුළුවන් නම්,
අධ ාපනය ගැන අහන ෙම් පශ්නවලින් භාගයක්ම අපට ෙමතැනදී
අහන්න සිදු වන්ෙන් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

උපෙද්ශක කාරක සභා පවත්වන්න පුළුවන්ද කියලා අහපුවාම
ඇති.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඒ කටයුත්ත ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න
පුළුවන්ද?

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

පශ්නයට අදාළ නැහැ. ෙමය පෙහේ ශිෂ ත්ව පන්තියක් ගැන
අහපු පශ්නක් ෙනොෙවයි. කනිෂ්ඨ විද ාලයක් ගැන අහපු
පශ්නයක්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. පශ්න අංක 14-1737/'11-(1), ගරු රවි කරුණානායක
මහතා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ
අමාත තුමා මට උෙද් කථා කරලා කිව්වා ඒකට තව දත්ත ටිකක්
අවශ යි කියලා. ඒ නිසා ෙම් පශ්නය මම ෙවනත් දවසක
අහන්නම්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. ෙවන දවසක අහන්න.
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ெவளிநாட்

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(அ) (i)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

(ii)

அவ்வாறாயின்,
கைள ம்;

(iii)

அவற் டன்
எப்ேபா
ஒப்பந்தம்
ெகாள்ளப்பட்ட என்பைத ம்;

(iv)

அைவ விைலம
ேகாரல் அ ப்பைடயில்
ெதாி ெசய்யப்பட்டனவா என்பைத ம்;

(v)

இன்ேறல், ஏன்
என்பைத ம்;

(vi)

இக்கம்பனிக க்கு
மாதெமான் க்கு
ெச த்தப்ப ம்
ெதாைகைய
இலங்ைக
பாவி ம்;

(vii)

அவற்றின்
ேசைவயால்
நன்ைம என்ன என்பைத ம்

Question ordered to stand down.

විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශය මහජන සම්බන්ධතා
සමාගම් සමඟ එළැඹි ගිවිසුම් : විස්තර
ெவளிநாட் அ வல்கள் அைமச்சு ஒப்பந்தம்
ெசய் ள்ள ெபா உற கள் கம்பனிகள் : விபரம்

PUBLIC RELATIONS COMPANIES CONTRACTED BY FOREIGN
MINISTRY : DETAILS

0989/'10

1. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) :
(අ)

(i)

ශී ලංකා රජය ෙවනුෙවන් විෙද්ශයන්හිදී කටයුතු
කිරීම සඳහා, විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා විසින්
මහජන සම්බන්ධතා (PR) සමාගම් සමග
ගිවිසුම්වලට එළඹී ෙහෝ එබඳු සමාගම්වල ෙසේවය
ලබා ෙගන තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම සමාගම්වල නම් කවෙර්ද;

(iii)

එම සමාගම් සමඟ ගිවිසුම්වලට එළඹුනු දිනයන්
කවෙර්ද;

(iv)

එම සමාගම් ෙතෝරා ගන්නා ලද්ෙද් ෙටන්ඩර්
පටිපාටියකට අනුවද;

(v)

ෙනොඑෙසේ නම්,එය ෙටන්ඩර් පටිපාටියකින්
ෙතොරව සිදු කිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

(vi)

එම එක් එක් සමාගම ෙවත මාසිකව ෙගවනු ලබන
මුදල ශී ලංකා රුපියල්වලින් ෙකොපමණද;

(vii)

ඔවුන්ෙග් ෙසේවෙයන් අත්වන පතිලාභ කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉදිරිෙය්දී විෙද්ශයන්හිදී කටයුතු ඉටු කිරීම සඳහා
තවත් මහජන සම්බන්ධතා සමාගම්වල ෙසේවය
ලබා ගන්ෙන්ද;

(ii)

ශී ලංකාව ෙවනුෙවන් ෙසේවය සලසන ඇෙමරිකා
එක්සත් ජනපදෙය් කර්විස්, එක්සත් රාජධානිෙය්
ෙබල්ෙපොෙටන්ජර් හා ඉන්දියාෙව් ෙලක්සිකන්
වැනි සමාගම් විසින් ඉටු කරනු ලබන කාර්යයන්
පිළිබඳ විස්තර කවෙර්ද;

(iii)

ෙමම සමාගම්වල හිමිකරුවන්ෙග් නම් කවෙර්ද;

(iv)

එම සමාගම් විෙද්ශ පතිපත්තිය සම්පාදනය කිරීෙම්
කාර්යෙය් නියැලීම සඳහාත් උත්සාහ කරන්ෙන්ද;

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

அக்கம்பனிகளின்

அவ்வா

ெபயர்
ெசய்

ெசய்யப்பட்ட

கிைடக்கப்ெபற்ற

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

ெவளிநாட் ல் பணி ாிவதற்காக ேம ம் ெபா
உற கள் கம்பனிகள் பணிக்கு அமர்த்தப்ப மா
என்பைத ம்;

(ii)

இலங்ைகக்காக பணியாற் ம் அெமாிக்காவில்
உள்ள குர்விஸ், ஐக்கிய இராச்சியத்தில் உள்ள
ெபல்ெபாெடஞ்சர்,
இந்தியாவில்
உள்ள
ெலக்சிகன் ஆகிய நி வனங்களினால் ஆற்றப்
ப ம் பணிகள் யாைவ என்பைத ம்;

(iii)

இந்தக் கம்பனிகளின் உாிைமயாளர்கைள ம்;

(iv)

ெவளிநாட் க் ெகாள்ைக வகுப்பதி ம் அந்தக்
கம்பனிகள்
ஈ பட
யற்சிக்கின்றனவா
என்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

ேமற்கண்டவா
ெவளி நி வனங்க க்கு அவர்
களின் கடைமகளில் ஒன்ைற ஒ க்கிக் ெகா ப்பதன்
நிமித்தமாக அைமச்சு பணியாட்கள் ஊக்கம் குன்றிப்
ேபாவார்கள் என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?

(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of External Affairs:
(a)

Will he state(i)

whether the Minister of External Affairs
has contracted or employed Public
Relations (PR) companies to perform work
for Sri Lankan government overseas;

(ii)

if so, the names of such companies;

(iii)

as to when they were contracted;

(iv)

whether they were selected on tender basis;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ඉහත සඳහන් කරන ලද පරිද්ෙදන් අමාත ාංශ
ෙසේවකයින්ට අයත් කාර්යභාරයන් අතරින් එක් කාර්යයක්
බාහිර ආයතනවලට පැවරීම ෙහේතුෙවන් එම ෙසේවකයින්
මන්ෙදෝත්සාහී බවට පත්වන බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?

வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

ெவளிநா களில் இலங்ைக அரசாங்கத்திற்காக
ெவளிநா களில் பணியாற் வதற்காக ெபா
உற கள்
கம்பனிக டன்
ெவளிநாட்
அ வல்கள் அைமச்சு ஒப்பந்தம் ெசய் அல்ல
அவற்ைற அமர்த்தி ள்ளதா என்பைத ம்;

ගරු කථානායකතුමනි, සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

அ

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(b)

(c)

(d)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(v)

if not, as to why it was done so;

(vi)

the amounts paid monthly to each company
in Sri Lankan rupees; and

(vii)

the benefit accrued from their service?

Will he state(i)

whether any more PR companies will be
employed in overseas work;

(ii)

the details on companies such as Qurvis in
USA, Bell Pottinger in UK, Lexican in
India, doing for Sri Lanka;

(iii)

the owners of those companies; and

(iv)

whether those companies are attempting to
engage in foreign policy making too?

Will he admit that the Ministerial employees will
de-motivate owing to assigning one of their duties
to the outside firms as per above?
If not, why?

ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා
නිෙයෝජ අමාත තුමා)

මහතා

(විෙද්ශ

කටයුතු
வல்கள்

(The Hon. Neomal Perera - Deputy Minister of External
Affairs)

Sir, on behalf of the Minister of External Affairs, I
answer the Question.

(b)

ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா)

(The Hon. Neomal Perera)

Hon. Member, your Question is, I quote:
“Whether the Minister of External Affairs has contracted or
employed Public Relations (PR) companies to perform work for Sri
Lankan government overseas.”

(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா - ெவளிநாட்ட
பிரதி அைமச்சர்)

(a)

Mr. Speaker, I must commend the Hon. Deputy
Minister for getting away very skilfully from the main
Question. What I posed from Question (a) (i) could have
been blocked by Question (b) (ii) because what I have
asked is whether there is any engagement with outside
sources? I have got a document here with me from Bell
Pottinger which has been addressed to Ajith Nivard
Cabraal and copied to the Ministry of External Affairs
and the President’s Office. You, as the Deputy Minister
and the Acting Minister of External Affairs is telling in
this House that you have not engaged Bell Pottinger
which prepared the speech for the President at the United
Nations. How can you be stealthily misleading this
House?

I am categorically saying that the Ministry of
External Affairs has not engaged or paid any funds from
our Ministry to any of them.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

That is the answer for Question (a) (i).
Question (b) (i).

(i)

No. The Ministry of External Affairs has
not contracted, employed or disbursed any
funds to any Public Relations Company.

(ii)

Does not arise.

ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා

(iii)

Does not arise.

(The Hon. Neomal Perera)

(iv)

Does not arise.

Yes, Question (b) (i) is, I quote:

(v)

Does not arise.

(vi)

Does not arise.

(vii)

Not applicable.

The answer is, I quote:

(i)

No such decision as at present.

“No such decision as at present.”

(ii)

Not applicable.

So, this is the present situation.

(iii)

Not applicable.

(iv)

Does not arise.

(c)

Not applicable.

(d)

Does not arise.

Look at

(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா)

“whether any more PR companies will be employed in overseas
work;”

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

This document has been copied to the Ministry of
External Affairs.

383

2012 මැයි 10
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කථානායකතුමා

(The Hon. Neomal Perera)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா)

But, we have not employed them. You had better ask
it from the relevant Ministry, not from the Ministry of
External Affairs.
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගැන කාරණා ෙදකක් කියන්න
කැමැතියි. The first one is : when I was in London, Bell

Pottinger told me that they were working for the
Government of Sri Lanka. The second is: (ආ) (ii) පශ්නය
බැලුෙවොත් එහි සඳහන්ව තිෙබනවා, "ශී ලංකාව ෙවනුෙවන්
ෙසේවය සලසන ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් කර්විස්, එක්සත්
රාජධානිෙය් ෙබල්ෙපොෙටන්ජර්.." කියා. ඒ කියන්ෙන් ශී ලංකාව
ෙවනුෙවනුයි ෙසේවය සලසන්ෙන්.
පළමුවැනි ෙකොටෙසේ පිළිතුර ගැන පශ්නයක් නැහැ. විෙද්ශ
කටයුතු අමාත ාංශෙයන් ඒ අය ගත්ෙත් නැත්නම් පශ්නයක් නැහැ.
විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශය ෙනොෙවයි, මහ බැංකුවයි ඒකයි වැඩ
කටයුතු කෙළේ. ඒත් විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශෙය් අයත්, විෙද්ශ
කටයුතු ඇමතිතුමාත් ඒ අයව මුණ ගැහිලා තිෙබනවා
ෙබල්ෙපොෙටන්ජර් සමාගෙම්දී. ඒ නිසා (ආ) (ii) වැරදියි.
ෙබල්ෙපොෙටන්ජර් සමාගෙමන් ලංකාවට පළමුෙවන්ම ෙසේවය
ලබා ගත්ෙත් ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය.
මම ළඟදී ෙබල්ෙපොෙටන්ජර් සමාගෙමන් ඇහුවාම කිව්වා,
"ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් වැඩ කරනවා." කියලා. මට කිව්වා. ඒක
පශ්නයක් නැහැ. අපි නිකම් ඇහුවා, වැඩ ටිකක් කරනවාද කියලා.
ඒක ෙන් ෙහොයා ගන්න ඕනෑ. අපි ඇහුවා, "Are you willing to
work for us?" කියලා. "No. We are working for the
Government of Sri Lanka" කියලා කිව්වා. මට ඕනෑ පශ්නයට
පිළිතුර ලැබුණා. ඉතින් ෙකොෙහොමද ෙමතුමා කියන්ෙන් ආණ්ඩුවට
වැඩ කරන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙමය ශී ලංකාව නිෙයෝජනය කරන
ලන්ඩන් නුවර මහ ෙකොමසාරිස් කාර්යාලෙය් අයත් දන්නවා.
විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාත් ෙබල්ෙපොෙටන්ජර්ෙග් කට්ටිය මුණ
ගැහිලා තිෙබනවා.
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ෙහොඳයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

පළමුවැනි එක ෙදවනුව අහන්නයි, ෙදවැනි එක ඉස්ෙසල්ලා
අහන්නයි මම ඒක කිව්ෙව්.

Falling upon what the Hon. Leader of the Opposition
mentioned කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අතුරු පශ්න තුනම ඉවරයි.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙදවැනි අතුරු පශ්නය.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙදවැනි අතුරු පශ්නය විපක්ෂ නායකතුමා ඇහුෙව්. [බාධා
කිරීමක්] එෙහම එකක් නැහැ. මට ෙවලාව- [බාධා කිරීමක්]

ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா)

(The Hon. Neomal Perera)

I cannot answer on behalf of other ministries.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா)

(The Hon. Neomal Perera)

The Question is not whether we met them or had any
discussions but whether we are employing them. We are
not employing them. Hon. Leader of the Opposition, the
Ministry of External Affairs has not employed or
requested for their services.
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Hon. Acting Minister of External Affairs, can you
read the Sinhala version of the Question? පශ්නය සිංහෙලන්
කියවන්න. (ආ)(ii) පශ්නෙය් සඳහන් වන්ෙන්, "ශී ලංකාව
ෙවනුෙවන් ෙසේවය සලසන ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් කර්විස්,
එක්සත් රාජධානිෙය් ෙබල්ෙපොෙටන්ජර් හා ඉන්දියාෙව්
ෙලක්සිකන් වැනි සමාගම් විසින් ඉටු කරනු ලබන කාර්යයන්
පිළිබඳ විස්තර කවෙර්ද?" කියලායි. පළමු වැනි එෙක් කියන්ෙන්,
විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශෙයන්. ඒක හරි. ෙදවැනි එෙක් ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අමාත ාංශෙයන් පිළිතුරු ෙදන ෙකොට
සිංහෙලන් තිෙබන (ආ) (ii) පශ්නය හරියට කියවලා නැහැ.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

My third supplementary Question is: the Hon. (Prof.)
G.L Peiris said that he would not go to the United States
to meet Hillary Clinton. But, now suddenly he is going.
With this I am informed that Mr. Ravinatha Aryasinha
and a US company is trying to do a way forward with a
document. I am informed that it is more likely that you
have got to spell your policies out before you go to the
US. Is another PR firm being engaged by the President’s
Office, by the Government of Sri Lanka, by the Ministry
of External Affairs or by anybody you know, on Hon.
(Prof.) G.L Peiris’s visit to the US?
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா)

(The Hon. Neomal Perera)

Mr. Speaker, it is not relevant to the Question asked
by the Hon. Member. I answered the relevant Question
and said that our Ministry has not engaged any PR
company.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ii)

the number of permanent producers
currently serving in the Tamil Service of
the Sri Lanka Broadcasting Corporation;
and

(iii)

the detailed qualifications of each of the
aforesaid permanent producers ?

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. තවත් ෙතොරතුරු තිෙබනවා නම් ෙසොයා ෙගන
ඇවිල්ලා ඉදිරිපත් කරන්න.

(b)

ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාෙව් ස්ථිර නිෂ්පාදකවරු :
විස්තර

If not, why?

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)

இலங்ைக ஒ பரப் க் கூட் த்தாபன நிரந்தர
தயாாிப்பாளர்கள்: விபரம்

(மாண் மிகு ல
மன் யாப்பா அேபவர்தன - ெபா ளாதார
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)

PERMANENT PRODUCERS IN SRI LANKA BROADCASTING
CORPORATION : DETAILS

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Deputy Minister
of Economic Development)

1908/’11

4. ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා (ගරු එම්.ටී. හසන්
අලි මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் - மாண் மிகு எம்.ாீ.
ஹஸன் அ சார்பாக)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon. M.T.
Hasen Ali)

ගරු කථානායකතුමනි, ජනමාධ හා ෙතොරතුරු අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මම ඒ පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ).

(i)

(අ)

ෙසේවාවට අදාළ භාෂාව ඇතුළුව පිළි ගත් විශ්වවිද ාලයක
උපාධියක්
ෙහෝ වැඩසටහන් නිෂ්පාදක සහායක/
සංස්කරණ නිලධාරි ෙලස වසර 6ක පළපුරුද්දක් ඇති,
ෙසේවාවට අදාළ භාෂාෙවන් සම්මාන සාමාර්ථයක්
සහිතව සාහිත විෂයද ඇතුළුව එක වර අ.ෙපො.ස.
(සා.ෙප.) විභාගෙයන් විෂයයන් 6කින් ලද සාමාර්ථය.

(ආ)

සුදුසු
කටහඬක්
මයිකෙෆෝනයට
ෙපෞරුෂත්වයක් තිබිය යුතුය.

(ඇ)

ෙසේවාවට අදාළ භාෂාව පිළිබඳ ගැඹුරු දැනීමක් සහ
ඉංගීසි/ෙදමළ භාෂාවන් පිළිබඳ ෙහොඳ දැනුමක්.

(ඈ)

ෙද්ශීය සාහිත හා සංස්කෘතිය පිළිබඳ මනා පසුබිමක්.

(ඉ)

අදාළ ක්ෙෂේතෙය් නිර්මාණාත්මක හැකියාව.

ජනමාධ හා ෙතොරතුරු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3) :
(අ)

(i)

ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාෙව් ස්ථිර
නිෂ්පාදකවරයකුෙග් තනතුරට පත් කරනු ලැබීම
සඳහා පුද්ගලයකු සතුව තිබිය යුතු මූලික සුදුසුකම්
කවෙර්ද;

(ii)

ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාෙව් ෙදමළ ෙසේවෙය්
දැනට ෙසේවය කරන ස්ථිර නිෂ්පාදකවරුන්ෙග්
සංඛ ාව ෙකොපමණද; සහ

(iii)

ඉහත සඳහන් එක් එක් ස්ථිර නිෂ්පාදකවරයාෙග්
සුදුසුකම් විස්තර සහිතව කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெவகுசன ஊடக, தகவல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

இலங்ைக
ஒ பரப் க்
கூட் த்தாபனத்தில்
நிரந்தர தயாாிப்பாளர் பதவிக்கு
நியமிக்கப்
ப வதற்கு ஒ வ க்குத் ேதைவயான அ ப்
பைடத் தைகைமைய ம்;

(ii)

இலங்ைக ஒ பரப் க் கூட் த்தாபன தமிழ்ச்
ேசைவயில் தற்ேபா ேசைவயாற் ம் நிரந்தரத்
தயாாிப்பாளர்களின் எண்ணிக்ைகைய ம்;

(iii)

ேமற்ப நிரந்தரத் தயாாிப்பாளர்கள் ஒவ்ெவா
வாின ம் விபரமான தைகைமகைள ம்

அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Mass Media and Information:
(a)

Will he inform this House of(i)

the basic qualification required for a person
to be appointed to the post of permanent
producer in the Sri Lanka Broadcasting
Corporation;

හා

මනා

උදා:- ගාමීය/කථා/ළමා හා කාන්තා වැඩසටහන් පිළිබඳ
පළපුරුද්ද හා දැනුම.
(ii)

එකයි.

(iii)

අධ යන ෙපොදු සහතික පත (සාමාන
1979

ෙපළ) විභාගය -

විභාග අංකය - 1771701
විෂය
සාමාර්ථය
ෙදමළ භාෂාව
C
ඉංගීසි
S
ගණිතය
F
විද ාව
S
සමාජ අධ යනය
S
හින්දු ධර්මය
D
ෙසෞඛ ය
S
ගෘහ විද ාව
C
අධ යන ෙපොදු සහතික පත (සාමාන
1985

ෙපළ) විභාගය -

විභාග අංකය - J8110911
විෂය
සාමාර්ථය
ෙදමළ භාෂාව
D
ඉංගීසි
C
නැටුම්
C
ගණිතය
C
විද ාව
C
ෙසෞඛ ය
C
හින්දු ධර්මය
S
ලඝු ෙල්ඛනය හා යතුරු ලිවීම
C
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(iii)

අධ යන ෙපොදු සහතික පත (උසස් ෙපළ) විභාගය - 1983
විභාග අංකය - 8025878
විෂය

සාමාර්ථය

හින්දු ශිෂ්ඨාචාරය

සම්මාන

ෙදමළ භෘෂාව

අධි සම්මාන

ආර්ථික විද ාව

සාමාන සාමාර්ථය

ගෘහ ආර්ථික විද ාව

සාමාන සාමාර්ථය

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

ෙදමළ නිෂ්පාදක (තාවකාලික) තනතුෙර් ෙසේවය කරන
කාලය තුළ ෙජයන්ති ජයශංකර් මිය විසින් නිෂ්පාදනය
කරනු ලැබූ වැඩසටහන්වල ගුණාත්මකභෘවය සහ ඒ සඳහමා
දක්වන ලද
නිපුණත්වය සැලකිල්ලට ෙගන මූලික
සුදුසුකම්ද සපුරා ඇති බැවින් ෙසේවා කාලය ෙනොසලකා
එවකට ෙදමළ ෙසේවෙය් නිෂ්පාදක ඇබෑර්තු තනතුර සඳහා
ඇය පත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.
(ආ)

2005 ஆம் ஆண்
தல் இற்ைறவைர
இந்நி வனம் ெபற்ற இலாபம் அல்ல அைடந்த
நட்டம் வ டாந்தம் ெவவ்ேவறாக எவ்வள
ெவன்பைத ம்

අදාළ ෙනොෙව්.

எம்பி பிட் ய கடதாசித் ெதாழிற்சாைலைய
தனியார்மயப்ப த் வதற்கு அல்ல
ேவேற
ேத ம் அ ப்பைடயில் தனியார் நி வன
ெமான் க்கு ஒப்பைடப்பதற்கு நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றதா என்பைத ம்;

(ii)

இதன் ெபா ட்
ேகள்விப்பத்திரம்
பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

ேகாரப்

(iii)

ஆெமனில், இக்ேகள்விப்பத்திரங்கள்
விபரங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

பற்றிய

(iv)

ேமற்ப
நி வனம்
தனியார்
ைறக்கு
ஒப்பைடக்கப்ப ெமனின், அதைன ஒப்பைடக்
க ள்ள பணத்ெதாைக மற் ம் காலகட்டம்
யாெதன்பைத ம்

ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කම්හල : ලාභය/අලාභය

எம்பி பிட் ய கடதாசித் ெதாழிற்சாைல: தலீ கள்
EMBILIPITIYA PAPER FACTORY : PROFIT/LOSS
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5. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

රාජ සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි
කම්හල ෙවනුෙවන් රජය සිදු කර ඇති ආෙයෝජන
කවෙර්ද;

(ii)

ෙම් වනවිට එම ආයතනෙය් ෙසේවය කරන ෙසේවක
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iii)

2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා එම ආයතනය ලැබූ
ලාභය ෙහෝ අලාභය වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;

asked the Minister of State Resources and Enterprise
Development:
(a)

Will he inform this House(i)

of the investments made by the Government
for the Embilipitiya paper factory from year
2005 to date;

(ii)

of the number of persons employed in the
aforesaid institution at present;

(iii)

separately of the profit earned or the loss
incurred by the aforesaid institution
annually from year 2005 to date?

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කම්හල ෙපෞද්ගලීකරණය
කිරීමට ෙහෝ යම් පදනමක් මත ෙපෞද්ගලික
ආයතනයකට පැවරීමට ෙහෝ කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(ii)

ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවා තිෙබ්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, එකී ෙටන්ඩර් පිළිබඳ විස්තර කවෙර්ද;

(iv)

එම ආයතනය ෙපෞද්ගලික අංශයට ලබා ෙදන්ෙන්
නම්, එය ලබා ෙදන මුදල හා කාලසීමාව කවෙර්ද;

(b)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
அரச வளங்கள், ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி அைமச்சைரக்
ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

(ii)

2005 ஆம் ஆண்
தல் இற்ைறவைர
எம்பி பிட் ய கடதாசித் ெதாழிற்சாைலக்காக
அரசினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள தலீ கள்
யாைவெயன்ைபத ம்;
தற்ேபா
இந்நி வனத்தில் ேசைவயாற் ம்
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(c)

Will he state(i)

whether action will be taken to privatize the
Embilipitiya paper factory or to transfer it to
a private institution on some basis;

(ii)

whether tenders have been called for that
purpose;

(iii)

if so, the details of those tenders; and

(iv)

if the aforesaid institution will be given to
the private sector, the amount of money and
the period of time for which it will be
given?

If not, why?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, දීර්ඝ පිළිතුරක් තිෙබන්ෙන්. රාජ
සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම ඒ
පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව

389

390

[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

ෙයෝජනා ව ාපෘති කමිටුව හා අමාත මණ්ඩලය විසින් පත්
කරන ලද සාකච්ඡා සම්මුති කමිටුව මඟින් ඇගැයීමට ලක්
කර, වැඩිම ලකුණු ලබා ගත් ආෙයෝජකයා ෙතෝරා ෙගන
ඇත.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

(iv)

2005 වසෙර් සිට ෙම් දක්වා ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කම්හල
සඳහා රජය සිදු කර ඇති ආෙයෝජන පහත පරිදි ෙව්.
* 2008 වසෙර් කම්හල නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා
රු.25,000,000.00
* 2009 වසෙර් කම්හල නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා
රු.25,000,000.00
මුළු ආෙයෝජන මුදල රු.50,000,000.00
ඉහත ආෙයෝජනයන්ට අමතරව, කම්හෙල් නිෂ්පාදන
කටයුතු සිදු ෙනොවූ බැවින් ෙසේවක වැටුප් ෙගවීම සඳහා
පහත සඳහන් පරිදි මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් මුදල් ෙවන්
කර ඇත.
* 2006 වර්ෂෙය් වැටුප් ෙගවීම සඳහා රු. 76,602,226.00
* 2007 වර්ෂෙය් වැටුප් ෙගවීම සඳහා රු. 60,249,530. 32
* 2008 වර්ෂෙය් වැටුප් ෙගවීම සඳහා රු. 18,389,357. 37

(ඇ)

ෙමම ආයතනය පුද්ගලික අංශෙය් ආෙයෝජකෙයකුට වසර
30ක් දඳහා ලබා දීෙම්දී අදාළ ඉඩම් සඳහා තක්ෙසේරු
වටිනාකම මත සියයට 4ක බදු මුදලකුත්, ෙගොඩනැගිලි
සඳහා සියයට 6ක බදු මුදලකුත් වාර්ෂිකව ලබා ගැනීමට
නියමිත අතර, මීට අමතරව යන්ත සූත හා වාහන සඳහා
රජෙය් තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් තක්ෙසේරුවක්
ලබා ෙගන එම තක්ෙසේරු මුදලට අමතරව, ව ාපාරික
අවස්ථා වටිනාකම ෙලස තවත් මුදලක්ද එකතු කර අවම
මුදල ෙලස රුපියල් මිලියන 500ක අගයක් නියම කර
ව ාපෘති ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී ඊට වැඩිෙයන් ෙමම
වටිනාකම ෙගවීමට ඉදිරිපත් වූ ආෙයෝජකයන් ෙවත ලකුණු
ලබා දී, එම ලකුණුද සලකා බලා අදාළ ආෙයෝජකයා
ෙතෝරා ගන්නා ලදී. එෙමන්ම කළමනාකරණ ගිවිසුම්ගත
කාල සීමාව අවසානෙය්දී ඇඹිලිපිටිය කර්මාන්තශාලාව
ආපසු රජය ෙවත ලබා ෙදන විට යන්ත සූත හා වාහන
ආපසු ලබා ෙනොගැනීෙම් පදනම මත ෙමම මුදල තීරණය
කර ඇති අතර, ඒ අනුව ෙතෝරා ගත් ආෙයෝජකයා රුපියල්
මිලියන 600ක් ෙගවීමට එකඟ වී ඇත.

අදාළ ෙනොෙව්.

* 2009 වර්ෂෙය් වැටුප් ෙගවීම සඳහා රු. 22,904,346. 40
* 2010 වර්ෂෙය් වැටුප් ෙගවීම සඳහා රු. 21,904,695. 76
* 2011වර්ෂෙය් වැටුප් ෙගවීම සඳහා රු. 38,155,808. 50
* පාරිෙතෝෂික දීමනා

රු. 4,314,637.00
රු. 42,520,601.35

(ii)

ෙම් වන විට ජාතික කඩදාසි සමාගෙම් කිසිම ෙසේවකෙයකු
ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කම්හෙල් ෙසේවෙය් ෙනොෙයෙදයි.
2011 ෙනොවැම්බර් මස එවකට ෙසේවෙය් ෙයදී සිටි
ෙසේවකයින් 172 ෙදෙනකු හට හිමි වන්දි හා සියලු දීමනා
ලබා දී
අනිවාර්ය විශාම ගැන්වීෙම් ෙයෝජනා කමයක් යටෙත්
විශාම ගන්වන ලදි.

(iii)

2005 වසෙර් සිට ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කම්හෙල් නිෂ්පාදනය
මත වන ලාභ/අලාභ විස්තරය:

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ආයතනයට -"පර්ත්"කියන
ආයතනයට- ගිවිසුම අනුව දී තිෙබනවා,-[බාධා කිරීමක්] ඒ
ආයතනෙය් නම ගරු ඇමතිතුමා දන්නවාද, කියන්න පුළුවන් ද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔබතුමා පශ්නය අහන්න ෙකෝ.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)
නිෂ්පාදන
(ෙම.ෙටොන්)

වසර

අෙලවිය (රු.)

ලාභ/අලාභ (රු.)

2005

-

2,233,743.36

(896,812.12)

2006

-

-

(14,139,000.00)

2007

-

-

(32,392,000.00)

2008

52

1,934,569.41

(25,742,054.25)

2009

1213

41,893,417.57

(63,145,583.63)

2010

298

22,882,032.15

(22,350,622.49)

2011

-

3,519,738.85

(100,327,897.56)

(ආ)

(i)

ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කම්හල සංවර්ධනය කිරීම සඳහා
ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජකයකු ෙවත 2011.11.15 දින
කළමනාකරණ ගිවිසුමක් මත ලබා දී ඇත.

(ii)

ෙම් සඳහා ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්ෙගන් අභිපාය
පකාශ කැඳවා, ඒ අනුව සුදුසු ආෙයෝජකයින් ෙතෝරා එම
ආෙයෝජකයන්ෙගන් ව ාපෘති ෙයෝජනා කැඳවා අදාළ
ආෙයෝජකයා ෙතෝරා ෙගන ඇත.

(iii)

2010.10.20 දිනැති අමාත මණ්ඩලය විසින් ලබා දුන්
තීරණය අනුව, ෙමම අමාත ාංශය විසින් පුවත් පත් දැන්වීම්
පළ කර විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශය, වාණිජ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් හා රජෙය් ෙවබ් අඩවිය තුළින්ද
පචාරය කර, අභිපායපකාශ කැඳවා ඉන්පසු කැඳවූ ව ාපෘති

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ආයතනයට දුන්නාම ෙම්ෙක්
තිෙබන ෙකොන්ෙද්සිය තමයි අවුරුදු 30කට පස්ෙසේ ඒ ආයතනෙය්
භාණ්ඩ ෙමොකුත් තිෙබන්නට වුවමනා නැහැයි කියන එක. ඒ
කියන්ෙන්, ෙම්ෙක් අවසාන කාරණය, කර්මාන්තශාලාවම
තිෙබන්නට ඕනෑ නැහැ, ඉඩම විතරක් තිබුණාම ඇතිය කියන
එකයි. ඒ අනුව ෙම් ආයතනය රුපියල් මිලියන 600ක් ආණ්ඩුවට
ෙගවන්න තිබුණා. දැන් ෙම් ෙවනෙකොට ෙගවා තිෙබන්ෙන්
රුපියල් මිලියන 400යි. ඒ රුපියල් මිලියන 400 ෙගවා
තිෙබන්ෙන්ත් ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ආයතනෙය් තිබිච්ච
යන්ෙතෝපකරණ සියල්ල යකඩවලට කපා විකුණලායි.
ආෙයෝජනයක් නැහැ
ගරු කථානායකතුමනි. තව රුපියල්
මිලිනය 200කුත් ෙදන්නට තිෙබනවා. දැන් කාල වකවානුවත්
ඉවර ෙවලා තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය 11 වන දාට තමයි රුපියල්
මිලියන 600 ම ආණ්ඩුවට ෙදන්නට තිබුෙණ්. රුපියල් මිලියන
400 ක් දීලා තිෙබනවා. ඒ රුපියල් මිලියන 400 දී තිෙබන්ෙන්ත්
ෙම් ආයතනෙය් තිබුණු යන්තසූත ටික යකඩවලට කපා විකුණලා
ලැබුණු සල්ලිවලින්. ඉතිරි රුපියල් මිලියන 200 ෙදන්ෙන් කවදා
ද කියා කරුණාකර ඔබතුමාට කියන්නට පුළුවන් ද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඉතුරු රුපියල් මිලියන 200ත්, ෙගවීමට තිෙබන සියලු ෙගවීම්
කරන තුරු සම්පූර්ණ පාලනය භාර ෙදන්ෙන් නැහැ.
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

පාලනය භාර දීලා ඉවරයි.

සාක්ෂි තමයි මම ෙම් කිව්ෙව්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

කථානායකතුමා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා කියන කථාව ෙන්, ඒ. මම ඔබතුමාට
කියනවා, සම්පූර්ණෙයන් ඒ ෙගවීම් කරන තුරු සම්පූර්ණ පාලනය
භාර දීලා නැහැ කියලා.
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(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

එෙහම නම් සභාගත කරන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ටිෙක් වැඩ කරලා අද නතර කළා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මම වගකීමක් ඇතුව ෙම් කථාව කියන්ෙන්. එක්ෙකෝ
ඇමතිතුමා ඒක පතික්ෙෂේප කරලා ඒක නැහැය කියලා කියන්න.
එතුමා දන්ෙන් නැහැ. එතුමා ඒ ගැන දන්ෙන් නැහැ. එක්ෙකෝ
රාජ සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන ඇමතිතුමා ෙමතැන ඉන්න
ඕනෑ.

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

වැඩ කරන එක ඇත්ත. ගිහිල්ලා සුද්ධ කරනවා; යන්ත
අලුත්වැඩියා කරනවා; ගලවන ඒවා කරනවා. ඒක ෙවනම
කථාවක්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙයෝජනා කරනවා, ගරු
මන්තීතුමාට ඇමතිතුමාෙග් උපෙද්ශක කාරක සභාවට ගිහිල්ලා
එතුමා දන්න ෙම් වැඩි විස්තර උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දි මතු
කරලා වහාම පිළිතුරක් ගන්න කියලා. මම උපෙදස් ෙදන්නම්,
කාරක සභාවට ඔබතුමා පැමිෙණනවා කියලා.

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ෙම් ෙගොල්ලන් ඇතුළට ගිහිල්ලා-

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

පාලනය භාර දීලා නැහැ.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ඇමතිවරු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙනොමඟ යවනවා වාෙග් ෙනොෙවයි, මම ඔබතුමාට ෙබොෙහොම වග
කීමක් ඇතුවයි කියන්ෙන්. ෙම් ආයතනය ඇතුළට ගිහින් වැඩ
පටන් අරෙගන ඒ ආයතනෙය් තිබිච්ච යකඩ ටික ඔක්ෙකෝම
කපලා රුපියල් මිලියන 400කට විකුණලා ඉවරයි. ෙම් ආයතනෙය්
250ක් වැඩ කරනවා. 50ක් විතර තමයි ඉතුරු ෙවන්ෙන්. ඉතුරු
කට්ටිය සියල්ල අයින් කරන විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා.
ෙම් ආයතනය දැන් ඇතුළට ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා. රුපියල්
මිලියන 600ක් ෙදන කල් ෙම් ආයතනයට ඇතුළට යන්න ඉඩක්
නැහැ. දැන් මිලියන 600 ෙදන්න කලින් ඇතුළට යන්න ඉඩ
දුන්නා. ඒ ෙගොල්ලන් ගිහිල්ලා ඇතුෙළේ තිබිච්ච යකඩ ටික කැපුවා.
කපලා විකුණුවා, රුපියල් මිලියන 400කට. තව රුපියල් මිලියන
200ක් ෙදන්න තිෙබනවා. මම අහන්න කැමැතියි, ඔබතුමන්ලාෙග්
ආෙයෝජන පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියලා. ආයතනයට ඇතුළට
යන්න ඉඩ දීලා ඉවරයි. දැන් ඔවුන් වැඩ පටන් ගන්න අවශ
කටයුතු ටික කරෙගන ගිහිල්ලා තමයි ෙම් යකඩ කපලා විකුණුෙව්.
ගරු කථානායකතුමනි, 250ක් ඉන්න ෙසේවක සංඛ ාව-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, විස්තර වැඩක් නැහැ. ඔබතුමන් ළඟ ලිඛිත
ලියවිල්ලක්, සාක්ෂියක් තිෙබනවා නම් කරුණාකරලා සභාගත
කරන්න.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සල්ලි ෙදන්න කලින් ඇයි අනුමැතිය
දුන්ෙන් ෙම් සමාගමට ඇතුළට යන්න?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒ අතිෙර්ක පශ්න උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී අහන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙම් ආයතනය මුදල් ආෙයෝජනය කරන්න ෙපර ඇයි ෙම්
සමාගමට ඇඹිලිපිටිය කර්මාන්තශාලාව ඇතුළට ඇතුළු ෙවන්න
ඉඩ දුන්ෙන්? ඒ කාෙග් ෙකොන්ෙද්සියක් අනුවද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මුදලක් ෙගවලා තිෙබන බව ගරු මන්තීතුමා පිළිගන්නවා.
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්]
ඔබතුමා ඉන්න ෙකෝ කියන කල්. සියයට 50කට වැඩි මුදලක්
ෙගවලා තිෙබනවා. ඒ අය ඇතුළු ෙවලා තම කටයුතු සංවිධානය
කර ගැනීම කරන්න එපාය කියලාද ඔබතුමා කියන්ෙන්?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(ii)

එම
අතවරයන්ට
මුල්
වූ
පුද්ගලයින්
සම්බන්ධෙයන් ගත් කය
ි ාමාර්ග කවෙර්ද;

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(iii)

ස්තී දූෂණය වැළැක්වීම සඳහා ෙම් වන විට ෙගන
ඇති කය
ි ාමාර්ග හා අනාගතෙය්දී ගැනීමට
අෙප්ක්ෂිත කියාමාර්ග කවෙර්ද;

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ඔෙහොම ආෙයෝජනය කරනවා නම් ඊට වඩා ෙහොඳයි ඇමති[බාධා කිරීමක්]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් කළාට වඩා අපි ෙබොෙහොම
පෙව්සෙමන් කරන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් කරපුවා
ඔබතුමන්ලාට මතක නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලාෙග්
කාලෙය් කරපුවා මතක නැති නිසයි ඔෙහොම කියන්ෙන්.
ඒවායිනුත් පාඩම් ඉෙගන ෙගන අපට කරන්න ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]

சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர் அ
ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

2000 ஆம் ஆண்
தல் 2005 ஆம் ஆண்
வைர
நைடெபற்ற
ெபண்க க்ெகதிரான
பா யல்
வல் ற ச்
சம்பவங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

2006 ஆம் ஆண்
தல் 2011 ஆம் ஆண்
வைர
நைடெபற்ற
ெபண்க க்ெகதிரான
பா யல்
வல் ற ச்
சம்பவங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
சம்பவங்க க்கான
காரணங்கள்
யாைவெயன்பைத ம் அவர் குறிப்பி வாரா?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 8 - 2058/'11 - (2), ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා
මහතා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

(ஆ) (i)

ேமற்ப காலகட்டங்களில் வல் ற க்குட்பட்ட
ெபண்கள்
சார்பில்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
வல் ற களில் ஈ பட்ட நபர்க க்
ெகதிராக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைககள்
யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

ெபண்க க்ெகதிரான பா யல்
வல் றைவ
த ப்பதற்கு தற்ேபா ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள
நடவ க்ைககள் மற் ம் எதிர்காலத்தில் ேமற்
ெகாள்வதற்கு
எதிர்பார்க்கப்ப ம்
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක කාලයක්
ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

வல்கள் அைமச்சைரக்

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

Question ordered to stand down.

(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

ස්තී දූෂණ වැළැක්වීම : කියා මාර්ග

பா யல் வல்

ற கைளத் த த்தல்: நடவ க்ைக

PREVENTION OF RAPE : ACTION TAKEN

1981/’11

asked the Minister of Child Development and
Women’s Affairs:
(a)

12. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

Will he state(i)

the number of rapes occurred from the year
2000 up to 2005;

ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1):

(ii)

the number of rapes occurred from the year
2006 up to 2011; and

(අ)

(iii)

the reasons for the aforesaid incidents?

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(i)

වර්ෂ 2000 සිට 2005 දක්වා සිදුවූ ස්තී දූෂණ
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

වර්ෂ 2006 සිට 2011 දක්වා සිදුවූ ස්තී දූෂණ
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iii)

එම සිදුවීම්වලට ෙහේතු කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත සඳහන් කාල සීමාවලදී අතවරයන්ට ලක් වූ
ි ාමාර්ග කවෙර්ද;
කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් ගත් කය

(b)

Will he inform this House (i)

the courses of action taken on behalf of the
women who were raped during the
aforesaid periods of time;

(ii)

the courses of action taken against the
persons who were responsible for the
aforesaid rapes; and
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(iii)

(c)

the courses of action that have been taken
up to now and the courses of action that are
expected to be taken in the future to prevent
rape?

If not, why?

396

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

සම්පූර්ණ පිළිතුර මට ෙදන්න.

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා ( ළමා සංවර්ධන හා
කාන්තා කටයුතු නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் அபிவி த்தி, மகளிர் அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்)

சி வர்

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah - Deputy Minister of Child
Development and Women’s Affairs)

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

සභාගත කරන්නම්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, Long answer එකක් තිෙබන්ෙන්.

වර්ෂෙයන් වර්ෂය කියන්න.

කථානායකතුමා

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

(Mr. Speaker)

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

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

2000 - 928යි. 2001 - 1080යි. 2002 - 1047යි. ඒක දිග

ඒක දිග පිළිතුරක් ලු. එෙහම නම් සභාගත කරන්න.

answer එකක්.

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

කථානායකතුමා

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

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පිළිතුර සභාගත කරනවා.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එෙහම නම් සභාගත කරන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඒක කියවන්න.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, 2000 සිට සංඛ ාවන් කියවන්න.
[බාධා කිරීමක්] එෙහම ඉඳ ෙගන බැහැ.

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

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

ඒෙක් pages තුනක් තිෙබනවා. එෙහම නම් ඒ ඔක්ෙකොම
කියන්න ඕනෑ.

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම පිළිතුර සභාගත* කරනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

ඔව්, කියන්න. ඒක හුඟාක් වටිනවා.

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

(අ)

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

විස්තර
කරන්නම්.

ඔක්ෙකොම

එම

පිළිතුෙර්

තිෙයනවා.

(i)

සභාගත
ළමා ස්තී දූෂණ

කාන්තා ස්තී
දූෂණ

2000

608

320

928

2001

685

395

1080

2002

714

333

1047

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

2003

753

409

1162

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

2004

930

362

1292

2005

793

460

1253

වර්ෂය

එකතුව

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

දඹුල්ල පල්ලියට ගැහුවා වාෙග් ෙනොෙවයි ෙම්ක.

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

දඹුල්ල පල්ලිෙය් පශ්නයක් නැහැ. ෙමතැන තිෙබන්ෙන්
ෙවනම පශ්නයක්. I am tabling it. සම්පූර්ණ පිළිතුර දිගයි.
ඔක්ෙකොම විස්තර තිෙබනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව

397

398
(iii)

[ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා]

(ii)

(iii)

වර්ෂය

ළමා ස්තී
දූෂණ

කාන්තා
ස්තී
දූෂණ

එකතුව

වතුකරෙය් ජීවත් වන ජනතාවට ඔවුන්ෙග් පවුල් ඒකකය
තුළ සභ ත්වය සහ සංස්කෘතිය රැක ගැනීමට අවශ
උපෙදස් පවුල් උපෙද්ශනය තුළින් ලබා දීම:

2006

799

353

1152

2007

805

346

1151

අවිධිමත් වූ පාසල් වෑන් රථ ෙසේවය විධිමත් කර, ඒ තුළ සිදු
වන ලිංගික අතවර සම්බන්ධව ෙදමාපියන් හා ගුරුවරුන්
දැනුවත් කිරීෙම් වැඩමුළු පැවැත්වීම;

2008

914

303

1217

2009

922

279

1201

2010

1089

235

1324

2011

1169

281

1450

අධ ාපන මට්ටම අඩු වීම;
දරුවන්ෙග් අනාරක්ෂිත භාවය; (ෙදමව්පියන් විෙශේෂෙයන්
මව විෙද්ශගත රැකියාවන් සඳහා පිටත්ව යෑම සහ පාසල්
වෑන් රථවල ගමන් ගන්නා දරුවන්ෙග් අනාරක්ෂිත
භාවය)
නවීන තාක්ෂණය දියුණු වීමත් සමඟ සුලභ ෙලස සමාජගත
වී ඇති ජංගම දුරකථන සහ අන්තර්ජාල පහසුකම් වැනි ෙද්
තරුණ තරුණියන් අතර පචලිත වීම;
මත්දව සහ මත්පැන් භාවිතය තුළින් මනස විකෘති වූ පිරිස්
බිහි වීම;
ඇඟලුම් කර්මාන්ත ආශිතව ඇති වී ඇති උප සංස්කෘතිය තුළ
ලිංගික අපචාර බහුල වීම; ( ෙබොෙහෝ දුර බැහැර ගාමීයව දිවි
ෙගවූ තරුණියන් නාගරික සංස්කෘතිය තුළ හුෙදකලා
වීෙමන් ලැබී ඇති නිදහස් මානසිකත්වය)
වතුකරය ආශිත පවුල් සමාජ ඒකකය තුළ ජීවත් වන
සාමාජිකයින් එකට එක්ව කුඩා පරිසරයක් තුළ දිවි ෙගවීම
තුළින් ඔවුන්ෙග් ස්වාධීනත්වය සහ සභ ත්වය ගිලිහී යෑම;
ශී ලංකාෙව් සංස්කෘතියට සහ සභ ත්වයට හානි කරන
ලිංගික හැඟීම් උද්දීපනය වන නවීන විලාසිතා සහ උප
සංස්කෘතීන් බිහි වීම;
විවිධ පුද්ගලයින් තුළ ඇති විවිධ මානසික විකෘතිතා;
සමාජය තුළ අඩු ලිංගික අධ ාපනය සහ අප රෙට්
සංස්කෘතිය අනුව ලිංගිකත්වය යනු කුතුහලය දනවන
විෂයක් බවට වැරදි මතයක් ළමා හා තරුණ සමාජය අතර
පැවතීම;
තරුණ සහ ළමා සමාජය වැරදි ලිංගික කටයුතු සඳහා
ෙපළඹීමට සහ ෙපොළඹවා ගැනීමට අවශ සාධක නූතන
සමාජය තුළ බිහි වී තිබීම;
නූතන සමාජය තුළ පැන නැඟී ඇති තරගකාරී ආර්ථික
ස්වභාවය මත තරුණ හා ළමා පිරිස් ෙවත ලැබී ඇති අසීමිත
නිදහස් පරිසරය. (ෙදමව්පියන් සිය දින චර්යාෙව් වැඩි
කාලයක් රැකියා සඳහා ෙයොමු වී සිටීම තුළින් දරුවන්ෙග්
පුද්ගලික කටයුතු පිළිබඳව අවධානය
ෙයොමු කිරීමට ඇති
ඉඩකඩ අඩු වීම.)

(ආ)

(i)

(ii)

ස්තී දූෂණ වැඩි වශෙයන් වාර්තා වන පෙද්ශ හා පජාව
ඉලක්ක කර ෙගන දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ සටහන් හා වැඩ
මුළු කියාත්මක කිරීම;

එවැනි පැමිණිල්ලක් ෙපොලීසිය ෙවත ලද වහාම විමර්ශන
පවත්වා අදාළ සැකකරුවන් අත් අඩංගුවට ෙගන
අධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් ෙකොට, දඬුවම් ලබා දීමට කටයුතු
කිරීම;

අසභ සී.ඩී. තැටි අෙලවි සැල් වැටලීම සිදු කිරීම;
අන්තර්ජාලය ඔස්ෙසේ කියාත්මක වන අසභ ෙවඩ් අඩවි
තහනමට ලක් කිරීමට නීත නුකූලව පියවර ගැනීම;
ළමයා සහ කාන්තාව සමාජය තුළ ආරක්ෂා කළ යුතු
අෙයකු බවට සමාජය තුළ මතයක් ඇති කිරීම;
මත්පැන් / මත්දව විෙරෝධී රැල්ලක් ඇති කිරීම, ආගම,
සංස්කෘතිය, සභ ත්වය, සදාචාරය මූලික ෙකොට ගත්
සමාජයක් බිහි කිරීමට පාසල් වයෙසේ දරුවන්ෙග් පටන්
සමාජය දැනුවත් කිරීම.
(ඇ)

පැන ෙනොනඟී.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා, ෙකටිෙයන් 2000 වර්ෂෙය් සිට
සංඛ ාවන් විතරක් කියන්න පුළුවන් ෙන්. 2001, 2002 ආදී
වර්ෂයි, සංඛ ාවයි කියන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි,-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.
පළමුෙවනි පශ්නෙය් (අ) (i) ෙකොටසට පිළිතුර කියන්න;
වර්ෂයයි, සංඛ ාවයි එක්ක අවුරුදු පහක විස්තර කියන්න. ගරු
මන්තීතුමා අහ ෙගන ඉන්න.

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

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

අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද කියන්න ඕනෑ.
(අ)

(i)

2000 දී 928යි. 2001 දී 1080යි. 2002 දී 1047යි.
2003 දී 1162යි. 2004 දී 1292යි. 2005 දී 1253යි.

(ii)

2006 දී 1152යි. 2007 දී 1151යි. 2008 දී 1217යි.
2009 දී 1201යි. 2010 දී 1324යි. 2011 දී 1450යි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

වින්දිත කාන්තාවන්ට අවස්ථාෙවෝචිත පරිදි වන්දි මුදලක්
ලබා දීමට අධිකරණය හරහා මැදිහත් වීම;

අෙනක් එක, සිදුවීම්වලට ෙහේතු කවෙර්ද කියලාත් අහනවා.

ස්තී දූෂණය ෙහේතුෙවන් දරුෙවකු ඉපදී ඇත්නම් එම දරුවා
ෙවනුෙවන් වන්දි මුදලක් ලබා දීමට අධිකරණය හරහා
කටයුතු කිරීම.

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

අත් අඩංගුවට ෙගන අධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කර, දණ්ඩ
නීති සංගහයට අනුව දඬුවම් ලබා දීම;
වින්දිත කාන්තාවන්ට වන්දි මුදලක් අධිකරණය හරහා
දූෂකයා ෙවතින් ලබා දීමට කටයුතු කිරීම.

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, ෙහේතු දක්වලා තිෙබනවා. ඒක long
answer එකක්. ඒ නිසායි මම සභාගත කෙළේ. ගරු මන්තීතුමාෙග්
නම ලැයිස්තුෙව් නැහැ. ඒක පශ්නයක් නැහැ. ෙම්වා ඔක්ෙකොම
rape cases.
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කථානායකතුමා

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

(Mr. Speaker)

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

ෙහොඳයි. අතුරු පශ්න.

ෙදමෙළන් කියන්නද?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

කථානායකතුමා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(Mr. Speaker)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ගරු කථානායකතුමනි, 2000 ඉඳලා 2005 දක්වාත්, ඇත්ත
වශෙයන්ම 2009, 2010, 2011 කියන වර්ෂ තුෙන්ත් වාර්තා
වුණු පමාණය අනුව ස්තී දූෂණ විශාල සංඛ ාවක් ෙවලා
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] නැත්ෙත් ෙමොකද? 928ක්ව තිබුණු
පමාණය 1,450 දක්වා වැඩි වන ෙකොට- [බාධා කිරීමක්] නැහැ,
නැහැ. ඔබතුමා කලබල ෙවන්න එපා ඒකට. [බාධා කිරීම්]
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සභානායකතුමා )
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - நீர்ப்பாசன, நீர்வள
காைமத் வ
அைமச்ச ம்
பாரா மன்றச்
சைப

தல்வ ம்)
(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation
and Water Resources Management and Leader of the House
of Parliament)

ඔබතුමාෙග් විශ්ෙල්ෂණය වැරැදියි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙමතැන ඇමතිවරු ඉන්නවා ෙන් හැටහුටහමාරක්. ෙම්ක
කරන්න බැහැ ෙන්. උත්තර ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මට පශ්නය
අහන්න ෙදන්න.

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ඔබතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්ද?

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

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

ඔව් ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් පිළිතුරට අදාළව pages 2ක්
තිෙබනවා. The course of action taken on behalf of women
who were raped during the aforesaid period of time. ඒ reply
එෙක් pages 2ක් තිෙබනවා ගරු කථානායකතුමනි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒක සභාගත කරන්න.

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

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

ඒක සභාගත කළා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

දැන් ෙදවැනි අතුරු පශ්නයත් අහන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

දැන් එතුමාෙගන් අහලා වැඩක් නැහැ. ඔබතුමා ඉඳ ගන්න.

විස්තර කරන්ෙන් නැතිව පශ්නය අහන්න.

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නැහැ, නැහැ. මම ඒක සභාගත කළා. ඔබතුමා බලන්න.

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ගරු කථානායකතුමනි, මම අහන්න කැමැතියි ෙම් ස්තී දූෂණ
සංඛ ාව අඩු කර ගැනීම සඳහා කිසියම් කියා මාර්ගයක් අරෙගන
තිෙබනවාද කියලා. දැන් ෙම් තත්ත්වය එන්න එන්න වැඩි ෙව්
ෙගනයි යන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පුවත් පත් හැම
එකකම තිෙබන ඒවා එක්ක බැලුවාම එක දවසකට ස්තී දූෂණ
විශාල සංඛ ාවක් -14ක් විතර- වාර්තා ෙවනවා.

කථානායකතුමා

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

ළමා අපචාර වැළැක්වීම : කියා මාර්ග

சி வர்

ஷ்பிரேயாகத்ைதத் த த்தல்: நடவ க்ைக

PREVENTION OF CHILD ABUSE: ACTION TAKEN

1982/’11

15. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(Mr. Speaker)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

දැන් පශ්නය ෙමොකක්ද? ඔබතුමාට දැන ගන්න ඕනෑ
ෙමොකක්ද?

ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1) :
(අ)

(i)

වර්ෂ 2000 සිට 2005 දක්වා කාල සීමාෙව්දී වාර්තා
වී ඇති ළමා අපචාර සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

වර්ෂ 2006 සිට 2011 දක්වා කාල සීමාෙව්දී වාර්තා
වූ ළමා අපචාර සංඛ ාව ෙකොපමණද ;

(iii)

එකී සිදුවීම්වලට ෙහේතු කවෙර්ද;

(iv)

අපචාරයන්ට ලක් වූ දරු දැරියන් ෙවනුෙවන් ගත්
කය
ි ාමාර්ග කවෙර්ද;

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු අමාත තුමාෙගන් මම අහන්න කැමැතියි, එම ස්තී දූෂණ
සංඛ ාව යම් කිසි විධියකට පාලනය කරන්න ෙහෝ අඩු කරන්න ඒ
අමාත ාංශය යටෙත් යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරලා
තිෙබනවාද කියා.

පාර්ලිෙම්න්තුව

401
[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා]

(vii)

(v)

එකී
අපචාරයන්ට
මුල්
වූ
පුද්ගලයින්
සම්බන්ධෙයන් ගත් කය
ි ාමාර්ග කවෙර්ද;

(vi)

ළමා අපචාර වැළැක්වීම සඳහා ෙම් වන විට ෙගන
ඇති කය
ි ාමාර්ග කවෙර්ද;

(vii)

ඒ සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිෙය් දී ගැනීමට අෙප්ක්ෂිත
කය
ි ාමාර්ග කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர் அ
ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

402
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(b)

If not, why?

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. ඒ
පශ්නයට උත්තරයත් කලින් උත්තරය වාෙග්මයි ගරු
කථානායකතුමනි. It is a long answer. අවශ නම් මම
කියවන්නම්.
(අ)

(i)

2000ஆம்
ஆண்
தல் 2005ஆம் ஆண்
வைரயிலான காலப்பகுதியில் இடம்ெபற் ள்ள
சி வர்
ஷ்பிரேயாகங்களின் எண்ணிக்ைக
யா ;

(ii)

the actions to be taken in future in that
regard?

මුළු දිවයිෙන්ම පිහිටි පළාත් පරිවාස හා
ළමාරක්ෂක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙවත ලැබී
ඇති ෙතොරතුරු මත සකස් කරන ලද
සංඛ ාෙල්ඛන අනුව වාර්තා වී ඇති ළමා අපචාර
සංඛ ාව.
2000 - 1557

2006ஆம் ஆண்
தல் 2011ஆம் ஆண்
வைரயிலான காலப்பகுதியில் இடம்ெபற் ள்ள
சி வர்
ஷ்பிரேயாகங்களின் எண்ணிக்ைக
யா ;

2001 - 1370

(iii)

இச்சம்பவங்க

2004 - 2896

(iv)

ஷ்பிரேயாகங்க க்கு
இலக்கான
சி வர்
சி மியர்
ெதாடர்பில்
எ க்கப்பட்ட
நடவ க்ைககள் யாைவ;

(vi)

2002 - 1436
2003 - 1762

க்கான காரணங்கள் யாைவ;

குறித்த
ஷ்பிரேயாகங்கைள
வர்கள்
ெதாடர்பில்
நடவ க்ைககள் யாைவ;

ேமற்ெகாண்ட
எ க்கப்பட்ட

(vii)

சி வர்
ஷ்பிரேயாகங்கைளத் த ப்பதற்காக
தற்ேபா
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள
நடவ க்ைககள் யாைவ;

(viii)

இ ெதாடர்பில் எதிர்காலத்தில் ேமற்ெகாள்ள
எதிர்பார்க்கப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

2005 - 2824

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, 2000 වර්ෂය ගැන නැවතත්
කියන්න. [බාධා කිරීමක්] මට headphone එක දමා ෙගන ඉන්න
බැරි වුණා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අහෙගන ඉන්න. එක පශ්නයකට ෙදපාර තුන්පාර උත්තර
ෙදන්න බැහැ.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා
asked the Minister of Child Development and
Women’s Affairs:
(a)

Will he state(i)

the number of child abuse cases reported
during the period from 2000 to 2005;

(ii)

the number of child abuse cases reported
during the period from 2006 to 2011;

(iii)

the causes for the aforesaid cases;

(iv)

the actions taken on behalf of the children
who were subject to abuse;

(v)

the actions taken against the perpetrators of
such acts;

(vi)

the actions taken at present to prevent child
abuse; and

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක භාෂාව පිළිබඳ පශ්නයක්.

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

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

2000 දී 1557යි.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිතුරට අදාළව පිටු 15ක් විතර
තිෙබනවා. ඒ ඔක්ෙකෝම ෙමතැනදී කියවන්න පුළුවන්ද? [බාධා
කිරීමක්] මම ලැහැස්තියි. ඒක කියවන්නම්. නමුත්, pages 15ක්
තිෙබනවා.
(ii)

මුළු දිවයිෙන්ම පිහිටි පළාත් පරිවාස හා
ළමාරක්ෂක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙවත ලැබී
ඇති ෙතොරතුරු අනුව සකස් කරන ලද
සංඛ ාෙල්ඛන අනුව වාර්තා වී ඇති ළමා අපචාර
සංඛ ාව :
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2006 - 2355
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ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

2007 - 2624

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

2008 - 3196

මම 2010 ෙතක් කිෙයව්වා.

2009 - 2954

කථානායකතුමා

2010 - 4029

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

2008 වසෙර් සිට 2011 දක්වා මධ ම රජෙය් පරිවාස හා
ළමාරක්ෂක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලද පැමිණිලි පහත
දැක්ෙව්.

(Mr. Speaker)

ඉහත අංක (ii) යටෙත් වන 2008 සිට 2010 දක්වා වූ
සංඛ ා තුළම ෙමම දත්තයන්ද ඇතුළත් ෙව්.

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

2008 - 221

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)

ඔව්, ගරු කථානායකතුමනි. 2010 වන ෙතක් තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

2009 - 228

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

2010 - 337

(Mr. Speaker)

2011 - 346
விபரம்
இைணப்பில்
காட்டப்பட் ள்ள .
இைணப்ைப நான் சபாபீடத்தில்* சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.

2011 විස්තර නැහැ?

2010 වන ෙතක් විතරයි සූදානම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
இந்த

[බාධා කිරීමක්] ඇතිද? ேபா மா?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

අෙනක් ෙකොටසුත් කියන්න. තව ෙකොටස් තිෙබනවා. 2011?

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

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

2010 දක්වා විතරයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Hon. Speaker, I think you should find out this from
the National Child Protection Authority because I am
told that they have the figures for 2011. So, why was it
not informed to this House? Why are they concealing it
up to 2010? The 2011 figures are available with the
relevant agency: the National Child Protection Authority.
Why was that not placed before this House? Hon. Deputy
Minister, please inquire into it and let us know.
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

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

කථානායකතුමා

I will submit the 2011 figures.

(Mr. Speaker)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ෙහොඳයි, 2011 නැහැ.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

එතැන ෙපොඩි අඩුවක් තිෙබනවා. (අ) (iii),(iv),(v),(vi),(vii)
ෙකොටස්වලට සම්පූර්ණ පිළිතුර ෙදන්න.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

2011 වන ෙතක් තමයි මම ඉල්ලලා තිෙබන්ෙන්?

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

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

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

Okay. I will give the answer for it.

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

(a)

හරි, 2010 වන ෙතක් තමයි තිෙබන්ෙන්.

(iii)

Generally, one or few of the following
reasons had contributed for such incident.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

1. Insecurity of children.

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

2. Negligence on the part of parents;
children being neglected.

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

ඒෙක් මන්තීතුමාෙග් නම තිෙබනවා, ඒකයි කියන්ෙන්
නැත්ෙත්.

3. Lack of a strong economy.
4. Children’s ignorance/children being
intimated.

————————————
* පිළිතුර අවසානෙය් පළ කර ඇත.

* விைடயினி தியில் தரப்பட் ள்ள .
* Produced at end of reply

5. Unawareness among children’s parents
and guardians about the Rights of the
child.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා]

6. Parents being separated
Defunctional families).

4. Providing relief for children in need.
5. Referring for legal aid in respect of
those children who are in need of legal
aid.

(Divorce,

7. Parents getting married again.
8. Deaths of parents (both or one).

6. Referring to relevant institutions for
those who need counselling.

9. No proper supervision of children.

7. Schooling of non-school going children.

10. Children being used as a source of
income.

8. Giving necessary advice and instructions
to prevent repetition of such problems.

11. Migration of mothers.

9. Conducting regularly, awareness
creating programmes for children and
parents.

12. Parents being not educated.
(iv)

The measures taken by the Department of
Probation of Child Care Services in respect
of incidents of child abuse above (i) and (ii)
referred to the Department are as follows:
1. Referring incidents of child abuse of
grave nature for legal action through
the children and Women Police Desk
or relevant Police Stations.

10. To engage Child Right Promoting
Officers attached to Divisional
Secretariats to do follow-up related to
above work.
(v)

The incidents of sexual abuse of grave
nature and physical abuse of grave nature
were brought to the notice of the children
and Women Police Desk and Police
Stations for taking legal actions.

(vi)

1. Conducting various programmes to
implement the Charter on the Rights of
the Child.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ අමාත තුමනි, ෙදමෙළන් පිළිතුර ෙදනවාද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අහෙගන ඉන්න මන්තීතුමා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

දැන් තමයි පරිවර්තනය අහන්න පටන් ගත්ෙත්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මන්තීතුමා අහන භාෂාෙවන් අහෙගන ඉන්න.

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

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

ඒෙක් පශ්නයක් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මන්තීතුමා ෙහඩ් ෙෆෝන් එක දා ගන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

2. An islandwide survey had been
conducted to identify vulnerable
children and special programmes have
been conducted for children identified
by that survey.
3. Establishment of model villages in all
the Divisional Secretaries' Divisions in
the Island with a view to protecting the
rights of the child and maintaining them
at functioning level.
4. Implementation of the children’s club
programme to ensure children's
participation. This is being implemented
at village, divisional and national levels.
5. M o n i t o r i n g C o m m i t t e e f o r
implementing the Charter of the Rights
of the Child. This is being implemented
at village, divisional, district and
national levels. Policy decisions at
national level are taken by this
Committee in respect of child
protection.

2. Institutionalizing of children who are in
need of care and protection

6. Conducting Training Programmes for
officers in Government and NonGovernment Organizations jointly for
child protection/ to prevent child abuse.

3. Handing over the guardianship of the
child to another suitable person in the
family.

- [Interruption.] Hon. Member, you wanted me to read
it. You wanted me to read, did you not?

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

4. Medical aid.

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

5. Sevana Sarana Foster assistance.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

6. Assistance for disasters.

Read it in Tamil.
8.

Providing necessary counselling for abused children,
handing over to suitable guardianship and referring to
institutions in case of
children who need care and
protection.

9.

Programme of setting up of citizens committees at
every voluntary children's home so as to minimize
violation of rights of the child within institutions.

10.

Classification of children's homes with a view to
further improve the quality of children's homes.

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

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

Why? You cannot say like that. I will read it in
whatever language I want. You cannot say like that.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Sir, the Hon. Dayasiri cannot say like that. An Hon.
Member can speak in any language he wants.
කථානායකතුමා

The objectives of this classification is to improve the quality of
children's homes with minimum facilities.
(vii)

1.

Implementation of special programmes in respect of
vulnerable families.

2.

Formulating special programmes to provide welfare,
care and probation of children, whose mothers have
either migrated abroad or intend migrating abroad.

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

3.

Submitting amendments to Children and Young
Persons Ordinance.

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

4.

Conducting awareness programmes related to
adolescence, rights of the child and prevention of child
abuse.

5.

Conducting awareness programmes to minimize
teenage marriages and teenage mothers.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න ඇසීමට තිබුණු කාලය ඉවරයි. දැන් තිෙබන්ෙන් ස්ථාවර
නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පකාශය.
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

Then, Sir, I table* the rest of the Answer.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුෙර් ඉතුරු ෙකොටස:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைடயின் எஞ்சிய பகுதி :
* Rest of the Answer tabled:

7.

Following assistance is being given to children in need
of assistance:
1. Educational aid.
2. Foster Parent aid.
3. Assistance for twins.

(b)

Does not arise.

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் :
Annex tabled:

2008 January to December
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා]
2009 January to December

2010 January to December

2011 January to December
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2012 මැයි 10

412

කථානායකතුමා

කථානායකතුමා

(Mr. Speaker)

(Mr. Speaker)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය. ගරු අනුර දිසානායක
මන්තීතුමා.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාට ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2)
යටෙත් පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න අවශ නැද්ද?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මට අතුරු පශ්න අහන්න තිෙබනවා.

අවශ යි, අවශ යි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

දැන් ෙව්ලාව පස් වරු 2.04යි. වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන
පශ්න ඇසීම පස් වරු 2.00ට නවත්වන්න තිෙබනවා. ස්ථාවර
නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්නයත් පස් වරු 2.00ට අවසන් වන්න
ඕනෑ. ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීම ගරු
අනුර දිසානායක මන්තීතුමා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඔබතුමාට ෙත්ෙරනවා -

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය
தனி அறிவித்தல்

ல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

ද ෆිනෑන්ස් සමාගෙම් ෙකොටස්වල රාජ මුදල්
ආෙයෝජනය

த பினான்ஸ் நி வனத்தின் பங்குகளில் அரசாங்க நிதி
தலீ
INVESTMENT OF STATE FUNDS IN SHARES OF THE FINANCE
COMPANY

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මටත් ෙත්ෙරනවා තමයි. [බාධා කිරීම්] ගරු අනුර දිසානායක
මන්තීතුමා - [බාධා කිරීම්] පශ්න ඇසීෙම්දී අනවශ ෙලස කාලය
ගන්ෙන් නැත්නම් ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්]
කරන්න ෙදයක් නැහැ. කාලය අවසානයි. ගරු අනුර දිසානායක
මන්තීතුමා, ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පකාශය.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ද ෆිනෑන්ස් සමාගෙම්
ෙකොටස්වල ආණ්ඩුෙව් මුදල් ආෙයෝජනය කිරීම පිළිබඳව දැන් මතු
වී තිෙබන්ෙන් ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් ෙකොටස් මිල දී
ගැනීම පිළිබඳවයි. නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, ඊට ෙපර සිටම ද
ෆිනෑන්ස් සමාගෙම් ආණ්ඩුෙව් මුදල් ආෙයෝජනය කරලා
තිෙබනවා. එම නිසා ෙමම කරුණ පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාෙව්
අවධානය ෙයොමු කරවනවා.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

කාලය අවසාන වනෙකොට තමයි ෙම් වාෙග් අපචාර double
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

නිශ්ශබ්ද වන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

දැන් කාලය ෙහොඳ ෙවලා වාෙගයි.

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා (මහජන සම්බන්ධතා
හා මහජන කටයුතු අමාත තුමා)
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா - மக்கள் ெதாடர் ,
மக்கள் அ வல்கள் அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva - Minister of Public Relations
and Public Affairs)

කාෙග්ද?

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඔබතුමාෙග්. [බාධා කිරීම්]

ද ෆිනෑන්ස් සමාගෙම් අයිතිය ෙසලින්ෙකෝ ඉන්ෙවස්ට්මන්ට්
ආයතනයට සියයට 37.13කුත්, ෙකොතලාවල මහතා ඇතුළු
අෙනකුත් අයට ඉතිරියත් අයත්ව තිබූ අතර, ලංකා බැංකුවට අයත්
මර්චන්ට් බැංකුව කළමනාකරණ නිෙයෝජිතයා ෙලස සිටි අතර
2011 ජනවාරි මාසෙය් 21වන දින සිට මහජන ෙකොටස්
නිකුතුවකින් ෙකොටසක් ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව සහ
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල රුපියල් මිලියන 344.58ක්
ආෙයෝජනය කර ද ෆිනෑන්ස් සමාගෙම් පධාන ෙකොටස්කරුවන්
බවට පත් වී රජයට පවරා ගන්නා ලදී. ලංකා බැංකුෙව්ත්, මහජන
බැංකුෙව්ත් විෙශේෂෙයන්ම ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල්ත් මුදල්
එහි ආෙයෝජනය කළා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පිළිබඳ වාර්ෂික
වාර්තාෙව් අදාළ පිටු මම සභාගත* කරනවා.
රජෙය් මහජන මුදල් ෙමෙලස විශාල පමාණයක් ද ෆිනෑන්ස්
සමාගමට ආෙයෝජනය කළ අවස්ථාෙව් ෙකොටස් නිකුතුව සඳහා ද
ෆිනෑන්ස් සමාගම විසින් නිකුත් කරන ලද විස්තර ඇතුළත්
වාර්තාවට අනුව 2010.03.31 දිෙනන් අවසන් වූ වසර සඳහා ශුද්ධ
පාඩුව රුපියල් බිලියන 4.285කුත්, ඊට ෙපර වසර එනම්,
2009.03.31 දිෙනන් අවසන් වූ වසර සඳහාත් ශුද්ධ පාඩුව රුපියල්

—————————————
* ලියවිලි ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී.

* ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல.
* Documents not tendered.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

බිලියන 2.563කුත්, 2010.03.31 දිනට වත්කම්වලට වඩා වගකීම්
රුපියල් බිලියන 2.919කින් වැඩි වී ඇති බවත්, එනම් සෘණ ෙශේෂ
පතයක් ඇති බවත් -ඊට අදාළ වාර්තා මා සභාගත* කරනවා ගරු
කථානායකතුමනි- ෙකොටසක ශුද්ධ වටිනාකම සෘණ රු.142.85ක්
බවත් වාර්තා කර තිෙබනවා.
තවද, එම ෙල්ඛනවලට අනුව අවුරුද්දක් ඇතුළත ෙගවිය යුතු
වගකීම් ෙගවීම සඳහා රුපියල් බිලියන 16.860ක හිඟයක් ඇති බව
ද, ලියා පදිංචි ෆිනෑන්ස් ආයතන පිළිපැදිය යුතු ඉතාමත් වැදගත්
නිෙයෝග කඩ කර ඇති බව ද වාර්තාෙව් සඳහන් කර තිෙබනවා.
එෙසේ වාර්තාෙව් සඳහන් කර තිබියදී තමයි ෙමෙලස ඉතාමත්
අහිතකර ෙලස ලංකා බැංකුවත්, මහජන බැංකුවත්, ෙසේවක අර්ථ
සාධක අරමුදලත් ෙමහි ෙකොටස් මිලදී ගනු ලැබුෙව්. ෙමෙලස
ඉතාමත් අහිතකර පතිඵල ඇති ආයතනයක මහජන මුදල්
ආෙයෝජනය කෙළේ ඇයි කියලා ගරු ඇමතිතුමා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැහැදිලි කළ යුතුයි.
02. රජය විසින් ජනවාරි මාසෙය් 21වැනි දින ෙමෙලස මහජන
මුදල් ආෙයෝජනය කළ පසුවත් 2011.03.31ට -ඒ කියන්ෙන් පසු
ගිය මාර්තු මාසෙය් 31වැනි දාට- අවසන් වූ වසර සඳහා රුපියල්
බිලියන 3.830ක පාඩුවක් සහ රුපියල් බිලියන 3.794කින් වගකීම්
වත්කම්වලට වඩා වැඩි වී ඇති බවත් 2011 වාර්ෂික වාර්තා මඟින්
වාර්තා කර තිෙබනවා. 2011 වාර්ෂික වාර්තාවත් කියනවා, වත්කම්
පමාණයට වඩා වගකීම් පමාණය වැඩියි කියලා. ඒ අනුව පසු ගිය
අවුරුදු 03 සඳහා රුපියල් බිලියන 10.679ක් ෙහවත් රුපියල්
මිලියන 10,679ක පාඩුවක් ෙමම ආයතනය වාර්තා කර තිෙබනවා.
ගනුෙදනුකරුවන්ෙගන් රුපියල් බිලියන 3.397ක් ලැබිය යුතු බවත්
එයින් රුපියල් බිලියන 1.636ක් ෙනොලැෙබන නිසා අයින් කර ඇති
බවත් වාර්තා කර තිෙබනවා. ඒ වාර්තාවත් ගරු කථානායකතුමනි,
මා සභාගත* කරනවා.
2011 ජනවාරි මස කළ මහජන ෙකොටස් නිකුතුෙවන් රුපියල්
බිලියන 1.6කුත් තැන්පත්කරුවන්ෙග් තැන්පත්වලින් සියයට 10ක
පමාණයකුත් -එනම් රුපියල් බිලියන 2ක්- ඡන්දය දිය ෙනොහැකි
ෙකොටස්වලට හරවා තිෙබනවා. එෙලස රුපියල් බිලියන ෙදකක
තැන්පතු සඳහා ෙගවිය යුතු මුදල ෙකොටස්වලට හැරවීම නිසා වන
ඉතිරිය සහ නව ෙකොටස් නිකුතුෙවන් ලැබූ රුපියල් බිලියන 1.6ක
මුදල ආෙයෝජනය කර ලබා ගත හැකි මුදල වශෙයන් රුපියල්
මිලියන 570ක පමණ වාර්ෂික අමතර ශුද්ධ ආදායමක් ආයතනයට
ලැබිය යුතු වුවද,
දිගින් දිගටම පාඩු ලබන නිසා
තැන්පත්කරුවන්ෙග් මුදල් රජය විසින් ආෙයෝජනය කළ මහජන
මුදල් සහ මහජනතාව විසින් ෙකොටස්වල ආෙයෝජනය කළ මුදල්
ඉතාමත් අනාරක්ෂිත තත්ත්වයක පවතිනවා. ඒ නිසා ෙමම ද
ෆිනෑන්ස් ආයතනය අදත් මහජනතාව තැන්පත් කර තිෙබන මුදල්
පවා විශාල අනාරක්ෂිතභාවයකට පත් කර තිෙබනවා.
මහජන
බැංකුව
විසින්
ස්වාධීන/විධායක
ෙනොවන
අධ ක්ෂවරුන් පත් කළ ද, මුදල් ආෙයෝජනය කළ රජෙය් ආයතන
නිෙයෝජනය වන පරිදි මහජන බැංකුව ෙහෝ ලංකා බැංකුව ෙහෝ
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ෙහෝ ෙමම අධ ක්ෂ මණ්ඩලය
නිෙයෝජනය වන පරිදි එම ආයතනවලින් කිසිම අධ ක්ෂකවරයකු
ද ෆිනෑන්ස් ආයතනෙය් අධ ක්ෂ මණ්ඩලය පත් ෙනොකෙළේ ඇයි?

———————————————
* ලියවිලි ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී.
* ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல.
* Documents not tendered.
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එෙහම ෙකෙනක් පත් ෙනොකෙළේ ඇයි කියලා අපි අහනවා.
එතැනින් නතර වුෙණ් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ෙමවැනි
තත්ත්වයකට ෙමම ආයතනය පත් ෙවලා තිබියදී තමයි ජාතික
ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව විසින් නැවත ෙමම ෙකොටස් මිල දී ගැනීමට
කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්.
03. ද ෆිනෑන්ස් සමාගෙම් 2011.12.31 දිනට අවසන් වූ මාස
09ක කාලය සඳහා පිළිෙයල කළ (විගණනය ෙනොකළ) ගිණුම්
වාර්තා අනුව රුපියල් මිලියන 15.8ක ශුද්ධ ලාභයක් වාර්තා කර
ඇතත්, එයට ෙහේතුව වී ඇත්ෙත්, ආයතනෙය් ස්ථාවර වත්කම්වල
අඩංගු වූ ෙගොඩනැඟිලි හා ඉඩම් විකිණීෙමන් ලැබූ ලාභයයි. එෙහම
විකුණලා ලබා ගත්ත රුපියල් මිලියන 455 සහ ණගැතියන්ෙගන්
ෙනොලැෙබන ණය සඳහා ෙවන් කිරීම් නැවත ගිණුම්වලට
ගැළපීෙමන් රුපියල් මිලියන 179ක් එකතු කර ගත්තා. ඒ ලාභය
තමයි ද ෆිනෑන්ස් ආයතනය වාර්තා කරන්න ෙහේතු වුෙණ්. ඒ අනුව
ආයතනෙය් 2011.12.31 වැනි දිනට අවසන් වන මාස 09 සඳහා
ෙමෙහයුම් පාඩුව රුපියල් මිලියන 608.9ක් ෙව්. ෙමයින් ෙපනී
යන්ෙන් ෙමොකක්ද? මහ බැංකුව විසින් නව අධ ක්ෂවරු ස්වාධීන/
විධායක ෙනොවන අය 2011 ෙපබරවාරි මස පත් කළ ද, විධායක
අධ ක්ෂවරු හතර ෙදනා -එක් අෙයක් දැන් මිය ෙගොස් තිෙබනවා
- 2009 සිට ෙමම ආයතනය පරිපාලනය කළ ද, තවදුරටත් විශාල
වශෙයන් පාඩු ලබන ආයතනයක් බවට පත් කර ඇත. ෙම්
තත්ත්වය තුළ මහ බැංකුව නිහඬව සිටිෙය් ඇයි? ගරු
කථානායකතුමනි, ඊට අමතරව තමයි දැන් ජාතික ඉතිරි කිරීෙම්
බැංකුෙව් මුදල් ෙමයට ආෙයෝජනය කර තිෙබන්ෙන්.
04. ද ෆිනෑන්ස් ආයතනෙය් විධායක ෙනොවන අධ ක්ෂවරයකු
වන ටී. ෙසන්තිවල් විසින් 2011.09.21 වැනි දින තමන්ට අයිති
ෙකොටස් මිලියන 2.9ක් ෙරෙනෝ සිල්වා හා ඩිලාන් විෙජ්මාන්න
යන ෙදෙදනාට ෙකොටසක් රුපියල් 48 බැගින් ෙකොටස් මිලියන
5.8ක් විකුණන ලදී. ඒ අවස්ථාෙව් ෙකොටසක ෙවෙළඳ වටිනාකම
රුපියල් 38 - 43 අතර වූ අතර, එමඟින් ෙමම විධායක ෙනොවන
අධ ක්ෂවරයා රුපියල් මිලියන 30ක පමණ ලාභයක් ඉපැයීය. ඊට
පසු ෙරෙනෝ සිල්වා සහ ඩිලාන් විෙජ්මාන්න ද ෆිනෑන්ස්
ආයතනෙය් විධායක ෙනොවන අධ ක්ෂවරු බවට පත් වූහ. ඉන්
පසු 2012 අෙපේල් 27 වැනි දින ෙමම විධායක ෙනොවන
අධ ක්ෂවරු ෙදෙදනා තමන්ට අයිති සියලුම ෙකොටස් -ෙකොටස්
මිලියන 5.8ක්- ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුවට ෙකොටසක් රුපියල්
50 බැගින් විකුණා ඇත.
තවද, තවත් විධායක අධ ක්ෂවරයකු වන නිර්මල අනුර
පනාන්දු තමන්ට අයත් ෙකොටස් 50,000ක් රුපියල් 45 බැගින්
විකුණා ඇත. ෙරෙනෝ සිල්වා අධ ක්ෂ ධුරෙයන් ඉල්ලා අස් වී
ඇත. 2012 අෙපේල් මස 27වැනි දින ෙකොටසක ෙවෙළඳ වටිනාකම
රුපියල් 30-31 අතර පැවතුනද ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව මුළු
ෙකොටස් 7,863,362ක් රුපියල් 49.74 බැගින් අනුපාතික මිලකට,
එනම් රුපියල් මිලියන 391.12කට මිලදී ෙගන ඇත. ඒ අනුව
බැංකුව රුපියල් 30කට ගත යුතුව තිබූ ෙකොටසක් රුපියල් 49.74
බැගින් මිලදී ගැනීම මඟින් රුපියල් මිලියන 157ක් ෙහවත් ෙකෝටි
15කට අධික පාඩුවක් -ෙමම දූෂිත ගනුෙදනුව මඟින්- සිදු වී ඇත.
2011 ජනවාරි මස ද ෆිනෑන්ස් සමාගම කළ මහජන ෙකොටස්
නිකුතුෙව්දී, ෙකොටසක් රුපියල් 40කට විකුණූ අවස්ථාෙව්දී
අනිකුත් රාජ බැංකු මුදල් ආෙයෝජනය කළ ද ජාතික ඉතිරි
කිරීෙම් බැංකුව ද ෆිනෑන්ස් සමාගෙම් ෙකොටස් මිලදී ෙනොගත්
අතර, 2012.04.27 වැනි දින වන විටද ද ෆිනෑන්ස් සමාගම
තවදුරටත් අසාර්ථක බව ඔප්පු වී තිබියදීත් -නැවත නැවත එම
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ආයතනය අසාර්ථක බව ඔප්පු වී තිබියදී- ෙමම දූෂිත ගනුෙදනුව
කළ බැංකු නිලධාරින් වහාම ඉවත් කර, ෙමම ගනුෙදනුව අවලංගු
කරන ෙලසට නිෙයෝග නිකුත් ෙනොකරන්ෙන් ඇයි?
මා දන්ෙන් නැහැ පුවත් පත්වල එක එක ෙද්වල් වාර්තා කර
තිබුණා. ෙම් දූෂිත ගනුෙදනුවට හවුල් වූ නිලධාරින්ට ෙදන දඬුවම්
කවෙර්ද, ෙම් ගනුෙදනුවට ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා
අමාත වරයා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ.
කලින් ගනුෙදනු එෙසේ තිබියදී ෙම් ෙදවැනි ගනුෙදනුව
සම්බන්ධෙයන්වත් එෙසේ කළ යුතුයි.
05. ෙමම ගනුෙදනුව සම්බන්ධව ද ෆිනෑන්ස් සමාගෙම්
විධායක ෙනොවන අධ ක්ෂවරයකු වන ඩිලාන් විෙජ්මාන්න
තැෙපෝබන් සිකියුරිටීස් ෙකොටස් තැරැව්කාර සමාගමක පාලක
අධ ක්ෂවරයා වන අතර, තැෙපෝබන් ආයතනය ජාතික ඉතිරි
කිරීෙම් බැංකුෙව් ෙකොටස් තැරැව්කාර ආයතනයක් ෙලස ද කියා
කරයි.
ඒ ආයතනයම තමයි තමන්ෙග් තැරැව්කරු. ඒ ආයතනයම
තමයි විකුණන්ෙන්. ෙමෙහමයි ගනුෙදනු සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
එමඟින් හා ඉහත සඳහන් කරුණු මඟින් ෙපනී යන්ෙන් මහ
බැංකු අධිපති පත් කළ ස්වාධීන/ විධායක ෙනොවන අධ ක්ෂවරු ද
තමන්ෙග් ව ාපාරික ලාභ සඳහා ද ෆිනෑන්ස් ආයතනය
පෙයෝජනයට ගන්නා බවයි; දූෂිත

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

විධායක අධ ක්ෂවරුන්ට රුකුලක් ෙදන බවයි. එමඟින් 20,000ක්
පමණ-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔය ෙඡ්දෙය් එක වචනයක් කපා තිෙබනවා ෙන්ද?

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒක මුල් ෙඡ්දෙය් තිබුෙණ් ගරු කථානායකතුමනි. මම ඒ
වචනය අයින් කළා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

නැහැ, නැහැ. කපා තිෙබන ඒ වචනය කියන්න බැහැ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මම ඒ වචනය ඉවත් කරන්නම් ගරු කථානායකතුමනි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

-එමඟින් 20,000ක් පමණ වන ෙකොටස් තැන්පත්කරුවන්ෙග්
රුපියල් බිලියන 30ක පමණ මුදලක් රඳවා ෙගන ඇති ෙමම

416

ආයතනය එම මුදල තවදුරටත් විශාල අවදානමකට ලක් කර ඇත.
පුද්ගලික මුදල් ඉපයීම සඳහා විධායක ෙනොවන අධ ක්ෂවරුන්
පත් කළ මහ බැංකු අධිපති ෙමයට වග කිව යුතු ෙන්ද? පුද්ගලික
මුදල් ඉපයීම සඳහා විධායක ෙනොවන අධ ක්ෂවරු පත් කෙළේ මහ
බැංකු අධිපතිවරයා. ඒකට ඔහු වග කියන්න ඕනෑ.
06. ගරු කථානායකතුමනි, ද ෆිනෑන්ස් සමාගෙම් තැන්පතු
සඳහා 15.17% දක්වා වැඩි ෙපොලී අනුපාතික මහජනයාට ෙදන
බවට ෙපොෙරොන්දු වී මුදල් එකතු කිරීෙම් ෙයදී සිටින අතර, ඒ
සඳහා රාජ බැංකුවල නම විකුණුවද ''ද ෆිනෑන්ස්' සමාගෙම්
අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් රාජ ආයතන නිෙයෝජනය කරන කිසිම
අධ ක්ෂවරෙයකු ෙනොසිටින තත්ත්වයක් මත, ද ෆිනෑන්ස් සමාගම
මහජනයා රවටා මුදල් තැන්පතු ෙලස ලබා ගත්ත ද, එම මුදල්
ආෙයෝජනය කර ෙපොෙරොන්දු ෙපොලියට වැඩි මුදලක් උපයන
ව ාපෘතිවල මුදල් ආෙයෝජනය ෙනොකරන තත්ත්වයක් පවතින
අතර, මහජනයාෙගන් එකතු කරන තැන්පතු කල් පිරුණු තැන්පතු
ෙගවීම හා ෙපොලී ෙගවීම සඳහා ෙයොදා ගන්නා නිසා
බංෙකොෙලොත්භාවයට පත් වුණු ෙගෝල්ඩන් කී ආයතනයට
ෙබොෙහෝ ෙසයින් සමාන ව ාපාර කටයුත්තක දැනට ෙයදී ඇති බව
වාර්තා ෙව්. මහජන මුදල් ආරක්ෂා කර ගැනීමට මහ බැංකුව
කටයුතු ෙනොකිරීම ඉතාමත් සැකසහිත තත්ත්වයක් ෙනොෙව්ද?
ෙම් කරුණු පිළිබඳව ගරු අමාත වරයා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
පිළිතුරු සපයනවා ඇතැයි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ස්තුතියි, ගරු
කථානායකතුමනි.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු කථානායකතුමනි, මා මුලින්ම අනුර දිසානායක
මැතිතුමාට සුබ පණිවුඩයක් ෙදන්න කැමැතියි. ගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්තුමා ෙමම
බැංකුවට දන්වලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙමම ගනුෙදනුව තවත්
ඉදිරියට යන්ෙන් නැති බව මා පකාශ කරන්න කැමැතියි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගනුෙදනුව කරලා ඉවරයි ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඉන්න, ඉන්න, කියනතුරු. මට කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැද්ද
තමුන්නාන්ෙසේ? [බාධා කිරීම්] දැන් මා ඒක තහවුරු කරන්නම්,
ගරු මන්තීතුමනි. ඒ සඳහා මා NSB එෙකන් ඉදිරිපත් කරපු
පකාශයක් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා. It states, I quote:
"We, the Board of Directors of the National Savings Bank wish to
state the following..."

ඒ ෙගොල්ලන් ෙම්ක ගන්න ෙහේතුව ඉස්ෙසල්ලා දක්වනවා. ඒක
එච්චර වැදගත් නැහැ. නමුත් මා ෙපොඩ්ඩක් ඒක කියවන්නම්.

I quote:
“The offer from TFC initially came to NSB to subscribe for their
voting shares in January 2011. The Bank carried out a detailed
analysis on the TFC and was willing to purchase the voting
shares up to approximately 8.33%. However, since the share
issue had been over-subscribed, we were not in a position to
proceed.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා]

Similarly, the Bank received an invitation from a stock broker to
purchase voting shares in March 2012. Since, the Bank had
already carried out a detailed analysis in January 2011, the Board
Sub Committee on Corporate Lending and Equity Investment
decided to re-look at the investment from a strategic initiative
point of view with further analysis. Having done a further
analysis, a favourable consideration was given to purchase voting
shares of TFC, amounting to 10% - 15%.
However, since the Board was of the view that benefits of this
investment is not as strong enough to proceed with, a decision
was taken not to make the payment, due on this transaction.
The above decision was conveyed to the Secretary to the
Treasury, Dr. P.B. Jayasundara at the meeting held on 8th May
2012 with the entire Board of Directors of NSB.”

That means, the Secretary to the Treasury has met the
Board of Directors of the NSB.
It goes on to state, I quote:
“Other relevant parties too have been informed of this
development, accordingly. The Secretary advised the Board that
the Bank should not move out from its core activity and advised
to promote NSB as a premier savings bank without exposing its
risk profile to maintain public confidence.”

As far as that transaction is concerned, no money has
been paid. As you know, under the normal stock
exchange operations, if the money is not paid, then that
arrangement lapses. That is the situation. Then, I want to
tell you something more. That is not the only position
ගරු කථානායකතුමනි, ඒක ඉවර වුණාට පසුව Securities and
Exchange Commission එකට ළඟදී පත් කරපු සභාපතිතුමා අපි
කවුරුත් ෙහොඳින් දන්නා හඳුනන ඉතාමත් වැදගත් මහත්මෙයක්.
ඒ තමයි තිලක් කරුණාරත්න මැතිතුමා. එතුමා දැන් පරීක්ෂණයක්
ආරම්භ කර තිෙබනවා, Securities and Exchange Commission
එකට තිෙබන බලතල යටෙත්. ෙමතැනදී යම්කිසි වැරදීමක් සිදු
ෙවලා තිෙබනවාද, වංචාවක් සිදු ෙවලා තිෙබනවාද, යුක්ති සහගත
නැති ෙදයක් ෙවලා තිෙබනවාද, දූෂණයක් ෙවලා තිෙබනවාද කියා
ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් විෂය පථය යටෙත් සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක්
කරලා ෙම් ගැන අවසාන තීරණයක් ගනීවි, ඒකට වැරදිකරුවන්
ඉන්නවා නම්. ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපට කියන්න පුළුවන් එකම ෙද්
පරීක්ෂණය පවත්වාෙගන යනවාය කියන එක පමණයි. ඒ නිසා ඒ
පරීක්ෂණෙය් නිගමනයන් අනුව අපට අවසාන තීරණයක් ගන්න
පුළුවන්.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම තවත් කරුණක් මතක්
කරන්න ඕනෑ. අෙප් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාෙග්
පකාශෙය්දී The Finance Company Limited එක ගැන කිව්වා.
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, ලලිත් ෙකොතලාවල මැතිතුමාෙග්
ෙකොම්පැනි කඩා වැෙටන අවස්ථාෙව්දී ඒකට සම්බන්ධ ෙවච්ච
සුළු ගනුෙදනුකරුවන් විශාල පමාණයක් සිටියා කියලා. ෙසලාන්
බැංකුව තිබුණා, ෙවනත් මූල ආයතන තිබුණා. The Finance
Company Limited එකත් එක මූල ආයතනයක්. සුළු ෙකොටස්
හිමියන් -සුළු ආෙයෝජකයන්- ලක්ෂයකට වැඩි පමාණයක් ෙම්
ආයතනෙය් ඉන්නවා.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි සියලු ෙදනාම රජයටත්, මධ ම
බැංකුවටත් ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. විවිධ තීරණ අරෙගන
සමහර තැන්වල අපි මුදල් ආෙයෝජනය කළා. සමහර තැන්වල අපි
ඒ පාලනය ෙවනස් කළා. සමහර තැන්වල ඒ අධීක්ෂණය වඩාත්
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තහවුරු කළා. ඒ නිසා කඩා වැෙටන්න තිබුණු ෙසලාන් බැංකුව
සහ ද ෆිනෑන්ස් ආයතනය ආරක්ෂා කර ෙගන තිෙබනවා. අද
ෙසලාන් බැංකුව තෑගි ලබන, පශංසා ලබන බැංකුවක් බවට පත්
ෙවලා තිෙබනවා. එක කාලයක ඒ බැංකුව ෙකොයි ෙවලාෙව් කඩා
ෙගන වැෙට්විද දන්ෙන් නැති තත්ත්වයකයි තිබුෙණ්.
තමුන්නාන්ෙසේලාම ෙම් සභාෙව්දී කිව්වා, ඒ ආයතන කඩා ෙගන
වැෙට්විය කියලා. ඒ නිසා අපි එක එක්ෙකනාට වැරදි කියන්න
ඕනෑ නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාම කිව්වා, ද ෆිනෑන්ස් එෙක්
ෙකොටස්වලට, ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ යම්කිසි සැලකිය යුතු
වටිනාකමක් තිබුණාය කියා. තමුන්නාන්ෙසේලා තර්ක කරනවා,
විකුණපු ගණන සුදුසු නැහැ, ඊට වැඩි ගණනකට ගන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වුණාය කියා. නමුත් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ
ෙම් ෙකොටසක් රුපියල් 30කට විතර ෙවළඳාම් වුණා. ඒ කියන්ෙන්
ඒෙක් ශක්තිමත්භාවයක් තිබුණා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි කලබල
ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. ෙම් ගැන දැඩි විමර්ශනයක් කරලා
තිෙබනවා. භාණ්ඩාගාර ෙල්කම් හරහා මුදල් ඇමතිතුමා ඒ
කියන්ෙන් ගරු ජනාධිපතිතුමා දැඩි නිෙයෝගයක් දීලා තිෙබනවා.
ලංකාෙව් බැංකු තමන්ෙග් මූල කර්තව ය කරන්න ඕනෑ. ඒ
බැංකු ඒ වැඩ කරන ගමන් ෙවන ෙවන ෙද්වල්වලට අත
ගහන්ෙන් නැතිව තමන්ෙග් බැංකු සහ මූල මය කටයුතුවල නිරත
ෙවන්නය කියා පතිපත්තිමය තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ
නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා කියන විධියට තවම ඒ මුදල් කිසිදු
විධියකින් හුවමාරු වීමක් ෙවලා නැහැ. තවම ඒ මුදල් NSB එෙක්
සුරක්ෂිතව පවතිනවා. ඒ ගනුෙදනුකරුවන්ට, විෙශේෂෙයන් The
Finance Company Limited අයිතිකාරයින්ට සහ ගනුෙදනු කරන
අයට මධ ම බැංකුව ෙවනුෙවන් අපි ස්ථිර පකාශයක් කරනවා,
ඒක ෙහොඳ ශක්තිමත් ආයතනයක්ය කියා. අෙප් විමර්ශනය අනුව,
කිසිදු විධියකින් අවදානමකට ලක් වුණු මූල මය ආයතනයක්
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඒ ගැන අෙප් විශ්වාසය, රෙට් විශ්වාසය සහ
මධ ම බැංකුෙව් විශ්වාසය දැඩි ෙලස තිෙබනවාය කියා ෙම් ගරු
සභාවට මම මතක් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (ඛනිජ ෙතල්
කර්මාන්ත අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர்)

ெபற்ேறா யக்

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of
Petroleum Industries)

ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග
යටෙත් අමාත ාංශ පකාශයක් කිරීම සඳහා -ගරු සභාෙව්
එකඟතාව ඇතිව පැහැදිලි කිරීමකට ඉතාම ෙකටි පකාශයක් කිරීම
සඳහා- ඔබතුමාෙග් අවසරය ඉල්ලා සිටිනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

සභාව එකඟද?

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා.
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පතික්ෙෂේප කරන ලද ගුවන් යානා ෙතල්:
ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත තුමාෙග්
පකාශය

සැපයුම්කාර සමාගම එකඟ වී ඇති නිසාත්, ගුවන් යානා ෙතොග
සංචිතය පිළිබඳවත් සලකා බලා, සංස්ථාවට මූල පාඩුවක් සිදු
ෙනොවන ෙලසට පිරිවිතරයන්ට ගැළෙපන ගුවන් යානා ෙතල්
ෙමටික් ෙටොන් 12,500ක් ගුවන් යානා ෙතල් ෙලසත්, පශ්නගත
ෙතල් ෙතොගය භූමි ෙතල් ෙලසත් භාර ගැනීමටත් තීරණය කර
ඇත. ගුවන් යානා ෙතල්වල ඇති ද්විත්ව කියාකාරීත්වය අනුව
ෙමහිදී සංස්ථාවට කිසිදු මූල මය පාඩුවක් ඇති ෙනොවූ බවට
වාර්තා කර ඇත.

REJECTED JET FUEL : STATEMENT BY MINISTER
OF PETROLEUM INDUSTRIES

ෙම් අනුව ගුවන් යානා ෙතල් ෙතොග සංචිතයට සිදු විය හැකිව
තිබූ බලපෑම වළකා ඇති අතර, පමිතිෙයන් යුතු ෙතල් පමණක්
භාර ගැනීම සිදු කර ඇත. ගුවන් යානාවලට ෙතල් සැපයීෙම්දී
ජාත න්තරව පිළිගත් පමිතීන් අනුව පමණක් ෙතල් සපයන අතර,
ඒ සදහා පිළිගත් කමෙව්ද අනුව නිරන්තර පරීක්ෂණ හා
සුපරීක්ෂණ කරනු ලැෙබ්.

நிராகாிக்கப்பட்ட வா ர்தி எாிெபா ள்:
ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில்கள்
அைமச்சாின கூற்

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (ඛනිජ ෙතල්
කර්මාන්ත අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த
ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர்)

-

ெபற்ேறா

யக்

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of Petroleum
Industries)

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය සතිය තුළ දී ජාතික පුවත් පත්
කිහිපයක පළ වූ පතික්ෙෂේප කරන ලද ගුවන් යානා ෙතල්
(ෙජට් A-1) සම්බන්ධෙයන් වූ පැහැදිලි කිරීමයි.
උක්ත කාරණයට අදාළව ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත
සංස්ථාෙව් වැඩබලන සභාපතිතුමා විසින් 2012.05.08 දාතමින් මා
ෙවත සපයන ලද වාර්තාව අනුව ෙමම පැහැදිලි කිරීම ඉදිරිපත්
කරමි.
ඛනිජ ෙතල් පිළිබඳ විෙශේෂ ස්ථාවර කැබිනට් පසම්පාදන
කමිටුව විසින් ලියා පදිංචි සැපයුම්කරුවන්ෙගන් විධිමත් ෙලස
ෙටන්ඩර් කැඳවා 2012.03.09 දින ෙතොග ගණනය අනුව ගුවන්
යානා ෙතල් (ෙජට් A-1) ෙටොන් 20,000ක් සහ ඩීසල් ෙටොන්
20,000ක් ඇණවුම් කර ඇත. ෙමම ඇණවුම ෙටන්ඩර් පටිපාටිය
අනුව “බිටිෂ් ෙපෙටෝලියම් -සිංගප්පූරු සමාගම” විසින් සපයන ලද
අතර, ෙතල් ෙතොගය රැගත් ෙනෞකාව 2012.04.25 වන දින
ෙකොළඹ වරායට පැමිණ ඇත.
ෙතල් ෙතොග ෙගොඩ
බෑමට ෙපර ෙකොෙළොන්නාව හා
සපුගස්කන්ද රසායනාගාරවලදී පරීක්ෂා කිරීෙම්දී ගුවන් යානා
ෙතල් (ෙජට් A 1) ෙතොගය රැෙගන ආ ෙනෞකාෙව් එක් ටැංකියක
තිබූ ෙමටික් ෙටොන් 7,500ක් පිරිවිතර හා ෙනොගැළපුණි. අෙනක්
ටැංකිෙය් තිබූ ෙමටික් ෙටොන් 12,500 පිරිවිතර හා ගැළපුණි. ෙම්
අනුව ෙමටික් ෙටොන් 7,500
ගුවන් යානා ෙතල් ෙතොගය
පතික්ෙෂේප කරන ලද අතර, සැපයුම්කාර සමාගම විසින් වහාම
ෙකොළඹට සිය නිෙයෝජිතයන් එවූ අතර, නැවතත් කරන ලද
පරීක්ෂණෙය්දි එම පතිඵලයම ලැබුණි.
ගුවන් යානා ෙතල් මුළු ෙතොගයම ආපසු හරවා යැවීෙමන්
ෙතොග සංචිතයට සිදු විය හැකි බලපෑම සලකා බැලූ ලංකා ඛනිජ
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව, 2012.04.26 දින පසම්පාදන කමිටුවට
ෙමම පශ්නය ෙයොමු කර ඇත. සැපයුම්කාර බිටිෂ් ෙපෙටෝලියම්
සිංගප්පූරු සමාගමට ෙමම තත්ත්වය දැන්වීෙමන් පසු ගුවන්
යානා ෙතල් ෙතොගය වූ ෙමටික් ෙටොන් 7,500 භූමි ෙතල් ෙලස
ෙතල් බැරලයකට ෙඩොලර් ශත 25ක වට්ටමක් ලබා දීමටත්,
පමාද නැව් ගාස්තු සංස්ථාව විසින් ෙනොදැරීමටත් එකඟ වී ඇත.
ෙම් අනුව 2012.04.27 දින නැවත රැස් වූ පසම්පාදන කමිටුව
පශ්නගත ගුවන් යානා ෙතල් ෙමටික් ෙටොන් 7,500 ගුවන් යානා
ෙතල් ෙලස මිලදී ගැනීම පතික්ෙෂේප කිරීමටත්, ගුවන් යානා
ෙතල් හා භූමි ෙතල්වල මිල ගණන් සමාන මිල මට්ටෙම් වන නිසා
බැරලයකට ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් ශත 25ක වට්ටමක් ලබා දීමටත්

ෙමම ෙතල් ෙතොගය සපයන ලද සමාගම හා ෙතල් ෙතොග
පැටවීෙම්දී පරීක්ෂණ සහතික නිකුත් කළ සමාගම සම්බන්ධෙයන්
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව මඟින් විමර්ශනයක් කර තීරණයක්
ගැනීමට නියමිතව ඇත. ස්තුතියි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා. පරිසර අමාත තුමා. [බාධා
කිරීමක්]

වැලි පවාහන බලපත අෙහෝසි කිරීම :
පරිසර අමාත තුමාෙග් පකාශය
அ

மணல் ஏற்றிச் ெசல்வதற்கான
மதிப்பத்திரத்ைத இரத் ச் ெசய்தல்:
சுற்றாடல் அைமச்சாின் கூற்

CANCELLATION OF SAND TRANSPORT PERMITS:
STATEMENT BY MINISTER OF ENVIRONMENT
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (පරිසර අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

அ ர

பிாியதர்ஷன

யாப்பா

-

சுற்றாடல்

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of
Environment)

ගරු කථානායකතුමනි, වැලි පවාහන බලපත අෙහෝසි කිරීම
පිළිබඳ වාර්තාව මා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්නට
කැමතියි.
වසර 1992 දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත වූ 1992 අංක 33 දරන
පතල් හා ඛනිජ දව පනත පකාරව භූ විද ා සමීක්ෂණ හා
පතල් කාර්යාංශය පිහිටුවන ලදී.
ෙමම පනත පකාරව ලැබී ඇති නීත නුකූල බලතල යටෙත්
කාර්යාංශය විසින් ඛනිජ ෙතල් කැණීම් හා පවාහන කටයුතු
සඳහා බලපත නිකුත් කිරීෙම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම 1993 වසෙර්දී
සිදු විය. ඒ අනුව ෙමම පනෙත් 28(2) වගන්තිය පකාරව ඛනිජ
කැණීම්, ගෙව්ෂණ, ෙවළඳ, අපනයන හා පවාහන බලපත නිකුත්
කිරීම ඉහත කී පනත යටෙත් සිදු ෙකෙර්. ෙකෙසේ වුවත් එවකට
පැවති තත්ත්වය මත වැලි සඳහා කැණීම් සහ පවාහන බලපත මුළු
දිවයිනටම බලපවත්වන පරිදි නිකුත් කිරීම වසර 2004 දී ආරම්භ
විය. 2004 වසෙර්දී ෙමය ආරම්භ කිරීෙම් මුඛ පරමාර්ථය වූෙය්
එවකට අනවසර වැලි කැණීම් නිසා උද්ගතව තිබූ අතිමහත්
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(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

පාරිසරික ගැටලු අවම කිරීමත්, ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් වැලි සඳහා
පැවති ඉල්ලුම ෙහේතුෙකොටෙගන වැලි කැණීෙම්දී හා පවාහනෙය්දී
අනවසර කියාවන්ට ෙපළඹවීෙම් පවණතාව අඩු කිරීමත් සඳහාය.
ෙකෙසේ වුවද, ෙමම තීරණය ගැනීෙමන් අනතුරුව පසු ගිය
කාල සීමාව තුළ ෙගොඩනැඟිලි ක්ෙෂේතය හා ෙපොදු ජනතාව දැඩි
අපහසුතාවන්ට මුහුණ පා ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව වැලි
පවාහන බලපත නිකුත් කිරීෙම් නීති කියාත්මක කිරීෙමන්
අනතුරුව ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි වැලි මිල අධික ෙලස ඉහළ යාමත්
ෙහේතුෙකොටෙගන සාමාන ජනතාවට මුහුණ පෑමට සිදු වූ
අපහසුතාවන් මග හැරීම සඳහා කාර්යාංශය විටින් විට වැලි සඳහා
පවාහන බලපත නීතිරීති ලිහිල් කිරීමට කටයුතු සිදු කර ඇත. ඒ
අනුව 2010 ෙනොවැම්බර් 26 වැනි දින පථම වරට මහජනතාවට
වඩාත් පහසුවන පරිදි වාණිජමය ෙනොවන කටයුතු සඳහා
ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කිරීම සඳහා භාවිතා කරන වැලි, පස් හා ෙබොරළු
යන ඛනිජ දව කැණීම් හා පවාහනය සඳහා බලපත නිකුත් කිරීම
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් ෙවත බලය විමධ ගත කිරීම ද, 2012
ජනවාරි 02 වන දින ෙගොඩනැඟිලි දව අෙලවි සැලක සිට පවාහන
බලපතයකින් ෙතොරව වැලි පවාහනය කිරීමට අවසර දීම ද, තම
ෙපෞද්ගලික ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කිරීම සඳහා තමාටම අයත්
ඉඩමක පිහිටි ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කිරීම සඳහා භවිත කරන වැලි, පස්
හා ෙබොරළු කැණීමට හා පවාහනයට බලපතයක් අවශ ෙනොවන
ෙලසට පැවති බලතල මහජන අපහසුතා අවම කර ලීමද සිදු කරන
ලදී.
ෙකෙසේ වුවද ඉහත සඳහන් ලිහිල් කිරීම් පිළිබඳව ඉදි කිරීම්
ක්ෙෂේතයට බලාෙපොෙරොත්තු වූ පරිදි සහනයක් සිදු ෙනොවූ බැව්
නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව වැලි පවාහන බලපත ලිහිල් කිරීම්
මඟින් කාර්යාංශෙය් අභිමතාර්ථය වූ පාරිසරික හානි යම් තරමකින්
ෙහෝ පාලනය කිරීමට කාර්යාංශයට හැකි වුවත් බලාෙපොෙරොත්තු
වූ පරිදි ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි වැලි මිල පාලනය කිරීමට ෙනොහැකි
විය. ෙකෙසේ ෙවතත් වැලි කැණීම් ෙහේතුෙවන් පාරිසරික වශෙයන්
සිදු වන හානිදායක තත්ත්වයන් අවම කරමින් අනවසර වැලි
කැණීම් අවම වන පරිදි කැණීම් හා පවාහන බලපත නිකුත්
කිරීමටත්, වැලි කැණීම් ක්ෙෂේතෙය් අනවසර කියා පාලනය
කිරීමටත් කාර්යාංශය කියා ෙකොට ඇත.
වැලි කැණීම් හා පවාහන ක්ෙෂේතෙය් සිදු වූ අකමිකතා අවම
කරමින් සාධාරණ මිලකට ෙවළඳ ෙපොළ ෙවත වැලි නිකුත් කිරීමට
කාර්යාංශය විසින් විටින් විට සහනදායී හා ලිහිල් කම උපායන්
ඉදිරිපත් කරමින් ගත් කියා මාර්ගවල පතිඵලයක් වශෙයන් 2012
මැයි මස 09 වන දින පැවති අමාත මණ්ඩල රැස්වීෙම්දී අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා විසින් පවාහන බලපතයකින් ෙතොරව වැලි
පවාහනය සඳහා අවසර දීම පකාශයට පත් කරන ලදී. ඒ අනුව
වලංගු කැණීම් බලපත යටෙත් කණිනු ලැබූ වැලි එම ස්ථානවල
සිට අවශ ස්ථාන දක්වා බලපතයකින් ෙතොරව උෙද් 6 සිට සවස 6
දක්වා අද දින සිට පවාහනය කිරීමට ෙමමඟින් අවසර ලැෙබනු
ඇත.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මීට කලින් ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත
අමාත තුමා කළ පකාශය ෙබොෙහොම භයානක පකාශයක්. කවුද
ෙම් පකාශය කරන්න ඉඩ දුන්ෙන්? [බාධා කිරීම්]

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
(மாண் மிகு ஏ.

. சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

නැහැ, නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි,-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙකටි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
(மாண் மிகு ஏ.

. சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

I will explain. ගරු කථානායකතුමනි, නැව්ගත කිරීෙම්දී
නිකුත් කරන සහතිකය උඩ තමයි අපි ඒවා ෙමහාට භාර ගන්න
සූදානම් ෙවන්ෙන්. ඒක ඕනෑම භාණ්ඩයක් ආනයනය කිරීෙම්දී
අනුගමනය කරන කමයයි. අපි ඕනෑම ෙතල් ෙතොගයක් නැෙවන්
ෙගොඩ බෑමට මත්ෙතන් පරීක්ෂණාගාර ෙදකක පරීක්ෂා කරනවා.
ඒ පරීක්ෂා කිරීෙම්දී තමයි එක ටැංකියක තිබුණු එකක් අෙප්
පිරිවිතරයන්වලට ගැළෙපන්ෙන් නැහැය කියලා කිව්ෙව්. එකක්
ගැළෙපන්ෙන්
නැහැ;
එකක්
ගැළෙපනවා.
එතෙකොට
ගැළෙපන්ෙන් නැති එක අපි පතික්ෙෂේප කළා. ඒක ෙයදුෙව් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

පළමු වැනි එෙක්දී කී ෙදෙනකු අස් කළාද?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
(மாண் மிகு ஏ.

. சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඒක අදාළ නැහැ.

කථානායකතුමා
ෙකෙසේ ෙවතත් පවාහකයින් විසින් වැලි පවාහනෙය්දී
කාර්යාංශය මඟින් නිකුත් කරන ලද වලංගු බලපත ලාභින්ෙගන්
පමණක් වැලි ලබා ගත යුතු බැවින් යම් ෙහයකින් අනවසර වැලි
කැණීම් ස්ථානවලින් වැලි පැටවීම් හා පවාහනය සිදු වුවෙහොත් ඒ
සම්බන්ධව පනත යටෙත් කටයුතු කිරීමට සිදු වනු ඇත. ස්තුතියි.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

දැන්, හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ජනරාල් අනුරුද්ධ
රත්වත්ෙත් මහතාෙග් අභාවය පිළිබඳ ෙශෝක ෙයෝජනාව. ඒ සඳහා
කථිකයන් 28 ෙදනකු ඉන්නවා. කරුණාකරලා එක් කථිකයකුෙග්
කාලය විනාඩි 5කට සීමා කර ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි.
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ෙශෝක පකාශය : ගරු ජනරාල් අනුරුද්ධ
රත්වත්ෙත් මහතා

அ

தாபத் தீ்ர்மானம் : மாண் மிகு அ
ரத்வத்ேத

த்த

VOTE OF CONDOLENCE : HON. GENERAL
ANURUDHA RATWATTE
[අ.භා. 2.33]

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සභානායකතුමා )
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - நீர்ப்பாசன, நீர்வள
காைமத் வ
அைமச்ச ம்
பாரா மன்றச்
சைப
தல்வ ம்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation
and Water Resources Management and Leader of the House
of Parliament)

ගරු කථානායකතුමනි, ඓතිහාසික කන්ද උඩ රටට අයත්,
මහනුවර
දිස්තික්කෙය්
ජනතාව
නිෙයෝජනය
කරමින්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු වශෙයන් හා අමාත වරයකු වශෙයන්
ෙමම උත්තරීතර සභාව ෙශෝභාවත් කරන ලද කෘතහස්ත
ෙද්ශපාලනඥයකු වූ ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාෙග්
අභාවය පිළිබඳ ෙශෝකය පළ කිරීෙම් ෙයෝජනාව මම ෙම්
අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනමි.
බිතාන අධිරාජ වාදීන්ෙග් බලපෑම්වලට එෙරහිව 1818
වසෙර්දී දියත් වූ උඩරට කැරැල්ෙල් පබල කාර්ය භාරයක් ෙලව්ෙක්
පරම්පරාෙවන් ඉටු විණ. එවන් උදාර පරපුරකින් පැවත ආ,
මහනුවර ශී දළ දා මාළිගාෙව් දියවඩන නිලෙම්තුෙමකු හා රාජ
මන්තණ සභාෙව් මන්තීවරයකු සහ මාවනැල්ල හිටපු
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු වූ හැරිස් ෙලව්ෙක් රත්වත්ෙත්
නිලෙම්තුමාටත්, මල්ලිකා කටුගහ රත්වත්ෙත් මැතිනියටත් 1938
ජූලි 13 වැනි දින පිංබර පුෙතක් රටට දායාද කිරීමට වාසනාව
ලැබිණි. මහනුවර මහයාය රත්වත්ත වලව්ෙව් විසූ සෙහෝදරයන්
තිෙදෙනකු හා සෙහෝදරියන් පස් ෙදෙනකුෙගන් සුසැදි එම පවුලට
අනුරුද්ධ වංශධර රත්වත්ෙත් නමැති පුත් රුවනක් එක් වූෙය්
එදිනය.
මහනුවර තිත්ව විද ාලෙයන් අධ ාපනය ලද එතුමා පාසල්
විෙය් පටන්ම නායකත්වෙය් ලක්ෂණ විදහා පෑෙව්ය. පාසල්
විෂයයනට පරිබාහිරව රගර් ඇතුළු ෙබොෙහෝ කීඩාවනට එක ෙසේ
දස්කම් දැක් වූ රත්වත්ෙත් මහතා, මිය යන ෙමොෙහොත දක්වාම
මහනුවර කීඩා පදනෙම් සභාපති ධුරය ෙහබවීම එතුමා තුළ පැවති
කීඩා ෙලෝලිත්වය මැනවින් පැහැදිලි ෙව්.
පාසල් අධ ාපනය නිම කිරීෙමන් පසු ආසියානු පදනම යටෙත්
කියාත්මක වූ මධ ම ලංකා තරුණ සංවිධානෙය් විධායක ෙල්කම්
වශෙයන් කටයුතු කළ එතුමා, ඉන් අනතුරුව ශී ලංකා යුද හමුදා
ෙසේවයට ඇතුළත්ව අධිකාරිලත් නිලධාරියකු ෙලසත්, සිංහ
ෙරජිෙම්න්තු ස්ෙව්ච්ඡා බලකා නිලධාරියකු ෙලසත් තම තරුණ
දිවිය රට ෙවනුෙවන් කැප කෙළේය. 1961 දී ආසියා පදනෙම්
ශිෂ ත්වයක් ලැබ සිංගප්පූරුව, මැෙල්සියාව, තායිලන්තය ඇතුළු
රටවල් කිහිපයක සංචාරය කරමින් නායකත්වය පිළිබඳ පුහුණුවක්
ලබා ගත්ෙත්ය. අනතුරුව කියාකාරී ෙද්ශපාලනයට පිවිසි
රත්වත්ෙත් මහතාට 1966 වසෙර් සිට 1971 දක්වාත්, 1979 සිට
1989 දක්වාත් මහනුවර මහ නගර සභාෙව් නාගරික
මන්තීවරෙයකු වශෙයන් කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව ලැබිණි.
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කාමන් රත්වත්ෙත් මැතිනිය සමඟින් යුග දිවි ගමන ආරම්භ
කළ එතුමා දරුවන් තිෙදෙනකුෙග් දයාබර පිෙයක් විය.
ඔවුන්ෙගන් වැඩිමහල් පුත් පාතදුම්බර ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ
පධාන සංවිධායක ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා ෙම් වන විට
පියාෙග් අඩි පාෙර් ගමන් කරමින් මහනුවර දිස්තික්කෙය්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු වශෙයන් සුවිෙශේෂී ජනතා ෙමෙහවරක
නියැලී සිටී. මෙහේන්ද රත්වත්ෙත් මහතා මහනුවර පුරපති ධුරය
ෙහොබවමින් පෙද්ශෙය් අභිවෘද්ධිය ෙවනුෙවන් ඉමහත් ජන
ෙසේවාවක නියැලී සිටින අතර, බාල පුත් චානුක රත්වත්ෙත් මහතා
ෙවනත් මාවතක ගමන් කරමින් ව ාපාර කළමනාකාර
අධ ක්ෂවරයකු ෙලස කටයුතු කරයි.
දිවංගත
අගාමාත
සිරිමාෙවෝ
රත්වත්ෙත්
ඩයස්
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් ඥාති සෙහෝදරයකු වූ අනුරුද්ධ
රත්වත්ෙත් මහතා පගතිශීලි ෙද්ශපාලන කඳවුර නිෙයෝජනය
කරමින් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙසංකඩගල ආසන සංවිධායක
වශෙයන් පසු කාලීනව පත් විය. මහනුවර ශී දළ දා මාළිගාෙව්
දියවඩන නිලෙම් ධුරය දරමින් සිටි සිය පියාණන්ෙග් අභාවෙයන්
පසු වැඩ බලන දියවඩන නිලෙම් වශෙයන්ද විශාල කාර්ය භාරයක්
දැරීමට රත්වත්ෙත් මහතාට ෙම් අතරතුර සිදු විණ. වචනෙය්
පරිසමාප්තාර්ථෙයන්ම ෙබෞද්ධයකු වූ එතුමා ෙබෞද්ධාගෙම්
පුනරුදය ෙවනුෙවන් මහා සංඝරත්නෙය් අවවාද, අනුශාසනාවන්ට
අනුකූලව කටයුතු කළා පමණක් ෙනොව, මහනුවර ඓතිහාසික
නාථ ෙද්වාලෙය් බස්නායක නිලෙම් වශෙයන්ද තවත් විශාල
කාර්ය භාරයක් ඉටු කෙළේය.
1971 අෙපේල් කැරැල්ල අවස්ථාෙව්දී හමුදාෙව් ලුතිනන් කර්නල්
තනතුරකට උසස් කරන ලද රත්වත්ෙත් මහතාට ගරු
අගමැතිතුමියෙග් පධාන ආරක්ෂක සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියා
වශෙයන් කටයුතු භාර ගැනීමට සිදු විය. ඉන් පසු ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් පාලක ෙල්කම් වශෙයන් කියා කරමින්, 1977 මහා
මැතිවරණෙය්දී ෙසංකඩගල අසුනට තරග කෙළේය. ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂ පවාහන සමිතිෙය් ගරු භාණ්ඩාගාරික වශෙයන්ද
කටයුතු කළ රත්වත්ෙත් මහතා 1982 වසෙර්දී පාතදුම්බර ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂ පධාන සංවිධායක තනතුර භාර ගත්ෙත්ය. 1989 දී
ජාතික ලැයිස්තුව යටෙත් පත් කරන ලද මන්තීවරයකු වශෙයන්
ෙමම උත්තරීතර සභාෙව් පළමුවරට අසුන් ගත් ෙමම ෙපොදු ජන
හිතකාමියා එම කාල වකවානුව තුළ සිදු වූ රිය අනතුරකින්
පාදයකට බරපතළ ෙසේ හානි සිදු වූ බැවින් එතැන් පටන්
නිරතුරුවම අෙත් බස්තමක් රඳවා ගත්ෙත්ය.
1994 වසෙර් පැවැති මහා මැතිවරණෙය්දී මහනුවර
දිස්තික්කෙයන් මනාප ඡන්ද අනූ දහසකට වඩා ලබා ගනිමින්
ලැයිස්තුෙව් ෙදවැනි තැනට පත් වූ රත්වත්ෙත් මහතා ෙදවැනි
වරටත් ෙමම සභාෙව් අසුන් ගත්ෙත්ය. බලයට පත් චන්දිකා
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියෙග් රජෙය් වාරිමාර්ග,
විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත තනතුර සහ ආරක්ෂක නිෙයෝජ
අමාත තනතුර දැරීෙම් භාග ද එතුමාට එම අවස්ථාෙව්දී හිමි විය.
අමාත වරයා වශෙයන් ජාතික විදුලිබල පද්ධතිෙය් ධාරිතාව
වැඩිදියුණු කිරීම ෙවනුෙවන් ඉමහත් ෙවෙහසක් දැරූ එතුමා
කැලණිතිස්ස, කුකුෙල් ගඟ සහ සපුගස්කන්ද වැනි විදුලි
බලාගාරවලට ඒ සඳහා අවශ පතිපාදන සලසා දුන්ෙන්ය. ගාමීය
විදුලි බල ෙයෝජනාකම රැසක් අරඹමින් රට පුරා විදුලිය ෙබදා
හැරීමට ද එතුමා පබල උත්සාහයක් දැරුෙව්ය. අත් හැර දමා තිබුණ
උතුෙර්ත්, දකුෙණ්ත් වැව් ගණනාවක්ම සංවර්ධනය කරවමින් කෘෂි
කර්මාන්තෙය් අභිවෘද්ධිය ෙවනුෙවන් ද දැක්වූ දායකත්වය අති
පබලය.
ශී මහා ෙබෝධිෙය්ත්, රුවන්වැලි මහා සෑෙය්ත්, මුතියංගන
රජමහා විහාරෙය්ත් විදුලි පද්ධති සකස් කරවා දුන් ෙමම යුග
පුරුෂයාණන් ශී දළ දා මාළිගාවට ස්වංකීය විදුලි රූපවාහිනී
පද්ධතියක් ද ලබා දීමට පියවර ගත්ෙත්ය. කතරගම කිරි ෙවෙහර
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[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

ඇතුළු පූජා භූමිෙය් සංවර්ධනය සඳහාද කටයුතු කළ රත්වත්ෙත්
මහතා ෙබෝගම්බර කීඩා පිටිය ජාත න්තර තලයට ෙගන ඒමට ද
අවශ පියවර ගත් අතර, මහනුවර දැකුම්කලු නගරයක් බවට පත්
කිරීමට ද කටයුතු කෙළේය.
ලග්ගල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් "සකුරා පාලම" වැනි ඉදි
කිරීම්වලින් ද ජනතා යහපත සිදු කළ එතුමාෙග් මග ෙපන්වීම
යටෙත් සිදු වූ කාර්ය භාරය ෙකටි කර දැක්වීම පහසු කාර්යයක්
ෙනොෙව්.
එවකට රෙට් ස්ෛවරීත්වයට පිළිලයක්ව පැවැති තස්තවාදය
මුලිනුපුටා දැමීම සඳහා ඉමහත් පරිශමයක ෙයදුණු අනුරුද්ධ
රත්වත්ෙත් මහතාෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් දියත් වුණු "ෙහණ
පහර", "සත්ජය", "ජයසිකුරු", "රන්ෙගොස" හා "රිවිරැස" ඇතුළු
උතුරු නැෙඟනහිර තස්තවාදයට එෙරහි ෙමෙහයුම් ගණනාවක්
ෙමරට ඉතිහාසෙය් ෙනොමැෙකන අයුරින් සටහන් වී ඇත. ෙකොටි
ගහණෙයන් යාපනය මුදා ගනිමින් සිංහ ෙකොඩිය උතුරු අඹෙර්
ෙලළ දීම එතුමාෙග් උත්සාහෙය් පතිඵලයක් වූ අතර, ඒ සිදුවීම
පසුබිම් කර ගනිමින් "යාපා පටුන ජය ගත් ෙදවැනි සපුමල්
කුමාරයා" ෙලසින් ජනතා අභිෙෂේකය ද ලැබුෙව්ය. ශී ලංකා යුද
හමුදාෙව් නිත හා ස්ෙව්ච්ඡා ෙසේනාංකවල කර්නල්වරයකු ෙලස
කටයුතු කළ එතුමා තස්තවාදය තුරන් කරලීම සඳහා සිදු කළ
අනගි ෙමෙහවරට ගරු කරනු වස් එම අවස්ථාෙව්දී හිටපු
ජනාධිපතිතුමිය විසින් ජනරාල් පදවියක්ද පිරිනමන ලදී.
ආරක්ෂක නිෙයෝජ අමාත වරයා වශෙයන් කටයුතු කළ
කාල වකවානුව තුළ සිදු වුණු මහ බැංකුවට ෙබෝම්බ දැමීම,
ෙකොෙළොන්නාව ෙතල් පිරිපහදුවට පහර දීම, කටුනායක ගුවන්
ෙතොටු ෙපොළට පහර දීම වැනි සිද්ධීන් ෙහේතුෙවන් සිය අමාත
ධුරෙයන් ඉල්ලා අස් වීමට ලිපියක් භාර දුන්නත්, ජනාධිපතිනි
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය එම ලිපිය භාර ෙනොගත්ෙත්
එතුමා තුළ පැවැති දෑ හිතකාමීභාවය ෙහොඳින් දැන සිටි නිසාෙවන්ම
ය. අමාත කාර්යාලෙය් සිට විධාන ෙනොදුන් එතුමා තවත් වෙරක
ෙපොලිස්පතිවරයා
සහ
උතුෙර්
ආඥාපතිවරයා
සමඟ
ෙහලිෙකොප්ටරයකින් උතුරුකරෙය් චාරිකා කරමින් සිටියදී එහි
ඉන්ධන අවසන් වීම නිසා ෙකොටි අඩවියකට යානය බැස්ස වූ
අවස්ථාව ඉතා තීරණාත්මක එකක් විය. පාෙයෝගිකවම යුද්ධෙය්
අමිහිරි අත් දැකීම් අත් විඳි අතෙළොස්සක් වූ ෙද්ශපාලනඥයන්
අතරට රත්වත්ෙත් මහතාද එක් වූෙය් ඒ අයුරිනි.
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ජාතික සංවිධායකවරයා වශෙයන්
පක්ෂය ෙවනුෙවන් අනූපම ෙසේවාවක් ඉටු කළ රත්වත්ෙත් මහතා
මිය යන ෙතක්ම එකී භාරදූර තනතුර ඉසුලුෙව් පජාතන්තවාදය
ෙවනුෙවන් තම කැප වීම ෙහොඳින්ම පදර්ශනය කරමිනි. පෙද්ශෙය්
අභිවෘද්ධිය ෙවනුෙවන් දිවා රෑ ෙදෙකහි ෙවෙහසුණු එතුමා විදුලිබල
ඇමතිවරයා වශෙයන් කන්ද උඩරට ෙනොගිය ගම්මානයක්
ෙනොතිබිණි. උඩුදුම්බර වැනි දුෂ්කර පෙද්ශයක ෙගන් ෙගට ෙගොස්
ජනතාවෙග් විදුලිබල අවශ තා පිළිබඳව ෙසොයා බැලූ ආකාරය
ෙපෙදස් වැසි ජනතාව අදත් ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරති.
අධ ාපන, ෙසෞඛ හා ගමනාගමන ආදී විවිධ ක්ෙෂේතයන්ෙගන්
තම මැතිවරණ බල පෙද්ශෙය් සකලාංග සම්පූර්ණ කිරීම එතුමාෙග්
එකම අභිලාෂය විය.
වංශවත් පවුලක උපත ලැබුවත්, ජාති, ආගම්, කුල ෙබ්ද
කිසිවක් ෙනොතැකූ ෙම් නිහතමානී ෙද්ශපාලනඥයා දිෙනන් දිනම
ජනපසාදයට පත් විය. එහි පතිඵලයක් වශෙයන් 2000 වසෙර්
පැවැති පාර්ලිෙම්න්තු මහ මැතිවරණෙය්දී යළිත් වරක් මන්තී ධුරය
හිමි කර ගත්ෙත් මනාප ඡන්ද 1,50,000ක් ලබා ගනිමිනි. 2001
මැතිවරණය ද පහසුෙවන්ම ජය ගත් එතුමා යළිත් ෙසංකඩගල
පුරවරය ඇතුළු මහනුවර දිස්තික්කෙය්ම සංවර්ධනය ෙවනුෙවන්
තම කාලය කැප කෙළේය.
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පෙද්ශය ෙවනුෙවනුත්, රට ෙවනුෙවනුත් අමිල ෙමෙහවරක
ෙයදුණු, විෙශේෂෙයන්ම රෙට් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් නිරතුරුවම
කැපවූ, ජන හදවත්වල පතුලටම කිඳා බැස සිටි ෙමම යුග
පුරුෂයාණන් වත්මන් ජනාධිපති අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිඳුන් උතුරු නැෙඟනහිර ජය ගැනීම ෙවනුෙවන් ෙමෙහයවූ
සටෙන් පගතිය පිළිබඳව පැහැදීමට පත් වී සිටිෙය්ය. එම
ජයගහණය හදවතින්ම පාර්ථනා කෙළේය. එබැවින්ම එම සුවිෙශේෂී
අවස්ථාව දැක බලා ගැනීමට ද එතුමා වාසනාවන්තයකු විය.
ෙමවන් උදාර මානුෂික ගුණාංගයන්ෙගන් පරිපූර්ණව සිටි
රත්වත්ෙත් මැතිතුමා හදිසිෙය්ම නිවෙසේදී ඇති වූ ෙරෝගී
තත්ත්වයක් ෙහේතුෙවන් දින කිහිපයක් ෙරෝහල්ගතව සිට පවුෙල්
සියලු ෙදනාටත්, පගතිශීලී ජනතාවටත් ෙව්දනාවක් ළඟා කර
ෙදමින් සදහටම ෙදෙනත් පියා ගත්ෙත්ය. වසර 73ක ජීවිත කාලය
තුළ රෙට් ස්ෛවරීභාවය සහ සංවර්ධනය උෙදසා ඇප කැපවූ
ෙසන්පතියකුෙග් ජීවිත ගමෙන් නිමාව 2011 ෙනොවැම්බර් මස 24
වැනි දින ඒ අයුරින් ශී ලංකා ඉතිහාසෙය් සනිටුහන් විය.
ගරු කථානායකතුමනි, සමස්ත ශී ලංකාවම එකම ධජයක්
යටෙත් පාලනය වනු දැක්ම තම එකම පරමාර්ථය කර ගත්,
පතිපත්තිගරුක ෙද්ශපාලනඥයකු වූ මහනුවර දිස්තික් හිටපු
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී සහ අමාත ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
මැතිතුමාට නිවන් සුව පාර්ථනා කරන අතර, ෙමම උත්තරීතර
සභාෙව් ෙශෝකය එතුමාෙග් දයාබර භාර්යාව වූ කාමන් රත්වත්ෙත්
මැතිනියටත්, මහනුවර දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ෙලොහාන්
රත්වත්ෙත්, මහනුවර පුරපති මෙහේන්ද රත්වත්ෙත් සහ චානුක
රත්වත්ෙත් යන පුතණුවන්ටත්, පවුෙල් ඥාතීන්ටත් දන්වා යවන
ෙලස ෙයෝජනා කරමි.

[2.45 p.m.]
ගරු රනිල්
නායකතුමා)

විකමසිංහ

මහතා

(විරුද්ධ

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

පාර්ශ්වෙය්
தல்வர்)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the
Opposition)

Hon. Speaker, my Colleague, the Hon. Leader of the
House gave an extensive history of the late Hon.
Anurudha Ratwatte. As there are nearly 30 Members to
speak, I do not want to take too much time of the House
by repeating it. Especially, the Hon. Anurudha Ratwatte’s
services to the SLFP are best known to the Members who
worked with him. All I have to say is that he did play a
leading role in ensuring the victory of the SLFP back
again in 1994. He certainly must get credit for part of the
ground work that was laid during the period when they
were in the Opposition.
Sir, the Hon. Anurudha Ratwatte’s father was a
founder member of the United National Party, like your
father. He was a Member of the State Council for Kegalle
and subsequently represented Mawanella in the first
House of Representatives when the late Hon. D.S.
Senanayake was the Prime Minister. The Hon. Anurudha
Ratwatte also started his politics in the Kandy Municipal
Council as a Member of the UNP. Subsequently in 1970,
over differences of the party in preparing the
nominations, he joined the SLFP and to his credit he
thereafter served that party loyally as earlier he had been
in the UNP and his father served the party.
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I got to know him well in 1989 when he entered
Parliament. I had met him earlier briefly. I had met him
on a few occasions but in 1989 I got to know him. As a
Member of Parliament, there were times when he himself
took an interest in the affairs of the House. In 1988-89,
when we insisted that this House should sit and we should
not stop because there were disruptions elsewhere, he was
one of those who supported it. I must say that much. He
had a very close dialogue with the late Hon. Ranjan
Wijeratne.
Thereafter from 1990, when the fight was going on,
when the battle started again with the LTTE, despite the
arguments and the differences that were held in the
House, in the Chamber, there were many occasions which
I found the Hon. Ratwatte together with the late Hon.
Ranjan Wijeratne discussing the strategy where they
agreed and where they disagreed. That was a healthy
relationship. Thereafter, the late Hon. Ranjan Wijeratne
would take the matters up with the Hon. D.B. Wijetunga,
late President, who was the Prime Minister and the
Minister of State for Defence at that time and latterly I, as
the Prime Minister, answered the questions on defence
and he did take an interest and in some of the few
instances that I spoke in the House at length on defence
strategy and also got his comments. I must thank him for
the interest he has always shown in these matters. Sir,
during this time, for nearly an year, he could not
participate in the affairs of the House since he had an
accident and had to undergo surgery.
It was in 1994 that you could see the Hon. Anurudha
Ratwatte blossoming out when Mrs. Chandrika
Bandaranaike Kumaratunga, the President made him the
Deputy Minister of Defence as well as the Minister of
Irrigation, Power and Energy. I laughed and said, “You
were originally in the uncle-nephew party. Now, you have
gone to the niece and uncle party”. That was the only
difference that was there. But, I must say he was quite
jovial about it.
One issue I must mention is the Kukuleganga Scheme
which we opened when I was the Prime Minister but
nevertheless the groundwork was done when the Hon.
Anurudha Ratwatte was the Minister. He did show
interest in irrigation works, mainly in restoration and
renovation, which were an important aspect because we
build canals and tanks and forget to renovate them. He did
pay his attention to that.
Also in the power sector, I remember him with regard
to the Muthurajawela Oil Storage Scheme and more so,
the way in which he handled the electricity strike. I
remember that it dragged on and the country was without
electricity. We took it up in the House, from this side.
Some of the engineers came and met us because they
were frightened. So, we took it up. All other assurances
were given, but with regard to that, he said, “No, I am
going to break this strike” and that is what he did. The
relationship between the engineers and the Minister is a
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very difficult one. I have never been the Minister of
Power but I have been at the receiving end as Prime
Minister from the same engineers' union. Those are
difficulties every Government has to face. The less I have
to say about it these days, the better. But, he found time,
despite his involvement in conducting and overlooking
the day-to-day campaign against the LTTE, to look at the
other aspects of the Ministry and that says a lot of his
dedication to the task.
It was here, as Deputy Minister of Defence, that he
conducted the day-to-day strategy and as the Hon. Leader
of the House mentioned, he took the blame for some of
the setbacks in handling the security of the City, but we
disagreed and said, “Your resigning is not sufficient; the
President and the whole Government should resign”. That
led to another big argument in the media for another
month as to whether we were traitors to ask for the
resignation of the Government or not. But, we had similar
arguments when the Hon. Ranjan Wijeratne was the
Minister of State for Defence.
The Hon. General Anurudha Ratwatte's name will be
remembered with all the major operations that took place
at that time, beginning from "Riviresa" and then going on
to "Agni Keela". I did have my differences of opinion
with him on the strategy that was followed. How can you
take over Jaffna when you did not have a supply line?
That was one of the bigger arguments. Then, whether
there should have been "Riviresa II and III" or should we
cut a road to the Vanni along the coastal lines were some
other issues. Finally, it was "Jayasikuru". He did come up
most of the way but we did not have the troops. Finally,
the setback came and that was when most of the bitter
debates took place between the two of us in the House.
But, I must say this much. Though the Hon. Anurudha
Ratwatte took responsibility for "Agni Keela", I do not
know whether he was actually responsible for it. Up to
date, I have a question mark. The Hon. Anurudha
Ratwatte was such that he took responsibility for
everything that was under the Ministry. In fact, for
defence, he was not merely the Deputy Minister, but also,
in my view, a de facto commander of the combined
forces.
That is how he functioned and he was always on the
field. That is one thing we have to appreciate. He was
there on the field and he took the risk, including the risk
of landing once in an area which was under the control of
the LTTE. We all were wondering what would happen if
the Deputy Minister of Defence and the IGP were all
taken captive by the LTTE. That was one of the big
worries we had. Whatever be the differences, we could
not have Ministers being held hostage but fortunately, he
got through.
As a Minister, he was, I would say, a controversial
one and he loved being a controversial Minister. He
styled himself from the late Hon. Ranjan Wijeratne. The
debates were very hard; we hit him hard and he replied
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා]

hard. That was the way. Maybe at Trinity, he was used to
playing a hard game, it was nothing new to him. But, that
would not matter because at the end of the day, he came
to the House and took responsibility; he was available to
answer within the week Parliament met. You know that.
We used to ask him questions and he used to come and
answer; because he was in charge, he answered them,
thereby carrying on the tradition the late Hon. Ranjan
Wijeratne, the late Hon. Lalith Athulath Mudali and all
others followed earlier, that the armed forces should be
responsible to the House and their control should also
finally come to the House because the Army, the Navy
and the Air Force have been raised by Acts of Parliament.
We sometimes have Service Commanders who think they
are above Parliament. It is not so. When we raised
questions, he was always available to answer. Any
question that we put, he never ducked. If someone was at
fault, he removed him. I must say that during his time, a
lot of young new officers came up, who proved their
capability and showed their best in the next phase of the
fighting after 2007. There were three periods. The first
was between 1984 and 1993, when a large number of
officers learnt about the war.
Then came a second lot of officers who had got into
the Army at that time but whose command
responsibilities as colonels and brigadiers came under the
first group. And finally, they themselves led some of the
divisions and brigades in the last part. So, he had to be
given the credit not merely for what he conducted but also
for building up a group of officers who, subsequently
were able to fight these battles.
There were times when he had to take difficult
decisions. When bodies were found in the Diyawanna
Oya, he had to take that responsibility. We blamed him
for some of the things he did but as a Minister, there were
no half-hearted answers from him. I feel sorry when I
hear some of the answers given today. If the President and
his Secretary says that the NSB deal was wrong, then you
have to remove the persons who did it. The Minister says,
"I do not know whether it is wrong and I am waiting for
Stock Exchange to look into that". And, the Stock
Exchange is looking at what Dinal Wijemanne did. I do
not want to talk about Dinal Wijemanne and his activities
because there is an investigation going on. Basically, you
cannot get up and say he should have been removed. You
remember what happened during the Diyawanna Oya
case. The Hon. Ratwatte took a lot of flak on it at the way
it was handled but he took the responsibility. Today, you
do not find that. You are trying to whitewash a group of
people who have given money out and you do not want to
tell the House whether the money is with the NSB or with
the Sampath Bank, when we all know that it is with the
Sampath Bank. That is not the way to handle it. For
whatever he was responsible as Minister, he answered and
that is the way Parliamentary democracy has to function.
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He appreciated it. He liked Parliamentary democracy. He
knew how his father functioned; he was a part of the
game. It was a part of his life blood. He loved it. How he
managed without being in Parliament, I do not know.
But, as a controversial figure, he loved being in the
centre of the controversy. I always wondered how two
Trinitians were managing these: one, handling foreign
affairs and the other handling defence. But, those are
questions that are best not be elaborated now. But at the
end of it, he was a character in Parliament and Parliament
needs those characters: people who stand out, who
answer questions and who become a part of the
institution. The latter part of his career was in the
Opposition, including a stint he had to do in the remand
prison. We did our best on that occasion. Those are ups
and downs of politics. Nevertheless, after 2004, he ceased
to be in the House. So, when we met him, it was more as
a former Member, an Adviser to the former President and
the present President. We will miss him because
whatever be our differences, he upheld the traditions of
the House. He played the game in the House as he should
have and he left behind something for the future to
remember.
Therefore, Mr. Speaker, I would like you to convey
the Opposition’s condolences to the members of his
family and I, together with my party, again pray that he
attain Nibbana!.
[අ.භා. 2.58]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)
(மாண் மிகு
வ காலைமப்
தற்ேகாலாசா

திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல்,
அைமச்ச ம்
அரசாங்கத்
தரப்பின்
ம்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply
and Drainage and Chief Government Whip)

ගරු කථානායකතුමනි, ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
මැතිතුමාෙග් විෙයෝව පිළිබඳ ෙශෝක ෙයෝජනාවට අප එක්
වන්ෙන් විශාල ෙව්දනාවකින් යුතුව බව පළමු ෙකොට සඳහන්
කරන්නට ඕනෑ. අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලනෙය් මෑත කාල
පරිච්ෙඡ්දය විශාල ෙවනසකට භාජන කරන්නට අනුරුද්ධ
රත්වත්ෙත් මැතිතුමා වුණු කැපවීම, මහන්සිය හා පරිත ාගය
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතා ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරන්ෙන්, අෙප්
ගරු සභානායකතුමාත් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමාත්
සඳහන් කරපු කරුණු රාශියක් යළිත් සිහිපත් කරමින් හා
ඒවාට එකඟ ෙවමින්.
අෙප් රෙට් ජාතික නිදහස් උරුමය ආරක්ෂා කර ගැනීෙමහි ලා,
එක් පාර්ශ්වයකින් එතුමා ෙලව්ෙක් පරම්පරාෙව් උරුමයත්, ඒ
වාෙග්ම රත්වත්ෙත් පරම්පරාෙව් ඥාතීන්ෙග් උරුමයත් ආරක්ෂා
කර ගනිමින් කටයුතු කළ ආකාරයත්, අෙප් රෙට් ජාතික
අනන තාෙව් කන්ද උඩ රට සංස්කෘතික දායාද රැක ගැනීම
ෙවනුෙවන් කැප වුණු ආකාරයත් අපි සිහිපත් කරනවා.
ගරු අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමන් නගර සභාෙවන්
පාර්ලිෙම්න්තු ෙද්ශපාලනයට, පාර්ලිෙම්න්තු ෙද්ශපාලනෙයන්
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නිෙයෝජ අමාත ධුරයකට, අමාත ධුරයකට පත් ෙවමින් අෙප්
රෙට් බලවත්ම අමාත ාංශ ෙදක භාරව කියා කළ ආකාරය ශී
ලංකාවටත්, අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුවටත්, හැෙදන වැෙඩන
පරම්පරාවටත් පාඩම් රාශියක් එකතු කළා. එවැනි නායකයකු
හැටියට කටයුතු කිරීෙමන් පසුවයි එතුමා අප අතරින් ෙවන්ව
ගිෙය්.
මම එතුමාව ඉතාම කිට්ටුෙවන් ආශය කළා. ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂය සංවිධානය කරන්නට බණ්ඩාරනායක මැතිනියට එතුමා
දුන්නු ජීව ශක්තිය අපි අමතක කළ යුතු නැහැ. ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂය පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් අට ෙදනා දක්වා අඩු ෙවලා, ඒ
අට ෙදනා විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉඳ ෙගන ඉන්න කාලෙය්, සරත්
මුත්ෙතට්ටුෙව්ගම මන්තීතුමා සමඟ විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉඳ ෙගන
හිටපු මට සාක්ෂි දරන්න පුළුවන්, යළිත් මහජන බලෙව්ගය ෙගොඩ
නැඟීම සඳහා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කාර්යාලෙය්, ෙරොස්මිඩ්
ෙපෙදෙසේ, ඒ වාෙග්ම රට පුරා ඒ සංවිධානාත්මක කියාදාමය
ෙමෙහය වීමට අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා ඉටු කළ ෙමෙහය
හා සැලසුම් නිසා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට අභිෙයෝගාත්මකව
ඉදිරියට ගමන් කරන්නට පුළුවන් විශාල ශක්තියක් ඇති වුණාය
කියන කාරණයට.
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් භීෂණ සමයක් තිබුණා. ඒ
භීෂණ සමෙය් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂය හා පගතිශීලි ජන අරගලයට විශාල ශක්තියක් දුන්නා. මා
ෙම්වා ෙපන්නුම් කරන්ෙන් ෙපොදු ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න, ෙපොදු
ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු ආරක්ෂා කරන්න, ඒවා ආරක්ෂා
කිරීම පමණක් ෙනොව ඔවුන් නිෙයෝජනය කරන ආණ්ඩුවක් ෙගොඩ
නැඟීමට පගතිශීලි කඳවුෙර් සිට අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා
ඉටු කළ වැදගත් වූ ඓතිහාසික ෙමෙහවර යළි සටහන් කිරීමටයි.
ගරු
කථානායකතුමනි,
1989
ජනාධිපතිවරණෙය්දී
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ඉතා තියුණු සටනකින් පරාජයට පත්
වුණත්, ඒ මුළු මහත් සටන ෙමෙහය වන්නට කටයුතු කෙළේ
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාය කියලා මම කියනවා නම් එයයි
සත ය. තිරෙයන් පිටුපස ලංකාෙව් වීරෙයෝ බිහි වුණත්, ඒ
වීරයන්ෙග් නම් තිරෙය් ෙහෝ ඉතිහාසයක ලියැෙවන්ෙන් නැහැ.
තිරෙයන් පිටුපස සිට ඒ වීර කියා මාර්ග ඉදිරියට ෙගෙනන්නට
කටයුතු කරපු පධානියකු හැටියට අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
මැතිතුමාෙග් නම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ඉතිහාසෙය් රන් අකුෙරන්
සටහන් වනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. එදා ඒ ගමන පරාජයට පත්
වුණත්, යළිත් සංවිධානය ෙවමින්, ඉදිරියට ගමන් කරවමින්
චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය ජයගහණය දක්වා ෙමෙහය වූ
පධානියා හැටියට 1994 දී අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාෙගන්
විශාල වැඩ ෙකොටසක් ඉටු වුණා.
ඒ ඉටු වීම නිසාම මහා ෙපරළියක ආරම්භයක් ඇති වුණා.
එතුමා පජාතන්තවාදි මිනිස් අයිතිවාසිකම්වලින් පිරුණු සමාජයක්
ෙගොඩ නැඟීෙම් කාර්ය භාරයට ද, රට එක් ෙසේසත් කිරීෙම් අරමුණ
ඇති කාර්ය භාරයට ද යළිත් පධානත්වයක් දැරුවා. අනුරුද්ධ
රත්වත්ෙත් මැතිතුමා තම මාතෘ භූමියටත්, ජනතාවටත්, තස්තවාදය
පරාජය කිරීමටත් දක්වන ලද අධිෂ්ඨාන සහගත එඩිතර කැප වීම
අපි හැම ෙදනාටම -රට වැසියන්ට සහ හමුදාෙව් විවිධ අංශවලටවිශාල ශක්තියක් බවට පත් වුණාය කියන එක සඳහන් කරන්න
ඕනෑ. එතුමා රාජ ආරක්ෂක නිෙයෝජ අමාත ධුරය දරන
කාලෙය් එම ආණ්ඩුෙව් කියා මාර්ග ඉදිරියට ෙගන ෙගොස්,
යුද්ධයට නායකත්වය ෙදමින් තස්තවාදින් අෙත් තිබුණු යාපනය
අර්ධ ද්වීපය, යාපනය නගරය යළි දිනා ගැනීමට හැකියාව ඇති
වුණ එක වැදගත්ම සිද්ධියක්. බල තුලනෙය් පළමුවන ෙපරළිය
බවට පරිවර්තනය වන්න පටන් ගත්ෙත් ඒ කියා මාර්ගය ජය
ගැනීම හා ඉන් පසු ඒ පළාත් ආරක්ෂා කිරීමයි.

432

අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ජයගහණය
පිණිස 2005 මැතිවරණෙය්දී ශාඛා සමිති, බල මණ්ඩල හමු ෙවමින්
ලංකාව පුරා ගමන් කරපු අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාෙග්
සංවිධානාත්මක කියා මාර්ගයද අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත්
කරනවා.
මට මතකයි, එතුමාව හමු වන්නට මා එතුමාෙග් පුත රත්නය
සමඟ ෙබෝගම්බර හිරෙගදරට ගිය අවස්ථාව. එතුමා සැළුණු
ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. ෙමොන අභිෙයෝගය ආවත් ෙනොෙසල්ෙවන
පර්වතයක් ෙසේ කටයුතු කළ හැකි අධිෂ්ඨානයකින් යුතු එතුමා
අපත් සමඟ ෙබොෙහොම සිනාමුසු මුහුණින් කථා කළ ආකාරය
මටත්, මෙග් සෙහෝදර ගීතාංජන ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාටත්
සිහිපත් වනවා. අපි විපක්ෂෙය් එකට සිටියා. ජනතාව ජයගහණය
කර වීම සඳහා විපක්ෂෙය් ෙපොදු අරගල අපි එක්ව ෙමෙහය වූවා.
වාරිමාර්ග හා විදුලිබල අමාත තුමා හැටියට කටයුතු කළ
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා රාජ ආරක්ෂාව පිළිබඳ නිෙයෝජ
අමාත තුමා හැටියට ඉටු කළ කාර්ය භාරය ෙද්ශපාලන
ෙපරළියකට රට පරිවර්තනය කිරීෙම් මාර්ගයට දැවැන්ත
ෙමෙහවරක් වුණා.
මට මතකයි එතුමා සවස් කාලෙය් අපිත් එක්ක අවිස්සාෙව්ල්ල
තානායෙම් ගත කරපු අවස්ථා. අෙප් ගීතාංජන ගුණවර්ධන
නිෙයෝජ අමාත තුමාටත් ඒවා මතක ඇති. 2005 මැතිවරණෙය්දී
දිස්තික්ක තුළ සංවිධාන කටයුතුවල හිඩැස් ඇති තැන් පිළිබඳව
සාකච්ඡා කරන්නට ඒ තානායෙම් නැවතී පැය ගණනාවක්
කියාකාරින් සමඟ එතුමා කටයුතු කළා. එවැනි තියුණු ශක්තියක්
එතුමා ලබා ෙගන තිබුෙණ් සමහර විට හමුදාෙව් පධානියකු
හැටියට කටයුතු කිරීෙමන් ලැබුණු අත් දැකීම් නිසා ෙවන්න ඇති;
සමහර විට ෙද්ශපාලන පධානියකුෙග් උරුමය නිසා ෙවන්න ඇති.
මා ෙමය විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්ෙන් එතුමාට ජාතික
ෙද්ශපාලනෙය් හිමි විය යුතු ෙගෞරවය හිමි කර දීෙම් අභිපාය
ඇතිවයි.
ගරු කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා ෙම් කාරණයත්
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. අෙප් එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමන්ලා, අපි
ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා මහනුවර නගර සභාෙව් බලය දීර්ඝ
කාලයකට පස්ෙසේ අෙප් පැත්තට ලබා ෙගන, අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
මැතිතුමාෙග් පුත රත්නයට නගරාධිපති තනතුර දීලා,
ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිෙය් නගරාධිපති තනතුෙර් දිවුරුම් ෙදන්න
පැමිණි අවස්ථාෙව්දී අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාත්, එතුමාෙග්
මැතිනියත් මට හමු වුණා. එදා එතුමා ෙබොෙහොම සතුටින් අපි සමඟ
කථා කළා. ඒ ෙමොෙහොෙත් එතුමා සතුටු වුෙණ් පුත රත්නය පුරපති
වීම නිසා පමණක් ෙනොව, මහනුවර නගර සභාෙව් බලය අෙප්
පැත්තට ෙගන, ජය ෙකොඩි ඔසවා ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිෙය් දිවුරුම්
ෙදන්න ලැබුණු නිසායි.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් ෙලොහාන් රත්වත්ෙත්
මැතිතුමාව ෙද්ශපාලනයට දායාද කරලා, එතුමා පාර්ලිෙම්න්තු
මැතිවරණෙයන් ජයගහණය කර වීෙමනුත්, මෙහේන්ද රත්වත්ෙත්
මැතිතුමාෙග් ජයගහණයට ශක්තිය දීලා, එතුමා පුරපතිවරයා බවට
පත් කිරීෙමනුත්, ලංකාෙව් ෙද්ශපාලනයට මහනුවරින් දැවැන්ත
ෙවනසක් ඇති කිරීෙමනුත් පස්ෙසේ ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
මැතිතුමා ෙදෙනත් පියා ෙගන අපි කාෙගනුත් සමු ගත්තා.
එතුමා ඉටු කළ ෙමෙහයටත්, එතුමා දුන්නු ආදර්ශයට හා
එඩිතරකමටත් අෙප් ෙගෞරවය පුද කරනවා. එතුමාෙග් අභාවය
ෙවනුෙවන් එම මැතිනියටත්, ඒ දරුවන්ටත් අෙප් ෙශෝකය යළිත්
එක් කරමින් ගරු අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාට නිවන් සුව
පාර්ථනය කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව

433
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා.
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.

අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා]
මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
[மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார் ] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
CHAIRMAN OF COMMITTEES
[THE HON. MURUGESU
CHANDRAKUMAR] took the Chair.

[අ.භා. 3.08]

ගරු එස්.බී.
අමාත තුමා)

දිසානායක

මහතා

(උසස්

අධ ාපන

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - உயர் கல்வி அைமச்சர்)
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විරුවන් ෙදෙදෙනක් තමයි ෙඩන්සිල් ෙකොබ්බෑකඩුව හා විජය
විමලරත්න කියන්ෙන්. ෙම් ෙදන්නාට ෙහොඳට ඕනෑකම තිබුණා
යාපනය නිදහස් කර ගන්න. හැබැයි ඒ ෙදන්නා කිහිප
අවස්ථාවකම කිව්වා "යාපනය නිදහස් කර ගන්න පුළුවන්, හැබැයි
15,000ක් අෙප් රණ විරුවන්ෙග් ජීවිත නැති ෙවනවා." කියලා.
ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා නිෙයෝජ අමාත වරයා
හැටියට ඒ අභිෙයෝගය භාර ගත්තා. ඒ ෙවන ෙකොට විජය
විමලරත්න සහ ෙඩන්සිල් ෙකොබ්බෑකඩුව යන රණ විරුවන් අප
අතරින් විෙයෝ ෙවලා. ඒ ෙදෙදනාම බිම් ෙබෝම්බයකට හසු ෙවලා
මිය ගිහිල්ලා.
ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා ඒ සටන කරට
අරෙගන ෙමෙහයවූවා. එතුමාෙග් කකුලක ආබාධයක් තිබුණා.
හැබැයි ඒ කිසි ෙදයක් ෙනොසලකා හමුදා ඇඳුෙමන් සැරසිලා සටන්
බිමට ගිහිල්ලා ඒ සටන ෙමෙහයවූවා විතරක් ෙනොෙවයි, යාපනය
නිදහස් කර ගත්තා. නැවත යාපනය අල්ලා ගන්න බැරි ෙවන්න
යාපනය ආරක්ෂා කර ගත්තා. ඒ නිසා අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමා තීරණාත්මක සටන ෙමෙහයවන ෙකොට
ඔබතුමන්ලාටත්, අපටත් යාපනය ෙම් රෙට් තීරණාත්මක
මධ ස්ථානයක් ෙලස මධ ම රජයට -ශී ලංකා රජයට- අයිතිව
තිබුණා. ඒෙක් ෙගෞරවය පධාන වශෙයන්ම හිමි විය යුත්ෙත්
ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාටයි. ඒ නිසා තමයි එදා
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ජනාධිපතිනිය එතුමාව
ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් කියලා උසස් කෙළේ.

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, හිටපු අමාත වරයකු ඒ
වාෙග්ම දීර්ඝ කාලයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරපු
මන්තීවරයකු ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පරිපාලන
ෙල්කම්, ජාතික සංවිධායක ෙලස සිටි ජනරාල් අනුරුද්ධ
රත්වත්ෙත් මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව ෙශෝකය පකාශ කිරීම
සඳහා අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාටත්, ගරු
කථානායකතුමාටත් ස්තුතිය පුද කරන්න කැමැතියි.
ගරු ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් දුෂ්කරම කාලය තුළ ෙම් පක්ෂය කර ගහෙගන හිටපු
පුද්ගලයායි කියලා කිව්ෙවොත් නිවැරදියි කියලා මම හිතනවා. 1970
- 1977 ඒ වාෙග්ම 1994 කාලෙය් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සීසීකඩ
කැඩිලා ගියා. බණ්ඩාරනායක පවුෙල් දරුවන් අතර, මැතිනිය අතර
විශාල පශ්න ඇති වුණා. ඒ සෑම ෙවලාවකම ගරු සිරිමාෙවෝ
බණ්ඩාරනායක මැතිනියටත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටත්
දැවැන්ත ශක්තියක් ෙවමින් ෙම් පක්ෂය රැක ෙගන 1994 පක්ෂය
බලයට ෙගෙනන තුරු ඒ දුෂ්කර ගමන ෙමෙහයවපු පක්ෂෙය්
පධානම පුද්ගලයා ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමායි
කියලා මම පකාශ කරන්න කැමැතියි.
ගරු අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා 1994 ෙම් පක්ෂය බලයට
ෙගන ඒම සඳහා සහ මැතිනිය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා කටයුතු
කරපු ඒ දුෂ්කර කාල වකවානුව තුළ එතුමාට තර්ජන තිබුණා;
පශ්න ඇති වුණා. ඒ වාෙග්ම ඉතාමත් සිත් ෙව්දනාබර ෙද්වල්
අනන්ත අපමාණව එතුමාට අප ඉදිරිෙය් සිද්ධ වුණා, අපි දැක්කා.
හැබැයි ඒ සියල්ල ඉවසමින් තම පක්ෂයත්, මැතිනියත් ආරක්ෂා
කරෙගන 1994 බලයට ෙගෙනන තැන දක්වා ගරු ජනරාල්
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා දැඩි කැප වීමකින් හා
අධිෂ්ඨානයකින් යුතුව නිහතමානීව ෙම් පක්ෂය තුළ වැඩ කටයුතු
කරෙගන ගියා.
ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු අනුරුද්ධ
රත්වත්ෙත් මැතිතුමා නිෙයෝජ ආරක්ෂක ඇමතිවරයා හැටියට
යාපනෙය් ෙමෙහයවපු "ජයසිකුරු" ෙමෙහයුම ගැන වචනයක්
කියන්න මා කැමැතියි, ඔබතුමාත් ඒ පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන
ගරු මන්තීවරයකු නිසා. රන්ජන් විෙජ්රත්න ඇමතිතුමාෙග්
කාලෙය් ෙම් රට එක් ෙසේසත් කරන්න සටන් කරපු පධාන රණ

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම වත්මන්
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට එදා විපක්ෂ
නායක තනතුර ලැෙබන ෙකොටත්, එතුමා ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා
බවට පත් වන විටත් තිබුණු සියලු පශ්න මැද ජනරාල් අනුරුද්ධ
රත්වත්ෙත් මැතිතුමා කන්ද උඩරටින් අභීතව නැඟී ඉඳලා ඒකට
සුදුස්සා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාය කියලා කියන්න එතුමාට
ශක්තිය තිබුණා. ඒ ෙවනුෙවන් සහෙයෝගය ෙදන්න ශක්තිය
තිබුණා. එතුමාෙග් භූමිය මහනුවර; අපි ඉපදිච්ච කන්ද උඩරට.
එතුමා ෙද්ශපාලනය පටන් ගත්ෙත් නගර සභාෙවන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමාෙග් ආදරණීය
පුෙතක්, තරුණ වීෙරෝදාර පුෙතක් මහනුවරින් අපට දායාද කරලා
තිෙබනවා. ඒ තමයි ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මැතිතුමා. එතුමා අද ෙම්
ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක ගරු
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා කිව්වා වාෙග් ජනරාල් අනුරුද්ධ
රත්වත්ෙත් මැතිතුමාෙග් අවසාන භාගෙය් එතුමා සතුටු ෙවච්ච
කාරණයක් තමයි එතුමාෙග් පුරවරෙය්, එතුමාෙග් නගරෙය්,
මහනුවර නගර සභාව එතුමාෙග්ම දරුෙවක් හරහා පළමුවැනි
වතාවට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ලබා ෙදන්නට හැකි වීම. ඒ
නිසා එතුමාෙග් අවසාන භාගය එතුමාට සතුටු ෙවන්න ශක්තිය
ලැබුණා. මහනුවරටත්, මුළු රටටත්, ෙම් රෙට් නිදහස,
ස්වාධීනත්වය හා ස්ෛවරීභාවය උෙදසාත්, අද ෙම් ෙගොඩ නැඟුණු
ශක්තිමත් සන්ධාන රජය ෙවනුෙවනුත් අති විශාල ෙසේවාවක් කරපු
අෙප් ආදරණීය අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා ෙද්ශපාලන
වශෙයන් පක්ෂය කෙර් තියා ෙගන ඉන්න ෙවලාෙව් ඒ පක්ෂයට
ඇතුළු ෙවච්ච තරුණෙයෝ අපි. අපට බණිමින්, අපට සැර කරමින්,
අපට අවවාද කරමින්, අපට උපෙදස් ෙදමින් අපව ෙද්ශපාලන
ගමෙන් ෙමෙහයවපු ගුරුවරෙයක් ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
මැතිතුමා. ඒ නිසා මහනුවර, උඩුනුවර ජනතාව ෙවනුෙවනුත්,
ෙපෞද්ගලිකවත් අෙප් ගුරුවරෙයක් වූ ජනරාල් අනුරුද්ධ
රත්වත්ෙත් මැතිතුමාෙග් අභාවය පිළිබඳව අෙප් ෙශෝකය පකාශ
කරන අතර, ෙමම ෙශෝක පකාශය එතුමාෙග් ආදරණීය බිරිඳ
කාමන් රත්වත්ෙත් මැතිනියටත්, ආදරණීය දරුවන් හා පවුෙල්
සියලු ෙදනාටත් දන්වා යවන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. ජනරාල්
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාට නිවන් සුව ලැෙබ්වා කියා
පාර්ථනා කරමින් මෙග් කථාව ෙමයින් අවසන් කරනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
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May I convey our deepest sympathies on the demise
of this great man from the hill country to his wife and
children. May he attain Nibbana!

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

Mr. Deputy Chairman of Committees, today we are
taking up the Vote of Condolence on one of the
outstanding politicians who hailed from the hill country, a
gentleman, a developer, a warrior and a fighter. Since I
have had the opportunity of witnessing his performance in
this House as a Member of Parliament and as a Minister, I
appreciated it though we were on different sides. Looking
at his record of activities as a Minister of Power and
Energy, there were some landmark developments that he
had embarked on whether it be electricity through thermal
power or hydro power. There is a long list of projects that
he had implemented during his tenure of office. I have no
time to go into details to mention about those projects.
They were really important projects most welcome to this
country when we talk of industrial development and rural
electrification. The tribute for whatever he had done
during that period must go to him, irrespective of our
political differences.
Then, in the field of irrigation, there were a number of
irrigation projects that he had initiated in almost all the
districts of Sri Lanka. I have got a full list here. But, I am
unable to give a detailed list of all the irrigation projects
that he had done since I have limited time. With all these
responsibilities, he never neglected that aspect either.
Finally, I would like to come to a more important
responsibility that he discharged as Deputy Minister of
Defence, when the country was in very serious danger of
losing certain parts of the North and the East. I must
mention highlights of some of those operations that he did
spearhead and gave leadership. Without merely sitting in
an air-conditioned office, he went to the field and gave all
the encouragement to the commanders of all the three
forces. Some of those operations were, “Operation
Thunder Strike”, “Operation Riviresa”, “Operation
Jayasikuru” and “Operation Rana Gosa”. Those were the
names that were used. Like that there were a whole lot of
operations that he conducted and brought in very valuable
results to ensure independence and safety of our country
and to safeguard democracy. I could go on mentioning
quite a large number of operations that he conducted but
now there is no time for it.
Sir, unlike these days, the STF at that time embarked
on unearthing landmines but today they are going for
treasure hunting. That is the bad part of the whole thing.
That is the difference. Whatever it maybe, there is a
young Parliamentarian from that family, none other than
the Hon. Lohan Ratwatte. He is a charming personality.
He also looks a fighter. I hope he will achieve great
heights and reach the positions that his father had in the
near future. I wish him good luck!

Thank you.

[අ.භා. 3.21]

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
මැතිතුමා වැනි ජාතිමාමක යුග පුරුෂයකු පිළිබඳව ෙමම
උත්තරීතර සභාව තුළ කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම මා
භාග යක් ෙකොට සලකනවා.
එතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට වාෙග්ම ෙම් රෙට් ජනතාවට
කළ ෙසේවය පිළිබඳව මා අමුතුෙවන් මතක් කරන්න අවශ තාවක්
නැහැ. අප කුඩා කාලෙය් අෙප් පියාත් සමඟ ගිහිල්ලා එතුමා
සමඟත්, ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මන්තීතුමා ඇතුළු සෙහෝදරයන්
සමඟත් නිරන්තරෙයන් ඇසුරු කළා. අප එෙසේ නිරන්තර ඇසුරක්
පවත්වපු පවුලක් විධියට එම රත්වත්ෙත් පවුල අපට හඳුන්වන්නට
පුළුවන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, 1971 කැරැල්ල ගැන අපි
අහලා තිෙබනවා; අපි කියවලා තිෙබනවා. එදා රත්වත්ෙත්
මැතිතුමන් සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ආරක්ෂා කරන්න,
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආරක්ෂා කරන්න කරපු ඒ ෙසේවය
පිළිබඳව, ඒ කැපවීම පිළිබඳව අපි නිරන්තරෙයන් මතක් කරනවා.
අප පාසල් ශිෂ යන් විධියට සිටි කාලෙය් තස්තවාදය පරාජය
කරලා, වසර 17කට පසුව යාපනය නගරය තුළ ජාතික ෙකොඩිය
ඔසවන්න එතුමා කටයුතු කළ අවස්ථාව අපට සිහියට නැෙඟනවා.
එදා දකුෙණ් ජනතාව එතුමාව හැඳින්වුෙව් "සපුමල් කුමාරයා"
විධියටයි. හමුදාවල ඇතැම් පබල නිලධාරින් පවා පසුබට වන
ෙකොට එතුමා යුද පිටියට ගිහිල්ලා තස්තවාදින් සමඟ සටන් කළා.
ෙම් රෙට් එකීයත්වය ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන්
විශාල කැපවීමක්, ෙසේවයක් කළ ශී ලාංකික පුරවැසියකු යයි මා
එතුමාව හඳුන්වන්න කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම එතුමා තම
ෙද්ශපාලන ජීවිතය තුළ ෙනොෙයක් අවස්ථාවල ෙම් රෙට්
ජනතාවට ෙසේවය කළා. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අපි
දන්නවා 1977 ෙසංකඩගල ආසනය නිෙයෝජනය කළ එතුමා සුළු
ඡන්ද පමාණයකිනුයි පරාජය වුෙණ් කියලා. එදා විශාල ඡන්ද
පමාණයකින් පරාජය වුණු අෙප්ක්ෂකයන් පවා ඡන්ද ෙපත්සම් දැමූ
අවස්ථාවන්හිදී එතුමා එෙහම කෙළේ නැහැ. නව තරුණ
ෙද්ශපාලනඥයන්ට, ෙම් රටට ආදරය කරන ෙද්ශපාලනඥයන්ට
ආදර්ශයක් ෙවමින් එදා එතුමා පකාශ කර සිටියා, විරුද්ධවාදී
අෙප්ක්ෂකයා ෙහොඳ පුරවැසිෙයක් බවත්, ජනතාවෙග් තීන්දුවට අප
හිස නැමිය යුතු බවත්. එය වර්තමාන පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත්,
ලංකාව
තුළත්
ෙද්ශපාලනය
කරන
අෙප්
තරුණ
ෙද්ශපාලනඥයන්ට ෙහොඳ ආදර්ශයක් යයි අප විශ්වාස කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, 1994 ආණ්ඩුෙව් සිටිමින්
එතුමා කරපු ෙසේවය පිළිබඳව අෙප් ගරු අමාත තුමන්ලා, ගරු
විපක්ෂ නායකතුමා, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා වැනි අය
කරුණු සඳහන් කළා. ඒ නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ පිළිබඳව
වැඩිදුර කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. හැබැයි
අපට නිරන්තරෙයන් සිහියට නැෙඟනවා, වර්තමාන අතිගරු
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ජනාධිපතිතුමා එදා ෙම් රෙට් විපක්ෂ නායකවරයා විධියට පත් වන
ෙකොටත්, ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ සන්ධානය
නිෙයෝජනය කරමින් ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා විධියට පත් ෙවන
ෙකොටත් රත්වත්ෙත් මැතිතුමන් එතුමාට සහාය දක්වමින්, ඒ කරපු
ෙසේවය පිළිබඳව. විෙශේෂෙයන්ම 2005 ජනාධිපතිවරණය -අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් ජයගහණය- විජයගහණයක් බවට පරිවර්තනය
කරන්නට ෙම් රෙට් සෑම ආසනයකටම ගිහිල්ලා ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් එතුමා කරපු ෙසේවය අතිගරු
ජනාධිපතිතුමන් නිරන්තරෙයන් අප සමඟ සිහිපත් කරනවා
වාෙග්ම එතුමා ඒ පිළිබඳව ෙගෞරවෙයන් හා ආඩම්බරෙයන් කථා
කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම එතුමා තම
ෙද්ශය ආරක්ෂා කරන්න මහත් කැපවීෙමන් කියා කළා. ෙම් රෙට්
ඒකීයත්වය ෙවනුෙවන්, ෙම් රට ෙදකට ෙනොෙබදා ඒකීය
ශී ලංකාවක් කිරීමට, සියලුම ජාතීන් එකට ජීවත් විය යුතුය යන
මතෙය් හිටපු ෙද්ශපාලනඥෙයක් විධියට අපට එතුමා හඳුන්වන්න
පුළුවන්. එතුමාෙග් අඩි පාෙර් යමින් ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත්
මන්තීතුමාත්, ඒ වාෙග්ම මහනුවර අෙප් නගරාධිපතිතුමාත් මෙහේන්ද රත්වත්ෙත් මැතිතුමාත්- අද ෙද්ශපාලනයට ඇවිල්ලා
චානුක සෙහෝදරයන් සමඟ එකතු ෙවලා කන්ද උඩරට ජනතාවට
තමන්ෙග් පියාෙගන් වුණු ෙසේවය ඉදිරියට අරෙගන යන්න ඒ
දරන්නා වූ වෑයම පිළිබඳව තරුණ ෙද්ශපාලනඥයන් විධියට අප
නිරන්තරෙයන් ආඩම්බර ෙවනවා.
මා හිතන හැටියට වසර 58කට වාෙග් පසුව මහනුවර මහ
නගර සභාව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ එක්සත් ජනතා නිදහස්
සන්ධානයට ජයගහණය කරන්න අවස්ථාව ලැබුෙණ්, මෙහේන්ද
සෙහෝදරයාට තරුණ නගරාධිපතිවරෙයක් විධියට පත් ෙවන්න
මූලිකම සාධකයක් වුෙණ් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා ෙකෙරහි
මහනුවර ජනතාව තැබූ විශ්වාසයයි. ඒ මැතිවරණවලදී ගම්වලට
යන ෙකොට, නගර සීමාෙව් වාෙග්ම සමස්ත මහනුවර
දිස්තික්කෙය්ම ඇවිදින ෙකොට එතුමා කරපු ෙසේවය පිළිබඳව ඒ ගම්
නියම්ගම්වල ජනතාව නිරන්තරෙයන්ම කථා කළා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමා මා හිතන හැටියට
ෙලොහාන්, මෙහේන්ද, චානුක යන තමන්ෙග් දරුවන්ට ආදරවන්ත,
ආදර්ශවත් පිෙයක් වුණා වාෙග්ම එතුමාෙග් මුනුපුරන්, මිනිපිරියන්
සමඟ ළඟින් ආශය කරලා ඔවුන්ෙග් ආදරයට ෙගෞරවයට පාත
වුණු සීයා ෙකෙනක් බව මා ෙපෞද්ගලිකව දන්නා කාරණයක්.
ගරු
නිෙයෝජ
කාරක
සභාපතිතුමනි,
එතුමා
ෙද්ශපාලනඥෙයක් විධියටත්, රණ විරුෙවක් විධියටත් ෙම් රටට
කරපු ෙසේවය සදා අමරණීය බව මා ෙම් අවස්ථාෙව් සිහිපත්
කරන්න ඕනෑ. අභීත ෙසන්පති ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
මැතිතුමාට ජාතිෙය් පණාමය සදා හිමි වන බව පවසමින්, එතුමාට
නිවන් සුව අත් ෙව්වායි පාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.

[3.28 p.m.]
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Hon. Deputy Chairman of Committees, I came to
know the late Hon. Anurudha Ratwatte very closely in
1979. That was the time of the Municipal Election and he
was a mayoral candidate during that period. Thereafter,
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we had a very close association for nearly 20 years. Just
like any other relationship, we had brilliant times and
difficult times. But when you look back, it is fair to say
that we had more good times than otherwise.
When you look at Anurudha's political life, there
were two periods where he shone as a politician. The first
period was in 1994, when he became a very powerful
Cabinet Minister or the most powerful Cabinet Minister
of the 1994 Government and handled five or six
Ministries. During this period, he did a great service not
only to the people of Kandy but to the entirety of Sri
Lanka. If you refer to the Kandy District, I think the most
significant achievement was the giving of jobs to the
youth. Nowadays there are arguments to say that State
jobs should not be given and employment should be
generated by the private sector. But when you look back,
giving State jobs is a way of distributing wealth, giving a
share of the cake to the people of this country. It is no
exaggeration to say that he gave nearly 10,000 jobs to the
people of the Kandy District, which I think, was a great
achievement. In the field of giving electricity, most of the
Kandyan villages were neglected because it was difficult
to erect power lines in the terrain; the cost was very high.
But, I know several instances where I had made
representations and approval was given to lay power lines
even at a loss to the Government.
With regard to the irrigation schemes, it is wellknown as stated by the Leader of the House the efforts he
made with regard to the farmers of the Minipe area.
Then, the other significant period in his life was the
"Jayasikuru" operation. I remember, at that time I was the
Deputy Minister of Foreign Affairs. I was with the late
Hon. Lakshman Kadirgamar and there was a discussion
in the Foreign Ministry together with Anurudha about
this "Jayasikuru" operation. I remember the Hon.
Lakshman Kadirgamar telling Anurudha, "Anurudha, you
can prosecute the war. But remember, there must not be
civilian casualties because if there are civilian casualties,
I, as the Foreign Minister, cannot go round the world.
You can destroy the terrorists but human rights must be
protected and there must not be civilian casualties". That
advice, Anurdha followed to the hilt. You, as a person
from Jaffna, are aware of how the "Jayasikuru" operation
was conducted. People were flown to move on to safe
areas and those safe areas were never touched. The
operation was a success. There were hardly any civilian
casualties. The United Nations did not make a big fuss;
the NGOs did not make a big fuss; the political parties in
Sri Lanka did not make a big fuss. Why was that?
Because it was conducted in the correct way. Wars have
to be conducted in accordance with international law and
international human rights conventions and that is why
the Jaffna Operation, I would say, is a model operation in
the annals of our military.
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Hon. Deputy Chairman of Committees, I would like to
mention that in his political life he was supported very
strongly by his wife, Carmen. Between the years 1977
and 1994, the difficult times, he was in the Opposition for
17 years and Carmen stood by him and supported
Anurudha in all his political fabric.
However, as the Hon. S.B. Dissanayake said, he was
the architect of the PA Government in 2004. He was the
main architect. No other person can get the credit. He was
the one who went abroad and got Mrs. Chandrika
Bandaranaike Kumaratunga to come back to Sri Lanka to
join politics. But, the very party he brought to power
denied him nomination in 2004.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Was it in 2004?

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Yes, in 2004. I think that affectively ended his
political career. But, I think towards the latter part of his
life he was a very happy and contended man because by
that time two of his sons were well established in politics.
His eldest son, the Hon. Lohan Ratwatte, is a Member of
Parliament and his second son, Mr. Mahendra Ratwatte, is
the Mayor of Kandy. I might mention that with Lohan
entering Parliament, it is the third generation: Lohan's
grandfather was also a Member of Parliament; then his
father, Anurudha and with himself, it is the third
generation in Parliament, which I think is a rare occasion
and we all appreciate.
One thing I noticed about Anurudha in his entire
political life is that he was a very fearless person. He
knew no fear whether it was political opponents, terrorists
or whoever. He never shunned or moved away from
problems. He always faced them bravely and
courageously.
Finally, I might mention that at a certain point of time
in his life, he was an acting Diyawadana Nilame of the
Sri Dalada Maligawa. It is a rare privilege for a Buddhist.
I am sure the merit he gained by serving the Dalada will
help him in his journey through Samsara and as a
Buddhist, I wish him the supreme bliss of Nirvana during
his journey through Samsara.
Thank you.
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[අ.භා. 3.36]

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා ( කීඩා අමාත තුමා)
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ
ைற அைமச்சர்)

த்கமேக -

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage Sports )

விைளயாட் த்

Minister of

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂයට අෙයෝමය ශක්තියක් වූ, ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජනතා
නිදහස් සන්ධාන රජයට සුවිශාල නායකත්වයක් ලබා දීපු,
මහනුවර දිස්තික්කයට අෙයෝමය යුග පුරුෂයකු වූ ගරු ජනරාල්
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් අමාත තුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන්
ෙශෝකය පකාශ කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඒ පවුෙල් අයට මෙග්
ෙශෝකය පකාශ කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන මා ඔබතුමාට
මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ජනරාල් අනුරුද්ධ
රත්වත්ෙත් අමාත තුමා ෙම් රෙට් පහළ වූ ෙද්ශපාලනඥයන්
අතරින් සුවිෙශේෂී ස්ථානයක් ගන්නා ෙද්ශපාලන නායකෙයක්
හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මෙග් කථාව ආරම්භෙය්දී කිව්වා
වාෙග් ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් අමාත තුමා ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂයට අෙයෝමය ශක්තියක් වුණා. ඒ වාෙග්ම එතුමා ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂය හදපු හැම ආණ්ඩුවකටම දැවැන්ත ශක්තියක්
වුණා. එතුමා ෙම් රෙට් ඒකීයභාවය සුරක්ෂිත කරන්න සුවිශාල
නායකත්වයක් ගත්තා. ඒ වාෙග්ම එතුමා මහනුවර දිස්තික්කයට
දැවැන්ත ශක්තියක් වුණා. එවැනි සුවිශාල කාර්ය භාරයක් කරපු
නායකෙයක් හැටියට එතුමා හඳුන්වන්න පුළුවන්.
මට කලින් කථා කරපු අෙප් මිත ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අෙප් පක්ෂය ඇතුෙළේ පතිසංවිධාන වැඩ
පිළිෙවළක් හඳුන්වා දීලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක්
බලයට පත් කරන්න ෙගයින් ෙගට ගිහිල්ලා පක්ෂයට දැවැන්ත
ශක්තියක්, වැඩ පිළිෙවළක් හැදුෙව් ගරු ජනරාල් අනුරුද්ධ
රත්වත්ෙත් ඇමතිතුමායි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම එතුමා
විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත වරයා හැටියටත්, රාජ ආරක්ෂක
නිෙයෝජ අමාත වරයා හැටියටත් සන්ධාන ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ඉඳ
ෙගන සන්ධාන ආණ්ඩුවට දැවැන්ත ශක්තියක් ෙදමින් සුවිශාල
කාර්ය භාරයක් කළා. ෙමතැන කථා කරපු සියලු ෙදනා කථිකයන්- ඒ ගැන සිහිපත් කළ නිසා මා ඒ ෙවනුෙවන් කාලය
ගන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමා රාජ ආරක්ෂක
නිෙයෝජ අමාත වරයා හැටියට අෙප් රෙට් ඒකීයභාවය සුරක්ෂිත
කරන්න ඒ කාලෙය් ෙමොන තරම් දැවැන්ත ෙමෙහවරක් කළාද
කියන එක අපට මතකයි. ඒ වාෙග්ම මට මතකයි, විදුලිබල හා
බලශක්ති අමාත වරයා හැටියට එතුමා හිටපු කාලය. මා හිතන
හැටියට වර්ජන ගැන කථා කරන ෙකොට ගරු රත්වත්ෙත්
ඇමතිතුමා අපට අමතක කරන්න බැහැ. වර්ජනවලට ෙහොඳට
මුහුණ ෙදන්න හැකියාවක් තිබුණු ෙශේෂ්ඨ නායකෙයක් තමයි ගරු
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් ඇමතිතුමා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගරු
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් ඇමතිතුමාෙග් අභාවය ෙම් සියලු ෙදනාට
වැඩිය දැෙනන්ෙන් මහනුවර දිස්තික්කෙය් අපටයි. මහනුවර
දිස්තික්කයට ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා අෙයෝමය
නායකෙයක් වුණා, ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. අෙප්
මහනුවර දිස්තික්කයට නායකත්වය දීලා, මහනුවර දිස්තික්කෙය්
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ශක්තිමත් කරන්න, මහනුවර
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[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා]

දිස්තික්කෙය් රජය ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ ශක්තිමත් කරන්න,
මහනුවර දිස්තික්කෙය් අපට නායකත්වය ලබා ෙදමින් එතුමා
සුවිශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු කළා.
තරුණ ෙද්ශපාලනඥෙයක් හැටියට මට පුළුවන් වුණා, එතුමා
යටෙත් මැතිවරණ කීපයක් ෙමෙහය වන්න. එතුමාෙග් අභාවය
ෙවනුෙවන් ෙශෝකය පකාශ කරන ෙම් අවස්ථාෙව් මා ඉතාම
නිහතමානීව කියනවා, එතුමා මෙග් පියාෙග් ඉතාම ෙහොඳ
හිතවෙතක් බව. ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් පුත රත්නය වන ෙලොහාන්
රත්වත්ෙත් මැතිතුමා මෙග් ඉතාම ෙහොඳ මිතෙයක්. අෙප් පවුල්
ෙදක මහනුවර දිස්තික්කෙය් ෙබොෙහොම සමීපව කටයුතු කරපු
පවුල් ෙදකක්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට මතකයි 2001
වකවානුෙව් එතුමාට අභූත ෙචෝදනා එල්ල කර එතුමා
බන්ධනාගාරගත කළ ආකාරය. හැබැයි ඒ ෙමොන පශ්න තිබුණත්
එතුමා සැෙලන්ෙන් නැතිව හිටියා. ඕනෑම අභිෙයෝගයකට
වැෙටන්ෙන් නැතිව මුහුණ ෙදන්න පුළුවන් එතුමා වැනි ෙශේෂ්ඨ
ෙද්ශපාලන චරිතයක් මා කවදාවත් දැකලා නැහැ.
එතුමා බන්ධනාගාරගත ෙවලා සිටි අවස්ථාෙව් අප
අධිකරණයට ගියා මට මතකයි. එතුමා අධිකරණයට එනවා; නමුත්
ඒ නිසා එතුමා කවදාවත් සැලුෙන් නැහැ. එතුමාෙග් මුහුෙණ්
කවදාවත් බයක් තිබුෙණ් නැහැ. හැබැයි, එතුමා අධිකරණයට
ගිහින් එතුමාෙග් අවංකකම ෙපන්වා ඒ සියලු නඩුවලින් නිදහස්
වුණා. ඒ නිසා එතුමා ෙශේෂ්ඨ නායකෙයක් හැටියට හඳුන්වන්න
ඕනෑ.
මම දීර්ඝ ෙවලාවක් කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්
නැහැ. ෙමොකද කථිකෙයෝ සුවිශාල පමාණයක් කථා කරන්න
බලාෙගන ඉන්නවා. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි,
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා කිව්ව හැටියට රත්වත්ෙත් පවුල
පරම්පරා තුනක මන්තීවරුන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට බිහි කරපු
පවුලක්. ගරු අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් හිටපු අමාත තුමා
ෙද්ශපාලනෙයන් සමු ගන්න ෙකොට ඒ ෙද්ශපාලන ගමන යන්න,
මහනුවර දිස්තික්කයට ශක්තියක් ෙදන්න, මහනුවර දිස්තික්කයට
නායකත්වයක් ෙදන්න එතුමාෙග් ෙජ ෂ්ඨ පුත රත්නය වන මෙග්
මිත ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයට
ඉදිරිපත් කළා. අප ෙදෙදනා සෙහෝදරයන් වාෙග් සිටිමින්, එකට
ඒ ෙද්ශපාලන ගමන ගිහිල්ලා පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු
මැතිවරණෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න අපට හැකියාව ලැබුණා.
මට මතකයි, ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මැතිතුමාත්, මමත් ඒ
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණ කටයුතු කරන ෙවලාෙව් අනුරුද්ධ
රත්වත්ෙත් හිටපු ඇමතිතුමා මෙග් අතින් අල්ලලා කිව්වා, "මහී,
දැන් අෙප් කාලය ඉවරයි. දැන් ඔය ෙගොල්ලන්ෙග් කාෙල්. ඔය
ෙගොල්ෙලෝ ෙම්ක භාර ගන්න ඕනෑ"ය කියලා. වෙරක එතුමා අපට
පිෙයක් වුණා. එතුමා අෙප් පක්ෂෙය් නායකෙයක් වාෙග්ම, අෙප්
දිස්තික්කෙය් නායකයා වාෙග්ම වෙරක අපට පිෙයක් වුණා. එතුමා
අපට හරි ආදෙරයි. අද එතුමාෙග් පවුෙල් ඥාතීන් විශාල පමාණයක්
ඉන්නවා. එතුමා, එතුමාෙග් මුනුපුරන්ට හරි ආදෙරයි. මට මතකයි,
ෙද්ශපාලනෙයන් විශාම ගත්තාට පස්ෙසේ එතුමා හිටිෙය් තමන්ෙග්
මුනුපුෙරෝ ටිකත් එක්ක බව. මම දන්නා තරමට ඔවුන් එතුමාව
ඇමතුෙව් "ආතා" කියලායි. ෙලොහාන් මන්තීතුමනි, මම හරි ෙන්ද?
[බාධා කිරීමක්] එතුමාෙග් මුනුපුෙරෝ ටික එතුමාට අමතන්ෙන්
“ආතා” කියලායි.
එතුමාෙග් අවසන් කටයුතු සිදු කළ අවස්ථාෙව් දී එතුමාෙග්
මුනුබුරු මිනිබිරියන් කළ කථා මට මතකයි. ඒවා සිහිපත්
වනෙකොට අදත් අෙප් ඇස්වලට කඳුළු එනවා. අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
මැතිතුමා කියපුවාම ෙබොෙහොම ෙරෞද ෙකනකු හැටියට තමයි
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සිෙතන්ෙන්. නමුත් එතුමා හරිම සංෙව්දී පුද්ගලෙයක්. අපි
එතුමාෙග් ෙගදරට යන ෙවලාෙව් එතුමාෙග් මුනුබුරු මිනිබිරියන්
ටික එතුමා වට කරෙගන හරිම සතුටින් සිටියා මට මතකයි.
ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මන්තීතුමාෙග් දරුෙවෝ, මෙහේන්ද රත්වත්ෙත්
මැතිතුමාෙග් දරුෙවෝ ගිහිල්ලා ආතා ළඟට ෙවලා තමයි සිටිෙය්. ඒ
නිසා එතුමා හරිම සුහද නායකයකු බව මා අවසාන වශෙයන්
එතුමා ගැන සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මා ෙම්
ටිකත් මතක් කළ යුතුයි. රත්වත්ෙත් පරපුර ෙගන යන්නට
ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මන්තීතුමා වැනි ෙහොඳ ෙද්ශපාලන
නායකයකු එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට බිහි කරලා තිෙබනවා.
අපි විශ්වාස කරනවා, එතුමා තම පියා ගිය අඩි පාෙර් යමින් තම
පියා ගිය ෙද්ශපාලන ගමන යයි කියලා. ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, පසු ගිය නගර සභා මැතිවරණෙය් දී, අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා රත්වත්ෙත් මැතිතුමාට ගරු කිරීමක් හැටියට
මහනුවර දිස්තික්කෙය් මහනුවර නගර සභාවට මෙහේන්ද
රත්වත්ෙත් මැතිතුමාව නගර සභා අෙප්ක්ෂකයකු හැටියට
ඉදිරිපත් කළා. මහනුවර පෙද්ශෙය් ජනතාව ජනරාල් අනුරුද්ධ
රත්වත්ෙත් මැතිතුමාට කරන ගරු කිරීමක් හැටියට, රත්වත්ෙත්
නමට කරන ගරු කිරීමක් හැටියට, අෙප් පක්ෂයට කවදාවත්
ගන්න බැරි ෙවලා තිබුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අයත්ව තිබුණු
මහනුවර නගර සභාවට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආශිර්වාදෙයන්
මෙහේන්ද රත්වත්ෙත් මැතිතුමාව නගරාධිපති වශෙයන් පත් කර
තිෙබනවා. එම නිසා අද ඉතාම ෙහොඳ නගරාධිපතිවරෙයක්
මහනුවර නගරයට -අපිට- ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඉතාම
ෙහොඳ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් මහනුවරින් අපට ලැබිලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා, රත්වත්ෙත් මැතිතුමා ගිය
එම සුවිෙශේෂී ගමන් මඟ යමින් ෙම් ආදරණීය පුත රත්නයන්
ෙදෙපොළ කටයුතු කරයි කියලා.
අද දින එතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් රත්වත්ෙත් මැතිනිය,
ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මැතිතුමා, ඒ වාෙග්ම මෙහේන්ද රත්වත්ෙත්
මැතිතුමා, චානුක රත්වත්ෙත් මැතිතුමා ඇතුළු ඒ පවුෙල් සියලු
ෙදනාට නාවලපිටිය ජනතාවෙග් ෙශෝකයත්, අලුත්ගමෙග් පවුෙල්
ෙශෝකයත් පුද කරමින් මා නවතිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[අ.භා. 3.45]

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා
(மாண் மிகு க

ஜயசூாிய)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, හිටපු අමාත ජනරාල්
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා හමුදා ෙසන්පතියකු වශෙයනුත්,
ඒ වාෙග්ම පශස්ත ෙද්ශපාලනඥයකු වශෙයනුත් මාතෘ භූමියට
කළ ෙසේවාව අති මහත් බව මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී ෙබොෙහොම
ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරන්නට කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම එතුමා ගැන
මට ඉහත කථා කළ ගරු මන්තීවරුන්, ඇමතිවරුන්, විපක්ෂ
නායකතුමා ඇතුළු සියලු ෙදනාම දීර්ඝ විවරණයක් කළ නිසා
කාලානුරූපව එම කරුණු අනුමත කරන අතරම දීර්ඝ කථාවක්
කරන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.
අමාත වරයකු වශෙයනුත්, ඒ වාෙග්ම හිටපු හමුදා
නිලධාරියකු වශෙයනුත් ජනරාල් රත්වත්ෙත් මැතිතුමා අපට
අමතක කරන්නට බැරි චරිතයක්. යාපා පටුන ජය ගත් ඒ
අවස්ථාෙව් දී එතුමාට ලැබුණු ෙගෞරවය අපට මතකයි. එදා අෙප්
පළාලි හමුදා කඳවුෙර් සිට අලිමංකඩ ෙදසට පහර දී යාපනය
අර්ධද්වීපෙය් බලය තහවුරු කර ගත් අවස්ථාෙව් දී රත්වත්ෙත්
මහතා යාපා පටුන ජය ගත් සපුමල් කුමාරයා ෙලසින් රට විසින්
පිළිගනු ලැබුවා. ඒ වාෙග්ම මහනුවර දළඳා මාළිගාවට තස්තවාදීන්
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පහර දුන් අවස්ථාෙව් දී සම්පදායට අනුව යමින් එතුමා ආරක්ෂක
නිෙයෝජ ඇමතිකමින් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කළා. එම ඉල්ලා
අස්වීමට විරුද්ධව මහා සංඝරත්නය, විවිධ ආගමික නායකයින්
ෙමන්ම ජනතාව ද ෙපළගැසුණු නිසා එතුමාට නැවතත් එම
තනතුර භාර ගැනීමට සිදු වුණා.
මහනුවර පෙද්ශෙය් පභූ පවුලකට දාව, 1938 ජූලි 13වැනි දින
උපන් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා මහනුවර තිත්ව විද ාලෙයන්
අධ ාපනය ලැබුවා. ඉෙගන ගන්නා කාලෙය්ත් එතුමා දක්ෂ
කීඩකෙයක්; දක්ෂ රගර් කීඩකෙයක්. පාසල් අධ ාපනය හමාර
කළ එතුමා ආසියා පදනම යටෙත් කියාත්මක වුණු මධ ම ලංකා
තරුණ සංවිධානෙය් විධායක ෙල්කම්වරයා වශෙයන් පත් වුණා.
ෙම් යටෙත් එතුමාට විවිධ සමාජ සත්කාරයන්ට මුල පුරන්නට
හැකිවුණා. විෙශේෂෙයන්ම මධ ම පළාෙත් ගාමීය සංවර්ධනය මුල්
කර ෙගන එතුමා එදා විවිධ ව ාපෘති ෙමෙහයවූවා. ගමින් ගමට
යමින් ජනතාවට සමීප වූවත් ජීවිතෙය් කවදා ෙහෝ ෙද්ශපාලනයට
අවතීර්ණ වීෙම් අදහසක් එදා එතුමා තුළ තිබුෙණ් නැහැයි කියන
එක තමයි අපි දැනගත්ෙත්. 1961 වසෙර් දී තරුණ අනුරුද්ධ
රත්වත්ෙත් මහතාට නායකත්ව පුහුණුව ලබා ගැනීමට අවස්ථාව
උදාවුණා. ආසියා පදනමින් ලද ශිෂ ත්වයක් මත සිංගප්පූරුව,
මැෙල්සියාව, තායිලන්තය, වියට්නාමය යන රටවල වසර ෙදකක්
පුරා ඇවිද එතුමා නව අත් දැකීම් ලබා ගත්තා. එය එතුමා තරුණ
කාලෙය්දී ලද විශාල භාග යක්.
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් සමීප ඥාතිවරයකු
වුවත් රත්වත්ෙත් මහතා මුලින්ම ෙද්ශපාලනයට අත් ෙපොත
තැබුෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන්. අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
මහතාෙග් ඥාතිවරයකු වූ, මහනුවර මහ නගර සභාෙව් නාගරික
මන්තීවරයකු වූ ඒ.සී.එල්. රත්වත්ෙත් මහතාට 1966 වර්ෂෙය්දී
තානාපති තනතුරක් ලැබීෙමන් හිස් වූ තනතුර පිරවීමට රත්වත්ෙත්
පවුෙලන්ම ෙකනකු ඉදිරිපත් විය යුතුය යන පබල ජන මතයක්
ෙගොඩනැඟුන නිසා එදා අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මහතා
ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ වුණා.
මට මතකයි 1971 තරුණ කැරැල්ල. ඒ කාලෙය් එතුමාත්, මාත්
හමුදා නිලධාරින් වශෙයන් සිටිෙය්. මට මතකයි එතුමා ඒ කාලෙය්
කියා කළ ආකාරය. එතුමා දක්ෂ හමුදා නිලධාරියකු වුණා. එතුමා
ෙබොෙහොම නිර්භීත හමුදා නිලධාරියකු වුණා. ඒ වාෙග්ම නීතිගරුක
හමුදා නිලධාරියකු වුණා. එතුමාට සමගි ෙපරමුණු රජය යටෙත්
ස්ථිර හමුදාෙව් ෙලෆ්ටිනන්ට් කර්නල් පදවියක් ලැබුණා. ඊට
අමතරව එතුමා අගමැතිතුමියෙග් ආරක්ෂක සම්බන්ධීකරණ
නිලධාරියා වුණා.
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භාවනානුෙයෝගීව සිටීෙමන් සිතට සහනයක් ෙගන ෙදන බව
එතුමාෙග් අදහස වුණා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමා ෙහොඳ දරු
පරපුරක් බිහි කළා. අපි දන්නවා එතුමාෙග් පුත් ෙලොහාන්
රත්වත්ෙත්, අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමාව. එතුමා තරුණ
මන්තීවරයකු වශෙයන් තම පියාෙග් අඩි පාෙර් යමින් කටයුතු
කරනවා. ෙහොඳ ෙද්ශපාලන අනාගතයක් තිෙබන තරුණයකු
හැටියට අපි එතුමාව දකිනවා. ඒ වාෙග්මයි මෙහේන්ද රත්වත්ෙත්
නගරාධිපතිතුමා. එතුමාටත් ගරු ෙජනරාල් රත්වත්ෙත් මැතිතුමාට
තිබුණු ගුණාංග තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
මැතිතුමාෙග් අභාවය ගැන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙශෝකය
ෙමන්ම, ෙපෞද්ගලිකව මාෙග් බලවත් ෙශෝකයත් කාමන්
රත්වත්ෙත් මැතිනිය සහ ෙලොහාන් රත්වත්ෙත්, මෙහේන්ද
රත්වත්ෙත්, චානුක රත්වත්ෙත් පුතුන් ඇතුළු පවුෙල් ඥතීන්ට ෙම්
අවස්ථාෙව්දී පළ කරමින්, එතුමාට නිවන් සුව ලැෙබ්වායි කියා
පාර්ථනා කරනවා.

[අ.භා. 3.52]

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (රාජ පරිපාලන
හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා)
(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெபா
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர்)

நி வாக,

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public
Administration and Home Affairs)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් මෑත
ඉතිහාසෙය් ඉතාම විචිත ෙද්ශපාලනඥයකු වශෙයන් කටයුතු
කරපු, ඒ වාෙග්ම ෙම් රටට ක්ෙෂේත කිහිපයකින් විශාල ෙසේවාවක්
කරපු අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු ඇමතිතුමාෙග්
අභාවය සම්බන්ධව ෙම් ගරු සභාව ෙශෝකය පළ කරන ෙවලාෙව්
වචන කිහිපයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සතුටු
ෙවනවා.

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
මැතිතුමා තුළ සුවිෙශේෂී ගුණාංග රැසක් තිබුණා. එතුමා පිළිෙවළකට
වැඩ කරන පුද්ගලෙයක්. එඩිතරයි. කිසිෙවකුට, කිසි ෙදයකට බිය
සැක ෙනොමැතිව මුහුණ ෙදන්නට පුළුවන් ආත්ම ශක්තියක්
එතුමාට තිබුණා.

ඇත්ත වශෙයන්ම කන්ද උඩරට වැදගත් පවුලක උපත ලැබූ
එතුමා ඉතා වැදගත් ෙත්මා කිහිපයක් මුල් කර ෙගන තමන්ෙග්
ජීවිතය ආරම්භ කරලා ඉදිරියට ෙගනිච්චාය කියන එක අපි
දන්නවා. එතුමා මහනුවර දළ දා මාළිගාෙව් දියවඩන නිලෙම්
තනතුර දරලා, ඊට පසුව ෙද්ශපාලනයට පිවිස මහනුවර නගර
සභාෙව් මන්තීවරයකු වශෙයන් පත් ෙවලා, ඊළඟට හමුදා
ෙසේවයට ගිහිල්ලා,
ඉන්පසුව පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු
වශෙයන් පැමිණි බව අපි දන්නවා. එතුමා සිටි ෙම් සියලු ක්ෙෂේත
තුළදී අපි දැකපු ෙදයක් තමයි එතුමා ෙබොෙහොම කැපී ෙපෙනන
චරිතයක් ඇති පුද්ගලයකු බව. ඒ නිසායි මම කිව්ෙව් එතුමාෙග්
ජීවිතය ෙබොෙහොම විචිතවත් එකක් කියලා.

1994 මහ මැතිවරණෙයන් පසු බිහි වූ ෙපොදු ෙපරමුණු රජය
ෙගන ඒමට එතුමා විශාල කියාදාමයක් ඉෂ්ට කළා. අපි පක්ෂ
ෙදකක හිටපු අය. යූඑන්පී එෙක් හිටපු අපි දැක්කා එතුමා ඒ රජය
ෙගන ඒමට කළ කැපවීම. එතුමාෙග් ඒ විශාල ශක්තිය 1994 දී
ෙපොදු ෙපරමුණ රජය ෙගන ඒමට විශාල පිටුවහලක් වුණා. ඒ
වාෙග්ම එතුමාට ඒ රජෙය් වාරිමාර්ග හා විදුලිබල ඇමතිවරයා
වන්නට හැකි වුණා. ඊට අමතරව එතුමා 1994 සිට 2001 දක්වාම
ආරක්ෂක නිෙයෝජ අමාත ධුරය ද දැරුවා. ඒ තනතුරු ෙදකම
ඉතාම භාරදූර වුවත් සමබර ෙලස ෙමෙහයවන්නට එතුමාට හැකි
වුණා. අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා ෙහොඳ ෙබෞද්ධෙයක්.
මහනුවර ශී දළදා මාළිගාෙව් දියවඩන නිලෙම් පදවිය දැරීමට තරම්
එතුමා වාසනාවන්ත වුණා. එතුමා ජීවිතෙය් ෙබොෙහෝ ෙද්
උෙප්ක්ෂාෙවන් විඳ ගැනීමට පුරුදුව සිටියා. දවෙසේ සීමිත කාලයක්

1989 දී එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට පිවිසුෙණ් අපත් සමඟයි. අපි
සියලු ෙදනාම එදා නවකයන් වශෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ආවා. එතුමා පක්ෂය ෙවනුෙවන් විශාල කැපවීමක් කරපු
ෙකෙනක්. 1989 දී අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා විරුද්ධ
පක්ෂෙය් වාඩි ෙවලා එක්සත් ජාතික පක්ෂය විෙව්චනය කරමින්,
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අඩු පාඩුකම් ෙපන්වමින් කටයුතු කරන
අතරතුර, ඊළඟ මැතිවරණෙය්දී අෙප් පක්ෂය බලයට පත් කිරීම
සඳහා ෙගන ගිය වැඩ පිළිෙවෙළේ පූර්වගාමී චරිතයක් වුෙණ්
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමායි. අද ජනාධිපති ධුරය දරන
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එදා පාද යාතා, අත්වැල් බැඳීම්
වැනි ෙද්වලින් මහජනතාව ඒක රාශි කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් එදා
පැවති ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ෙගන යමින් ඒ රජයට විරුද්ධ
හැඟීමක් මහජනතාව තුළ මුවහත් කරන ෙවලාෙව් අනුරුද්ධ
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රත්වත්ෙත් මැතිතුමා වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාට මහත් පිටුවහලක්
ලබා දුන්නා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් පක්ෂය ගමට ෙගන
ෙගොස්, ගෙම් ජනතාව අතර සංවිධාන ශක්තිය ෙගොඩ නගන වැඩ
පිළිෙවළක් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා ආරම්භ කළා.
අපි එදා විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්නෙකොට ගම්වලට ගිහින්
ෙගයින් ෙගට ඇවිදලා, ඡන්ද දායකයන් පක්ෂයට බඳවා ෙගන,
ඡන්ද දායකයන් සමඟ ඔවුන්ෙග් පශ්න සාකච්ඡා කරලා, ඒවා
අවෙබෝධ කර ෙගන, ඔවුන්ෙග් පශ්නවලට විසඳුම් සැපයීම සඳහා
අවශ දැනුම ලබා ෙදන්නට එතුමා සමඟ කටයුතු කළා. ඒ සඳහා
අපව පක්ෂ කාර්යාලවලට කැඳවලා, කණ්ඩායම්වලට ෙබදලා,
වැඩමුළු පවත්වලා විශාල පුහුණුවක්, මුවහත්කමක් අපට ලබා
දුන්නා. මම හිතන විධියට පක්ෂය ඉදිරියට ෙගන යන්න එතුමා
ෙගන ගිය ඒ ගුණාත්මක වැඩ පිළිෙවළ අපට 1994 දී බලයට
එන්න විශාල වශෙයන් ෙහේතු වුණා.
මා 2005 පටන් 2010 වනෙතක් විදුලිබල හා බල ශක්ති
අමාත ධුරය දැරුවා. ඇත්ත වශෙයන්ම මට ෙපනී ගියා, ඊට
ෙපරාතුව ඒ අමාත ාංශය භාරව සිටි අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනතාවට පුළුල් ෙසේවයක් සැලසිය හැකි
ආකාරෙයන් ඒ අමාත ාංශය මුවහත් කරන්න ෙකොයි තරම් වැඩ
ෙකොටසක් කර තිබුණාද කියලා. එදා විදුලිබල මණ්ඩලය, ලංකා
විදුලි සමාගම, ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව, Lanka Marine Services,
බල ශක්ති සංරක්ෂණ අධිකාරිය, වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව,
වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය, මහවැලි අධිකාරිය, මහවැලි
ආර්ථික ඒජන්සිය - Mahaweli Economic Agency- ජල
කළමනාකරණ අධිකාරිය, තාක්ෂණික ෙසේවය යන ෙම් සියලුම
අංශ එතුමා යටතට පත් ෙවලා තිබුණා. ඒ නිසා එදා එතුමාට විශාල
කාර්ය භාරයක් ඉටු කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණා විතරක් ෙනොෙවයි,
එතුමා ඒ අවස්ථාෙවන් පෙයෝජන අරෙගන රට ෙවනුෙවන් විශාල
වැඩ ෙකොටසක් කළා.
එතුමා විදුලිබල හා බල ශක්ති ඇමතිවරයා වශෙයන් ඉටු කළ
ෙසේවාව අතර කැපී ෙපනුණු කරුණු කිහිපයක් මෙග් අවධානයට
ලක් වුණා. එකක් තමයි, කැලණිතිස්ස ද්විත්ව චකීය බලාගාරය Combined Cycle Power Plant at Kelanitissa . අෙප් රෙට්
පළමුෙවන්ම ද්විත්ව චක බලාගාර සංකල්පය ඇති කෙළේ
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමායි. එතුමා ජපන් රෙට් ආධාරය
ඇතිව ද්විත්ව චකීය බලාගාරය ඉදි කර, එදා ෙම් රෙට් එම
සංකල්පය ආරම්භ කළා.
එතුමා කළ වැඩ කටයුතු අතර, barge-mounted power plant
of 60 megawatts බලාගාරයක් ඇති කිරීම සඳහන් කරන්නට
ඕනෑ.
That was given by Japan. ෙකොළඹ වරාෙය් barge
එකක ෙම් බලාගාරය සවි කර, ෙමගාෙවොට් 60ක් ලබා ගන්නට එතුමා හදිසි අවශ තාවක් ඉෂ්ට කර ගන්නට- කටයුතු කළා.
ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්මයි
Kukulegama Hydropower Plant එකත්. කුකුෙළේගම ජලවිදුලි
බලාගාරය ෙමගාෙවොට් 70ක් නිපදවන බලාගාරයක්. එම ජලවිදුලි
බලාගාරය කුකුෙළේගම හැදුවා. ෙම් ගැන හුඟ කාලයක සිට කථා
කරමින් සිටියත් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා විදුලිබල
ඇමතිවරයා වශෙයන් පත් ෙවන ෙතක් ෙමය ආරම්භ කරන්න,
ෙමය කියාත්මක කරන්න කටයුතු සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. අද ෙම්
රෙට් විදුලිබල ක්ෙෂේතයට විශාල දායකත්වයක් ෙම් කුකුෙළේගම
ජලවිදුලි බලාගාරය නිසා ලැෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම සමනල වැව
ජලාශය ඉතාමත්ම අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට පත් වුණා. ෙමොකද,
සමනල වැව ජලාශෙය් තිබුණු බැම්ම හරහා වතුර leak වන්නට
පටන් ගත්තා; වතුර පිටෙවන්නට පටන් ගත්තා. ඒ බැම්ම කඩා
ෙගන යයි කියලා ෙලොකු භයක් තිබුණා. මම දන්නවා, ඒ ෙවලාෙව්
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එතුමා දවස් ගණනක් සමනල වැව ජලාශ අසල නැවතිලා
ඉඳලා ඒ ජලාශය ආරක්ෂා කර ගන්නට කටයුතු කළ බව. ෙම්
විධියට එතුමා තමන් දැරූ අමාත ාංශය හරහා විශාල වැඩ
ෙකොටසක් ඉටු කළා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම විදුලි බලය
ගැන කථා කරනෙකොට ෙම් රෙට් දුප්පත්, අහිංසක, අසරණ ගම්බද
ජනතාවට විදුලිය ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉතාමත් පුළුල්ව
කියාත්මක කරන්නට එතුමා කටයුතු කළා. ගාමීය විදුලි ෙයෝජනා
කම තුනක් එතුමා කියාත්මක කළා. එකක්, Project 4 . ඒ
කියන්ෙන් ව ාපෘති අංක 4. එයින් නිවාස 1,000කට විදුලිය
ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම ව ාපෘති අංක 5 නිසා නිවාස 1,500කට
විදුලිය ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම තුන්වන ව ාපෘතිෙයන් නිවාස
40,000කට විදුලිය ලැබුණු බව කියන්නට ඕනෑ. එතුමා ගම්බද
පෙද්ශවලට විශාල වශෙයන් විදුලිය සැපයීමක් කළා. එය
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් සිහිනයක් සැබෑ වීමක්. අප කවුරුත් වාෙග්
ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතයට පිවිසිලා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත්
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් අෙප් රෙට් ජීවත් වන නැති බැරි දුප්පත්
මනුෂ යාට යම් කිසි ෙසේවාවක් කරන්නයි. අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
මැතිතුමා විදුලිබල ක්ෙෂේතය තුළින් ඒ ෙසේවාව ෙනොපිරිෙහලා ඉටු
කළා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම වාරිමාර්ග
ක්ෙෂේතය ගැන කථා කරනෙකොට, රට පුරා තිෙබන සියලුම
වාරිමාර්ග ව ාපෘති සම්බන්ධෙයන් අධ යනයක් කර, ඒ සඳහා
විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළා. එතුමා ෙම් ආකාරයට ෙම් රෙට් අංශ
කිහිපයකින්ම රටට, ජාතියට ෙසේවය කළ, රෙට් ජාතිෙය්
උන්නතිය ෙවනුෙවන් කටයුතු කළ ෙද්ශපාලනඥෙයක්.
පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් පැවැති යුද්ධ සමය ගැන බැලුවාම,
එහිදී එතුමා විශාල වැඩ ෙකොටසක් ඉටු කළාය කියලා
ෙපෙනනවා. 1995 දී යාපනය ජයගහණය කර, යාපනය අල්ලා
ෙගන, ඒ ජයගහණය අඛණ්ඩව පවත්වා ෙගන යන්නට පුළුවන්
වුණා. උතුරු පළාෙත් පරිපාලනයට යම් කිසි ශක්තියක් ලැබුණා
නම් පධාන වශෙයන්ම ඒ ෙවලාෙව් හැටියට ලැබුෙණ් යාපනය
අර්ධද්වීපය අප අල්ලා ගැනීම නිසායි. එතුමා කියාන්විත 34කට
මුහුණ දුන්නා. එෙසේ කියාන්විත 34කට මුහුණ දී 2001 එක්සත්
ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජය පරාජය වන ෙතක් එතුමා ෙම් රටට
ෙසේවය කළා. 2002 වර්ෂෙය් සිට 2004 වර්ෂය වන ෙතක් එතුමා
විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් වශෙයන් සිටියා. ආණ්ඩු
පක්ෂෙය් සිටියත්, විරුද්ධ පක්ෂෙය් සිටියත් එතුමා අෙප් ෙහොඳ
මිතෙයක් වුණා. එතුමා ෙහොඳ, දැකුම්කළු, ඒ වාෙග්ම මිතශීලි
පුද්ගලයකු වශෙයන් හැම ෙදනා එක්කම ෙහොඳ සතුටින් කථා කළ
මිතශීලි මන්තීවරෙයකු, ඇමතිවරෙයකු බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.
අෙපන් ෙවන් වී ගිය ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාට
නිවන් සැප ලැෙබ්වායි පාර්ථනා කරන අතරම, එතුමාෙග්
මැතිනියටත් ඒ පවුෙල් සියලු ෙදනාටමත් ෙම් අවස්ථාෙව් අපෙග්
ෙශෝකය පළ කර සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම අද අපත් සමඟ සිටින ගරු
ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මන්තීතුමාටත්, අද මහනුවර නගරාධිපති
වශෙයන් කටයුතු කරන එතුමාෙග් පුතණුවන්ටත් එතුමාෙග්
අභාවය ෙවනුෙවන් අපෙග් ෙශෝකය පකාශ කරමින් මෙග් වචන
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 4.03]

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අප අතරින් විෙයෝවුණු
ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා පිළිබඳව වචන
ස්වල්පයක් කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම මම ෙගෞරවයක්
ෙකොට සලකනවා. විෙශේෂෙයන් 1993 දී මම විශ්වවිද ාල
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ශිෂ ෙයක්ව සිටි කාලෙය් ඉඳලා මා ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
මැතිතුමාත් එක්ක ඉතාම ළඟින් ෙද්ශපාලන වශෙයන් වැඩ
කටයුතු කළා. මට මතකයි, 1994 දී ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණ
ආණ්ඩුව පිහිටුවන්න ෙපර අපි එතුමාත් එක්ක එකට එකතු ෙවලා
අෙප් දිස්තික්කවල -විෙශේෂෙයන් අෙප් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්ත්
ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් දිස්තික්ක ගණනාවකත්- ශක්තිමත්
ආණ්ඩුවකට මුහුණ ෙදන්න පුළුවන්, ජයගහණය කරා ෙගන
යන්න පුළුවන් අලුත් කමෙව්ද ගණනාවක් හදා ෙගන ගිය
ආකාරය. කවුරුහරි නැඟිටලා අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාට
කිව්වාම, "ෙම්ක කරන්න බැහැ." කියලා එතුමා කියනවා,
"කරුණාකර බැරි නම් ෙමතැනින් එළියට යන්න, පුළුවන් නම්
ෙමතැන රැඳිලා ඉන්න. ෙමොනවා හරි ෙදයක් වුෙණොත් මම වගකීම
භාර ගන්නවා." කියලා. "අපි අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් ආණ්ඩුව
හදනවා. ඒ නිසා ෙම් ආණ්ඩුව හදන්න ඒකට මුහුණ ෙදන්න
පුළුවන් මිනිස්සු ටිකක් විතරක් අපි ෙම්ෙක් ඉස්සරහට අරෙගන
යමු." කියලා එතුමා කිව්වා. විපක්ෂයක අවුරුදු 17ක් ඉඳලා, අවුරුදු
17ක් තිෙබන ආණ්ඩුවක් පරාජය කරන්න තරම් ශක්තියක්
අරෙගන වැඩ කරන්න පුළුවන් ෙකනකු බිහි ෙවනවාය කියන්ෙන්
ෙබොෙහොම කලාතුරකින් සිදු වන ෙදයක්. විෙශේෂෙයන් ජනමතය
තිබුණා කියලා එතුමා කල්පනා ෙකරුෙව් නැහැ. ජනමතයට එහා
ගිය ශක්තිමත් බලෙව්ගයක් හැම ආසනයකම, හැම ගමකම
හදන්න ඕනෑය කියන වැඩ පිළිෙවළ එතුමා තුළ තිබුණා. ඒ නිසා
හැම ගමකටම, නියම් ගමකටම එතුමා ගිහිල්ලා ඒ ශක්තිමත්
ව ාපාරය ආරක්ෂා කරෙගන ඉස්සරහට අරෙගන ගියා. එතැනදී
මම දකිනවා, එක කාරණයක්. එතුමා විෙශේෂෙයන්-

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! The Hon. Speaker will now take the
Chair.
අනතුරුව නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம
வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and MR. SPEAKER took the Chair.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, මට මතකයි, ඒ කාල වකවානුව තුළ
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මහතාට පශ්න කිහිපයක් තිබුණු බව. අවුරුදු
17කට පස්ෙසේ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ විපක්ෂ බලෙව්ග එකට
එකතු ෙවලා ඉන්න ෙව්ලාෙව් පක්ෂ නායිකාව විධියට, ළඟම
ඥාතිවරියක විධියට සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ආරක්ෂා
කර ගන්නා ගමන් අලුත් නායකෙයකු ෙගන එන අභිෙයෝගයට
එතුමා මුහුණ දීලා තිබුණා. එතුමා දැන ෙගන සිටියා, චන්දිකා
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය එතැනට දැම්ෙමොත් පක්ෂය
ජයගහණය කරවන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඒ වාෙග්ම එතුමා
ආරක්ෂා කරපු, එතුමාට ෙද්ශපාලන ගමන් මාර්ගය කියා දුන්නු
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියවත් ආරක්ෂා කර ගන්න
තිබුණා. ඒ නිසා ඉතාම කමානුකූල විධියට, පශ්න ඇති ෙනොවන
විධියට එතුමා ඒ කටයුතු කළා. පක්ෂයක බලය හුවමාරු කරනවා
කියන්ෙන්, නායකත්වය හුවමාරු කරනවාය කියන්ෙන් හරි අමාරු
වැඩක්. ඒ කියාදාමය එතුමා නැණවත් විධියට, බුද්ධිමත් විධියට
කරෙගන ගියා. එතැනින් පස්ෙසේ චන්දිකා බණ්ඩාරනායක
කුමාරතුංග මැතිනියෙග් නායකත්වෙයන් එතුමා අමාත වරයකු
විධියට ඒ වාෙග්ම නිෙයෝජ ආරක්ෂක අමාත වරයා විධියට
විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළා.
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ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් විදුලිබල ක්ෙෂේතෙය්
විශාල වැඩ ෙකොටසක් එතුමා කළා. අෙප් කුරුණෑගල
දිස්තික්කෙය් ගම් නියම් ගම්වලට විදුලිය ගන්න අපි ගිහිල්ලා
එතුමා සමඟ කථා කළා විතරයි කිසිම භයක්, සැකක් නැතුව තීන්දු
තීරණ අරෙගන එදා විදුලි ආෙලෝකය නැතුව හිටපු ගම්මාන විශාල
සංඛ ාවකට විදුලිය ලබා ෙදන්න එතුමා විශාල කැප කිරීමක්
කළා.
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් මට මතකයි, 1997 දී
යාපනය අල්ලා ගත්තායින් පස්ෙසේ මාත්, තවත් පිරිසකුත්
එතුමාෙග්ත් අනුදැනුම ඇතුව අෙප් සුදු ෙනළුම් ව ාපාරෙය් වැඩ
පිළිෙවළක් විධියට යාපනය දිස්තික්කය තුළ සුදු ෙනළුම් ව ාපාරය
සහ බලය ෙබදීම පිළිබඳව කර ෙගන ගිය වැඩ පිළිෙවළ. ඒ වැඩ
පිළිෙවළ සඳහා එතුමා විශාල සහෙයෝගයක් ලබා දුන්නා. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ පෙද්ශවල හිටපු -විෙශේෂෙයන් ෙනල්ලිඅඩි
පෙද්ශෙය් හිටපු- ඒ කාලෙය් බිෙග්ඩියර් තනතුර දරපු ෙම්ජර්
ජනරාල් ලැරී විෙජ්රත්න මැතිතුමාත්, සුසන්ත ෙමන්ඩිස්
මැතිතුමාත් සම්බන්ධීකරණය කරලා අපි ෙම් ජයගහණය ලබා
ගත්තු -තස්තවාදෙයන් මුදවා ගත්තු- පෙද්ශවල ජීවත් වන ෙදමළ
ජනතාවෙග් අදහස් අරෙගන, ඔවුන්ෙග් අඩු පාඩු ටික සකස්
කරන්න අවශ කරන මූලික ශක්තිය ගන්න එතුමා අපට විශාල
සහෙයෝගයක් දුන්නා. ඒ නිසා එක පැත්තකින් යුද්ධය අවසන්
කරන්න නායකත්වය දුන්නා වාෙග්ම අෙනක් පැත්ෙතන් ෙදමළ
ජනතාවෙග් වුවමනා එපාකම් පිළිබඳව ඉතාම ඉක්මනින්,
නිවැරදිව කටයුතු කරපු නායකෙයක් විධියට මම එතුමා
විෙශේෂෙයන් ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න කැමතියි.
වාරිමාර්ග ඇමතිවරයා විධියටත් එතුමා විශාල ෙසේවාවක් කළා.
එතැනින් පසුව 2005 වර්තමාන ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා පත් වන විට, එදා 1994 එතුමාට තමන්ෙග්
නායිකාවත් එක්ක සිටිමින් තවත් නායකත්වයක් ෙග්න්න අවශ
කරන තැනකට තල්ලු ෙවන්න වුවමනා වුණා වාෙග්ම ඉතාම
නම ශීලී විධියට, අෙනක් අයත් ඒකට එකතු කර ෙගන, -එතුමා
ෙද්ශපාලන වශෙයන් යම් කිසි තනතුරක් ෙනොදැරුවත්- ඒ සඳහා
විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළා කියන එක මම ෙබොෙහොම
ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා. මම හිතන්ෙන් එතුමා අෙප් රෙට් හිටපු
ඉතාම වැදගත් නායකෙයක්. විෙශේෂෙයන් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී
මතක් කරන්නට කැමැති කාරණයක් තිෙබනවා.

[ෙම් අවස්ථාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා
සභා ගර්භයට පැමිණිෙය්ය.]
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேமதகு சனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ
அவர்கள் சபாமண்டபத் ட் பிரேவசித்தார்]
[At this stage His Excellency President Mahinda Rajapaksa entered
the Chamber.]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා කතාව කර ෙගන යන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

එක දවසක් එතුමා මට එක්තරා උදාහරණයක් කිව්වා ගරු
කථානායකතුමනි. එතුමා 1977 පරදින්න කලින් තිබුණ
මැතිවරණය සඳහා ෙසංකඩගල ආසනෙය් ඇවිදින විට එතුමාට
හම්බ වුණා ලු වැඩිම පිරිසකට, අට ෙදෙනකුට රක්ෂා ලැබී තිබුණු
පවුලක්. පවුෙල් නව ෙදෙනකු ඉන්නවා. 1970 - 1977 කාලය තුළ
එම පවුෙල් අට ෙදෙනකුට රක්ෂා දීලා තිබුණා. ඒ ෙගදරට ඇවිද
ෙගන යන්න ටිකක් අමාරු තත්ත්වක් තිබුණත් එතුමාෙග් කට්ටිය
කථා කරලා කියලා තිබුණා අපි උඩට ගිහින් ෙම් පවුෙල්
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[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා]

කට්ටියවත් ෙපොඩ්ඩක් බලලා එමු කියලා. ගිහින් බලන ෙකොට ඒ
ෙගදර, ආර්. ෙපේමදාස මහත්මයාෙග්යි, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන
මහත්මයාෙග්යි photos ෙදකක් ගහලා තිබුණා කිව්වා. 1970 ඉඳන්
1977 වන විට පවුෙල් නව ෙදනාෙගන් අට ෙදෙනකුට රක්ෂා
ලැබුණු පවුලක්. එතුමා මට කිව්වා කවදාවත් රක්ෂා දීලා ඡන්දය
ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා කියලා. ෙද්ශපාලනය කියන්ෙන්
ඒක ෙනොෙවයි කියලා එතුමා මට කියලා දුන්නා. මම හිතන
හැටියට පක්ෂ, විපක්ෂ ෙමොනවා වුණත් එතුමා ෙද්ශපාලනය
ඉතාම ෙහොඳින්, ඉතාම නිවැරදි ෙලස ෙත්රුම් ගත්ත ෙකෙනක්.
මම ඒකයි නැවතත් මතක් කරන්ෙන්. 1994 ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂ ආණ්ඩුව පිහිටුවන්නට හදන විට අපිත් එක්ක අෙප්
ගම්මානවලට ඇවිල්ලා දැවැන්ත ෙලස වැඩ කළ නායකෙයක්.
මම නැවතත් එතුමාව මතක් කරන්ෙන් ෙවන ෙහේතුවක් නිසා
ෙනොෙවයි. බලය නැතිව, අවුරුදු 17ක් තිබුණ ආණ්ඩුවක්
ෙපරළන්න ශක්තිය දුන්න නායකෙයක් විධියට අපි එතුමාව
කවදාවත් අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ කියන එක මතක්
කරනවා. ඉතාම නිර්භීත සහ ෙම් රටට විශාල ෙසේවයක් කළ
නායකෙයක් අපට අහිමි වුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ අහිමි
වීෙමන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටත් -අපි අද එතැන හිටිෙය් නැතත්
- විශාල පාඩුවක් වුණා කියන එකත් මම විෙශේෂෙයන් මතක්
කරනවා.
විෙශේෂෙයන් අද අපත් එක්ක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳ ෙගන
ඉන්න ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මැතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම මෙහේන්ද
රත්වත්ෙත් මැතිතුමාත් - නගරාධිපතිතුමා- ඒ පුතුන් ෙදෙදනාව
එතුමා ෙද්ශපාලනයට ෙගනත් තිෙබනවා. තමන්ෙග් තාත්තා
අරෙගන ගිය ඉතාම නිහතමානී ඒ වාෙග්ම ඉතාම ඍජු කයක්
සහිතව තිබුණ ඒ ෙද්ශපාලන ව ාපාරයට නායකත්වය ෙදන්න
එතුමන්ලාට ශක්තිය, ෛධර්ය ලැෙබ්වා කියා පතනවා. ඒ වාෙග්ම
ඒ පවුෙල් සියලු ෙදනාටම මෙග් ෙශෝකය පකාශ කරමින් අෙප්
ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාට නිවන් සුව අත් ෙව්වායි
පාර්ථනය කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

[අ.භා. 4.12]

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා ( ජාත න්තර මූල
සහෙයෝගීතා අමාත තුමා)
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ
கூட் ைணப் அைமச்சர்)

கம -

சர்வேதச நிதிய

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of
International Monetary Co-operation )

ගරු කථානායකතුමනි, මම හිතන හැටියට ෙම් ගරු සභාෙව්
ඉන්න සියලු ෙදනාෙගන්ම වඩාම දීර්ඝ කාලයක් එතුමාව ළඟින්
ඇසුරු කළ පුද්ගලයා මමයි. ෙමොකද, අපි මහනුවර තිත්ව
විද ාලෙය් ශිෂ යින් වශෙයන් හිටපු කාලෙය් පටන් ඉතාම කිට්ටු
සම්බන්ධයක් තබා ගත්ත ෙදන්ෙනක්. එතුමාෙග් මිතෙයක් හැටියට
අවුරුදු පණහක පමණ කාල පරාසයක් තුළ අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
මැතිතුමාෙග් ශක්තිය ෙමොකක්ද කියලා මට බලන්න පුළුවන් වුණා.
ඇත්ත වශෙයන්ම මම හිතනවා, එතුමා ෙම් ලංකාෙව් ඉතිහාසය
ෙවනස් කළ පුද්ගලෙයක් කියලා. ෙලෝකය දිහා බලන විට,
නායකත්වය දිහා බලන විට අපට කල්පනා කරන්නට පුළුවන්, ෙම්
පුද්ගලයා ෙම් රෙට් ඉතිහාසය ෙවනස් ෙවන්න තරම් ශක්තියක්
තිබුණ පුද්ගලෙයක්ද නැද්ද කියලා. මම හිතන හැටියට සාධක
කිහිපයක්ම නිසා අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා විෙශේෂෙයන්ම
අෙප් කාලෙය් ලංකා ඉතිහාසය ෙවනස් කළ, ෙවනස් කරන්න
ශක්තියක් තිබුණ පුද්ගලෙයක්.

450

ඒක අද ඊෙය් සිද්ධ වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි. එතුමා ආෙව්
මහනුවර පභූ පවුලකින්; ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ පවුලකින්. අපි
පාසල් ශිෂ යින් හැටියට සිටි කාලෙය් මට ෙහොඳට මතකයි, අෙප්
ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මැතිතුමාෙග් අත්තා, ඒ කියන්ෙන් හැරිස්
ෙලව්ෙක් රත්වත්ෙත් මැතිතුමා -දියවඩන නිලෙමතුමා- ඒ කාලෙය්
මාවනැල්ල ආසනෙය් මන්තීවරෙයකු හැටියට ෙම් ගරු සභාව
නිෙයෝජනය කළා. අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාත් මුලින්ම
ෙද්ශපාලනයට ආෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන්. නමුත් ඒ
පක්ෂෙය් තිබුණු කුඩුෙක්ඩුකම් නිසා, එතුමා සුවිෙශේෂී
ජයගහණයක් ලබා ගත්තත් උප නගරාධිපති තනතුරවත් ෙදන්න
කැමැති නැති වුණු නිසා එතුමා ෙද්ශපාලන ජීවිතය ෙවනස් කරලා
ඒ තුළින් ලංකාෙව් ෙද්ශපාලන පවාහයත් ෙවනස් කළා කියලා
අපට කියන්න පුළුවන්.
විෙශේෂෙයන්ම සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් ඒ
සමීපභාවය තුළින් එතුමාට විශාල බලයක්, විශාල ශක්තියක්
තරුණ කාලය තුළ සිටම ලැබුණා. මට ෙහොඳට මතකයි, 1971
කාලෙය් ෙජ්වීපී නැඟිටීම තිබුණු අවස්ථාෙව් ගරු මැතිනියත්, ඒ
කාලෙය් තිබුණු සභාග රජෙය් ඇමතිවරුනුත් යුද හමුදාවත් එක්ක
එච්චර කිට්ටු සම්බන්ධයක් තිබුෙණ් නැහැ කියලා. ඒ අවස්ථාෙව්
ඒ හිදැස් පුරවන්න, ඒ සම්බන්ධය ඇති කරන්න තරුණ අනුරුද්ධ
රත්වත්ෙත් මැතිතුමා තමයි ඉදිරිපත් වුෙණ්. මට ෙහොඳට මතකයි,
ඒ කාලෙය් අපි අරලියගහ මන්දිරයට ගිය අවස්ථාවලදී එතුමා
නිරන්තරෙයන් එතැන සිටියා. ඒ වාෙග්ම ෙඩන්සිල්
ෙකොබ්බෑකඩුව මැතිතුමා සිටියා. ඒ වාෙග්ම අෙප් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා -මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා- සිටියා. ඒ අයට
පුළුවන් වුණා, යුද හමුදාව ගැන ඒ නායකයින් තුළ කිසියම්
දැක්මක් තිබුණා නම්, අවිනිශ්චිතභාවයක් තිබුණා නම් ඒක නැති
කරන්න. ඒ තුළින් 1971 දී පවා අෙප් සමාජෙය් එක්තරා නැම්මක්
ඇති කර ගන්න, ඒ අවුල ෙබ්රන්න එතුමා විශාල ෙසේවයක් කළා
කියලා මම හිතනවා. මට ෙහොඳට මතකයි, ඒ කාලෙය් ෙසේපාල
ආටිගල මැතිතුමා අෙප් යුද හමුදාපතිවරයා වශෙයන් සිටි ෙවලාෙව්
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා ආපු හැම අවස්ථාවකම මැතිනිය
අහනවා, "අනුරුද්ධ, ෙසේපාලලා ෙමොනවාද ෙම්ක ගැන කිව්ෙව්?
ෙමොන විධිෙය් වැඩසටහන්ද ඒ ෙගොල්ලන් කියාත්මක කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්?" කියලා. ඒ ෙවලාෙව්ත් එතුමා
තරුණෙයක් හැටියට වුණත් ලංකා ඉතිහාසයට විශාල ෙසේවක්
කළා.
ලංකා ඉතිහාසය ෙවන පෙව්ශයකට ෙගන යන්න එතුමා
මැදිහත් වුණු ෙදවැනි අවස්ථාව තමයි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය
ශක්තිමත් කරලා විකල්ප රජයක් බවට පත් කරන්න සංවිධානය
කිරීම. 1977 ඒ ෙද්ශපාලන ෙවනස්වීමට පස්ෙසේ ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂය දුර්වල ෙවලා, අභ න්තර ගැටුම් ඇති ෙවලා විෙශේෂෙයන්
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය එක්ක ෙනොෙයක් විධිෙය්
අභ න්තර ගැටුම් තිබුණු අවස්ථාෙව් එතුමියත් එක්ක ඉතාමත්ම
ශක්තිමත්ව සහ පබලව සිටිමින් එතුමියෙග් චිත්ත ෛධර්ය වැඩි
කිරීෙමන් ඒ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අර්බුදකාරී වුණු අවස්ථාෙව්දී
රැක ෙගන ඉදිරි ජයගහණයක් ඇති කරන්න එතුමා මැදිහත් වුණා.
ජයගහණයක් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් ද්විපාර්ශ්වික
පජාතන්තවාදය රැක ගැනීමට එතුමා විශාල ෙසේවයක් කළා. ශී
ලංකා නිදහස් පක්ෂය ශක්තිමත් කරලා ෙම් රෙට්
පජාතන්තවාදයට අවශ පදනම දමන්න එතුමා කවදාවත් අමතක
කරන්න බැරි ෙසේවයක් කළා.
ඒ සෑම අවස්ථාවකම, ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදයට තර්ජනයක්
එල්ල වුණු හැම අවස්ථාවකම එතුමා නිර්භීතව එතුමාෙග් සංවිධාන
ශක්තිය, යුදමය දැනුම තුළින් පජාතන්තවාදී මාවත රැක දුන්නාය
කියලා අපට කියන්න පුළුවන්. ඒ අනුව 1994 දී ලබා ගත්
ජයගහණෙය් විශාල ෙකොටස්කරුෙවක් හැටියට, ඒ ජයගහණය
ලබා ගන්නට විශාල ෙසේවයක් කරපු ෙකෙනක් හැටියට අපට
එතුමාව හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ආපසු හැරී බලන ෙකොට අපට ඒ
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ගැන හිතා ගන්නත් අමාරුයි, ඒ අවස්ථාෙව් වැඩි ඡන්ද එකයි
තිබුෙණ්. ඒ වාෙග්ම සන්ධානයක් ඇති කර ෙගන ඒ ෙවලාෙව්
රජයක් පිහිටුවීෙම් අවස්ථාව තිබුෙණ් අෂ්රෆ් මහත්මයාෙග් ඡන්දය
මතයි. එවැනි අවස්ථාවක විශාල සංවිධාන ශක්තියක් සහ
ෙමෙහයුම් ශක්තියක් තුළින් 1994 රජය ස්ථාපිත කරන්නත් එතුමා
විශාල ෙසේවයක් කළා. ද්විපාක්ෂික පජාතන්තවාදය අර්බුදකාරී වූ
හැම අවස්ථාවකම එතුමාට ඒ ෙසේවය කරන්න පුළුවන් වුණු බව
මම දැක්කා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම 2005 වර්ෂෙය් පැවැති
ජනාධිපතිවරණෙය්දී එතුමා විශාල ෙමෙහයක් කළා. ලංකා
ඉතිහාසය ෙවනස් කරන්න පුළුවන් වුණු සෑම අවධියකම අප
හිතවත් ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා ඉතා තීරණාත්මක
කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කළා. ඒ නිසා තමයි මම කියන්ෙන්, එතුමා
ලංකා ඉතිහාසය ෙවනස් කරන්න තරම් කාර්ය භාරයක් කරපු,
ශක්තියත් තිබුණු, ෙමෙහයුම් ශක්තියක් තිබුණු පුද්ගලෙයක්
කියලා. ඒක තමයි එතුමා ඉතිහාසයට උරුම කරන ෙහොඳම
පදානය. ඒ වාෙග්ම තවත් ෙහොඳ පදානයක් තිෙබනවා. එතුමාෙග්
පරපුෙර් අෙප් හිතවත් ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මන්තීතුමා, මෙහේන්ද
රත්වත්ෙත් නගරාධිපතිතුමා, ඒ වාෙග්ම චානුක රත්වත්ෙත්
මැතිතුමා වැනි දක්ෂ, එඩිතර පුත රත්නයන් බිහි කරලා තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම කාමන් රත්වත්ෙත් මැතිනිය
ගැනත් මම මතක් කරන්න ඕනෑ. එතුමිය අෙප් කාලෙය්මයි
විශ්වවිද ාලෙය් හිටිෙය්. එතුමිය රත්වත්ෙත් මැතිතුමා ෙවනුෙවන්
පුදුමාකාර කැප වීමක් කළා. එක කාලයක ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂයට වැඩ කරලා රෑ යන ගමන් කාර් එක හැප්පිලා කකුල කඩා
ෙගන මාස ගණනක් -මම හිතන්ෙන් මාස 6ක් විතර කියලා- එතුමා
මහනුවර ඉස්පිරිතාෙල් හිටියා. එතෙකොට අපි මහනුවර
ඉස්පිරිතාලෙය් Frazer Memorial Ward එකට ගිහින් බලනවා.
සරමක් විතරක් ඇඳ ෙගන, දාඩිය ෙපරා ෙගන ෙබොෙහොම
අමාරුෙවන් එහි කාමරයකට ෙවලා ඉන්න එතුමාට සිද්ධ වුණා. ඒ
ෙමොෙහොෙත් කාමන් මැතිනිය ඉතාම දැඩි කැප වීමකින්
පරිත ාගශීලීව එතුමාව බලා ගත්තාය කියන එක මම මතක්
කරන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් ඉතිහාසයට විශාල ෙසේවයක් කරපු,
ඉතිහාසය ෙවනත් මාවතකට ෙගනිච්ච නායකයකුෙග් අභාවය
ගැන අෙප් කනගාටුව සහ අෙප් ෙශෝකය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ
කරනවා.
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා තමයි ලංකාෙව් මෑත
ඉතිහාසෙය් හිටපු ෙහොඳම දියවඩන නිලෙම්. එතුමාෙග් පියතුමා
අසනීප ෙවලා ඉන්න කාලෙය් දියවඩන නිලෙම් හැටියට වැඩ
කෙළේ ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමායි. මම හිතන
විධියට ඒ කාලෙය් එතුමාට අවුරුදු 25ක්, 30ක් විතර ඇති. ඉතාම
ලස්සන ෙහොඳ ෙපනුමක් තිබුණු එතුමා ෙහොඳම ෙපරහැරක් කරපු
ෙකෙනක්. අෙප් ආගෙම් හැටියට එතුමාට ඒ පිනම ඇති නිවන්
දකින්න. ෙම් අවස්ථාෙව් අපි සියලු ෙදනාම ෙවනුෙවන් අෙප් හිත
මිත ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාට නිවන් සැප
ලැෙබ්වායි පාර්ථනා කරනවා. ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාෙග්
මැතිනිය, දරුවන් සහ ඥාතින් සියලු ෙදනාටම අෙප් බලවත්
ෙශෝකය දන්වා යවන ෙලස ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් වචන ස්වල්පය
අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 4.23 ]

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා (මහජන සම්බන්ධතා
හා මහජන කටයුතු අමාත තුමා)
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா - மக்கள் ெதாடர் ,
மக்கள் அ வல்கள் அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva - Minister of Public Relations
and Public Affairs)

අති ෙගෞරවණීය කථානායකතුමනි, සියලු ෙදනාම කථා කෙළේ
ගරු ෙජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාෙග් ෙද්ශපාලන
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ජීවිතය හා පාසල් සමය පිළිබඳවයි. මට ෙමතැනදී මතක් ෙවනවා
පැරණි කවියක්. මම ඒ කවිෙයන් පද ෙදකක් කියන්නම්.
පින් මඳ පුතුන් සියයක් ලදුවත්
ගුණ නැණ ෙබෙලන් යුතු පුතුමය ඉතා

නිසරු
ගරු

ෙම් කවිය රත්වත්ෙත් මැතිතුමාට ෙබොෙහොම ගැලෙපන
කවියක්. ෙනොෙයක් පවුල්වල දූ දරුෙවෝ ඉන්නවා. විභාග පාස්
ෙවනවා; තනතුරු දරනවා; මඟුල් ෙම්සයකට වාඩි ෙවන්න බැහැ.
ෙදමවුපියන්ෙග් මරණෙය්දී සමහර ළමයින් එනවා; සමහර
ළමයින් එන්ෙන් නැහැ. නමුත් රත්වත්ෙත් මැතිතුමාෙග් පවුල -ඒ
දරුවන් තුන් ෙදනා- එක දම්වැලක පුරුක් වාෙග්යි ඉන්ෙන් ගරු
කථානායකතුමනි. හරියට ඔබතුමන්ලාෙග් පවුල වාෙග්. ඩී.ඒ.
රාජපක්ෂ මැතිඳුන්ෙග් පවුෙල් උදවිය වාෙග් එක දම්වැලක පුරුක්
වාෙග් එකට ඉන්ෙන්. ඒකයි මනුෂ ත්වයට අවශ වන්ෙන්.
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාව මම නම් කරන්ෙන්
ෙද්ශපාලනඥයකු හැටියට වැඩිය වීරවරයකු හැටියටයි. බියගුල්ලා
තත්පරෙයන් තත්පරය මැෙරනවා; විනාඩිෙයන් විනාඩිය
මැෙරනවා; පැෙයන් පැය මැෙරනවා. වීරයා මැෙරන්ෙන් නිවන්
දකින තුරු එක වරයි. වීරයා හැම දාම මැෙරන්ෙන් නැහැ.
කිස්තු පූර්ව 161 දී එළාරෙග් පාලනෙයන් ෙම් රට පළමුෙවන්
මුදා ගත්ෙත් දුටුගැමුණු කියන වීරවරයායි. ෙම් අය වීරවරුන්.
ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මැතිතුමාෙග් පියා වැෙටන්ෙන් වීරවරුන්ෙග්
ගණයට. 1055-1110 යුගය, පළමුවන විජයබාහු රජතුමාෙග්
ෙපොෙළොන්නරු යුගය. ෙචෝල ආකමණෙයන් පස්ෙසේ ෙචෝල
ආකමණිකයන් පලවා හැරිය. මහා විජයබාහු රුහුෙණ්; දුටු
ගැමුණු රුහුෙණ්. අමතක කරන්න එපා, ෙම්ක. ෙමොකක්ද වුෙණ්?
1055 සිට අවුරුදු 55ක් රුහුෙණ් රජ්ජුරුෙවෝ ෙම් රට පාලනය
කළා. ඒක ඉතිහාසය. 1415 සිට 1467 දක්වා රජකම් කළ
හයෙවනි පරාකමබාහු මහ රජතුමා අවසානෙය් සිංහලය
එක්ෙසේසත් කළ ශී ලංකාෙව් රජතුමායි. කාලයක් යාපනෙය් බලය
තිබුෙණ් පභාකරන්ලා වාෙග්ම කට්ටියකට.
අවුරුදු තිහක් පභාකරන්ෙග් බලය තිබුෙණ්. සපුමල් කුමාරයා
පිටත් කෙළේ 1449 දී. අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාත්
වීරවරෙයක්. එදා සපුමල් කුමාරයා 1449 දී යාපනයට ගියා.
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියෙග් ආණ්ඩුෙව්
සපුමල් කුමාරයා අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමායි. එතුමා
යාපනෙය් සිංහ ෙකොඩිය එෙසව්වා. 1581-1593 දක්වා රජ කළ
සීතාවක පළමුවන රාජසිංහ රජතුමා 1562 පැවැති මුල්ෙල්රියා
සටෙන්දී පෘතුගීසීන් 1,600ක් -විෙද්ශීය ආකමණිකයන් 1600ක්මරලා දැම්මා. ඇත්ත වශෙයන්ම එතුමාව එදා හැඳින් වූෙය් කවුරු
ෙලසටද? ආසියාෙව් මහා ඇෙලක්සැන්ඩර් හැටියටයි. ෙම්
ඉතිහාසෙය් තිෙබන ෙද්වල්. මම කියන ෙද්වල් ෙනොෙවයි.
කිස්තු වර්ෂ 1591-1604 දක්වා කන්ද උඩරට මධ ම
කඳුකරෙය් පළමුවන විමලධර්මසූරිය මහ රජතුමාෙග් රාජ
සමෙය්දී 1594 දන්තුෙර් සටෙන්දී ෙමොකක්ද වුෙණ්? පෘතුගීසි
හමුදාව අන්ත පරාජයට පත් කළා. 1603 දී පැවැති බලන සටෙන්දී
25,000ක් පමණ වූ අසෙව්දුෙග් පෘතුගීසි හමුදාව පලවා හැරියා.
ෙම්වා ඉතිහාසය. ඉතිහාසෙය්, හැම දාම රටක් ෙවනුෙවන්
ෙකෙනක් බිහි වුණා. දැන් ෙමය කියන ෙකොට කියයි,
ජනාධිපතිතුමා ෙම් සභා ගර්භෙය් ඉන්න නිසා මම ෙමය කිව්වායි
කියලා. නැහැ, ඉතිහාසය සඟවන්න බැහැ. එදා අනුරුද්ධ
රත්වත්ෙත් මැතිතුමා ෙනොසිටියා නම් නිර්භීතව ඒ ගමන යන්න
කාටවත් බැහැ.
ෙහලිෙකොප්ටරය අතරමං වුණු ෙවලාෙව් එතුමා හඬා
වැළපුෙණ් නැහැ; පාංශුකූලය ෙදන්න කියලා ෙටලිෙෆෝන් කෙළේ
නැහැ. එතුමා වීරත්වෙයන් සිටියා. එෙහම නම් එදාත් ෙම් වීර
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නාමාවලිය ඉතිහාසෙය් සඳහන් වනවා. ෙම් වීර නාමාවලියට
රත්වත්ෙත් මැතිතුමාෙග් නමත් එක්ක ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන
පක්ෂවලින් සන්ධානය ඇතුළු ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඒ කාලයට
එක්කහු ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නම් ඒ කාලයට එක්කහු වන ෙකොට
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් කාර්යාල - Rosmead Place එෙක්
ෙව්වා, Darley Road එෙක් ෙව්වා, ශාඛා සමිති මට්ටමින් ෙව්වාසංවිධානය කරලා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් තදබල ආඥාදායක
තත්ත්වයට විරුද්ධව මහ පාරට බැහැලා, ෙකොළඹ සිට කතරගම
දක්වා පාද යාතාවක් යන්න පුළුවන් වුෙණ් ෙමන්න ෙම් වර්තමාන
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාටයි. එදා අනුරුද්ධ
රත්වත්ෙත් මැතිතුමා එතුමාෙග් නායකත්වයට අත් වැල් බැඳ
ෙගනයි ඒ ගමන ගිෙය්.
ෙම් රෙට් පවුල් සිටියා; රජ පවුල් සිටියා. වාසනාවට එදා ඒ රජ
පවුල්වලට විරුද්ධව ෙබෝර්ඩ් උස්සන්න කවුරුත් සිටිෙය් නැහැ;
රාජ ෙනොවන සංවිධාන සිටිෙය් නැහැ. එම නිසා ඒ රජවරුන්ට
වැඩ කර ෙගන යන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වාෙග්ම අනුරුද්ධ
රත්වත්ෙත් මැතිතුමාට වැඩ වර්ජන මැදින් තමන්ෙග් ෙසේවය කර
ෙගන යන්න පුළුවන් වුණා. හම්බන්ෙතොටින් ගත්ෙතොත් ඩී.එම්. හා
ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ පවුල්, මාතරින් ගත්ෙතොත් එස්.ඒ. විකමසිංහ පවුල්,
ගාල්ෙලන් ගත්ෙතොත් ආචාර්ය විජයානන්ද දහනායක මැතිතුමාෙග්
පවුල්, සීතාවක රාජධානිෙයන් ගත්ෙතොත් පිලිප් ගුණවර්ධන,
ෙරොබට් ගුණවර්ධන පවුල්, සියනෑ ෙකෝරලෙයන් ගත්ෙතොත් ෙදොන්
ස්ටීවන් ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් පවුල්, බණ්ඩාරනායක
මැතිතුමාෙග් පවුල්, ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මැතිතුමනි, ෙගෞරවනීය
කථානායකතුමනි, මධ ම කඳුකරෙය් කන්ද උඩ රටින් ගත්ෙතොත්
රත්වත්ෙත් පවුල් ලංකාෙව් සිටියා. ඒ උදවිය තමයි එදා දළ දා
මාලිගාෙව් පවා ඒ ස්ථානය ලැබුෙව්. අමතක කරන්න එපා, රජ
රටින් ගත්ෙතොත් ෛමතීපාල ෙසේනානායක මැතිතුමන්ලා, ෙක්.බී.
රත්නායක මැතිතුමන්ලා, සී.පී. ද සිල්වා මැතිතුමන්ලා. ෙම් වාෙග්
ජන නායකෙයෝ ඉතිහාසගත වනවා.
අද අපි ෙම් ෙශෝක පකාශය කරන්ෙන් ෙවන ෙශෝක පකාශයක්
කරනවා වාෙග් ෙනොෙවයි. එදා රජවරු රජ කරන සමෙය්
ෙපොෙලොන්නරුෙව් මහා පරාකමබාහු රජතුමාෙග් අභාවය
ෙවනුෙවන් ෙශෝක පකාශයක් කළා නම් ෙම් විධියටම කථා
කරන්න ඇති. ඒක පුනරුත්පත්තිය ෙවන්න ඇති. අද ෙම් ෙශෝක
පකාශය කරන්ෙන් සැබැවින්ම වීරවරයකුෙග්, සැබැවින්ම
නායකයකුෙග්, සිනහෙවන් මුහුණ දුන් නායකයකුෙග්, නිර්භීතකම
පිරුණු නායකයකුෙග්, අවංක නායකයකුෙග්, නිහතමානි
නායකයකුෙග්,
ෙහොඳ
ජවයක්
තිබුණු
නායකයකුෙග්,
පාතිහාර්යයක් බඳු මහා ෙද්ශපාලනඥයකුෙග් අභාවය
ෙවනුෙවනුයි.
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාෙග් සිහිනයක් වශෙයන් තිබුණු
ෙද්වල් සැබෑ වුණා. ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මැතිතුමනි, ඔබතුමා
මන්තීවරයකු කළා; මන්තීවරයකු වුණා. එතුමා ඒ පසු පස සිටියා.
ඔබතුමාෙග් සෙහෝදරයා නගරාධිපති ෙකනකු කළා; නගරාධිපති
ෙකනකු වුණා. ඔබතුමාෙග් බාල සෙහෝදරයා ව ාපාර ක්ෙෂේතෙය්
ජීවමානව ඉන්නවා. ඉතින් එතුමාට පුතුන් තුන්ෙදෙනක් ඉන්නවා.
නිවන් දකින්න ඊට වඩා ෙදයක් ඕනෑ නැහැ. පුතුන් තුන්ෙදනකු
ලබනවාය කියන්ෙන් ෙලෝවා මහා පාෙය් ගල් කණු -අෙප්
සූරියප්ෙපරුම මන්තීතුමා ගණන දන්නවා ඇති. එක්දහස්
ගණනක්ද ෙකොෙහේද තිෙබනවා. මා ගණන දන්ෙන් නැහැ. මට
මතක නැහැ- ෙකොපමණ තිබුණත් ෙලෝවා මහා පායවල් දහසක්
හදන්න ෙම් පුතුන් තුන්ෙදනා ඇති. ඉතින් මා මීට වඩා යමක් කථා
කරන්ෙන් නැහැ.
ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පියා සිරගත
ෙවලා සිටියදී මධ ම කඳුකරෙය් ඒ උසාවියට මාත් ගියා.
ඔබතුමාෙග් මෑණිෙයෝ කුඩයක් අෙත් තබා ෙගන උසාවිෙය්
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ඇතුෙළේ ඉඳ ෙගන හිටපු ආකාරය මට තවම මතකයි. එක්සත්
ජාතික පක්ෂය එදා ඔබතුමාෙග් පියාට, ඔබතුමාට, ඔබතුමාෙග්
සෙහෝදරයාට ඒ තෑග්ග දුන්නා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය දුන්නු ඒ
තෑග්ග වීරත්වයට තවත් උදව්වක් කළාය කියලා මා විශ්වාස
කරනවා. කකුලක් බැරිව සිටියත් එතුමා අඬා ෙදඩුෙව් නැහැ.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒ වාෙග් වීරත්ව කිහිපයක් ලබා දීලා
තිෙබනවා. අෙප් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා එදා සිරභාරයට දැම්මා.
තමන්ෙග් මෑණියන් අවසාන හුස්ම ෙහළන අවස්ථාෙව් එතුමිය
බලන්න එන්නවත් එතුමාට ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. ඉතින් ෙමවැනි
ඉතිහාසයක් තිබියදී හැම ෙදයටම මුහුණ දුන්ෙන් ඔබතුමාෙග්
පියායි; ඔබතුමාෙග් මවයි; ඔබතුමාෙග් සෙහෝදරෙයෝයි.
එෙහම නම් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැටියටත්, මම
ෙපෞද්ගලිකව ආදරය කරපු නායකෙයක් හැටියටත්, මධ ම
කඳුකරෙය් සිටි හිත ෙහොඳ නායකෙයක් හැටියටත් එතුමා නිවන්
සුව ලබන්න ඉස්ෙසල්ලා නැවතත් ෙම් මාතෘ භූමිෙය්ම ඉපෙදන්න
එතුමාට වාසනාව ලැබිලා තව තවත් පිං දහම් කර ගන්න ලැෙබ්වා
කියලා පාර්ථනා කරනවා. නිවන් දකින්න ෛමතී බුදු හාමුදුරුෙවෝ
බුදු ෙවනකම් ඉන්න ඕනෑ නැහැ. මම ඊෙය් ෙපෙර්දා ආනන්ද
ෛමතී හාමුදුරුවන්ෙග් ෙපොතක් කිෙයව්වා. පස් පව් දස
අකුසල්වලින් ෙතොරව ජීවන මඟ ෙගන යනවා නම් අපට නිවන්
දකින්න මාර්ගය තිෙයනවා කියලා ඒ ෙපොෙත් සඳහන් ෙවලා
තිෙයනවා. ගරු අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් ආදරණීය නායකයාෙණනි,
ඔබ නැවත ෙම් ලක් බිෙම් ඉපදිලා ෛමතී බුදු හාමුදුරුවන් නිවන්
දකින්න ෙපර ඔබට නිවන් සුව අත්ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ශී විකමරාජසිංහ රජතුමා කියාපු කවියක්
මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් ෙවනවා:
උතුම් රාජ ෙල් ටික මෙග තිෙබන
විකුම් සිහල පරපුර මෙග සිටින
ෙනතින් කඳුළු ෙනොහරිමි දිවි තිෙබන
ඉතින් ආයුෙබෝවන් ලක් මවුනි

තුරු
තුරු
තුරු
ගරු

එතුමාෙග් පුතුන් හට මා කියන්න කැමැතියි, "ඔෙබ් පියාත්
එෙහමයි; ඔබලාත් එෙහමයි" කියලා.
ස්තුතියි, ගරු
කථානායකතුමනි.
[4.35 p.m.]

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Mr. Speaker, on this occasion, I stand up to pay
tribute to a great leader who served our people and this
country without any bias or favour.
The late Hon. General Anurudha Ratwatte was a
friend of my family. As the Hon. (Dr.) Sarath
Amunugama said, my brother, Rajendran, the Hon.
Anurudha Ratwatte and he were Trinitians who schooled
together and my brother always considered him a friend
who was very helpful and who was there during need.
In the 1970-77 period, though there were so many
inhibitions to travel abroad, the Hon. Anurudha Ratwatte,
who was then a Coordinating Secretary to the Prime
Minister, was of great help to the people of Indian origin
in Kandy, who had so many needs to go to India on
several occasions. I can remember, in 1994, there were
nine Trinitians in Parliament and there was a felicitation
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ceremony, on which occasion I first met the Hon.
Anurudha Ratwatte.
During his period in this House from 1994 to 2000, he
was a very powerful Minister, the Minister of Power and
Energy as well as the Deputy Minister of Defence. He
was an aristocrat with a majestic personality, but we were
able to approach him and he would never say no. He
always obliged us to serve our people or even on personal
matters. That way, we were able to relate to him as a
friend, to look up to him as a leader and he was a great
personality.
When he was Deputy Minister of Defence in 1998,
there was a request from the Hindus that they wished to
visit the Thiruketheeswaram Temple on Maha Shivaratri
Day. This was a special request because that area was
under the control of the Army and there were no civilians
living around that temple. But, there was a request that we
wished to visit the Temple on the occasion of Maha
Shivaratri. It was the Hon. Anurudha Ratwatte who gave
us permission to go there and participate in religious
ceremonies on that holy day. At that time, though it was
under the control of the Army, the temple had been
maintained so well and clean. We were able to perform
our sacred duties without hindrance and with great
appreciation at the way that temple had been protected by
the forces at that time. This, we thought, was because of
the unbiased leadership of this great man who was then
Deputy Minister of Defence.
Subsequently, the people of the plantations had
electricity. They see light today mainly because of the
Hon. Anurudha Ratwatte who was then Minister of
Power and Energy. In 1989, the Hon. Ranjan Wijeratne
made a speech in this House and said that though the
plantations brought in 60 to 70 per cent of foreign
exchange at that time, no money from the State had been
spent on the upliftment of the life of the plantation people.
But in 1994, when the Hon. Anurudha Ratwatte assumed
office as the Minister of Power and Energy, electricity
was supplied to the plantation houses by the State from
State funds. Prior to that, every estate was considered as
private property and to draw electricity lines from the
street to the line rooms, the workers themselves had to
pool their resources or draw loans from banks to pay for
the pulling up of electricity lines from the road to the
estate housing. It was the Hon. Anurudha Ratwatte who
made a change for the first time and from 1994, electricity
was provided by the State at State expense up to the
doorstep of the plantation houses. This was a major
change because before that they did not receive State
assistance for this. In 1994, only 30 per cent of the houses
in the plantations had electricity but today 80 per cent of
plantation houses have electricity. This is solely because
of the initiative taken by the late Hon. Anurudha
Ratwatte. His breakthrough in providing State funds for
development in the plantations was followed through later
by the Ministry of Livestock Development and Estate
Infrastructure which was created in 1996.
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On this occasion, we pay tribute to a great leader, a
leader who shone as a Deputy Minister of Defence, who
was elevated to the position of a General in this country.
We also pay tribute to him for the services he rendered to
the people of Kandy, the people in the plantations, the
people of Indian origin who cherish his memories and
will always be grateful to him.
On this occasion, I convey my sincere condolences to
the family of the late Hon. General Anurudha Ratwatte.
We are glad that his services are going to be continued by
his two sons who are in politics today: one in this House
and one leading the people of Kandy. The Hon.
Anurudha Ratwatte started serving the people of Kandy
from 1971 and during the period 1970-1977, he was the
person whom the people of Kandy approached because
Kandy was then represented by the UNP and with a
Government of the SLFP, he was the link to provide
services to the people of Kandy. I wish to end my speech
by saying that we hail this great man.
Thank you.
[අ.භා. 4.44]

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා (උසස් අධ ාපන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க - உயர் கல்வி பிரதி
அைமச்சர்)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake - Deputy Minister of
Higher Education)

ගරු කථානායකතුමනි, අභාවපාප්ත අෙප් ගරු අනුරුද්ධ
රත්වත්ෙත් කැබිනට් ඇමතිතුමා, ආරක්ෂක නිෙයෝජ ඇමතිතුමා,
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් ෙම් උත්තරීතර සභාෙව්
ෙශෝකය පකාශ කරන අවස්ථාෙව් වචන ස්වල්පයක් කථා
කරන්නට ලැබීම භාග යක් ෙකොට සලකනවා.
ගරු කථානායකතුමනි ඔබතුමා දන්නා පරිදි, ඔබතුමාත් මාත්
ඇතුළු විශාල පිරිසක් දියවන්නා ඔය තරණය කරලා 1989 දී ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් මහා භීෂණයක් තිබුණු අවස්ථාවකයි.
වත්මන් ජනාධිපති අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇතුළු
විපක්ෂෙය් සිටි අපි එදා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අත ලකුණින්
තරග කරලා තමයි ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය කෙළේ. ඒ ෙවන
ෙකොට ෙම් රෙට් තිබුණ භීෂණ තත්ත්වය පිළිබඳව අධ යනය
කරලා, වර්තමාන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ එවකට විපක්ෂ
නායිකා සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් පධානත්වෙයන්
මානව හිමිකම් කමිටුවක් ආරම්භ කරලා, ෙම් රෙට් රාජ
තස්තවාදයට විරුද්ධව විශාල ෙලස අරගල කරන අවස්ථාෙව්දී,
ෙම් රෙට් මානව අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් අෙප් ඒ කමිටුව ෙපනී
සිටිද්දී, ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා අපට මහා
ශක්තියක් වුණා. එතුමා පමණක් ෙනොෙවයි, විපක්ෂෙය් අපි විශාල
පිරිසක් ඒ සටෙන් සිටියා.
ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා අපි හැඳින ගත්ෙත්
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්නට ෙබොෙහෝ කලකට ෙපර. මා
ෙපෞද්ගලිකව එතුමා හඳුනා ගත්ෙත් 1983 දී මාතෙල් මහ නගර
සභාෙව් නගරාධිපති අෙප්ක්ෂකයා වශෙයන් ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙයන් මා තරග කරද්දීයි. ඊට ෙපරාතුව අපි එතුමා ගැන දැන
ෙගන, අහ ෙගන තිබුෙණ් 1971 ෙම් රෙට් ඇති ෙවච්ච ජනතා
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් කැරැල්ල සමෙය්යි. ගරු කථානායකතුමනි,

457

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා]

මම හිතන හැටියට ඔබතුමාත් ඒ කාලෙය් ආරක්ෂක ෙසේවෙය්
සිටිෙය්. ඒ කාලෙය් එතුමා සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග්
ෙසවණැල්ලක් වාෙග් ඉඳිමින්, ඒ කැරැල්ල මැඩපැවැත්වීෙම්
කටයුතුවලට අවශ උපෙදස් ෙදමින් සහෙයෝගය දුන්නා වූ
ෙකෙනක්.
ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා උතුෙර් යුද්ධය නිමා
කිරීම සඳහා දැඩි පයත්නයක් දරපු ෙද්ශෙපේමී නායකෙයක්. එතුමා
යාපනය අර්ධද්වීපය ජය ෙගන එහි ජාතික ෙකොඩිය ෙලළ
ෙදවන්නට දීපු අභීත නායකත්වය එදා ෙම් රෙට් සියලුම ජන
ෙකොටස්වල පැසසුමට ලක් වුණා. ෙමතැනදී අපි එක ෙදයක්
පැහැදිලිව මතක් කරන්නට ඕනෑ. එතුමා ෙද්ශෙපේමිෙයක්.
ෙද්ශීයත්වය අගය කරපු ෙකෙනක්. හැබැයි, එතුමා ජාතිවාදිෙයක්
නම් ෙනොෙවයි. එතුමා කිසිම ආකාරයකින් ජාතිවාදී හැඟීමකින්
යුතුව කටයුතු කෙළේ නැහැ. ඒකීය රටක්, ඒකීය ශී ලංකාවක් තිබිය
යුතුයි, ඒ රට තුළ සියලු ජාතීන්ට ජීවත් වීෙම් අයිතිය තිබිය යුතුයි
කියන එක පතිපත්තියක් වශෙයන් පිළිෙගන රට ෙදකඩ කිරීමට
විරුද්ධව තමයි, හමුදා ආභාෂය ලබා තිබුණ ෙද්ශපාලනඥයකු
විධියට එදා එතුමා කටයුතු කෙළේ.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම පක්ෂය ගැන කල්පනා
කරන ෙකොට, අවුරුදු 17ක් ෙබොෙහොම පසුගාමී තත්ත්වයකින්
තිබුණ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ජයගාහී මාවතට ෙයොමු කිරීම
සඳහා එතුමා තුළ තිබුණ උට්ඨාන වීර්යය, දැක්ම සහ ඒ සැකසූ
පතිපත්ති ෙබෙහවින් ඉවහල් වුණා. මෙග් පිටුපසින් ඉන්න අෙප්
ගරු ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ඒකට සාක්ෂි දරනවා.
එදා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ජයගහණය කරා ෙමෙහවීෙම් පළමු
වැනි ෙවඩි මුරය තබන්න අඩිතාලම දැම්ෙම් මාතෙලන්. ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙයන් මාතෙල් නිෙයෝජනය කරපු එකම මන්තීවරයා
වශෙයන් මා ෙකෙරහි විශ්වාසය තියා ෙගන මාතෙලන් තමයි ඒ
අභිෙයෝගයට මුහුණදීම ආරම්භ කෙළේ. එතැනින් ආරම්භ කරපු ඒ
සටන ෙනොනවත්වා ෙම් දිවයිෙන් අස්සක් මුල්ලක් නෑර සෑම
දිස්තික්කයකම, සෑම ආසනයකම කළා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
ජාතික සංවිධායකයා වශෙයන් එදා එතුමා ගත්ත කියාදාමය තුළින්
අවුරුදු 17කට පස්ෙසේ 1994 දී නැවතත් ෙම් රෙට් ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂය පමුඛ රජයක් බිහි කිරීෙම් ශක්තිය, වරම ලැබුණා. ෙම්
විධියට පක්ෂය ෙවනුෙවන් අමිල ෙසේවාවක් කරපු ෙම් ජන
නායකතුමා රත්වත්ෙත් පවුලට පමණක් ෙනොෙවයි, කන්ද උඩ
රටට ආෙලෝකයක්. එතුමාෙග් ඥාති සම්බන්ධකම් මාතෙල් පුරා
විසිරී පැතිරී පවතිනවා. රත්වත්ත ගාමය පවතින්ෙන්ත් මාතෙල්
දිස්තික්කෙය්. ඒ ඥාතිත්වයට වාෙග්ම එතුමා මාතෙල්
දිස්තික්කයටත් විශාල ආදරයක් දැක්වූවා. ඒ දිස්තික්කය ජය
ගැනීෙම් වැඩසටහන්වලදී
එතුමා විපක්ෂෙය් මන්තීවරයකු
වශෙයන් ඉඳ ෙගනත් මට පුදුම සහෙයෝගයක් දුන්නා. මට පුදුම
ශක්තියක් දුන්නා.
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ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මට මතක් ෙවනවා, ෙම්
අවස්ථාෙව් සිහි ෙනොකරම බැරි කාරණයක්. එතුමා අවාසනාවන්ත
විධියට එක්තරා අවස්ථාවකදී accident එකකට මුහුණ දීලා
ෙරෝගාතුර ෙවලා ''ෙල්ක් සයිඩ්'' ෙරෝහෙල් පතිකාර ලබන
අවස්ථාෙව්දී, මාත් ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියත්
එතුමා බලන්න ගියා. කාමන් රත්වත්ෙත් මැතිනියත් එතැන හිටියා.
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ෙමොන තරම් රත්වත්ෙත්
මැතිතුමාට ආදරය කළාද, ඇලුම් කළාද, ෙමොන තරම් ෙගෞරවයක්
තිබුණාද කිව්ෙවොත්, මට අද වාෙග් මතකයි, එතුමියට වාවා ගන්න
බැරිව ඇඬුම් ආවා. ඒ අසනීප තත්ත්වෙයන් මිදුණාට පසු කකුෙල්
ආබාධය තිබුණා වුණත්, ඒ ආබාධිත තත්ත්වය ෙම් රෙට් ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් ජාතික සංවිධායක වශෙයන් එතුමා ෙගන ගිය
කියාදාමයට කිසි ෙසේත් බාධාවක් වුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග් ෙහොඳ
ස්ථීරසාර දැඩි අධිෂ්ඨානයක් තිබුණ එතුමා, එතුමාෙග්
ජයගහණෙය් ඉලක්කය කරා ගමන් ගත්තා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම සන්ෙතෝෂ වන තවත්
කාරණයක් තිෙබනවා. එදා ජාතික ෙකොඩිය යාපනෙය් ෙලළ දුන්
අවස්ථාෙව්දී එතුමාට ජනරාල් පදවිය දිය යුතුයි කියන ෙයෝජනාව,
ඒ අදහස ඉස්සර ෙවලාම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ
හදිසි නීති විවාදෙය්දී පවත්වපු මෙග් කථාෙව්දීයි.
එතුමාෙග් අතින් ගිලිහුණු ඒ ෙද්ශපාලන ධජය, ජාතික
නායකත්ව ධජය එතුමාෙග් පුතණුවන් ෙදෙපොළක් අද අත් පත්
කරෙගන තිෙබනවා. ඒ දරුවන් ෙදෙදනාට ඒ මඟ ෙහළි ෙපෙහළි
කර දුන්ෙන් ෙම් අභීත නායකයායි. ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමා, මෙහේන්ද රත්වත්ෙත් මහනුවර මහනගර
සභාෙව් පුරපතිතුමා, ව ාපාරික ෙලෝකෙය් ජීවත් වන චානුක
රත්වත්ෙත් මැතිතුමා -ෙම් දරුවන් තිෙදනා- ඒ ගිලිහුණු ධජය අතට
ෙගන ෙම් රෙට් ෙභෞමික අඛණ්ඩතාවය ආරක්ෂා කරමින් ෙම්
රෙට් ජනතාවට ෙසේවය කරන්න සැදී පැහැදී සිටිනවා. ඒ නිසා අපි
ඒ අයට සුබ පතනවා, ආශීර්වාද කරනවා, සිය පියාණන් ගමන් ගත්
මඟ ගමන් කරන්න හැකියාව ලැෙබ්වා කියලා.
ගරු අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා ෙබොෙහොම නිහතමානී
ෙකෙනක්. ෙබොෙහොම දැකුම්කලු හිනාවක් තිෙබන පිය වචන කතා
කරන ෙකෙනක් වාෙග්ම උසුළු විසුළු කරන නායකෙයක්. කුඩා
ළමයකු වාෙගයි ඇතැම් විට අපිත් සමඟ හැසිෙරන්ෙන්. ඒ
තත්ත්වය ආරක්ෂා කර ගනිමින් කටයුතු කර ෙගන යන්න ෙම්
දරුවන් ෙදපළටත් හැකි ෙව්වායි කියා මා පාර්ථනා කරනවා. ඒ
මැතිනියටත්, දරුවන් තිෙදනාටත්, පවුෙල් අනිකුත් සියලුම
ඥාතීන්ටත් මාතෙල් දිස්තික්කෙය් පගතිශීලී ජනතාව ඇතුළු සියලු
ජනතාවෙග් ෙශෝකය ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කරන අතර, ගරු
කථානායකතුමනි, ඒ ෙශෝකය එම පවුෙල් සියලු ෙදනා ෙවත
දන්වා යවන ෙලස ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිමින්, එතුමාට
අජරාමර නිවන් සුව අත් ෙව්වායි කියා පාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ
ෙවනවා.

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම එතුමා 1994 වර්ෂෙය්
වාරිමාර්ග, විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමතිවරයා වශෙයනුත්, රාජ
ආරක්ෂක නිෙයෝජ
ඇමතිවරයා වශෙයනුත් අපි වාෙග්
මන්තීවරුන්ට විශාල සහෙයෝගයක් දුන්නා. එතුමා ඒ ඇමති ධුරය
තුළ කටයුතු කරමින් අෙප් ගම් නියම්ගම් ආෙලෝකවත් කරමින්
කරපු ෙසේවාව අදත් ඒ පෙද්ශවල ජනතාව ෙබොෙහොම කෘතෙව්දීව
සිහි කරනවා.

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා (පුද්ගලිකපවාහන ෙසේවා
අමාත තුමා)

ගරු කථානායකතුමනි, දීර්ඝ ඉතිහාසයක් සහිත එතුමාෙග්
චරිතාපදානය ඇතුළත් ෙපොතක් පසු ගිය කාලෙය් එළි දැක්වූවා. ඒ
ෙපොෙත් තිෙයනවා එතුමාෙග් පරම්පරාව ගැන; එතුමාෙග් ජීවිත
රටාව ගැන; එතුමා මුහුණ දුන් අභිෙයෝග ගැන. ඒ සියල්ල ගැන
දැන් කථා කරන්න ෙව්ලාවක් නැති වුණත්, ඒ ෙපොත අරෙගන
බැලුෙවොත් ඕනෑ ෙකනකුට එතුමා ගැන හිතා ගන්න පුළුවන්
ෙවනවා.

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් කඳුකර පෙද්ශය
නිෙයෝජනය කරන ෙකෙනක් හැටියට මට මතක් ෙවනවා,
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සාමාජිකෙයක් හැටියට මම ෙද්ශපාලන
ක්ෙෂේතයට ඇතුළු වන ෙවලාෙව්, එවකට ජාතික සංවිධායකවරයා
හැටියට හිටපු දිවංගත ගරු අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා මාව
සම්මුඛ පරීක්ෂණයට භාජනය කළ ආකාරය. එතුමා එදා මට දුන්න
ඔවදන තමයි, "නිහතමානීකම සහ ජනතාවත් එක්ක උෙරන් උර

[අ.භා. 4.52]

(மாண் மிகு சீ. பி. ரத்நாயக்க ேசைவகள் அைமச்சர்)

தனியார் ேபாக்குவரத் ச்

(The Hon. C.B. Rathnayake - Minister of Private Transport
Services)
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ගැටිලා කටයුතු කිරීෙමන් හැම දාම ජනතාව දිනා ෙගන ඉදිරියට
යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ කටයුත්ෙත් නියැෙලන්න. ඔබට සුබ
අනාගතයක් තිෙබනවා." කියන එක. ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන්
සතුටු ෙවනවා, එදා එතුමා ඒ දුන්නු ඔවදනත් එක්ක ෙම්
ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් වසර 16ක්, 17ක් පමණ රැෙඳන්න මට දැන්
අවකාශය සැලසී තිබීම ගැන. එතුමා එදා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
ජාතික සංවිධායකවරයා හැටියට, එදා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය
ආසන 08ට වැටුණු ෙවලාෙව් එය ෙගොඩ ගැනීෙම්දී මහා පතාක
ෙයෝධෙයකු හැටියට කටයුතු කරපු ආකාරයත්, අප දිරිගන්වපු
ආකාරයත් මට ෙහොඳට මතකයි.
ගරු කථානායකතුමනි, ශී දන්ත ධාතූන් වහන්ෙසේෙග්
භාරකරුවන් හැටියට කටයුතු කරපු රත්වත්ෙත් පවුෙල් තුන්වැනි
පරම්පරාව තමයි දැන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්ෙන්.
ගරු අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාෙග් ආදරණීය පියා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළා. ඊට පසු ගරු අනුරුද්ධ
රත්වත්ෙත් මැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළා. ඒ
වාෙග්ම එතුමාෙග් ආදරණීය පුතණුවන් දැන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
නිෙයෝජනය කරනවා. එදා නගර සභාෙව් නාගරික මන්තීවරෙයක්
හැටියට ෙද්ශපාලන ජීවිතය සඳහා පළමු පියවර තබමින් ඇවිත්
අවසානෙය්දී රත්වත්ෙත් මැතිතුමන් ෙදෙනත් පියා ගන්න
ෙමොෙහොත ෙවන ෙකොට එතුමාෙග් ආදරණීය ෙදවැනි පුතණුවන්
මහනුවර මහ නගර සභාෙව් ඓතිහාසික ජයගහණයක් ලබලා අද
එහි නගරාධිපති ධුරයට පත් වී සිටිනවා.
ගරු අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා නිහතමානීකම සහ
තමන්ට ආෙව්ණික වූ සිනහවත් සංගහ කර ෙගන ෙද්ශපාලන
ජීවිතෙය් ඒ ගමන් මාර්ගෙය් යන ෙවලාෙව්දී ෙම් රෙට් සිංහල,
ෙදමළ සහ මුස්ලිම් කියන සෑම ජන ෙකොටසකටම එක හා සමානව
සැලකුවා. ඒක එතුමාට විශාල ශක්තියක් වුණා.
එතුමා කළ ඒ ෙසේවය ගැන කියන විට මට ෙනොකියාම බැරි
කාරණයක් තිෙබනවා. ඒක තමයි වතුකරය නිෙයෝජනය කරන
මහජන නිෙයෝජිතෙයක් හැටියට වතු කම්කරුවන් ෙලස කටයුතු
කරපු අයට, කුප්පි ලාම්පුෙවන් අකුරු කරපු ඔවුන්ට විදුලි
ආෙලෝකය ලබා දීම සඳහා එතුමා මූලිකත්වය ගත්ත ආකාරය. වතු
ක්ෙෂේතෙය් කම්කරු ජනතාවට විදුලි බලය ලබා ෙදන ෙකොට
වාෙග්ම, ගාමීය මට්ටෙම් සෑම නිවසකටම විදුලි ආෙලෝකය ලබා
ෙදන්න ඕනෑය කියන සිතුවිල්ල අනුව එතුමා වාරිමාර්ග හා
විදුලිබල හා බල ශක්ති ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කරපු
කාලෙය් කියා කළා. ඒ නිසා ගාමීය මට්ටෙම් අප ඒ අවස්ථාවට
ෙපොළඹවන්න එතුමා කටයුතු කළා. යුද සමෙය් ෙම් රෙට්
මිනිසුන්ට තමන්ෙග් ජීවිත ඇපයට තියලා, ජීවිතෙය් කටුකභාවය
ෙත්රුම් අරෙගන ජීවත් ෙවන්න සිද්ධ වුණා. ෙම් රට ෙදකඩ
කඩන්න උත්සාහ ගත් ඒ ෙබදුම්වාදීන්ට එෙරහිව කටයුතු කිරීෙම්දී
රට කිසි ෙසේත්ම ෙදකඩ කඩන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ කියන
ෙච්තනාෙවන් යුතුව එතුමා යුද්ධෙය්දී නායකත්වය දුන්නා.
නායකත්වය දීලා යාපනය අර්ධද්වීපෙය් නැවත සිංහ ධජය
ඔසවන්න ෙම් අභීත ෙසන්පතියා -දිවංගත රත්වත්ෙත් මැතිතුමාඑදා කටයුතු කරපු ආකාරය සහ සිංහ ෙකොඩිය ඔසවලා
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන ෙකොට අප එතුමාට හරසර දක්වපු ආකාරය
පිළිබඳව සිහියට නැෙඟනවා. ෙමන්න ෙම් කාරණාත් එක්ක
ඉතිහාසය ෙවනස් කරමින් කටයුතු කරපු ෙකෙනක් හැටියට
එතුමාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. එදා නිවැරදි තීන්දු ගත්තු ආකාරය
වාෙග්ම අභූත ෙචෝදනාවලට හිෙර් විලංගුෙව් දාලා තිෙයන
ෙවලාෙව් තමන්ෙග් දරු ෙදෙදනාත් එක්ක උසාවියට ගිය ආකාරය
මට සිහිපත් වනවා.
එදා එතුමා හිෙර් විලංගුෙව් ඉන්න ෙවලාෙව් වර්තමාන
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් එක්ක දිවංගත රත්වත්ෙත්
ඇමතිතුමා බලන්න යන්න මට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ ෙවලාෙව්
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එතුමා කිව්ෙව් තමන් ෙනොකරපු වරදකට ෙද්ශපාලන වශෙයන්
පළි ගැනීමට කටයුතු කරපු ආකාරය පිළිබඳවයි. හැම ෙවලාෙව්ම
එතුමා අනික් අයට ෛවර කෙළේ නැහැ. ඒ ෙවලාෙව් කිව්ෙව්
"මෙග් ෙවලාෙව් හැටියට ෙමෙහම ෙවන්න ඉඩ ඇති. ඒකයි මට
ෙම් විඳින්න අවස්ථාව සැලසිලා තිෙයන්ෙන්. සත ජයගහණය
කරයි. එදාට මා එළියට එනවා."කියලායි. ඒ වාෙග්ම ඒ දරු
ෙදෙදනාෙග් මානසිකත්වයත් එදා බිඳ වැටිලා තිබුණු ආකාරය මට
මතකයි. නමුත් ස්වභාව ධර්මය ආශීර්වාද කරනවා වාෙග්
අවසානෙය්දී දිවංගත රත්වත්ෙත් මැතිතුමන් ෙදෙනත පියා ගන්න
අවස්ථාව වන විට, මහනුවර දිස්තික්කෙය් ජනතාව ඔවුන්ෙග්
කෘතෙව්දීත්වය පළ කරලා එතුමාෙග් ආදරණීය පුතණුවන් වන
ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මැතිතුමාව මහනුවර දිස්තික්කෙයන්
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් කර
එවා තිබුණා.
මහනුවර නගර සභාව ඉතිහාසෙය් රන් අකුරින් ලියැෙවන
සටහනක් තබමින් ෙදවැනි පුතණුවන් නගරාධිපති ධුරයට ෙයොමු
කර තිබුණා. ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් හැලහැප්පීම් සහ යම් යම්
කලකිරීම් තිබුණත් අවසානෙය් මියැෙදන ෙවලාෙව්දී එතුමා ඉතා
සතුටින් ෙදෙනත පියා ගන්න ඇති කියලා මා විශ්වාස කරනවා.
අෙප් ආගෙම් හැටියට සතුටින් ෙදෙනත පියා ගත්තා වාෙග්ම ඊ
ළඟ ආත්මෙය්දී ෙහොඳ තැනක ඉපෙදන්න ශක්තිය, ෛධර්ය
ලැෙබනවාය කියන එක අප විශ්වාස කරනවා.
ගරු දිවංගත රත්වත්ෙත් මැතිතුමන් ෙම් රෙට් යුද්ධය නිමා
කරන්න කළ ෙවෙහස මහන්සිය වාෙග්ම දුගී දුප්පත් ජනතාව සහ
ගාමීය මට්ටෙම් ජනතාවට තමන්ෙග් ගම සංවර්ධනය කරන්න
අවස්ථාව සලසා දුන් ආකාරයත්, ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් සියලු
ජන ෙකොටස් ඒක රාශි කරමින් ඉදිරියට යන්න ගත්ත කියාදාමයත්
අතිශය වැදගත් වනවා. ඉතිහාසයත් එක්ක වර්තමාන ෙද්ශපාලන
ගමනට එය ආදර්ශයක් වනවා. ඒ ආදර්ශයත් ලබා දීලා ඒ ගමන
ඉස්සරහට යන්න ශක්තියක් ලබා දුන් එතුමාෙග් අභාවය
ෙවනුෙවන් මෙග් පවුෙල් ෙශෝකයත්, අප දිස්තික්කෙය්
ජනතාවෙග් ෙශෝකයත් එතුමාෙග් පවුෙල් සැමට දන්වා යවන්නය
කියලා මා ගරු කථානායකතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. එතුමාට
අමා මහ නිවන් සුව අත් ෙව්වායි කියලා පාර්ථනා කරමින් මා
නිහඬ වනවා. ස්තුතියි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මීළඟට, ගරු පූජ අතුරලිෙය් රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේ.
ඊට ෙපර මූලාසනය සඳහා ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර්
මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු කථානායකතුමනි, "ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර්
මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතු ය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, ගරු
අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் அவர்கள்
தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. ALHAJ
A.H.M. AZWER took the Chair.
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[අ.භා. 5.02]

ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන හිමි

(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்)

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප අතරින් විෙයෝ වුණු
ෙජ ෂ්ඨ අමාත වරයකු ෙමන්ම රාජ ආරක්ෂක නිෙයෝජ
ඇමතිවරයකු ෙලස කටයුතු කරපු, ඒ වාෙග්ම ෙශේෂ්ඨ ජාති මාමක
නායකයකු වූ අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා ෙවනුෙවන් ෙශෝකය
පකාශ කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත් දී මා මුලින්ම පවුෙල් සැමටත්, ඒ
වාෙග්ම ඥාති මිතාදීන්ටත් ජාතික ෙහළ උරුමය හැටියට අපෙග්
ෙශෝකය පකාශ කර සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම මා භික්ෂුන් වහන්ෙසේ
ෙකෙනකු හැටියට එතුමාට නිවන් සුව ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා
කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට මතකයි එතුමා විෙයෝ වුණු
ෙමොෙහොෙත් දී එතුමාෙග් ෙද්හයට අවසන් ෙගෞරව දැක්වීම සඳහා
අපි මහනුවරට ගිය අවස්ථාව. මුළු ඇඳුම ඇඳ ගත්ත -රාජකීය
ඇඳුෙමන් සැරසුණු- නිසල ෙද්හයක් මා දැකපු පථම අවස්ථාව
එයයි. එතුමා ෙදස බැලුවාම හුස්ම ෙපොද නික්ම ගියත් එම නිහඬ වු,
ශීතල වූ, නිශ්චල ෙද්හය තුළ එතුමාෙග් මහා ෙපෞරුෂය අපට
ෙපනුණා. ඇත්තටම එතුමා නිදා ෙගන සිටිනවාද, මිය ගිහින්
සිටිනවාද කියලා එදා අපට සිතා ගන්නට බැරි වුණා. මහා
ෙපෞරුෂයක් සහිතව ෙම් සමාජෙය් ජීවත් වුණු එතුමා පිළිබඳව
අපට ෙද්ශපාලනිකවත්, ජාතිකවත් වැදගත් වන කාරණා කිහිපයක්
ගැන මා මතක් කරන්නට කැමැතියි.
පළමුෙවන්ම කියන්නට ඕනෑ, 1995 වර්ෂය වනෙකොට
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පවණතා ෙදකක් තිබුණු බව. එක
පවණතාවක් තමයි, යම් කිසි ෙපඩරල්මය විසඳුමක් තුළින් උතුරු
හා නැෙඟනහිර පළාත්වලට ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ෙදන්නට ඕනෑය
කියන ස්ථාවරය; රෙට් ඒකීය භාවෙය් ඔබ්බට යන්නට ඕනෑ යි
කියන ස්ථාවරය. ඒ අවධිෙය් කර්නල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
මැතිතුමා තමයි රෙට් ඒකීය භාවය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටි කැපී
ෙපෙනන ස්ථාවර පුද්ගලයා හැටියට අපි දැක්ෙක්. ඒ වාෙග්ම
ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති, 1995 වන විට අලිමංකඩ වැටිලා, අපි
විශාල පරාජයක් ලබලා, අභ න්තරිකව සම්පූර්ණෙයන් හමුදාව
දුර්වල ෙවලා තස්තවාදීන්ට විශාල භූමි පමාණයක් යටත් වුණු
අවස්ථාවක් අපි ගත කළා. එහිදී අවසාන වශෙයන් මුළු යාපනය
අර්ධද්වීපයම තස්තවාදීන්ට යටත් ෙවලායි තිබුෙණ්. එපමණක්
ෙනොෙවයි, - එතුමාෙග් අභ න්තර ජීවිතෙය් එම ෙතොරතුරු ලියවිලා
තිෙබනවාද නැද්ද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ.- එවකට සිටි
ජනාධිපතිනිය තීරණය කරලා තිබුණා, ඒ වාෙග්ම හමුදාෙව්
කටයුතු කළ ෙජ ෂ්ඨ නිලධාරින් තීරණය කරලා තිබුණා, එපමණක් ෙනොෙවයි නැව් පවා සූදානම් කරලා තිබුණා- උතුරු
පෙද්ශෙයන් ශී ලංකා සන්නද්ධ හමුදා ඉවත් කර ගන්නට. නමුත්
එතුමා අවසානෙය් ඉතාම නිර්භීත තීන්දුවක් අර ගත්ත නිසා ඒ
යුදමය තීන්දුව අෙනක් පැත්තට හරවන්නට, ජයගාහී මාවතට
ෙගන යන්නට එතුමාට පුළුවන්කම ලැබුණා. එහි පතිඵලයක්
හැටියට තස්තවාදීන්ෙග් අණසකට සම්පූර්ණෙයන් යටත් කර
ගැනීමට තිබුණු සහ ඒ වනවිටත් යටත් කර ෙගන තිබුණු විශාල
පෙද්ශයක තස්තවාදීන්ෙග් බලය සම්පූර්ණෙයන්ම නිමා කර
උතුරු අර්ධද්වීපය මුදා ගන්න අපට පුළුවන් වුණා.
අපි දන්නවා, වර්තමාන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා යටෙත් අපි
විශාල යුද ජයගහණයක් ලබා ෙගන තිෙබන බව. ඒ යුද
ජයගහණෙය් දී ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අති විශිෂ්ටෙයක්
හැටියට, වීරෙයක් හැටියට සමාජගත වීම කාටවත් වළක්වන්නට
පුළුවන්කමක් නැහැ කියලා මා හිතනවා. ඒ වාෙග්ම එවකට
පැවැති "ජයසිකුරු" ෙමෙහයුම ඇතුළු යුද ෙමෙහයුම් ගණනාවකට
නායකත්වය ෙදමින් රත්වත්ෙත් මැතිතුමා හමුදාවට විශාල
ෛධර්යක් දීලා තිෙබනවා. එදා එතුමාෙග් උත්සාහය ඇයි
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අසාර්ථක වුෙණ් කියන පශ්නය අද අපට අහන්නට සිදු වනවා.
එතුමාෙග් යුද උත්සාහය පරාජය වුණු පධාන ෙහේතුව තමයි, එදා
එතුමාට ෙමදා ෙමන් ෙද්ශපාලන නායකත්වයක් ෙනොතිබීම. ඒ
නිසා තස්තවාදය පරාජය කිරීෙම් එදා පැවැති එතුමාෙග්
අභිලාෂයට ෙද්ශපාලන නායකත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ. යම් කිසි
විධියකින් එදා එෙසේ ෙද්ශපාලන නායකත්වයක් ලැබුණා නම්
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා ඓතිහාසික පුද්ගලයකු වනවා.
අප විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්නට ඕනෑ, එනම් යාපනය
අර්ධද්වීපය අපි අත් පත් කර ෙගන ෙනොතිබුණා නම් ඇති වන්නට
තිබුණු තත්ත්වය කුමක්ද, ඉරණම කුමක්ද කියන කාරණය.
ඔබ කවුරුත් දන්නවා, යාපනය අර්ධද්වීපය සම්පූර්ණෙයන්ම
තස්තවාදීන්ට යටත් වන්නට ඔන්න ෙමන්න තිබියදී ඒක ආපසු
හරවපු බව. ෙමදා අපි
පුදුමාතලන්වලදී සම්පූර්ණෙයන්
තස්තවාදය පරාජය කළා. ඒ යුද්ධය තවත් අවුරුද්දක් ඉස්සරහට
යන්නට තිබුණා, සිංහල, ෙදමළ සමාජ ෙදෙකන්ම තවත් ජීවිත
විශාල පමාණයක් පූජා වන්නට ඉඩකඩ තිබුණා, යාපනය
අර්ධද්වීපය ෙකොටි තස්තවාදීන් අෙත් තිබුණා නම්. ඒ නිසා ෙම්
ලබා ගත් යුද ජයගහණෙය් දි විෙශේෂෙයන්ම තස්තවාදීන්ෙග් විය
ගසට හසු වී වසර 30කට අධික කාලයක් ෙල් කඳුළු මත ගිලී
තිබුණු රට සම්පූර්ණෙයන් නිදහස් කර ගැනීෙම් අරගලෙය් දී
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාෙග් නාමය සදාකාලිකව අෙප්
හදවත්වල රැඳී තිෙබනු ඇතැයි අපි කල්පනා කරනවා.
රත්වත්ෙත් පරම්පරාව කිව්වාම එම පරම්පරාවට විශාල
ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. එම පරම්පරාෙව් ෙකනකු වූ සිරිමාෙවෝ
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ෙද්ශපාලන විචාරකයන් අතර විවිධ
විචාරයන්ට ලක් වුණත්, ලංකා ෙද්ශපාලනෙය් එතුමිය ජාති
මාමක, කීර්තිමත් චරිතයක් වූ බවත්, අන්තර්ජාතික පිළිගැනීමට
පවා ලක් වූ ෙද්ශපාලන නායිකාවක්ය කියන එකත්
විරුද්ධවාදිෙයකුටවත් පතික්ෙෂේප කරන්න බැරි කාරණයක්. ඒ
වාෙග්ම අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාත් 1994 පාලන කාලය
තුළ එම ෙද්ශපාලන බලය ඇතුෙළේ හිටපු ජාති මාමක, රෙට්
නිදහස ෙවනුෙවන් හා ඒකීයභාවය ෙවනුෙවන් ෙපනී හිටිය
ස්ථාවර නායකෙයක් හැටියට අපි දකිනවා. ඒ නිසා එතුමාෙග් ඒ
මහා ෙපෞරුෂය නිසල වී ගියත් අපි කල්පනා කරනවා, එතුමාෙග්
නම සදාකාලිකව අප අතර රැෙඳනු ඇතැයි කියලා. අපි එතුමාට
උතුම් නිවන් සැප ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

[අ.භා. 5.08]

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (පරිසර අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

அ ர

பிாியதர்ஷன

யாப்பா

-

சுற்றாடல்

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of
Environment)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අප ෙශෝකය පළ කරන
දිවංගත අනුරුද්ධ රත්වෙත්ත් මැතිතුමාව මම පථමෙයන්ම හඳුනා
ගත්ෙත් 1979 වාෙග් ඈත වකවානුවකදීයි. එවකට මම නීති
විද ාලෙය් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නීති ශිෂ සංගමෙය්
සාමාජිකෙයක්වයි සිටිෙය්. එතුමා සමඟ ඉතාම ළඟ ඇසුරකට මට
එන්න පුළුවන් වුෙණ් මම 1984 කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්
කටුගම්පළ ආසනෙය් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සංවිධායකවරයා
වශෙයන් පත් කරපු කාලෙය් ඉඳලායි. අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
මැතිතුමා අපූරු ගතිගුණවලින් යුත් පුද්ගලෙයක්. තමන්ට භාර
ෙදන කාර්යයක් ඉතාම ඉහළ මට්ටමින් ඉටු කරන්න එතුමා
නිරන්තර උත්සාහයක් ගත්තා. මට මතකයි ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂය ෙද්ශපාලන කරළිෙය් ෙබොෙහොම අමාරු තැනකට වැටිලා
තිෙබන ෙවලාෙව් එතුමා පක්ෂයත්, පක්ෂ නායිකාවත් ෙබ්රා ෙගන
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නිසි මඟට ෙගන යන්න සුවිසල් උත්සාහයක් දරපු බව. ඒ නිසාම
තමන්ට බලය නැති කාලයක ඔළුව ෙකළින් තියා ෙගන වැඩ
කරන්න පුළුවන් ෙකොෙහොමද කියලා එතුමා අපට ආදර්ශෙයන්
ෙපන්නුවා. ෙද්ශපාලනෙය්දී බලය ඇති කාලෙය්ත්, නැති
කාලෙය්ත් තමන්ට ෙසවන දුන්නු පක්ෂය සමඟ ගනුෙදනු කරන
ආකාරය පිළිබඳව එතුමා ඉතාම ෙහොඳ ආදර්ශයක් රටට ෙපන්වලා
තිෙබනවා.
එතුමා ෙබොෙහොම කමිකව වැඩ කරන ෙකෙනක්. ඒ වාෙග්ම
එතුමා සමඟ වැඩ කරන්න ගියාම ඕනෑම ෙකෙනකුට විධානයන්ට
යටත් ෙවන්න ෙවනවා. මට අද වාෙග් මතකයි, -මට මතක හැටියට
1987 අවුරුද්ද ෙවන්න පුළුවන්.- මහනුවර දිස්තික්කෙය්,
ෙසංකඩගල ආසනෙය් -ඒ ආසනය ෙවන්න ඕනෑ- අතුරු
මැතිවරණයක් පැවැතුණා. ඒ අතුරු මැතිවරණෙය්දී මටත්, අෙප්
කීඩා අමාත ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාෙග්
සෙහෝදරයාටත් භාර දුන්ෙන් එවකට ඡන්දය ඉල්ලපු එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් අෙප්ක්ෂකයාෙග් ගම. අපි ඒ ගමට ගියාම එකම
එක පාක්ෂිකෙයක් විතරයි අපිට හිටිෙය්. ඒ පාක්ෂිකයා එක්ක
විතරයි අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් වුෙණ්. ගෙම් අෙනක්
සියල්ෙලෝම පසිද්ධිෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂයටයි වැඩ කෙළේ.
නමුත් එක ෙමොෙහොතක ගරු අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා අපිට
කිව්වා, රැස්වීමක් සංවිධානය කරන්න කියලා. එවකට විපක්ෂ
නායක හැටියට හිටිෙය් දිවංගත අනුර බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා.
ඒක එතුමා පැමිෙණන රැස්වීමක්. එම රැස්වීම සංවිධානය කරන්න
කිසිම කමයක් අපිට තිබුෙණ් නැහැ. අපි ෙදෙදනා විවිධ විධියට
කල්පනා කළා. නමුත් අවසානෙය් රත්වත්ෙත් මැතිතුමා කිව්වා,
ෙම් කාරණය ෙකෙරන්නම ඕනෑ කියලා. ඒ නිසා අපි එදා ෙපොඩි
උපාය මාර්ගයක් පාවිච්චි කරලා, අෙප් මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්
මැතිතුමාව ෙපර මඟට යවලා, ඒ ස්ථානෙය් ඉඳලා අනුර
බණ්ඩාරනායක මහතා එන ෙසේදියට රැස්වීමකුත් සංවිධානය කළා.
එතුමා ඒ රැස්වීමට පැමිණිලා ගියා. ඉතින් මම එදා ඉෙගන ගත්තා,
ඕනෑම දුෂ්කර අවස්ථාවක පක්ෂයක වැඩක් භාර දුන්ෙනොත්,
ෙද්ශපාලන කටයුත්තක් භාර දුන්ෙනොත් ෙකොෙහොමද ඒ කටයුත්ත
කරන්ෙන් කියන එක. එදා නවකයන් වූ අපිට එතුමා විශාල
පාඩමක් කියලා දුන්නා. එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතෙය් ආදර්ශයත්
එක්ක අපිට පුළුවන් වුණා, අෙප් ෙද්ශපාලන ජීවිතයත් හැඩ ගස්වා
ගන්න.
මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්තීතුමනි,
මම
පථමෙයන්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් 1994 දී. එවකට එතුමා විදුලිබල
ඇමතිවරයා ෙමන්ම රාජ ආරක්ෂක නිෙයෝජ ඇමතිවරයා.
එතුමා ඉතාම බලසම්පන්න ඇමතිවරෙයක්. එතුමා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු සෑම මන්තීවරෙයකුටම විදුලි ෙයෝජනා කම
ලබා ෙදන්න කටයුතු ෙකරුවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තමන්ෙග්
ජීවිතයට තර්ජන තිබුණත් අපි ආරාධනා කරපු හැම තැනකටම
එතුමා අපිත් සමඟ ඇවිල්ලා සාමාන ජනතාව ෙවනුෙවන් කටයුතු
කළා. බිය සැක හඳුනන්ෙන් නැති එතුමා තමන්ෙග් කාර්යය
උපරිම මට්ටෙමන් කරන්න සෑම විටම ෙවෙහස ගත්තා.
නවකයන්ට ඉදිරියට එන්න ඉඩ සලස්වන කියාමාර්ග ගත්
ඇමතිවරෙයක් හැටියට එතුමාව සලකන්න පුළුවන්. එතුමාෙග්
ජීවිතෙය් ෙහොඳ ෙද්වලුත් තිබුණා. ඒ වාෙග්ම එතුමා ෙනොෙයකුත්
අතවරයන්ට ලක් ෙවච්ච අවස්ථාත් තිබුණා. තමන් ෙනොකළ
වරදකට එතුමා දීර්ඝ කාලයක් රිමාන්ඩ් භාරෙය් සිටියා. එෙසේ
සිටින අවස්ථාෙව්ත් එතුමා ඒ ගැන කම්පා වුණු බවක් අපට
ෙපන්නුෙව් නැහැ; හැෙඟව්ෙව්ත් නැහැ. එතුමා එය ජීවිතෙය්
සාමාන ෙදයක් හැටියටයි ගණන් ගත්ෙත්. ඒ වාෙග්ම ඒ හරහා
කාටවත් ෛවර කරන්න ෙහෝ එතුමා කියාත්මක වුණු බවක් මට
මතක නැහැ. මනුෂ යින් තමන්ෙග් ජීවිතෙය්දී විවිධ පශ්නවලට
මුහුණ ෙදනවා. ඒක ස්වාභාවිකයි.
හැම ෙකෙනකුටම ජීවිතෙය් ෙහොඳ කාලයක් වාෙග්ම, නරක
කාලයකුත් තිෙබනවා. නමුත් ඒ හැම කාලයකදීම එකම
ආකාරෙයන් ෙබොෙහොම ෙගෞරව සම්පන්නව, හිස ෙකළින් තියා
ෙගන වැඩ කරන්න එතුමාට පුළුවන් වුණා. තනතුරක් නැති
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කාලෙය්දී පවා එතුමා ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී අෙප් පක්ෂෙය්
මධ ම කාරක සභාෙව් රැස්වීම්වලට ඇවිල්ලා, තමන්ෙග් අදහස්
කියලා, අපි එක්ක ෙබොෙහොම සුහදව කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ජයගහණය කළ මැතිවරණවලදී විශාල
මහන්සියක් දරමින් කටයුතු කළා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
ෙජ ෂ්ඨෙයක්, අෙප් පක්ෂෙය් හිටපු ජාතික සංවිධායකවරෙයක්,
අෙප් ආණ්ඩුෙව්
ඉතාම ඉහළ වැදගත් කාර්යයක් කරපු
ඇමතිවරෙයක් හැටියට එතුමා හඳුන් වන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම
මට මතකයි, ෙකොටි සංවිධානෙය් පහාරයන්ට මුහුණ ෙදන්න
බැරිව යාපනය නගරෙය්දී අෙප් හමුදාවන්ට පශ්න ඇති වුණු
ෙවලාෙව් එතුමා ඒ ස්ථානවලට ගියා; යාපනයට ගියා. ඉතා
අසීරුකම් මැද්ෙද් ගිහින් ෙසබළුන් ෛධර්යමත් කරලා නැවත
වරක් ඒ ආධිපත ය තියා ගන්න කටයුතු කළා.
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතෙයන්
වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික ජීවිතෙයනුත් අපට ඉෙගන ගත යුතු පාඩම්
රාශියක් තිෙබනවා. එතුමා ඉතාම ෙගෞරවණීය විධියට ජීවත් වුණු
ෙකෙනක්. මහනුවර දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් සහ රෙට්
සුබසිද්ධිය ෙවනුෙවන් තමන්ට කරන්න පුළුවන් උපරිම ෙසේවයක්
කරන්නට එතුමා තම මුළු ජීවිත කාලයම කැප කළා. ඒ වාෙග්ම
පක්ෂයට ඉතාමත් ලැදියාවක් තිබුණු, ෙමොනම ෙහේතුවක් නිසාවත්
පක්ෂය හැර ෙනොයන ගණෙය් ආත්ම ශක්තියක් තිබුණු,
ෙගෞරවණීය පුද්ගලෙයක් හැටියටයි මා එතුමාව හඳුන්වන්ෙන්.
එවැනි පුද්ගලයන් ඉතාම විරලයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
මැතිතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් එතුමාෙග් පවුෙල් අය ෙවත
අපෙග් ෙශෝකය පිරිනමන ෙමන් මා ඉල්ලා සිටිනවා. අප අදහන
ආගමට අනුව එතුමාට නිවන් සුව අත්ෙව්වායි මා පාර්ථනා
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 5.15]

ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)

(The Hon. Roshan Ranasinghe)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දිවංගත ජනරාල් අනුරුද්ධ
රත්වත්ෙත් හිටපු අමාත තුමා ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කයට කළ
ෙසේවයත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් රටට, අෙප් පක්ෂයට කළ ෙසේවයත්
අගයමින් එතුමන් සිහිපත් කිරීම, ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙයන්
නවක මන්තීවරෙයක් විධියට පත් වී පැමිණි මෙග් යුතුකමක්
විධියට සලකා වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්නයි මා
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. අෙප් රට තස්තවාදෙයන් බැට කාපු
යුගයක, 1994 දී ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ රජයක් පිහිටුවා ඒ
රජෙය් ආරක්ෂක අමාත වරයා විධියට ''අකුණු සැර", "රිවිරැස",
"සත්ජය", "ජයසිකුරු", "රළපහර '' වැනි විශාල ෙමෙහයුම්
රාශියක් සිදු කර, ෙම් රෙට් පැවැති තස්තවාදයට එෙරහිව එතුමා
ඉතාමත් කැප වීමකින් කටයුතු කළා.
එතුමා එම වකවානුෙව්දී ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් රජයක්
මහනුවර
පිහිටුවන්නට
විශාල
ශක්තියක් ලබා ෙදමින්
දිස්තික්කය තුළ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඉදිරියට ෙග්න්න
දැවැන්ත කැප කිරීමක් කළා. විදුලිබල අමාත වරයා විධියටත්,
වාරිමාර්ග ඇමතිවරයා විධියටත් මා නිෙයෝජනය කරන
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කයට එතුමා විශාල වැඩ ෙකොටසක් සිදු
කර තිෙබනවා. ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් ජනතාව අඳුෙර්
සිටි ෙවලාවක ඒ පෙද්ශවලට විදුලිය ලබා දී ඒ පවුල්වලට
ආෙලෝකය ලබා දී, ඒ පෙද්ශෙය් ෙගොවි ජනතාවට විශාල
ෙසේවයක් කළ නායකයකු විධියට ෙපොෙළොන්නරු දිස්තික්කෙය්
ජනතාවෙග් ගරුත්වය එතුමාට නිරන්තෙයන්ම හිමි ෙවනවා.
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාෙග් පුතයකු වන, ෙමවර
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වුණු ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත්
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මන්තීතුමා අප කාලයක් තිස්ෙසේ ආශය කරනවා. අෙප් තිෙබන ඒ
මිතත්වයත් එක්ක එතුමා තුළ තිෙබන ෙහොඳ ෙශේෂ්ඨ ගතිගුණවලින්
අපට වැටෙහනවා, එතුමා ෙමොන වාෙග් පවුලක ෙකෙනක් ද කියන
එක. එතුමාෙග් සෙහෝදර මෙහේන්ද රත්වත්ෙත් මැතිතුමාත් ඒ
වාෙග්ම තමයි. මෙහේන්ද රත්වත්ෙත් මැතිතුමා මහනුවර
නගරාධිපති ෙලස පත් කරන්න අපි මහනුවරට ගිහින් වැඩ කටයුතු
කළ ෙවලාෙව් අප ඒ බව දැක්කා. විෙශේෂෙයන්ම දීර්ඝ කාලයක්
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් බලය පැවති මහනුවර නගරෙය් එක්සත්
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් නගර සභාවක් පිහිටුවන්නට පුළුවන්
ෙව්ය කියා කවුරුත් හිතුෙව් නැහැ.
ෙකෙසේ ෙවතත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, රත්වත්ෙත්
මැතිතුමාටත් තිෙබන ගරුත්වය නිසා එක්සත් ජනතා නිදහස්
සන්ධානෙය් නගර සභාවක් මහනුවර පිහිටුවන්නට ලැබීම
ඓතිහාසික සිද්ධියක්. ඒ වාෙග්ම මහනුවර දිස්තික්කෙය් ජනතාව
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාට කළ කෘතගුණ සැලකීමක්
විධියටයි අප එය දකින්ෙන්. රටට වැඩදායී, නිහතමානී, ෙහොඳ ගති
පැවතුම්වලින් යුත් පුතුන් තිෙදෙනක් බිහි කළ ජනරාල් රත්වත්ෙත්
මැතිතුමාත්, එම මැතිනියත් ඉතාමත් පුණ වන්ත, භාග වන්ත
ෙදෙපොළක් ෙලස අප දකිනවා.
අෙප් මිත ගරු රුවන් රණතුංග මන්තීතුමාෙග් ෙශෝකයත්
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් පුද කරන්න
මම ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. විෙශේෂ කටයුත්තක් නිසා අද
ෙම් අවස්ථාවට සම්බන්ධ වන්නට ෙනොහැකි නිසා, රුවන් රණතුංග
මන්තීතුමාෙග් පියා වන ෙරජී රණතුංග මැතිතුමාත් එක්ක එකට
ෙද්ශපාලනය කළ ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාෙග්
අභාවය ෙවනුෙවන් එතුමා ඇතුළු එම පවුෙල් සියලු ෙදනාෙග්ත්,
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග්ත් ෙශෝකයත්, උත්තමාචාරයත්
පුද කරන බව පකාශ කරන්නය කියා එතුමා මට දැනුම් දුන්නා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තවත් මන්තීවරුන් රාශියක්
කථා කරන්නට සිටින නිසා මා දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්ෙන්
නැහැ. අවසාන වශෙයන් ජනරාල් රත්වත්ෙත් හිටපු ඇමතිතුමාට
මෙග්ත්, ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග්ත්, ජාතිෙය්ත්
උත්තමාචාරය පුද කරමින්, ෙබෞද්ධ ධර්මයට අනුව නිදුක්, නිෙරෝගී
මතු ආත්ම ලබා ෙම් රට ෙවනුෙවන් වැඩ කටයුතු කරන්නට
එතුමාට ශක්තිය, ෛධර්යය ලැෙබ්වායි පාර්ථනා කරනවා.
එතුමාට මතු භවයකදී නිවන් සුව අත්ෙව්වායි පර්ථනා කරමින්,
මට කාලය ලබා දීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ
ෙවනවා.

[අ. භා. 5.22]

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (ඛනිජ ෙතල්
කර්මාන්ත අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த
ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர்)

-

ெபற்ேறா யக்

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of Petroleum
Industries)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අභාවපාප්ත ගරු ජනරාල්
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් හිටපු ඇමතිතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන්
ෙමම ගරු සභාෙව් ෙශෝකය පළ කරන අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමා ෙම්
අවස්ථාව මට ලබා දීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්
මම ෙමහිදී සඳහන් කරන්න ඕනෑ, 1977 සිට පැවැති අවුරුදු 17ක
එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලනය පරාජය කර, 1994 දී ෙපොදුජන
එක්සත් ෙපරමුණ බලයට ෙගන ඒම සඳහා ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් ජාතික සංවිධායකවරයා හැටියට එතුමා පක්ෂය
පතිසංවිධානය කරපු ආකාරය. 1993 පළාත් සභා මැතිවරණෙයන්

466

පස්ෙසේ එදා ඉතා කුඩා කණ්ඩායමකින් ආරම්භ කරපු පක්ෂෙය්
පතිසංවිධාන වැඩ පිළිෙවළ අපි අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් දුෂ්කරම
පෙද්ශවලින් ආරම්භ කළා. ෙහොෙරොව්පතාන, මැදවච්චිය වැනි
ආසනවලින් ආරම්භ කරලා අපි ඊ ළඟට ගියා, ෙමොනරාගලට;
හම්බන්ෙතොටට. ඒ කාලෙය් අපි විපක්ෂෙය් හිටිෙය්.
දිවයින පුරා ඉතා සංවිධානාත්මකව සියලු ෙතොරතුරු ඒකරාශි
කරෙගන පක්ෂෙය් පතිසංවිධාන වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යන
අවස්ථාෙව් තමයි දකුණු පළාත් සභා අතුරු මැතිවරණය ආෙව්.
එතුමාෙග් සංවිධානාත්මක වැඩ පිළිෙවළ දකුණු පළාත් සභා අතුරු
මැතිවරණයට ෙයොමු කළා. එෙසේ ෙයොමු කිරීෙම් පතිඵලයක්
හැටියට දකුණු පළාත් සභා අතුරු මැතිවරණෙයදී අපි ඉතා විශිෂ්ට
ආකාරෙයන් ජයගහණය කළා. අන්න එදා තමයි 1994 දී
ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුෙණ් ජයගහණය සඳහා පදනම වැටුෙණ්.
ඒ ඔස්ෙසේ ගිහිල්ලා තමයි 1994 දී ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණ
හැටියට අපි ජයගහණය කරලා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය පිහිටුවලා,
ඒ එක්කම ආපු ජනාධිපති මැතිවරණෙයන් ජයගහණය කරලා
පථම වතාවට අෙප් පක්ෂෙයන් ජනාධිපතිවරෙයක් බිහි කරන්න
පුළුවන්කම ලැබුෙණ්.
එදා 1994 දී ඒ ආරම්භ කරපු ජයගහණෙය් පදනම තමයි අපි
ඉන් ඉදිරියට ෙගනාෙව්. එපමණක් ෙනොෙවයි, 2005
ජනාධිපතිවරණය වාෙග්ම එතුමා තරග ෙනොකළත් අෙනකුත් සෑම
මැතිවරණයකදීම ජාතික සංවිධායකවරයා හැටියට ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් ඒ වැඩ පිළිෙවළ එතුමාෙග් අධීක්ෂණය යටෙත්
කියාත්මක වුණා.
එතුමාට ඉතාම අගනා ෙපෞරුෂයක් තිබුණා. -එතුමා
අභාවපාප්ත වන විට ජනරාල් ධුරයට පත් ෙවලායි හිටිෙය්- ඒ
ෙපෞරුෂයත් එක්ක එතුමා පක්ෂෙය් පතිසංවිධාන වැඩ පිළිෙවළ
ඉතාමත්ම ශක්තිමත්ව කියාත්මක කළා. එදා පක්ෂෙය් හිටපු
නායිකාව සමඟ එතුමා ඒ වැඩ පිළිෙවළ අෙප් සංවිධායකවරුනුත්
එක්ක ෙමෙහයවූවා. ඒ වාෙග්ම එතුමා එල්ටීටීඊ තස්තවාදය
පරාජය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේදී විවිධ අභිෙයෝගවලට මුහුණ
ෙදමින් කටයුතු කළා. එදා තිබුණු සම්පත්වලින් උපරිම
පෙයෝජනය අරෙගන, සමහර අවස්ථාවල එතුමා ෙපරමුණටම
ගිහිල්ලා ෙසබළුන් ෛධර්යවත් කරමින් ඒ වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට
ෙගනිච්චා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපට මතකයි එතුමා නිෙයෝජ
ආරක්ෂක ඇමතිවරයා හැටියට සිටියදී එක්තරා අවස්ථාවකදී
එතුමා ගමන් කරපු ෙහලිෙකොප්ටර් යානය කාර්මික ෙදෝෂයක්
නිසා එල්ටීටීඊ බල පෙද්ශයකට බස්සවලා හැතැප්ම ගණනාවක්
පයින් ගිහිල්ලා තමයි එතුමාට ජීවිතය ෙබ්රා ෙගන එන්න
පුළුවන්කම ලැබුෙණ්.
එතුමා එක්තරා වකවානුවක විදුලිබල හා බල ශක්ති
ක්ෙෂේතෙයත්, වාරි මාර්ග ක්ෙෂේතෙයත් කියන ෙදෙක්ම
ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කළා. ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්තය
පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත් ඒ වකවානුෙව් සපුගස්කන්ද පිරිපහදුෙව්
තිෙබන පර්යන්ත ෙගොඩනැඟිල්ල, පර්යන්තය - terminal එක හැදුවා. අද සපුගස්කන්ද පිරිපහදුෙවන් නිකුත් කරන ෙතල් වර්ග
ෙකළින්ම එතැනින් බවුසරයට පටවලා යවන්න පුළුවන්. ඒ
වකවානුෙව් තමයි එල්ටීටීඊ තස්තවාදීන් විසින් ඔරුෙගොඩවත්ත
සහ ෙකොෙලොන්නාෙව් ෙතල් ටැංකිවලට පහාර එල්ල කෙළේ.
එතුමා ඉතාම ෙකටි කාලයක් තුළදී ඒවා නැවත ඉදි කිරීම සඳහා
චීනය වැනි රටවල සහෙයෝගය ලබා ෙගන, තාක්ෂණය ලබා ෙගන
ඒ කටයුතු කළා.
අද ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් terminal එෙක් tank
farm එක මුතුරාජෙවල තිෙබනවා. මුතුරාජෙවල ඒ පර්යන්තයත්,
ෙතල් ගබඩා පරිශයත් සියල්ල ඉදි කිරීම සඳහා එතුමාෙග් කාල
වකවානුෙව් තමයි පදනම සකස් කරලා, චීනෙයන් ණය ආධාර
අරෙගන, තාක්ෂණය ලබා ෙගන ඉදි කරනු ලැබූෙව්. ඒ නිසා අද
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ෙම් වැඩි වන ඉල්ලුමත් එක්ක, වර්තමානෙය් රෙට් සිදු වන
සංවර්ධනයත් එක්ක ෙකොෙලොන්නාෙවන් විතරක් ෙනොෙවයි
මුතුරාජෙවෙලනුත් ඛනිජ ෙතල් නිකුත් කරන්න අපට පුළුවන්කම
ලැබිලා තිෙබනවා. ඒක කරන්න පුළුවන්කම ලැබුෙණ් එතුමා එදා
ඒ ඉදි කිරීම් ආරම්භ කරලා අවසන් කළ නිසායි. එතුමා
ෙමෙහයවපු අමාත ාංශ යටෙත් තිෙබන ආයතන ශක්තිමත්
කිරීමට, රෙට් ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට, එල්ටීටීඊ තස්තවාදය
පරාජය කිරීමට වාෙග්ම පක්ෂෙය් පදනම ශක්තිමත් කිරීම සඳහා
පතිසංවිධානය කිරීම සඳහා -ඒසියල්ලට- මනා ෙපෞරුෂයකින්
යුක්තව එතුමා නායකත්වය දුන්නා.
මහනුවර දිස්තික්කය සම්බන්ධෙයන් අෙප් අෙනක් ගරු
මන්තීවරුන් අදහස් පකාශ කළ නිසා මම ෙම් ෙවලාෙව් ඒ ගැන
කථා කරන්නට යන්ෙන් නැහැ. නමුත් මම ෙකොළඹ දිස්තික්කය
නිෙයෝජනය කරන ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් හැටියට
ෙමහිදී සඳහන් කරන්නට ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. එදා එතුමා
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ආරම්භ කළ පතිසංවිධාන වැඩ පිළිෙවළ
1993 සිට කියාත්මක වීම, අපි ඉන් පසු ලබා ගත් ජයගහණවල
පදනමක් බවට පත් වුණා. ඉන් පසුව ඒ නායකත්වයන් අරෙගන,
සංවිධායක ධුර අරෙගන ඒ කටයුතු කළ අයත් එක්ක පක්ෂෙය්
වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යන්න අපට පුළුවන්කම ලැබිලා
තිෙබන්ෙන් ඒ නිසායි. හදිසිෙය් අප අතරින් ෙවන් වූ ෙජනරල්
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා ගැන අපෙග් ෙශෝකය
ෙම්
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා. ෙම් අවස්ථාව වන විට එතුමාෙග්
ඇවෑෙමන් එතුමාෙග් එක් පුතෙයක් මහනුවර දිස්තික්කය
නිෙයෝජනය කරන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක්. අෙනක් පුතයා වසර ගණනාවකට පස්ෙසේ- මහනුවර මහ නගර සභාෙව්
නගරාධිපති ධුරයට පත් වුණා.
එතුමා සහ එතුමාෙග් පරපුර මහනුවර දළදා මාළිගාෙව්
සුවිෙශේෂී වූ ස්ථානයක් හිමි කර ෙගන හිටියා. ෙම් සියල්ලම එකට
ගන්න විට එතුමාෙග් ෙපෞරුෂෙයන් ෙහබි නායකත්වය ෙම් රෙට්
සෑම ක්ෙෂේතයකම -ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතය තුළ, ආරක්ෂක
ෙසේවාවන් තුළ, අමාත ාංශ සහ ඒ යටෙත් තිබුණ ආයතන තුළසෑම කටයුත්තකටම දායක වුණා. එවැනි ෙසේවාවක් කළ
ෙද්ශපාලනඥෙයක්, යහපත් පුරවැසිෙයක්, නායකෙයක් අප
අතරින් ෙවන් වීම පිළිබඳව අපි ෙශෝකයට පත් ෙවනවා. ඒ නිසා
මෙග් ෙපෞද්ගලික ෙශෝකයත් ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන් ෙකොළඹ
දිස්තික්කෙය් මම කවදත් ගරු කරපු, ආදරය කරපු පාක්ෂිකයන්ෙග්
සහ ජනතාවෙග් ෙශෝකයත් එතුමාෙග් පවුෙල් දූ පුතුන් ඇතුළු
සියලුම ඥාතීන්ට ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරමින් එතුමාට නිවන් සුව
අත් ෙව්වායි පාර්ථනය කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන්
කරනවා.
[අ. භා. 5.31]

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
ජාතික සංවිධායක වාෙග්ම ෙම් රෙට් විවිධ අමාත ධුර රාශියක්
දරපු, ෙම් රට රුදුරු තස්තවාදෙයන් මුදවා ගන්නට දැවැන්ත
ෙමෙහයක් කළ ෙජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා
ෙවනුෙවන් ෙශෝකය පකාශ කරන අවස්ථාෙව් වචන කිහිපයක්
කථා කිරීමට අවස්ථාව සලසා දීම ගැන මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා.
විෙශේෂෙයන්ම අපි අතීත ආවර්ජනයක ෙයදුෙණොත්, 1977 දී ශී
ලංකා නිදහස් පක්ෂය පරාජයට පත් වුණාට පස්ෙසේ ශී ලංකා
නිදහස් පාක්ෂිකයන්ට, වාමාංශික ෙද්ශපාලනය කරපු අයට,
වාමාංශික ෙද්ශපාලනය කරපු පවුල්වලට අඩන්ෙත්ට්ටම්වලට,
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හිරිහැර කරදරවලට මුහුණ ෙදන්නට සිදු වුණා. ඒ යුගෙය් ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් ෙකොඩියක් දමනවා නම්, ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂයෙය් පචාරක කටයුත්තක් කරනවා නම්, ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් සංවිධාන කටයුත්තක් කරනවා නම්, ඒවා මරණය අෙත්
තියා ෙගන කරපු වැඩ වාෙග්යි. ඒ වාෙග් අවස්ථාවකට තමයි
සියලුම වාමාංශික ෙද්ශපාලනඥයන් මුහුණ දුන්ෙන්.
ඒ යුගෙය් ෙජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා කළ
කාර්යභාරය තරුණ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු හැටියට අපි සියලු
ෙදනාම අද අගය කරන්න ඕනෑ. අද අපි පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු
හැටියට පත් ෙවලා ඉන්නවා නම්, එහි යම් කිසි වටිනාකමක්
එතුමාටත් හිමි ෙවන්න ඕනෑ. අපි එෙහම කියන්ෙන්, වැටිච්ච
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සම්පූර්ණෙයන්ම ෙගොඩ ගන්නට ගරු
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක අගාමාත තුමියෙග් ෙසවණැල්ල
වාෙග් ඉඳෙගන අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා වැඩ කටයුතු කළ
නිසායි.
මට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න මඟ සැලැස්වූෙය් මෙග්
පියාෙග් සෙහෝදරයා වන දිවංගත ෙගොඩ්රි පනාන්දු මැතිතුමායි.
එතුමා එතෙකොට ෙවන්නප්පුව ආසනෙය් පධාන සංවිධායකතුමායි.
මම එතුමාෙග් නිවසට ගියාම හැම දාම දැක්කා, ඒ නිවසට එන
ලිපිවල ''අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්, ජාතික සංවිධායක, ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂය, ඩාර්ලි පාර, ෙකොළඹ'' කියලා සඳහන් වනවා. ඒ
වාෙග්ම ''ආරිය බුෙල්ෙගොඩ, ෙල්කම්, පාෙගොඩ, නුෙග්ෙගොඩ''
කියලා සඳහන් වනවා. ඒ නම් තමයි ඒ ලිපිවල තිෙබන්ෙන්. එම
ලිපි විවෘත කරලා බලන ෙකොට ආසන සංවිධායකවරුන්ට පුදුම
ශක්තියක් ලැෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු පාලන
කාලෙය්දී ඒ තිබිච්ච දැඩි මර්දනකාරී තත්ත්වය තුළ එළියට
බැහැලා ෙද්ශපාලනය කරන්න, රැස්වීම් තියන්න, ගරු සිරිමාෙවෝ
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ෙකොෙහේ හරි තැනකට එනවා නම් ඒ
රැස්වීම්
සංවිධානය
කරන්න
ඒ
ලිපිවලින්
ආසන
සංවිධායකතුමන්ලාට පුදුම ශක්තියක් දුන්නා. ඒවා ඉතිහාසගත
වන ලිපි.
අද සමහර අයට අමතක ෙවලා තිබුණත් අපට මතකයි, ගරු
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය තරම් දුකට, කනගාටුවට පත්
ෙවච්ච, සෑෙහන හිරිහැරවලට ලක් ෙවච්ච, විවිධ අභිෙයෝගවලට
ලක් ෙවච්ච චරිතයක් ලංකා ෙද්ශපාලන ඉතිහාසෙය් නැහැ කියලා.
එතුමියට ආපු ඒ අභිෙයෝග සියල්ල හමුෙව් දිගින් දිගටම
ෙසවණැල්ලක් වාෙග් සිටිෙය් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමායි.
පක්ෂෙය් සමහර නායකෙයෝ පක්ෂය අත් හැරලා යනෙකොට,
තමන්ෙග් පවුෙල් අය පක්ෂය අත් හැරලා යනෙකොට, යම් යම්
ෙහේතු නිසා පක්ෂය ෙදකඩ ෙවන ෙකොට, ඒ හැම අවස්ථාවකම
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් චරිතය ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක
මැතිනියත් එක්ක සිටියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ
වැටිච්ච ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඒ විධියට කඳුෙළන්, ඩා දිෙයන්,
ෙල් වලින් ෙගොඩ නඟපු නිසා තමයි අද අපි ෙම් පුටුවලට ෙවලා
ඉන්ෙන්. සමහර නායකෙයෝ අද මැති ඇමතිකම් කරන්ෙන්, ෙම්
පක්ෂය තුළ දැවැන්ත චරිත බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, වග කිව
යුතු තැන්වලට ෙයොමු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ දුන්න පන්නරයත්
එක්ක කියලායි අපට හිෙතන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම 1989 දී පක්ෂය
පතිසංවිධානය කරමින් කමකමෙයන් පක්ෂය ජයගාහී මාවතට
ෙග්න්න කටයුතු කරද්දී, දකුණු පළාත් සභා ඡන්දය, ඒත් එක්කම
තිබුණු 1994 මහ මැතිවරණය, ජනාධිපතිවරණය කියන ඒ හැම
එකකදීම එතුමා තමයි ජාතික සංවිධායක හැටියට ෙම් පක්ෂයට
දැවැන්ත ශක්තියක් වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම 1994දී රජය පිහිටුවීෙමන්
පස්ෙසේ වග කිව යුතු පධාන තනතුරු එතුමාට ලැබුණා. ඒ කාලෙය්
ෙම් රෙට් දැඩි විදුලි බල අවශ තාවක් තිබුණා. ඒ අවශ තාව සපුරා
ගන්න එතුමා දැවැන්ත නායකත්වයක් ලබා දුන්නා. බලශක්ති
ක්ෙෂේතයට එතුමාෙග් නායකත්වය ලැබුණා.
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[ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා]

ඒ වාෙග්ම තමයි රාජ ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් එතුමා
කටයුතු කළ ආකාරය. මාත් හිටපු ගුවන් හමුදා නිලධාරිෙයක්.
හැබැයි අපි දන්නවා, ඒ ෙවලාෙව්දී සම්පූර්ණෙයන්ම අෙප් රණ
විරුවන්ෙග් මානසිකත්වය බිඳ වැටිලා තිබුෙණ්. ෙම් අවස්ථාෙව්දී
අපි ෙගෞරවෙයන් මතක් කරනවා, ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා,
රන්ජන් විෙජ්රත්න මැතිතුමා සහ ඒත් එක්කම අනුරුද්ධ
රත්වත්ෙත් මැතිතුමා. රණ විරුවන්ෙග් චිත්ත ෛධර්යය වැඩි
කරලා යාපනය සම්පූර්ණෙයන්ම මුදා ගන්න කරපු ඒ ෙමෙහයුම
අපට කවදාවත් අමතක කරන්න බැහැ. යාපනය මුදවා ෙගන
තිබුණු නිසායි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන්
සම්පූර්ණෙයන්ම එල්ටීටීඊ තස්තවාදය පරාජය කරලා ඒ ජයගාහී
මාවතට එන්න අපට පහසු වුෙණ්. ඒ ජයගහණයට යාපනය මුදා
ගැනීමත් ෙලොකු අත් වැලක්, ශක්තියක් වුණා.
එතුමා රාජ ආරක්ෂාවට හා තස්තවාදය පරාජය කිරීමට දුන්
ශක්තිය අපි ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්නට වුවමනායි. 2001
මැතිවරණෙයන් අපි පරාජයට පත් වුණාට පස්ෙසේ එතුමා විවිධ
අභිෙයෝගවලට මුහුණ දුන්නා. එතුමාට සිර බත් කන්නට පවා සිද්ධ
වුණා. නමුත්, ඒවායින් ෙනොසැලුණු නායකෙයක් එතුමා. ඊළඟට,
2005දී ශී ලංකා නිදහස් පක්ෙය් සමහර නායකෙයෝ අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් සටන අත හැරලා යන ෙවලාෙව්, ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් සමහර නායකෙයෝ, ෙජ ෂ්ඨ නායකෙයෝ සමහර
තැන්වලදී ජනාධිපතිතුමාෙග් සටන පාවා ෙදන ෙකොට ෙජනරාල්
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා ඒ සටනට මුහුණ දුන්නා. සමහර
අය හිතුවා චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනිෙග් ඥාතියකු නිසා
එතුමා ඒ මැතිවරණයට නායකත්වය ෙදන එකක් නැහැ කියලා.
නමුත් අපට මතකයි, 2005 දී එතුමා ඒ ජනාධිපතිවරණ සටන
සම්පූර්ණෙයන්ම කරට අරෙගන හැම ආසනයකටම ගිහිල්ලා ඒ
සටනට නායකත්වය දුන්න හැටි. තනතුරක් හම්බ වුණා ෙහෝ
ෙනොලැබුණා ෙහෝ 2005 දී වාෙග්ම 2010 දීත් නැවත වතාවක්
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති පුටුෙව් ඉන්දවන්න එතුමා
දැවැන්ත ශක්තියක් ෛධර්යයක් ලබා දුන්නා. අභිෙයෝගවලට
ෙනොසැලී මුහුණ ෙදමින් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය රැක ගන්නට, ශී
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හරි පුද්ගලයා හරි තැන ඉන්දවන්න එතුමා
නිහතමානීව හා අවංකව වැඩ කටයුතු කළාය කියන කාරණාව අපි
දන්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාෙග් නිර්භීතකම තිෙබන,
එතුමාෙග් නිහතමානීකම තිෙබන, එතුමාෙග් පන්නරය අතට
අරෙගන දීර්ඝ ගමනක් යන්නට පුළුවන් නායකෙයක් මහනුවර
දිස්තික්කෙයන් එතුමා ජාතියට දායාද කරලා තිබීම පිළිබඳව අද අපි
සතුටු ෙවනවා. තමන්ෙග් තාත්තාෙග් ජීවිතෙයන් පාඩම් අරෙගන
ෙම් රෙට් දැවැන්ත ෙද්ශපාලන චරිතයක් ෙවන්න ෙලොහාන්
රත්වත්ෙත් මැතිතුමාට ඉදිරි කාලෙය්දී වාසනාව තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්,
මෙහේන්ද රත්වත්ෙත් මැතිතුමා දැවැන්ත ෙපරළියක් කරමින් ශී
ලංකා නිදහස් පක්ෂයට දීර්ඝ කාලයක ඉඳලා ජයගහණය කරන්න
බැරි ෙවච්ච මහනුවර නගර සභාව ජයගහණය කරවා ලබා දුන්
ශක්තිය අපි ෙම් ෙවලාෙව් සිහිපත් කරනවා. එතුමාටත් දීර්ඝ
ෙද්ශපාලන ගමනක් යන්න පුළුවන්. අපි එතුමන්ටත් සුබ පතනවා.
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාත් එක්ක එකට හිටපු තවත්
සහෘදෙයක් තමයි දිවංගත ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිතුමා.
එතුමාෙග් මැතිනිය අද ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරියක හැටියට
ඉන්නවා. එතුමියට අද ෙම් සභාෙව් කථා කරන්න අවස්ථාව නැති
වුණත්, ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිතුමා ෙවනුෙවන්,
විෙශේෂෙයන්ම කටාෙන් ජනතාව ෙවනුෙවන් එතුමියෙග්ත්,
එතුමියෙග් පවුෙල් අයෙග්ත් ෙශෝකය අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
මැතිතුමාෙග් පවුෙල් අයට පුද කරන ෙලස මට කිව්වා.

470

ඒ සමඟම මා නිෙයෝජනය කරන පුත්තලම් දිස්තික්කෙය්
ෙවන්නප්පුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට හා විදුලි බලය ෙනොමැති
ආණමඩුව, පුත්තලම වැනි ආසනවලට විදුලි බලය ලබා දුන්, එහි
ජනතාවට දැවැන්ත ශක්තියක් ලබා දුන් නායකයා ෙවනුෙවන්
අෙප් දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් ෙශෝකයත්, මෙග් පවුෙල්
ෙශෝකයත් පුද කරන අතර, දිවංගත ෙජනරාල් අනුරුද්ධ
රත්වත්ෙත් මැතිතුමාට නිවන් සුව ලැෙබ්වායි කියා පාර්ථනා
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
[අ. භා. 5.40]

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා (සමාජ ෙසේවා අමාත තුමා)
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா - ச

க ேசைவகள் அைமச்சர்)

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
මැතිතුමා අෙප් පක්ෂෙය් හිටපු ජාතික සංවිධායකවරයායි. ඒ
වාෙග්ම එතුමා අෙප් පක්ෂෙය් හිටපු භාණ්ඩාගාරික ෙකෙනක්.
අමාත ාංශ කිහිපයක අමාත ධුර දරපු උත්තමෙයක්. එතුමා
ෙවනුෙවන් කථා කිරීමට මට යුතුකමක් තිෙබනවා. ෙමොකද, 1998
ඉඳලා 2001 වන ෙතක් අවුරුදු තුනක් නිෙයෝජ ඇමති ෙකනකු
වශෙයන් -විදුලිබල නිෙයෝජ ඇමතිවරයා වශෙයන්- මම එතුමාත්
එක්ක කටයුතු කළ නිසා. එතුමාෙග් ජීවිත කථාව ෙදස බලද්දී
සුවිෙශේෂ ස්ථාන කිහිපයක් තිබුණා,ෙද්ශපාලන වශෙයන් ගත්තත්,
රාජකාරිමය වශෙයන් ගත්තත්.
1962 දී තමයි එතුමා අධිකාරිලත් නිලධාරියකු ෙලස යුද
හමුදාවට බැඳිලා තිෙබන්ෙන්. ඉන් පසු මහනුවර නගර සභාෙවන්
කියාකාරී ෙද්ශපාලනයට පැමිණියා. 1964 දී දළදා මාලිගාෙව් වැඩ
බලන දියවඩන නිලෙම් තනතුටර පත් වුණා. ඊට පස්ෙසේ අෙප්
පක්ෂෙය් ජාතික සංවිධායක ධුරයට පත් වුණා. 1970දී ලුතිනන්
කර්නල් ධුරයට පත් වුණා. එහිදී කියාකාරී ආරක්ෂක නිලධාරි
තනතුරටත් පත් වුණා. සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග්
පධාන ආරක්ෂක නිලධාරියා වශෙයනුත් කියා කළා. ඒ වාෙග්ම
මහනුවර දිස්තික්කෙය් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් දිස්තික් බල
මණ්ඩලෙය් සභාපති බවට පත් ෙවලා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
පාලක ෙල්කම් තනතුරටත් පත් වුණා. පසුව ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් ජාතික සංවිධායක ධුරයට පත් වුණා. ඒ වාෙග්ම
භාණ්ඩාගාරික තනතුරටත් පත් වුණා. මට තව කරුණු රැසක්
කියන්න තිෙබනවා. නමුත් ෙවලාව ෙනොමැති නිසා ඊට අවකාශය
අඩුයි.
එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතය බලද්දී එතුමා ආරක්ෂක ඇමති
වශෙයන් කළ ෙසේවාවන් ද සැෙකවින් ෙහෝ සඳහන් කරන්නට
ඕනෑ. විදුලිබල පැත්ත බැලුවත් එතුමා සුවිශාල කාර්යයක් ඉටු කර
තිෙබනවා. මමත් එතුමාත් එක්ක ඒ කටයුතුවලට සහභාගි වුණා;
මට මතකයි. එතුමා සපුගස්කන්ද ඩීසල් බලෙව්ග යන්තවලින්
ෙමගාෙවොට්ස් 40ක විදුලිබල ධාරිතාවක් ජාතික විදුලිබල
පද්ධතියට එකතු කළා. කැලණිතිස්ස විදුලි බලාගාරයට ජපන්
රජෙයන් රුපියල් දසලක්ෂ දහතුන්දහස් හාරසිය අසූඑකක මුදලක්
ලබා ගත්තා. පතිසංස්කරණ කටයුතු කළා. ජර්මන් ආණ්ඩුෙව්
ආධාර යටෙත් සපුගස්කන්ද විදුලි සංකීර්ණෙයන් නැවතත්
ෙමගාෙවොට්ස් 40ක විදුලි ධාරිතාවක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට
එකතු කරලා දුන්නා.
2000 දී මුහුදු යාතා බලශක්ති ෙවනුෙවන් ෙමගාෙවොට්ස් 50ක
විදුලි ධාරිතාවක් සම්බන්ධීකරණය කළා. රුපියල් මිලියන 2.3ක්
වැය කර කුකුෙල්ගඟ විදුලිබල නිෂ්පාදනය යටෙත් ෙමගාෙවොට්ස්
70ක විදුලි ධාරිතාවක් නිපදවන්න එතුමාට පුළුවන් වුණා.
කැලණිතිස්ස විදුලි බලාගාරෙයන් ගෑස් විදුලිය නිපදවීම සඳහා
රුපියල් බිලියන 2.1ක් ඒ කාලෙය් රජෙයන් වියදම් කළා. ගාමීය
විදුලිබල නිෂ්පාදන ව ාපෘති හතරකට රුපියල් බිලියන 2.9ක්
වියදම් කරලා ෙසේවා දිගු 65,000ක් එකවිට ලබා දීලා තිෙබනවා.
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නැවතත් ගාමීය විදුලිබල ව ාපෘති 5කට රුපියල් බිලියන 4.3ක්
වියදම් කරලා ෙසේවා දිගු එක්ලක්ෂ පනස්දහසක් ලබා ෙදන්න
එතුමාට පුළුවන් වුණා. ගාමීය විදුලිබල ව ාපෘති හයකට එතුමා
රුපියල් බිලියන 115ක් ලබා දීලා ෙසේවා දිගු 40,000ක් ලබා දීලා
තිෙබනවා. ෙකොත්මෙල් ජල විදුලි බලාගාරය පිහිටුවීම සඳහා ජපන්
රජෙයන් 2001දී ආධාර මුදලක් ලබා ගත්තා.
විදුලි ජනක යන්ත ෙයොදා ගනිමින් විදුලි බල ධාරිතාව තවත්
අයුරකින් වැඩි දියුණු කළ හැකි බව එතුමා හඳුනා ගත්තා. 1994
වන විට අෙප් රෙට් සියයට 45කටයි විදුලි බලය ෙදන්න පුළුවන්
වුෙණ්. නමුත් 2001 ෙවද්දී එය සියයට 64 දක්වා වැඩි ෙකරුවා.
ඊටත් වඩා ෙලොකුම විෙශේෂ සිද්ධිය
වුෙණ් වතුවල විදුලි
පරිෙභෝජනය වැඩි කිරීම. 1994 සිට 2001 දක්වා සියයට 45ක්
දක්වායි වතුවල විදුලි පරිෙභෝජනය තිබුෙණ්. එය සියයට 80 දක්වා
වැඩි කරන්නට එතුමාට පුළුවන්කම ලැබුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමයින් ඔබතුමාට ෙත්ෙරනවා
ඇති, ෙකොතරම් විශාල පමාණයක විදුලිබල උත්පාදනයකට
එතුමාත් හවුල් වුණාද කියලා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය
හදන්නට තමයි ඒ ෙවලාෙව්දී එතුමාෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව
තිබුෙණ්. නමුත් ඒ දවස්වල එයට ෙකොච්චර විෙරෝධය පළ කළාද
කියන එක මම දන්නවා. එතුමා ඒ විදුලිබලාගාරය එදා හැදුවා නම්
අද ෙම් පශ්න ෙගොඩක් අඩු ෙවනවා. ඒ පැත්ෙත් බහුතරයක් එදා
එයට විරුද්ධ වුණා; මුස්ලිම් ජනතාවෙග් ෙකොටසක් විරුද්ධ වුණා;
කෙතෝලික ජනතාව ෙකොටසක් විරුද්ධ වුණා. මම නම් ඒකට
පක්ෂව කියා ෙකරුවා. එතුමාට එය කිරීමට එවකට සිටි
ජනාධිපතිතුමියෙගන් අවකාශය ෙනොලැබුණත් එතුමා ඒ පටන්
ගත්ත ෙදය අද වර්තමාන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා භය නැතුව පටන්
අරෙගන ඒ කටයුත්ත නිම කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
කිසි ෙදයක් ගණන් ගන්ෙන් නැතුව එතුමා ඒ කාර්යය ෙකරුවා.
එතුමාත් එක්ක මම කටයුතු කළ නිසා මම දන්නවා, එතුමා
ෙකොෙහොමද කියා කෙළේ කියලා.
එතුමාෙග් නිෙයෝජ අමාත වරයා වශෙයන් මා පත් වුණාට
පස්ෙසේ එතුමාෙග් ඔෆිස් එක මට දුන්නා, රාජකාරි කටයුතු
කරන්න. ඊට පසුව පරිවාස ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් එතුමා මාවම
ඉල්ලා ගත්තා. අමාත ධුරයන් 20ට බස්සද්දීත් නිෙයෝජ අමාත
ධුරය මටම ෙදන්න කියලා එතුමා පකාශ ෙකරුවා. ෙමොකද, එතුමා
ෙවනුෙවන්, එතුමාෙග් අභිමානය ෙවනුෙවන්, ෙගෞරවය
ෙවනුෙවන් මමත් ඒ කාලෙය් ෙලොකු කැපවීමක් ෙකරුවා. මම
එතුමාට කිව්වා, "ඔබතුමා එෙහේ ෙමෙහේ යන්න එපා. ඔබතුමා ෙම්
රට බලාගන්න. ඔබතුමා ඒ කාර්යයන් මට පවරන්න. මම
කරන්නම්." කියලා.
අමතක ෙනොවන සිද්ධීන් රැසක් තිෙබනවා. එයින් එක්තරා
සිද්ධියක් මට නිතර මතක් ෙවනවා. ශී පාදෙය් "ගිමන් හල" කියලා
ස්ථානයක් හැදුවා. එතුමාට තමයි ඒ සම්බන්ධෙයන් යන්න
තිබුෙණ්. නමුත් එතුමාට එදා කාර්ය භාරයන් හතරක් පහක්
ෙයදිලා තිබුණා. මම කිව්වා, "එෙහම නම් කමක් නැහැ. ඔබතුමා
ෙවනුෙවන් මම යන්නම්." කියලා. එතුමා ෙහලිෙකොප්ටරයක්
ලැහැස්ති කරලා, එය ලබා දීලා, එතුමා එන බව එහාට දැන්නුවා.
එෙහේ හැෙමෝම හිතුෙව් අෙප් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් ඇමතිතුමා
එනවා කියලා. මම එතැනට යද්දී දාහක විතර ආරක්ෂක ෙසේනාවක්
දාලා තිබුණා, ආරක්ෂා කරන්න. මම ඇහුවා, "ඇයි මම එනවා
කියලා ෙනොකිව්ෙව්?" කියලා. "මම එෙහම කියන්න ඕනෑ නැහැ.
මට ආරක්ෂාව ෙදනවා වාෙග්ම ඔබතුමාටත් ඒ ආරක්ෂාව තිබිය
යුතුයි." කියලා එතුමා කිව්වා. ඒ අයුරින් කරුණාවන්ත, දයාවන්ත
හැඟීමකින් කටයුතු කළ නායකයකු හැටියට අපි එතුමාව සිහිපත්
කරනවා.
සුවිෙශේෂ සිද්ධිය තමයි යාපනෙය්
වශෙයන්ම ඒ යාපනෙය් කතන්දරය
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නිසියාකාරව දන්ෙන් නැහැ. ඒ කාලෙය් ලංකාෙව් හිටපු යුද
හමුදාපතිතුමා කිව්වා, "තවදුරටත් අපට යුද්ධ කරන්න බැහැ. එම
නිසා අපි යාපනෙය් හමුදාව අයින් කර ගන්නවා." කියලා. බස්
400ක්, 500ක් ගහලා තිබුණා. ඉන්දියාෙවන් නැව් පවා ඇවිල්ලා
තිබුණා.
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා සවස 2.00ට විතර ෙපොඩි
නින්දකට වැටී නැඟිට්ට ගමන් ෙම් කථාන්දරයයි ඇහුෙව්. චන්දිකා
මැතිනිය තමන්ට එන්න කිව්වාය කියන පණිවුඩය ඇහුවාම එතුමා
ෙකෝපයට පත් ෙවලා, "එෙහම කරන්න බැහැ. ෙකොෙහොමද එෙහම
කරන්ෙන්? කවදාවත් එෙහම කරන්න බැහැ"යි කියලා කිව්වා.
එතෙකොට ජානක ෙපෙර්රා තමයි යාපනය පෙද්ශය භාරව සිටිෙය්.
එතුමාට plane එකක් එවන්න කියලා තිබුණා, එතුමාට ෙමහාට
එන්න. නමුත් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා කිව්වා, "මම ඒක
කවදාවත් කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ."යි කියලා. එෙහම කියලා
එතුමා plane එකට නැඟලා යාපනයට ගියා. ඒ ෙවලාෙව් ලයිට්
නිවා දමා හමුදා නිලධාරින් බංකරයක් ඇතුෙළේයි සිටිෙය්; බඩු
ෙපොදි බැඳ ෙගන ෙමහාට එන්න ලෑස්ති කරලායි තිබුෙණ්. නමුත්
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා ගිය හැටිෙය්ම ලයිට් දමලා
ඉස්ෙසල්ලාම කිව්ෙව්, "මට බඩගිනියි. රෑට කෑම හදන්න."යි
කියලායි. ඒක තමයි ඉස්ෙසල්ලාම කිව්ෙව්. ඒෙකන් එතුමා හමුදා
නිලධාරින්ව මානසිකව සන්නද්ධ කළා. එතෙකොට හමුදා
නිලධාරින් හිතුවා, "ෙමතුමා ඇවිල්ලා ඉන්ෙන් යන්න ෙනොෙවයි,
ඉන්න."යි කියලා. ඊට පස්ෙසේ ලයිට් සියල්ලම දමන්න කිව්වා.
එතෙකොට ලයිට් දැම්මා. ඊට පස්ෙසේ එළියට ගිහිල්ලා -ෙමෙහම
කියනවාට සමා වන්න- ගහක් යටට ගිහින් භය නැතුව මුතා කළා.
එෙහම කෙළේ ෙමොකද? එෙහම කෙළේ morale එක වැඩි කරන්නයි.
Morale එක වැඩි කරලා, කයිට්ස් පැත්තට, එහා පැත්තට, ෙමහා
පැත්තට හැම තැනකටම ගිහින්, "මම ආෙව් යන්න ෙනොෙවයි.
දැන් ඉතින් භය නැතුව යුද්ධ කරන්න. මම ඉන්නවා."යි කියා
කිව්වා. හැබැයි එතුමා ඒ ගමන යද්දී චන්දිකා මැතිනිය එතුමියෙග්
සියලු බලතල එතුමාට දීලා ඕනෑම තීන්දුවක් ගන්න කියලා කිව්ව
බවත් මතක් කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "මට යුද්ධ කරන්න පුළුවන්.
මට ඒ අවශ සම්පත් ටික දුන්ෙන් නැහැ."යි කියලා කලක් එතුමා
ෙබොෙහොම අමනාපෙයන් සිටියා. අෙප් ජනාධිපතිතුමා ෙම් යුද්ධය
නිමා කරන්න සියලු සම්පත් දුන්නා. එතුමා ඉල්ලුෙව් MiG යානා
7ක් ෙදන්න කියලායි. "මට යුද්ධ කරන්න MiG යානා 7ක්
ෙදන්න" කියලා ඉල්ලුවා. නමුත් එම අවස්ථාෙව්දී ලැබුෙණ් නැහැ.
එතුමා, "අපි අවුරුදු 20කින් ෙගවන්ෙන්. භයක් ෙවන්න ෙදයක්
නැහැ. එෙහම නැත්නම් අෙප් ජනතාව මැෙරනවා. උඩින් පහර
ෙදන්න ඕනෑ. උඩින් පහර ෙදන්ෙන් නැත්නම් ෙම්ක කරන්න
බැහැ"යි කියලා, උපකමය ෙත්රුම් ගත්ත නායකෙයක් විධියට ඒ
කටයුත්ත කරන්න ගියා. එතුමා ඒ ගැන කලකිරිලා පැත්තකට
ෙවලා සිටියදී තමයි ජානක ෙපෙර්රා මහත්මයා ෙමහාට එන්න
ෙයෝජනා කළ සිද්ධිය ඇති වුෙණ්. ජානක ෙපෙර්රා මහත්මයා
කිව්වා, "තවදුරටත් යුද්ධ කරලා වැඩක් නැහැ. හදිසිෙය්වත් අපව
අල්ලා ගත්ෙතොත් ෙම් ආයුධ සියල්ලම නැතුව යනවා. දහස්
ගණනක් මැෙරනවා"යි කියලා. එදා රත්වත්ෙත් මැතිතුමා ආපසු
එන්ෙන් නැතුව යාපනය ෙබ්රා ගැනීම සඳහා ඒ එඩිතර පියවර
තැබුෙව් නැත්නම් ෙම් යුද්ධෙය් ස්වරූපය මීට වඩා ෙවනස් වනවා.
යාපනය අත් හැර දැමීමට තමයි එදා සූදානම තිබුෙණ්. එම නිසා
අපි එතුමාට විෙශේෂ ෙගෞරවයක් දක්වන්න ඕනෑ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මා හිතන හැටියට ෙකොටි පකාශයකුත්
කරලා තිබුණා, විශාල පමාණයක් අපි මරා දැම්මාය කියලා.
ෙමවැනි සිද්ධීන් රැසක් තිෙබනවා. එම නිසා අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
මැතිතුමා කියන්ෙන් වීරෙයක්; නිකම් ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. ඒ
වාෙග්ම එතුමාට ෙහොඳ organizing power එකක් තිබුණා. හැබැයි
organizing power එක තිෙබන ගමන්ම එතුමාෙග් අණ ෙදන
ගතියකුත් තිබුණා. යමක් කරන්න කිව්ෙවොත්, "කරුණු එපා, ෙම්ක
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[ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා]

කරන්න."යි කියනවා; "වගකීම මා භාර ගන්නම්. ෙම්ක
කරන්න."යි කියනවා. ඒක තමයි එතුමා තුළ තිබුණු ශක්තිය.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, අෙප් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ
මැතිතුමාත් ඒ විධියටම කළා. ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාත්
කිසිම දවසක පසු බැස්ෙසේ නැහැ; ඉස්සරහට තැබූ පය පස්සට
ගත්ෙත් නැහැ; ගහන්න කියද්දී ආපසු පස්සට හැෙරන්න කිව්ෙව්
නැහැ; ඉස්සරහට යන්න කියලා තමයි කිව්ෙව්. මා හිතන හැටියට
ෙම් රුදුරු තස්තවාදය නැති කරන්න එය මුල් තැනක් ගත්තා
වාෙග්ම අද අෙප් රටට සාමය උදා ෙවලා තිෙබන එක ගැනත් අපි
සන්ෙතෝෂ වන්න ඕනෑ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එතුමා සම්බන්ධෙයන් සිද්ධීන් රැසක්
තිෙබනවා. මටත් බලපාන එක සිද්ධියක් වුණා. ඒ සිද්ධිය, 1999
ජනාධිපතිවරණෙය් අවසාන පචාරක රැස්වීම් දවෙසේ, ෙදසැම්බර් 18
වන දා චන්දිකා මැතිනියට ෙබෝම්බ ගහපු සිද්ධියයි. චන්දිකා
මැතිනියට ෙබෝම්බ වැෙදද්දී ජා-ඇලත් ෙලොකු රැස්වීමක් තිබුණා.
මා එතෙකොට රාගම රැස්වීමක කථා කරමින් සිටිෙය්. ඒ අන්තිම
රැස්වීමයි. ජා-ඇල එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් රැස්වීෙම් කථා කරද්දී
එතැන ෙබෝම්බයක් පිපිරිලා ලකී අල්ගම මහත්මයා මිය ගියා.
කවදාවත් ෙවච්ච නැති සිද්ධියක් නිසා මා රාගම පැවැති රැස්වීම
නතර කරලා ෙම් පශ්නය ෙමොකක්ද කියලා බලන්න එන්න ලෑස්ති
වුණා. එම අවස්ථාෙව්දී මෙග් කාර් එක තවත් ෙපොඩි වාහනයක
හැප්පිලා විනාඩි 20ක් පමාද වුණා. ඒ අතර මුළු හමුදාවක්ම අෙප්
ෙගය වට කරලා තිබුණා. ෙම් සිද්ධිය 1999 ෙදසැම්බර් මාසෙය් 20
වන සඳුදා දිවයින පතෙය් පැහැදිලිව වාර්තා කර තිෙබනවා. ෙමහිදී
එක්සත් ජාතික පක්ෂය පකාශයක් කරලා තිෙබනවා.
එහිදී කථා කළ එක්සත් ජාතික පකෂෙය් මහෙල්කම් සහ
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගාමිණී අතුෙකෝරල මහතා පකාශ කර
තිබුණා, "ජාඇල ෙපෙර්දා (18 දා) පැවැති එජාප රැස්වීමට එල්ල
වුෙණ් අත් ෙබෝම්බ පහාරයක් බවට ෙතොරතුරු ලැබිලා තිෙයනවා.
ජාඇල පෙද්ශෙය් ෙපොදු ෙපරමුණු ෙද්ශපාලනඥයින් එම එජාප
රැස්වීම ෙනොපවත්වන ෙලසට තර්ජනය කර තිබුණා. ඒ රැස්වීමට
ආෙවොත් ආපහු ෙගදර යන්න ෙනොලැෙබයි කියලත් ඔවුන්
තර්ජනය කර තිබුණා. මීට සම්බන්ධ අයෙග් නම් පවා අපි දන්නවා.
ඒත් ෙම් අවස්ථාෙව් ෙහළි කරන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක
සම්පූර්ණෙයන්ම
ආණ්ඩුෙව්
වැඩක්.
ස්ෙකොට්ලන්ඩ්යාඩ්
ෙපොලීසිෙයන් ෙගනැල්ලා ෙහෝ ෙහොයන්න ඕනෑ" කියලා.
තව ෙපොඩ්ෙඩන් මෙග් ජීවිතයත් අහිමි ෙවනවා. ෙමොකද, ඒ
ෙගොල්ලන් හිතුවා, ඒ ෙගොල්ලන් උපකල්පනය ෙකරුවා, මම ගරු
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් ඇමතිතුමාෙග් නිෙයෝජ ඇමති නිසා මට
කියලා ඒ ජඩ වැෙඩ් ෙකෙරව්වාය කියලා. කවදාකවත් ගරු
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මහත්තයා ඒ වාෙග් ජඩ වැඩ කරපු ෙකෙනක්
ෙනොෙවයි. ෙකොටින්ට විරුද්ධව සටන් ෙකරුවා මිසක් සිංහල
ෙද්ශපාලනඥයන්,
මුස්ලිම්
ෙද්ශපාලනඥයන්,
දවිඩ
ෙද්ශපාලනඥයන් විනාශ කිරීෙම් කුමන්තණයක් කවදාකවත්
ෙකරුෙව් නැහැයි කියන එක අද ෙම් ගරු සභාෙව් පකාශ කරන්න
ඕනෑ. එෙහම තමයි ඒ සිද්ධීන් වුෙණ්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා ගැන කථා කරනවා
නම් තව ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කථා කරන්න තිෙයනවා. එතුමා විෙටක
දුක් වුණා; විෙටක කලකිරුණා; තවත් විෙටක සන්ෙතෝෂ වුණා.
එතුමාට පුංචි කුඹුරු කෑලි ෙදකක් තිබුණා, අවසානෙය්දී ඒකත්
විකුණා දැම්මා. එතුමා ෙබොෙහොම කනගාටු වුණා, එතුමාට ඝාතන
ෙචෝදනාවක් ඒම පිළිබඳව. පසුව එතුමා ඒෙකන් නිදහස් වුණා. දළ
දා මාළිගාවට ෙබෝම්බ ගහපු ෙවලාෙව් රත්වත්ෙත් මැතිතුමා
ඇමතිකෙමන් ඉල්ලා අස් වුණා. ෙමොකක්ද එතුමා කිව්ෙව්? "අෙප්
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දළ දා මාළිගාවට ෙබෝම්බ ගැහුවායින් පස්ෙසේ ෙම් තනතුෙර් ඉඳලා
වැඩක් නැහැ" කියලායි. මමත් හිටියා එතුමා දුක් ෙවමින් ඒ කතාව
කියද්දී. මමත් එතුමා සමඟ යනවා තනියට. මට ෙවලාවකට
"ෙකොල්ෙලෝ" කියලා කථා කරනවා; ෙවලාවකට "උප ඇමතිතුමා"
කියනවා; තවත් ෙවලාවකට "ෆීලික්ස්" කියලා කියනවා. ඔය
වාෙග් ෙබොෙහොම ආදරෙයන් කථා කරලා කිව්වා, "මට ෙම්
ඇමතිකම්වලින් වැඩක් නැහැ. අෙප් දළ දා හාමුදුරුවන්ට ෙබෝම්බ
ගැහුවාට පස්ෙසේ ෙමොකටද මම ඉන්ෙන්" කියලා. එෙහම කියලා
එතුමා ඉල්ලා අස් වුණා. නමුත් මහා සංඝ රත්නය කතා කරලා,
පෙද්ශවාසී ජනතාව කතා කරලා එතුමාට කිව්වා, "දුක් ෙවන්න
එපා. ඔබතුමාෙග් තත්ත්වය අපි දන්නවා. ඔබතුමාට කරන්න
ෙදයක් නැහැ.
ඒ අයට ඕනෑ කරලා තිබුෙණ් අෙප් පූජනීය ස්ථාන විනාශ
කරන්න, අෙප් අභිමානය නැති කරන්න. ෙම්ක දවිඩ ජනතාව
කරපු ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක තස්තවාදීන් කරපු ෙදයක්. කිරියි,
වතුරයි හඳුනා ගන්නවා වාෙග් තස්තවාදයයි, ෙදමළ ජනතාවයි අපි
හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. ෙදමළ ජනතාව එක්ක අෙප්
විරුද්ධත්වයක් නැහැ" කියලා. ඒ විධියට මහා සංඝ රත්නය
නිසියාකාර තක්ෙසේරුවකට ඇවිල්ලා -ජාතිවාදයත් වපුරන්ෙන්
නැතිව- එතුමාට කිව්වා, "අපට කරන උදව්වක් වශෙයන් ඉල්ලා
අස් ෙවන්න එපා, ඉන්න" කියලා. පස්ෙසේ එතුමා ඒ ආයාචනයට
කන් දීලා නැවතත් තමුන්ෙග් තනතුෙර් වැඩ භාර ගත්තා. එතුමා
එෙහම නායකෙයක්. ආරක්ෂක ඇමතිකෙමන් ඉල්ලා අස් ෙවච්ච
තවත් නායකෙයක් එතුමා. ඒ වාෙග්ම එතුමා භය නැතිව හිටියා.
ඉතින් බලන්න, ඉතිහාසෙය් ෙකොච්චර ෙද්වල් තිෙබනවාද
කියලා. ෙම්වා මැෙකන්න, වැළෙලන්න ෙදන්න නරකයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා අපි නැවත නැවතත්
උච්චාරණය කරන්න ඕනෑ. ෙම්ක ඉතිහාසගත පාඩමක්.
ෙද්ශපාලනඥයන්ටත් පාඩමක්, ෙකොෙහොමද ෙම් රෙට් පැරණි
ෙද්ශපාලනඥයන් තමුන්ෙග් කැපවීම් කෙළේ කියන එක දැන
ගන්න.
අවසානෙය්
ෙමොකක්ද
වුෙණ්?
අවසානෙය්
නැක්සලයිට්කාරයකු වශෙයනුත් එතුමාව රිමාන්ඩ්ගත ෙකරුවා.
මා හිතන විධියට නෙඩ්ෂන් මහත්තයාද ෙකොෙහද නඩුව කතා
ෙකරුෙව්. නෙඩ්ෂන් මහත්තයාෙග් තර්ක උඩ එතුමාව නිදහස්
කර ගන්න හම්බ වුණා. අපි නම් යැව්වා, මාස හතරකට.
අන්තිෙම්දී ජනමත විචාරණය ඉවර වුණායින් පස්ෙසේ සියලු
ෙදනාම නිදහස් කළා. ඉතින් බලන්න, එදා ෙකොෙහොමද වැඩ
ෙකරුෙව් කියලා. ජනමත විචාරණ කාලෙය්දී ෙකොෙහොම සිද්ධීන්
වුණාද කියලා කිව්ෙවොත්, ෙකොබ්බෑකඩුව මහත්තයාෙග් -හිටපු
අෙප්ක්ෂක මහත්මයාෙග්- ඡන්දයත් ෙහොෙරන් දාලා තිබුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් මතකෙය් හැටියට 1970
ගණන්වල ඡන්ද 325කින් රත්වත්ෙත් මහත්මයා පැරදුණා. 1994 දී
මහනුවර දිස්තික්කෙයන් වැඩිම ඡන්ද ගත්තු නායකයා බවට
රත්වත්ෙත් මහත්තයා පත් වුණා. ඉතින් රත්වත්ෙත් මහත්තයා
වාෙග් චරිත ෙබොෙහොම විරලයි. අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
චරිතයට සම කරන්න පුළුවන් නායකෙයක් අද බිහි ෙවලා
තිෙබනවාද? නැහැ. ෙම් චරිත විරලයි. එතුමන්ලා හින්දා තමයි ෙම්
රටවල් තිෙයන්ෙන්; ජාතීන් තිෙයන්ෙන්; ෙම් සමාජය ෙමෙහම
තිෙබන්ෙන්; මිනිස්සු භය නැතිව ඉන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමොන පශ්න
තිබුණත් ෙම් නායකතුමන්ලාට, ෙම් චරිතවලට ජනතාව ආදෙර්
තිෙයනතුරු ජනතාවයි, චරිතයයි ෙවන් කරන්න බැහැයි කියන
එක විතරක් අද පකාශ කරන්න ඕනෑ.
ඉතින් තව හුඟක් කරුණු තිෙබනවා මට කියන්න. නමුත්
තවත් කථිකයින් රැසක් කථා කරන්න සිටින නිසා ෙම් ගැන මීට
වැඩිය මා කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒතුමා එදා ඒ කර්තව
කෙළේ නැත්නම් යුද්ධෙය් තත්ත්වය තිබුණාට වඩා ෙවනස්
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ෙවනවා. ෙබොෙහොම දරුණු විධියට ෙවනස් ෙවනවා. එතුමා
ෙකොෙහේ ෙකොෙහේ ගිහිල්ලාද, ඒ වැඩ ටික ෙකරුෙව්.
යාපන අර්ධද්වීපය භාරව සිටි හමුදා ආඥාපති ෙම්ජර් ජනරාල්
ජානක ෙපෙර්රා වැනි හමුදා නායකයන් විසින් ජනාධිපතිනියට
වාර්තා කර තිබූ අන්දමට යාපනය අතහැර දමා එහි සිටි භට පිරිස්
ෙකොළඹට ෙගන්වා ගැනීම හැෙරන්නට ෙවනත් විකල්පයක්
නැහැයි කියන එක තමයි කියලා තිබුෙණ්. එකම විකල්පය ඒ අය
අයින් කරන එකයි. ෙම් කතන්දරය වුෙණ්, ඒ කියන්ෙන් අලිමංකඩ
කඳවුරින් බල ෙසේනාංකය ඉවත් කර ගැනීමට තීන්දු කෙළේ
හරියටම 2000 අෙපේල් මාසෙය් 21 වැනිදා රාතී 10.30ටයි. එදින
තමයි 54 වැනි බල ෙසේනාංකය ඉවත් කර ගැනීෙම් නිෙයෝගය
හමුදාපති ශී ලාල් වීරසූරිය විසින් නිකුත් කෙළේ. ෙකෙසේ ෙවතත් එහි
සිටි භට පිරිස කඳවුෙරන් ඉවත්ව යාම ඇරඹුෙව් 2000 අෙපේල්
මාසෙය් 22 වැනි දින ෙප.ව. 11.30ටයි. එෙලස අලිමංකඩ අතහැර
පෙලයි දක්වා පසු බසිමින් සිටි හමුදා භටයින්ට ෙකොටි ඉතා දරුණු
ෙලස පහර දුන්නා.
ෙමම පසු බැසීම හා ෙකොටින් විසින් අලිමංකඩ කඳවුර අත් පත්
කර ගැනීම පිළිබඳව පකාශයක් කළ එල්ටීටීඊ ලන්ඩන් කාර්යාලය
කියා සිටිෙය්, සටනින් තම භටයන් 303ක් මිය ගිය අතර, ශී ලංකා
හමුදාෙව් භටයන් 1000ක් පමණ තමන් විසින් මරා දැමූ බවයි.
එෙසේම හමුදාව සතුව තිබූ බර අවි අති විශාල ෙතොගයක් තමන්
විසින් අත්පත් කර ගත් බව ද ෙකොටි කාර්යාලය කිව්වා.
එෙහත් ශී ලංකා රජය ෙකොටින්ෙග් එම සංඛ ා ෙල්ඛන
එකෙහළාම පතික්ෙෂේප කළත්, එහි සත තත්ත්වය එය ෙනොවන
බවත්, අෙප් වීෙරෝධාර යුද භටයන් විශාල පිරිසක් ෙමම පසු
බැසීෙම් දී මිය ෙගොස්, එෙසේම රුපියල් මිලියන 1100ක් පමණ
වටිනා යුද උපකරණ හා ෙවනත් ආම්පන්න ද රජෙය් හමුදාවට
අහිමි වී ඇතැයි ද යන්න ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මහතාට
අසන්නට ලැබුණා. එයින් එතුමා ෙබොෙහොම කම්පා වුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කියන්න කරුණු ෙගොඩක්
තිෙබනවා. මම හිතන්ෙන් විනාඩි පහකින් දහයකින් කථා කරන්න
බැහැ. ඒ නිසා ෙබොෙහොම ෙකටි සාරාංශයක් තමයි මම ඉදිරිපත්
කෙළේ. එතුමාෙග් පුතුන් ෙදෙදනාටත් මම කියනවා, තාත්තාෙග්
උතුම් ගතිගුණ, මානුෂික ගතිගුණ රැක ගන්නය කියලා. එතුමා
නිෙයෝජ ඇමතිවරයකු වශෙයන් මට සලකපු හැටි, එතුමාෙග්
මනුස්සකම කවදාවත් අමතක කරන්න බැහැ. කවදාවත් අපට
වචනයක් කියලා නැහැ. අපට ෙබෙහවින් ආදරය කළා. තමන්ෙග්
කාර්යාලය දුන්නා, "ඔන්න පුතා ෙම්ක ගන්න, ඉඳගන්න" කියලා.
ඒ වාෙග්ම හැම ෙද්ටම උදවු වුණා. ෙබොෙහොම මිතශීලීව අපිත්
එක්ක හිටියා. මනුස්සකම පිරී තිබුණා. ෙකොතැනදී කථා කළත්,
"එන්න ඇමතිතුමා, එන්න ඇමතිතුමා" කියලා ළඟට ගන්නවා. ෙම්
වාෙග් ෙකෙනක් නැති වීම ගැන මටත් තදබල ෙව්දනාවක් ඇති
වුණා. ඒ නිසා ෙමොනවා නැතත්, තාත්තාෙග් ගතිගුණ ඉදිරියට අර
ෙගන යන්න කියලා මම ඒ පුතුන් ෙදෙදනාට කියමින්, එතුමාට
නිවන් සැප ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය
අවසන් කරනවා.

[අ. භා. 6.00]

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)

මහතා

(ෙසෞඛ

නිෙයෝජ

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1938 ජූලි මාසෙය් 13 වැනිදා
උපත ලබලා 2011.11. 24 වැනිදා අෙපන් සමු ගත් අනුරුද්ධ
රත්වත්ෙත් මැතිතුමා විෙශේෂෙයන්ම අෙප් මාවනැල්ල පෙද්ශයට
සම්බන්ධකම්, හිතවත්කම් තිබුණ ෙකෙනක්ය කියන එක
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පථමෙයන්ම අපි කියන්න ඕනෑ. එතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට
නායකත්වයක් ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම පක්ෂය පතිසංවිධානය
කරමින් 1994 දී එය ජයගහණය කරවන්නට එතුමා විශාල
ශක්තියක් ලබා දුන්නා. එතුමාෙග් චරිතය තුළ මම එක ෙදයක්
දකිනවා. බලෙය් සිටි විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත සහ රාජ
ආරක්ෂක නිෙයෝජ අමාත ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
මැතිතුමාට තමයි පක්ෂය ෙවනුෙවන් වැඩ කරන්න ගිහිල්ලා එදා
ෙතල්ෙදනිය මෙහේස්තාත් උසාවියට යන්න සිදු වුෙණ්.
එදා බලෙය් සිටි ආණ්ඩුෙවන් මිනී මැරුම් ෙචෝදනා එල්ල
කරලා ෙගදර සිටි අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා සහ දරුවන්
ෙතල්ෙදනිය උසාවියටත්, මහාධිකරණයටත් ෙගනා ෙවලාෙව්
එතුමාෙග් මුහුෙණ් තිබුෙණ්ත් එකම හිනාවයි. ඒ නිරහංකාර බවයි.
එතුමා ඒවායින් සැලුෙණ් නැහැ. ඒ මා දැක්ක එතුමාෙග් චරිතයයි.
අපිත් ඒ නඩුවට ගියා. අපි එතුමා ළගින් හිටියා. එතුමා තුළ කිසි
ෙවනසක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අද ජනරාල්ලා වාෙග් එතුමා
ජනරාල්වරයකු විධියට කවදාවත් පාලකයන් ඉදිරිෙය් නැමුෙණ්
නැහැ. එතුමා ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලට ගිෙය් නැහැ. එතුමා
මහනුවර මහ ෙරෝහල්ට තමයි ගිෙය්. මට මතකයි, එදා උසාවියට
ෙගන යන ෙකොට එතුමාත්, ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත්
මැතිතුමන්ලාත් එකම දම්වැලකයි දමලා හිටිෙය්. එදා එතුමාට
සැලකුෙව් එෙහමයි. එෙහත් එතුමා සැලුෙණ් නැහැ. කා
ඉදිරිෙය්වත් දණ ගැහුෙව් නැහැ. යුක්තිය ඉදිරිෙය් එතුමා නිහඬ
වුණා.
ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා උසාවියට අරෙගන
ගිෙය් මුස්ලිම් අයට ගහන්න ගිහිල්ලා ෙනොෙවයි. එෙහම
ජාතිවාදයක් අවුස්සන්න, එතුමාට ජාතිවාදී ෙල්බලයක් අලවන්න
එදා ආණ්ඩු පක්ෂය සැරසුණත් ඒක කරන්න බැරි වුණා. එතුමා
තම පක්ෂය ෙවනුෙවන් වැඩ කරලා තමයි එදා රිමාන්ඩ් එෙක්
සිටිෙය්. එතුමා නිවැරැදිකරුෙවක් හැටියට එළියට ආවා. නමුත් එදා
එතුමාටත්, දරුවන්ටත් අභිෙයෝගයක් වුෙණ් එල්ලුම් ගහයි. ෙවන
ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒක වැරදුණා නම් කුමක්ද වන්ෙන්? එවැනි
අභිෙයෝගවලට එතුමා මුහුණ දුන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය
ෙවනුෙවන් කියන එක අප දන්නවා. එතුමා විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ
අහිංසක දරුවනුත් එදා ඒවාට අභීතව මුහුණ දුන්නා. සමහරු ඒ
එල්ලුම් ගහට ලණුත් ෙගනැල්ලා තිබුණා, එල්ලන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
ඇමතිතුමා එවැනි අභිෙයෝගවලට මුහුණ දුන් ෙකෙනක්. එතුමා
නිවැරැදි බව ෛදවය විසින් ෙපන්වා දුන්නා.
එතුමා 1971 කැරැල්ල ෙවලාෙව් සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක
මැතිනිය ළඟින්ම ඉඳිමින් එතුමියට ශක්තිය ලබා දුන්නා. ඒ එක
කාරණයක්. අනික් කාරණය ෙම්කයි මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. ෙම්ක ඉතිහාසගත වන සිද්ධියක්. ශී ලංකා
ඉතිහාසෙය් ෙහලිෙකොප්ටරෙයන් උසාවියට ආපු එකම විත්තිකරු
තමයි ගරු අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා. එතුමා අන්න ඒ වාෙග්
අභීත නායකෙයක්. ආණ්ඩු පක්ෂය ෙවන පැත්තක හිටියත්,
එතුමාට විරුද්ධව නඩුවක් දාලා තිබුණත් එතුමා ෙතල්ෙදණිය
උසාවියට ආෙව් ෙහලිෙකොප්ටරෙයන් කියන එකත් අප කියන්න
ඕනෑ. ඒ නායකත්ව ශක්තිය එතුමාට තිබුණා. මා හිතන්ෙන් ඒක
තමයි නායකෙයකුට තිබිය යුතු ෙහොඳම ලක්ෂණය.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනික් කාරණය තමයි එතුමා
තුළ තිබුණු නිහතමානීකම. එක්තරා මැතිවරණයකදී මට යම් කිසි
පශ්නයක් ඇති වුණු ෙවලාවක -විපක්ෂෙයන් ෙනොෙවයි, මෙග්ම
අයෙගන්- මම එතුමා හම්බ ෙවන්න ගිය ෙවලාෙව්, එතුමා මට එක
උපෙදසක් දුන්නා. මම ඒක කියාත්මක කළා. අප යමක් අහන්න
ගියාම ඒ වාෙග් ෙබොෙහොම නිහතමානීව එතුමා අපට උදවු කළා.
පාක්ෂිකත්වය ගැන -පක්ෂෙය් ඉන්න පුද්ගලයා කියන එක ගැනෙලොකු අවෙබෝධයක් එතුමා තුළ තිබුණා. ඒ නිහතමානිත්වය
එතුමා කවදාවත් නැති කර ගත්ෙත් නැහැ.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යම් රජයක් තමන්ෙග්
පක්ෂෙය් ෙකෙනකුට ඇමතිකමක් ලබා ෙදන්ෙන් ජනතාව
ෙවනුෙවන් තම යුතුකම, වගකීම ඉටු කරන්නයි. මා හිතන්ෙන්
අනුරුද්ධ රත්වත්ත මැතිතුමා වාරිමාර්ග, විදුලිබල හා බලශක්ති
අමාත වරයා හැටියට ඇමතිකම භාර ගන්න ෙකොට ෙම් රෙට්
සියයට 42කටයි විදුලිය තිබුෙණ්. විදුලිබල අමාත වරයා හැටියට ඒ
පමාණය සියයට 60ක් දක්වා සංවර්ධනය කරන්න එතුමාට
පුළුවන්කම ලැබුණා. එතුමා ඒ වගකීම ඉටු කළා. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා අතින් ආරම්භ වුණු ඉහළ ෙකොත්මෙල් ජල විදුලි
ව ාපෘතිෙය් මූලික සැලසුම් සකස් කරමින් ඒ සියලු කටයුතු කෙළේ
එතුමා වාරිමාර්ග, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත වරයා හැටියට
හිටපු කාලෙය්යි. අද ෙහට අපට ඒ ඉහළ ෙකොත්මෙල් ජල විදුලි
ෙයෝජනා කමෙයන් විදුලිය ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
මැතිතුමා වාරිමාර්ග අමාත වරයා හැටියට වැව් 1,035ක්
අලුත්වැඩියා කර තිෙබනවා. වයඹ පළාෙත් ෙපොඩි වැව් 600ක් සහ
ෙලොකු වැව් 29ක් පතිසංස්කරණය කර තිෙබනවා. මවුආර
ව ාපෘතිය යටෙත් හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්ත් කුඩා වැව් 25ක්
සංවර්ධනය කරන්න එතුමා කටයුතු කළා. එතුමා අමාත වරෙයක්
හැටියට තමන්ට ලබා දුන් වගකීම ඉතාම ඉහළින් ඉටු කළා. ගරු
ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාටත්, ඔබතුමාෙග්
සෙහෝදර මෙහේන්ද රත්වත්ෙත් මැතිතුමාටත් වග කීමක් තිෙබනවා
අනාගතෙය් තමන්ෙග් පියාෙග් අඩි පාෙර් යමින් ඒ කටයුතු ඉටු
කරන්නට. එදා 1966 දී වැඩි ඡන්දෙයන් ජයගහණය කළත්,
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් එතුමාට මහනුවර මහ නගර සභාෙව්
නගරාධිපතිකම ලැබුෙණ් නැහැ. ෙමෙසේ තමන්ට අභිෙයෝගයක්ව
පැවැති, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් බල ෙකොටුවක්ව තිබුණු මහනුවර
මහ නගර සභාෙව් නගරාධිපති පදවිය තමන්ෙග් පුත රත්නයට හිමි
වනවා දකින්න එතුමාට වාසනාව ලැබුණා.
අද ෙමහි පැමිණ සිටින මෙහේන්ද රත්වත්ෙත් නගරාධිපතිතුමනි,
එදා ඔෙබ් පියාණන්ට ලබා ගන්න බැරි වුණු ඒ තනතුර අද ඔබට
ලැබිලා තිෙබනවා. පියා ෙමන් අනාගතෙය්දී ජනතාව ෙවනුෙවන්
වගකීම් ඉටු කිරීමට ඒ ජනතාව ඔබව ෙතෝරා ෙගන තිෙබනවා.
ඔබතුමන්ලා පියාෙග් අඩි පාෙර් යමින් ඒ යුතුකම, වගකීම ඉටු
කරන ෙතක් ජනතාව බලා ෙගන ඉන්නවාය කියන එකත් මා ෙම්
අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ.
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා 2005 මැතිවරණෙය්දී මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ඉතා විශාල ශක්තියක් ලබා දුන්නා. අන්න
ඒකයි පක්ෂ ෙද්ශපාලනය කියලා කියන්ෙන්. පුද්ගලයන්
ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි, පක්ෂය ෙවනුෙවන් එතුමා කටයුතු කළා.
එතුමා එදා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් චන්දිකා බණ්ඩාරනායක
කුමාරතුංග ආගමනෙය්දී ශක්තිමත්ව ඒ ෙද්ශපාලන ගමන
ෙමෙහය වූවා. 2005දී මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග්
නායකත්වය යටෙත් ෙම් පක්ෂය රැක ගන්න කටයුතු කළා. මා
හිතන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ජාතික සංවිධායකවරයා
හැටියට ෙම් රෙට් අවශ තාව ෙවනුෙවන් තම යුතුකම, වගකීම ඉටු
කළා. එතුමා තනතුරක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ෙනොෙවයි ඒ
කටයුතු කෙළේ. ඒ සියලු පතිලාභ එතුමාට ලැබුණා.
අද ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මැතිතුමා මහනුවර දිස්තික්කෙය්
තරුණ මන්තීවරෙයක් හැටියට ඒ කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම
මහනුවර නගරාධිපතිවරයා හැටියට මෙහේන්ද රත්වත්ෙත් මැතිතුමා
කටයුතු කරනවා. අප සංවිධායකවරුන් හැටියට ගරු අනුරුද්ධ
රත්වත්ෙත් මැතිතුමා එක්ක වැඩ කටයුතු කළා. ඇමතිවරු හැටියට
අප එතුමා ළඟට ගියා. එතුමා අපට උදවු කළා. ඒ වාෙග්ම කිසිම
තනතුරක් ෙනොමැති ෙමොෙහොතක, එතුමා විත්තිකරුෙවක් ෙවලා
ඉන්න ෙවලාෙව් -නීතීඥ වෘත්තිය හැර අපටත් තනතුරක් තිබුෙණ්
නැහැ- අප එතුමා අසලින්ම හිටියා.
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අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා ෙම් රටට, අෙප් ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂයට, ෙම් රෙට් ජනතාවට කළ ෙසේවය මා හිතන්ෙන්
කියලා නිම කරන්න බැහැ. ඒක ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙයන්
වියැෙකන්ෙන් නැහැ. අවසාන වශෙයන් මා ෙම් කාරණයත්
කියන්න ඕනෑ. යාපා පටුනත් ජයගහණය කරලා සපුමල් කුමාරයා
ෙලස එදා නුවර ඉඳන් ෙකොළඹට යන ෙමොෙහොෙත්දී අප එතුමා
පිළිගත්ෙත් වීෙරෝදාර නායකෙයක් හැටියටයි.
අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාට නිවන් සුව අත් ෙව්වායි
පාර්ථනා කරමින් අෙප් ෙශෝකයත්, කෑගල්ල දිස්තික්කෙය්
ජනතාවෙග් ෙශෝකයත්, ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මැතිතුමා සහ
මෙහේන්ද රත්වත්ෙත් මැතිතුමා ඇතුළු සියලු ෙදනාටම පුද කරමින්
මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි.

[අ. භා. 6.07 ]

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා (ගාමීය කටයුතු
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன - கிராமிய அ
அைமச்சர் )

வல்கள்

(The Hon. Athauda Seneviratne - Minister of Rural Affairs)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දිවංගත අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
මැතිතුමාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් අෙප් කනගාටුව -ෙශෝකය- ඒ
පවුෙල් අයට පකාශ කරමින් එතුමාට අෙප් ෙගෞරවය දැක්වීමක්
හැටියට ෙම් අවස්ථාෙව් වචන කීපයක් කථා කරන්න මා
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එතුමා විෙශේෂෙයන්ම උඩ රට නායක
පවුලක ඉපදිලා උඩ රටට නමක් තියාපු, කීර්තියක් ලබා දුන්නු,
ෙගෞරවයක් ලබා දුන්නු, ඒ පවුල්වලටත් අභිමානයක් ලබා දුන්නු
නායකෙයක් හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. කන්ද උඩ රටට ෙම්
යුගෙය් අගය කරන්න පුළුවන් චරිතයක්, ජීවිතයක්, නායකත්වයක්
එතුමා ලබා දුන්නා.
අද ඒ වාෙග් උඩ රට නායකෙයෝ බිහි වීම, සමාජ ෙසේවයට
පැමිණීම, ඒ වාෙග්ම ඒ පෙද්ශෙය් ජාතික කටයුතුවල නායකත්වය
ෙමෙහයවීමට ඉදිරිපත් වීම ෙබොෙහොම අඩු ෙවලා තිෙයනවා. ඒ
නිසා අප පාර්ථනා කරනවා, ඒ පෙද්ශවලින් ඒ වාෙග් ගුණාංග
තිෙයන, නායකත්වයක් තිෙයන, ශක්තියක් තිෙයන, නිර්භීතකමක්
තිෙයන, තමන්ෙග් පාරම්පරිකව පැවෙතන තම අභිමානය සහ
ආත්ම ෙගෞරවය රැක ෙගන වැඩ කරන නායකෙයෝ බිහි ෙවන්න
කියලා. ඒ වාෙග් වැඩ කරපු නායකෙයෝ ආදර්ශයට අර ගන්න
ඕනෑ. අනික් අයටත් හැෙදන්න ෙබොෙහොම වැදගත් මඟක් එතුමා
ෙපන්වලා තිෙයනවාය කියලා මා කල්පනා කරනවා.
ඒ වාෙග්ම දළ දා මාළිගාෙව් කටයුතුවලට එතුමාෙග් පවුෙල්
අයත්, එතුමාත්, මමත් සම්බන්ධ ෙවලා කටයුතු කළා. ඒ ගැන
අවෙබෝධයක් ඇතිව, භක්තියක් ඇතිව, පිළිගැනීමක් ඇතිව කටයුතු
කරපු ෙකෙනකු හැටියටත්, ආගමික පැත්ෙතන් ඒ නායකත්වය
අරෙගන කටයුතු කරපු ෙකෙනකු හැටියටත් එතුමා හඳුන්වන්න
පුළුවන්. මහානායක හිමිවරුන් සමඟ සම්බන්ධකම් ඇතිව වැඩ
කටයුතු කරපු ෙකෙනකු හැටියට අපට එතුමාෙග් ජීවිතෙය් එක
ෙකොටසක් අගය කරන්න පුළුවන්කම තිෙයනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමා
තවත් පැත්තකින් සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියට ළඟම
ඥාතිකමක් තිබුණු ෙකෙනක්. එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණිලා
එතුමියට ශක්තියක් වුණා. එතුමාටත් බණ්ඩාරනායක මැතිනිය
ශක්තියක් වුණා. ඒ අනුව එතුමා මෙග් කියන දැඩි අධිෂ්ඨානයකින්
ඒ පක්ෂය ෙගොඩ නඟන්න, රැක ගන්න, ඒ මඟින් ජනතාවට
ෙසේවයක් කරන්න කැප වුණා. විෙශේෂෙයන්ම පක්ෂය ශක්තිමත්
කරන්න කියලා එතුමා ජාතික සංවිධායක හැටියට පත් කළා.
ජාතික සංවිධායක හැටියට එතුමා ඒ පක්ෂයට අනූපම ෙසේවයක්
කළා. එතුමා මැතිවරණ කාලවලට පක්ෂයට නැතිවම බැරි මහා
පුරුෂෙයක් වුණා.

479

2012 මැයි 10

එතුමා ඒ දිස්තික්කවලට ගිහිල්ලා, ඒ ඒ ආසනවලට
පක්ෂවලින් ලැබුණු ඡන්ද ගණන් අරෙගන, වග කිව යුතු
පුද්ගලයන් කැඳවලා උපෙදස් දුන්නා, "ෙම් පමාණයට හදා ගන්න
ඕනෑ; ෙම් පමාණයට ෙගොඩනඟා ගන්න ඕනෑ. ෙම් ආකාරයට
කියා කරන්න ඕනෑ" කියලා. එෙහම උපෙදස් දීලා, ෙලොකු
බලපෑමක් කළා. ඒ අයට ෛධර්යයක් දුන්නා. පක්ෂය පරාජය
ෙවලා තිබුණු කාලෙය් ඒ ෛධර්යය ෙදන්නට එතුමාට ශක්තියක්
තිබුණා. එතුමාෙග් ෙපෞරුෂත්වය ඒකට දැඩි ෙලස බලපෑවා. "ඒ
විධියට කරන්න බැරි නම් යන්න" කියලාත් කිව්වා. ඒ කාර්යෙය්
වගකීම දරන්නට ඕනෑ කියන එක එතුමා කිව්වා. "පශ්න අහන්න
එපා, පශ්න දැන් වැඩක් නැහැ, ෙම් වැෙඩ් කරන්න " කියලා තමයි
එතුමා කිව්ෙව්. "වැඩ කරන්න බැරි නම් ෙදොර ඇරලා තිෙබනවා,
යන්න පුළුවන්" කියලා කිව්වා. ඒ කියන්ෙන් එතුමා පක්ෂෙය්
ජාතික සංවිධායකවරයා හැටියට කටයුතු ඒ ආකාරෙයන්
ෙමෙහයවමින් පක්ෂය ශක්තිමත් කරන්නට, ඒ කාලෙය් පක්ෂයට
මහා පුරුෂයකු වුණා. එතුමාෙග් එම ෙසේවය ෙබොෙහොම වැදගත්
එකක් හැටියට මා කල්පනා කරනවා.
අද තිෙබන ෙද්ශපාලන තත්ත්වය එදාට වඩා ෙවනස්. ඒ
වාෙග්ම ඒ කාලෙය් "මාර යුද්ධයක්" වාෙග් තමයි ෙද්ශපාලනය
ෙකරුෙව්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ ආණ්ඩුවක් ආපු කාලයක
කවදාවත් රණ්ඩුවක් තිබුෙණ් නැහැ. මිනිස්සු එළියට දැම්ෙම්
නැහැ; මාරු කෙළේ නැහැ; ෙගදර යැව්ෙව් නැහැ; පළි ගත්ෙත්
නැහැ. සාමෙයන් කටයුතු කළා. නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය
බලයට පත් වුණු හැමදාමත් ඝාතන, මර්දන, ඒ වාෙග්ම මාරු
කිරීම්, ෙසේවෙයන් පහකිරීම් වැනි ෙද්වල් ලක්ෂ ගණනින්, දහස්
ගණනින් ෙකරුණා. ඒ නිසා අෙප් පක්ෂෙය් විශාල පිරිසක් ඒවායින්
පීඩාවට පත් වුණා. ඒ සියල්ල දරාෙගන වැඩ කටයුතු කරෙගන
යන්න, ඒ අයව දිරිමත් කරන්නට එතුමා ඒ ආකාරෙයන් කටයුතු
කළා. ඒ තවත් පැත්තක් ගැනයි මා මතක් කෙළේ.
එතුමා උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශවල පැවැති තස්තවාදය
අවසන් කරන්නටත් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළා. එම කටයුතු
කිරීමට අවශ පහසුකම් සෑම විටම ලැබුෙණ් නැහැ කියලාත්
එතුමා කියා තිෙබනවා. ඒ අතරම එතුමා යාපනය ෙකොටු කරලා යාපනය වට කරලා- ෙම් තස්තවාදී තත්ත්වෙයන් මිෙදන්නට
ෙවනත් ෙවනත් මාර්ග කල්පනා කළා. ඒ අවස්ථාෙව් එතුමා
යාපනයට ගිහිල්ලා, හමුදාෙව් හිටපු නිලධාරින්ෙග් මානසික
තත්ත්වය හදමින් ඒ අයත් එක්ක එකතු ෙවලා කටයුතු කළා. ඒ
අවස්ථාෙව් එම නිලධාරින් ඒ කාර්ය ඉෂ්ට කිරීම පතික්ෙෂේප
ෙනොකරන, ඒ සම්බන්ධෙයන් බැරිකම් ෙනොකියන තත්ත්වයක්
හදාෙගන එතුමා යාපනය ජය ගනිමින් යාපනය ආරක්ෂා කර
ගත්තා. ඒ අනුව එදා එතුමා ආපසු ෙකොළඹට ඇවිල්ලා "යාපනය
ජය ගත්තා" කියලා හිටපු ජනාධිපතිතුමියට වාර්තා කළා. ඒ අනුව
තමයි එතුමාට ජනරාල් රත්වත්ෙත් කියන එම හමුදා නාමය
ලැබුෙණ්. හමුදා නිලධාරිෙයක් හැටියටම ෙනොෙවයි, තමන්ට භාර
දුන් කාර්යෙය් නායකත්වය අරෙගන, සාර්ථකව එම කාර්ය ඉෂ්ට
කරන්නට එතුමා කටයුතු කළා. ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
ෙලස එම නාමය ලබා දුන්නාය කියලා කවුරුවත් අභිෙයෝග කෙළේ
නැහැ; බැන්ෙන් නැහැ; ෙදොස් කිව්ෙව් නැහැ. එෙසේ කෙළේ
නැත්ෙත්, එතුමා තිවිධ හමුදාවත් සමඟ නිර්භීතව, කලට ෙව්ලාවට
අනුව ඒ කරන්න තිබුණු කාර්යය ඉෂ්ට කළ නිසායි.
එතුමා ඒ ෙවලාෙව් හමුදාව පැත්ෙතන්, ආරක්ෂක අංශය
පැත්ෙතන් ඉටු විය යුතු කාර්යය කරන්න ෛධර්ය සම්පන්න වුණා;
නිර්භීත වුණා. ඒ නිසා අෙනක් අයට කියන්න පුළුවන්කම ලැබුණා,
ඒ නායකත්වයට හා නිර්භීතකමට එතුමාෙග් ෙපෞරුෂත්වයත්, ඒ
පවුල් පදනමත් ෙහේතු වුණා කියලා. ඒ අනුව එම නායකයාට
හමුදාව ෙයොමු කරලා ඒ කාර්යය කරන්න පුළුවන් වුණා.
එතුමා විෙශේෂෙයන්ම ඇමතිවරෙයක් හැටියට, නිෙයෝජ
ඇමතිවරෙයක් හැටියට තමන්ෙග් කාර්යය හරිහැටි ඉටු කරන්න
කටයුතු ෙකරුවා. ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම තමන්ෙග් කාර්යය
ජනතාව ෙවනුෙවන්ම ඉෂ්ට කරන්න ෙයදුණා. ඒ වාෙග්ම එතුමා
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දරපු විදුලිබල අමාත ධුරය හරහා විදුලිය නැති පෙද්ශවලට
විදුලිය ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. ෙමොකද, 1994දී අපි ෙම් රෙට්
පාලනය භාර ගන්න ෙකොට මුළු රෙට්ම විදුලි බල සැපයුම තිබුෙණ්
සියයට 38ක් පමණයි. ඒ කියන්ෙන් අවුරුදු 200ක විතර කාලයක්
ෙම් රෙට් විදුලි බල සැපයුම තිබුෙණ් සියයට 38ක් විතරයි. ඒක
ෙබදුෙවොත් එෙහම අවුරුදු 100කට රෙට් විදුලි බල සැපයුම ෙවලා
තිෙබන්ෙන් සියයට19යි. නමුත් අෙප් ආණ්ඩුව බලයට ආෙව්
1994දී. ගරු චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය බලයට
පැමිණීෙමන් පසුව ගරු රත්වත්ෙත් මැතිතුමා ආරම්භ කරපු වැඩ
පිළිෙවළ හා ෙසේවයත් එක්ක, අෙනක් ඇමතිවරුන්ෙග් ෙසේවයත්
එක්ක ඒ ෙකටි කාලය තුළ රෙට් විදුලි බල සැපයුම සියයට 65
දක්වා වැඩි කරන්න පුළුවන් වුණා. දැන් එය සියයට 85ක් 90ක්
විතර ගණනකට වැඩි කරලා තිෙබනවා. තව ටිකයි සපයන්න
තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව මුළු රටටම විදුලිය ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු
කරනවා. ඒ විධියට තමන්ෙග් ඇමතිකෙමන් ජනතාවටත් විශාල
ෙසේවයක් කරන්න එතුමා කටයුතු කළා. ෙපොදු ජනතාව ෙකෙරහි
ෙලොකු හැඟීමකිනුයි ඒ කාර්යය එතුමා ෙකරුෙව්. ඒ වාෙග්ම
පක්ෂෙය් සාමාජිකයන්ට ෙලොකු ආදරයක් එතුමාෙග් තිබුණා. ඒ
වාෙග්ම ෙලොකු සැලකිල්ලක් තිබුණා. අෙප් ෙකනාය කියන හැඟීම
තිබුණා. ඒ හැඟීෙමන් එතුමා කියා කරලා පක්ෂයටත්, ෙපොදු
ජනතාවටත් ෙලොකු ෙසේවයක් ඉෂ්ට කළා. ඒක වර්තමානෙය් පහළ
ෙවලා ඉන්න මැති ඇමතිතුමන්ලාටත් ෙහොඳ ආදර්ශයක් ෙව්වායි
කියා මම පාර්ථනා කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා ඉටු කරපු කාර්යය අද
ඉදිරියට ෙගන යන්න පුතුන් ෙදෙදෙනකු ඉදිරිපත් ෙවලා ඉන්නවා.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීතුෙමක් විධියට එක් පුෙතක් ඉන්නවා.
මහනුවර නගරාධිපති විධියට තව පුෙතක් කටයුතු කරනවා. ඒක
වැදගත්ම නගර සභාවක්. ෙබොෙහෝ කාලයක් ඒ නගර සභාෙව්
නගරාධිපති හැටියට සිටිෙය් ඊ.එල්. ෙසේනානායක මැතිතුමායි. ඒක
ඊ.එල්. ෙසේනානායක මැතිතුමන්ලාෙග් බූදලයක් වාෙග් තමයි
තිබුෙණ්. ඒවා ෙවනස් ෙවලා ගිහිල්ලා, අද මෙහේන්ද රත්වත්ෙත්
මැතිතුමා බලයට පැමිණිලා තිෙබනවා. තම පියා අනුගමනය
කරමින් ඉතාම ෙහොඳ ෙසේවයක් එතුමන්ලාට කිරීමට ලැෙබ්වා, ගරු
ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාට නිවන් සැප ලැෙබ්වා
කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
[අ. භා. 6.21]

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன

ரவர்தன)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, අද දින පැය 4ක පමණ
කාලයක් ලංකාව පුරාම සිටින ඇමතිවරුන් හා පක්ෂ විපක්ෂ
සියලු මන්තීවරුන් ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා ජාතික
වශෙයන් ෙම් රටට අතිවිශාල ෙසේවයක් කළ බව පකාශ කර
සිටියා.
මහනුවර දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් විධියට, ඒ
වාෙග්ම එතුමන් විසින් ෙද්ශපාලනයට ෙගනාපු, එතුමන් විසින්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාපු හාරිස්පත්තුව පධාන සංවිධායක
එදිරිවීර වීරවර්ධන මැතිතුමාෙග් පුතණුවන් විධියට මහනුවර
දිස්තික්කෙය් අපිට ජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා
වැදගත් ෙවන්ෙන් ඇයි කියන කාරණය පිළිබඳව ෙම් ලැබී තිෙබන
අවසාන ෙකටි විනාඩි කිහිපෙය් කරුණු කිහිපයක් මතක් කරන්න
මම කැමැතියි.
ඒ කාලෙය් 1980 අග භාගෙය්ත්, 1990 මුල් භාගෙය්ත් අපි
කුඩා ළමයි හැටියට සිටි නිසා අපට විෙශේෂ ෙද්ශපාලන
අත්දැකීමක් නැහැ. ඒ නිසා ෙජනරාල් අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
මැතිතුමා සමඟ ෙද්ශපාලනය කරලා ලබපු අත්දැකීම් මෙග් පියාට
මිසක් මට නැහැ. ඒ නිසා මෙග් පියාට දුරකථනෙයන් කථා කරලා
මම ඇහුවා අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා ගැන කථා කරන්න
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[ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා]

ඕනෑ ෙමොනවාද කියලා. එතුමා කිව්වා, දිස්තික්කය විධියට කථා
කරන්න, කරුණු ෙදකක් විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න කියලා.
ඉතාම දුෂ්කර ෙමොෙහොතක මරණ සහතිකය අෙත් තියාෙගන
මහනුවර දිස්තික්කෙයන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ෙයෝධ
නායකත්වයක් ලබා දීලා, ජාතික වශෙයනුත් විශාල කැප කිරීමක්
කරලා, මහනුවර දිස්තික්කෙය් පගතිශීලී ජනතාවට සලකන ශී
ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුවක් 1994 දී හදන්න ඉතා විශාල වැඩ
ෙකොටසක් එතුමා කළාය, ඒ වාෙග්ම දුප්පත් ෙපොෙහොසත්කම් ආදී
ෙනොෙයකුත් ෙබ්ද නැතිව නිහතමානී නායකයකු විධියට මහනුවර
දිස්තික්කය පුරා සිටි ගෙම් තරුණයන් ෙද්ශපාලනයට ෙගනැල්ලා,
එතුමාෙග් ෙසේවයට අමතරව මහනුවර දිස්තික්කෙය් ජනතාව
ෙවනුෙවන් ෙද්ශපාලනඥයන් හරහා විශාල ෙසේවයක් කිරීමට ඒ
තරුණයන් ෙයොමු කරන්න කටයුතු කළාය කියන ඒ කාරණා ෙදක
පැහැදිලිවම සඳහන් කරන්න කිව්වා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහනුවර දිස්තික්කය
කියන්ෙන් අසූව අග භාගය සහ අනූව මුල් භාගෙය්දී භීෂණෙයන්
පිරුණු පෙද්ශයක් කියලා අපි අසා තිෙබනවා, කියවා තිෙබනවා.
කැරැල්ෙල් මුවාෙවන් තරුණ, තරුණියන් මරනවාට අමතරව,
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විනාශ කිරීෙම් ෙමෙහයුමකුත් ඒ කැරැල්ල
අස්ෙසේ ගිය බව අපි අහලා තිෙබනවා. අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
මැතිතුමා විසින් වර්තමාන සංවිධායකත්වයට ගරු එදිරිවීර
වීරවර්ධන මැතිතුමා ෙගෙනන්නට ෙපර, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
හාරිස්පත්තුෙව් හිටපු සංවිධායක රත්නපාල සමරවීර මහතාව ඒ
කාලෙය් ඝාතනය කළා. අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමාත් එක්ක
අසූ නවෙය් මැතිවරණ ව ාපාරය කරමින් සිටියදී තමයි එතුමා
ඝාතනය කර තිෙබන්ෙන්. එවැනි පසු බිමක් තමයි ඒ කාලෙය්
තිබුෙණ්. ජීවිතය පරදුවට තියලා ජනතාව ෙවනුෙවන් ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂයට බලයට ෙගෙනන්න අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
මැතිතුමා ඉමහත් ෙසේවයක් කළා.
ගෙම් සාමාන පවුලක තරුණෙයක් වන මා නිෙයෝජනය
කරන හාරිස්පත්තුව ආසනෙය් සංවිධායක එදිරිවීර වීරවර්ධන
මැතිතුමා වැනි ෙද්ශපාලනඥයන් ඉදිරියට ෙගනැල්ලා,
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා, ඒ මඟින් ජනතාවට ෙසේවයක්
කරන්න අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත් මැතිතුමා විශාල කැප කිරීමක් කරපු
බව පකාශ කරන්න ඕනෑ. අපි අමුතුෙවන් කියන්න ඕනෑ නැහැ, අද
දවස පුරාම ෙම් සභාෙව් ෙද්ශපාලනඥයන් පකාශ කළා,
එතුමාෙගන් ෙවච්ච ෙසේවය. එතුමා තනතුරු දරපු ආරක්ෂක
ක්ෙෂේතෙයන්, විදුලිබල ක්ෙෂේතෙයන්, මහාමාර්ග ක්ෙෂේතෙයන්
එතුමා විශාල ෙසේවාවක් කර තිෙබනවා.
1994 දී ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණු ආණ්ඩුව බලයට
එනෙකොට මා නිෙයෝජනය කරන හාරිස්පත්තුව ආසනෙය්
විදුලිබලය තිබුෙණ් සියයට 40ක පමාණයකට විතරයි. එදිරිවීර
වීරවර්ධන මැතිතුමාෙග් ඉල්ලීම පරිදි අනුරුද්ධ රත්වත්ෙත්
මැතිතුමා විසින් වසර හය හතක කාලයක් තුළ එය සියයට 90ක්
දක්වා වර්ධනය කරන්නට කටයුතු කළා. විදුලි බලෙයන්
ආර්ථිකයට විශාල ෙසේවයක් ෙවනවා.
ඒ තුළින් මහනුවර
දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නංවන්න එතුමා
විශාල ෙසේවාවක් කළ බව සඳහන් කරන්න ඕනෑ.
මහනුවර නගරය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා එතුමා සුවිෙශේෂී
කැප වීමකින් කටයුතු කළ බව කියන්න ඕනෑ. මහනුවර නගරෙය්
මධ ෙය් ඇති ඔර්ෙලෝසු කණුව අසල උමං මාර්ගය සහිත වට
රවුම සංවර්ධනය කරලා ජනතාවට පහසුකම් සලස්වන්න එතුමා
විෙශේෂ ෙසේවාවක් කළා. ඒ වාෙග්ම මහනුවර නගර මධ ෙය් ඇති,
නගරයට බාධාවක්ව පවතින බන්ධනාගාරය කුණ්ඩසාෙල්
පෙද්ශයට ෙගන යෑෙම් මූලික කටයුතු සඳහා එතුමා විශාල
දායකත්වයක් දක්වා තිෙබනවා.
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මහනුවර දිස්තික්කෙය් තරුණයන්ෙග් කීඩා කටයුතු නැංවීම
සඳහා මහනුවර කීඩා පදනම පිහිටුවලා, ෙහොඳ අරමුදලක් රැස්
කරලා, ගම්වල සිටින දුප්පත් කීඩක කීඩිකාවන්ෙග් කීඩා හැකියාව
දියුණු කිරීම සඳහා විශාල ෙමෙහවරක් එතුමා කළා. ඒ වාෙග්ම
මහනුවර ෙබෝගම්බර කීඩාංගණය නවීකරණය කරලා ජනතාවට
ලබා දීමට එතුමා කටයුතු කළ බවත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.
එතුමා අප අතරින් ෙවන්ව ගියත්, ෙම් ශී ලංකාව ආසියාෙව්
ආශ්චර්යය කරා ෙගන යන මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ
ඉදිරියට ෙගන යෑම සඳහා එතුමාෙග් පුතුන් වන මා හිතවත් ගරු
ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මැතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම මහනුවර
නගරාධිපති ධුරය දරන මා හිතවත් මෙහේන් රත්වත්ෙත් මැතිතුමාත්
ෙද්ශපාලනයට දායාද කර තිෙබනවා. ඒ අනුව ඉතිහාසෙය්
පළමුවන වතාවට මහනුවර නගර සභාවත් ජයගහණය කරන්නට
අපට හැකියාව ලැබුණා. ඒ අවස්ථාෙව් එතුමාත් එක්ක වැඩ
කරන්න අපට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ ජයගහණයත් දැකලා තමයි
එතුමා අප අතරින් ෙවන් වුෙණ්.
එතුමාෙග් පුතුන්ටත් එතුමාෙග් මැතිනිය ඇතුළු සියලු
ෙදනාටත් ගරු එදිරිවීර වීරවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු මහනුවර
දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග්ත්, විෙශේෂෙයන් හාරිස්පත්තුෙව්
ජනතාවෙග්ත් ෙශෝකය මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා.
ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මැතිතුමාටත් මෙහේන්ද රත්වත්ෙත්
මැතිතුමාටත් තම පියාෙග් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යන්නට
ශක්තිය ෛධර්යය ලැෙබ්වායි පාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ
ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

කාල ෙව්ලාව ඉක්ම ෙගොස් තිෙබන නිසා අෙනක්
මන්තීතුමන්ලාට ඊළඟ දිනෙය් ෙම් ෙශෝක ෙයෝජනාව ෙවනුෙවන්
කථා කරන්න පුළුවන්.

The Vote of Condolence on the Hon. General
Anurudha Ratwatte will be continued on a future date.

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල්
තැබිය යුතුය ''යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය - පැමිණ
නැත.

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.30 ට, 2012 මැයි 11 වන
සිකුරාදා අ. භා. 1.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அதன்ப பி. ப. 6.30 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2012 ேம 11,
ெவள்ளிக்கிழைம பி.ப.1.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .

Adjourned accordingly at 6.30 p.m. until 1.30 p.m. on Friday, 11th
May, 2012.

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

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

வாரங்க

பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்

ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ

அதைனப் பிைழ

ப் தல் ேவண் ம்.

NOTE
Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of
receipt of the uncorrected copy.
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ
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පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය් පකාශන කාර්යාංශෙය් අධිකාරී ෙවත සෑම වර්ෂයකම ෙනොවැම්බර්
30 දාට පථම දායක මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.
නියමිත දිෙනන් පසුව එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්.

சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற்
ெசல
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பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம் 6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்
ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்
ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா.
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