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58වැනි ෙපොදු රාජ මණ්ඩලීය පාර්ලිෙම්න්තු සමුළුව
58ஆவ

ெபா நலவாய பாரா

மன்ற மாநா

58 TH COMMONWEALTH PARLIAMENTARY CONFERENCE

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

பாரா 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.

ජනාධිපතිතුමාෙගන් ලත් සන්ෙද්ශය
சனாதிபதியிடமி ந்

வந்த ெசய்தி

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

මහජන ආරක්ෂක පකාශනය

ெபா சனப் பா காப் ப் பிரகடனம்

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

දශක තුනක තස්තවාදී තර්ජනය අවසන් කිරීෙමන් පසුව රට
තුළ සංහිඳියාව ඇති කරමින් ජාතිය ෙගොඩ නැඟීමට ශී ලංකාව දී
තිෙබන පමුඛත්වය පිළිබඳව සියැසින් දැක ගැනීමට අවස්ථාව
සලසමින්
ෙපොදු
රාජ
මණ්ඩලයීය
මහ
ෙල්කම්,
විෙදස් කථානායකවරුන් ඇතුළු රාජ
තාන්තිකයන්ෙග්
සහභාගිත්වෙයන් 2012 සැප්තැම්බර් 07 දින සිට 15 දින දක්වා
පවත්වන ලද ෙපොදු රාජ මණ්ඩලයීය පාර්ලිෙම්න්තු සංගමෙය්
58වැනි ජාත න්තර සමුළුව ඉතාමත් සාර්ථක ෙලස පැවැත්වීමට
නන් අයුරින් සහෙයෝගය සහ දායකත්වය දක්වන ලද සියලු
ෙදනාටම මාෙග් කෘතඥතා පූර්වක හෘදයංගම ස්තුතිය පළ කිරීමට
මම ෙමය අවස්ථාවක් කර ගනිමි.

PUBLIC SECURITY PROCLAMATION

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පහත දැක්ෙවන සන්ෙද්ශය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් මා
ෙවත ලැබී තිෙබනවා.

“ශ



ලංකා ජනාප

இலங்ைக சனாதிபதி
President of Sri Lanka

ෙපොදු රාජ
මණ්ඩලයීය පාර්ලිෙම්න්තු සංගමෙය් උප
අනුශාසක ෙලස ෙමම ජාත න්තර සමුළුව "ෙනළුම් ෙපොකුණ"
රඟ හෙල්දී නිල උත්සවාකාරෙයන් විවෘත කිරීම පිණිස සපැමිණි
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට පථමෙයන් මාෙග්
ස්තුතිය පුද කරමි.
ෙමම බාරදූර කර්තව ෙය්දී මා දිරිමත් කරමින් නිරන්තරෙයන්
සහෙයෝගය දැක්වූ ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමාට සහ ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමාට මාෙග් කෘතඥතාව විෙශේෂෙයන්
පළ කරමි.
ගරු අගාමාත තුමා, ගරු අමාත වරුන්, ගරු විරුද්ධ
පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා, ගරු නිෙයෝජ අමාත වරුන් සහ සියලුම
ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙපොදු රාජ මණ්ඩල සමුළුවට සහ එහි විවිධ
කාරක සභා අවස්ථාවලට සහභාගි ෙවමින් දැක්වූ සකීය
දායකත්වය ෙවනුෙවන් මාෙග් කෘතෙව්දී ස්තුතිය පුද කරමි.

ජීෙජ්එල්/308
2012 සැප්තැම්බර් මස 03 වන දින
ෙකොළඹ දී ය.
ගරු කථානායකතුමනි,
(40 වැනි අධිකාරය වූ) මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනෙත් 12 වැනි වගන්තිය
යටෙත් නිකුත් කරන ලද පකාශනෙයන් මා විසින් ශී ලංකාෙව් සන්නද්ධ
හමුදාවල සියලුම සාමාජිකයින් දිවයිෙන් සියලුම පරිපාලන දිස්තික්ක තුළ සකීය
ෙසේවය සඳහා කැඳවන ලදී.
ඉහත කී පකාශනය නිකුත් කිරීමට ෙහේතුව තස්තවාදය සහ යම් මහජන
කැළඹීමක් වැළැක්වීම සහ මැඩ පැවැත්වීම පිණිස බව පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත
දැනුම් ෙදනු ලැෙබ්.

මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපති"

විෙශේෂෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙල්කම්තුමා, රාජ
ආරක්ෂක සහ නාගරික සංවර්ධන, විෙද්ශ කටයුතු, මුදල් සහ
කමසම්පාදන, සිවිල් ගුවන් ෙසේවා සහ සංස්කෘතික කටයුතු යනාදී
අමාත ාංශවල ෙල්කම්තුමන්ලා ඇතුළු අනිකුත් සියලුම
අමාත ාංශවල ෙල්කම්තුමන්ලාටත් ෙමම සමුළුව අතිශයින්
සාර්ථක කර ගැනීමට දැක්වූ අනූපෙම්ය සහෙයෝගය ෙවනුෙවන්
මාෙග් හෘදයංගම ස්තුතිය පළ කර සිටිමි.
මාස අටකට වඩා අධික කාලයක් පුරාවට පූර්ව සූදානම් වීෙම්
කටයුතුවල නිරත ෙවමින් ෙමම 58වැනි ෙපොදු රාජ මණ්ඩලයීය
පාර්ලිෙම්න්තු සංගමෙය් 2012 සමුළුව අති උත්කර්ෂවත් ෙලස
පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කිරීමට මූලිකත්වය දරමින්
සුවිෙශේෂී කාර්ය භාරයක් ඉටු කිරීෙමන් පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා
දුන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමා, නිෙයෝජ
මහ
ෙල්කම්තුමා, සහකාර මහ ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු ෙල්කම්
මණ්ඩලයට මාෙග් කෘතෙව්දී ස්තුතිය පළ කරමි.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු කථානායකතුමා]

ගරු සභානායකතුමාෙග්, ගරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන
සංවිධායකතුමාෙග් සහ ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකතුමාෙග් ෙල්කම්තුමන්ලාටත්, ඔවුන්ෙග් කාර්ය මණ්ඩල
නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන්ටත්, සමුළු වැඩ කටයුතු පහසු කර
ගැනීමට විධිමත් ෙලස පත් කරන ලද අනුකමිටු 16 ෙමෙහය වූ
සභාපතිතුමන්ලා ඇතුළු ඔවුන් සමඟ උෙරන් උර ගැටී කටයුතු කළ
අනුකමිටු සියලුම සාමාජික මහත්ම මහත්මීන්ටත් මෙග් අවංක
ස්තුතිය පිරි නැමීමට මම කිසිවිෙටකත් අමතක ෙනොකරමි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමාෙග්, ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමාෙග් සහ මාෙග් ෙපෞද්ගලික ෙල්කම්වරුන් ඇතුළු එම
කාර්ය මණ්ඩල මහත්ම මහත්මීන්ටත් මාෙග් ස්තුතිය පුද කර
සිටිමි.
තැපැල්පතිතුමා, රජෙය් මුදණාලයාධිපතිතුමා, පධාන විධායක
නිලධාරිතුමා ඇතුළු සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිය, ශී ලංකා ෙර්ගුව,
ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇතුළු ඔවුන්ෙග් කාර්ය
මණ්ඩලවල සියලුම නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන්, සියලුම සන්ධාන
නිලධාරින් ස්තුති පූර්වකව මම සිහිපත් කරමි.
සියලුම සංස්කෘතික නැටුම් හා රංගන කණ්ඩායම්වලටත්,
බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත න්තර සම්මන්තණ ශාලාෙව්
පධාන කළමනාකාරිත්වය ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩල මහත්ම
මහත්මීන්ටත් මාෙග් හද පිරි ස්තුතිය පිරිනමමි.
ෙව්තධාරී, හැන්සාඩ්, පරිපාලන, ව වස්ථාදායක ෙසේවා, ආහාර
සහ ගෘහ පාලන ෙසේවා, සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු, මුදල් හා
සැපයුම්, ෙතොරතුරු පද්ධති සහ කළමනාකරණ යනාදී
ෙදපාර්තෙම්න්තුවල පධානීන්, අංශ භාර පධානීන් ඇතුළු සමස්ත
පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලෙය් සියලුම නිලධාරි මහත්ම,
මහත්මීන් එකම පවුලක් ෙලස ෙමම කාර්යය සාර්ථක කර
ගැනීමට ඉතාමත් ඇප කැප වීෙමන්, ෙවෙහස මහන්සිය සහ කාල
ෙව්ලාව ෙනොබලා දැක්වූ අමිල ෙසේවය මම ඉත සිතින් අගය කරමි.
පාර්ලිෙම්න්තු
ෙපොලීසිය,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ෛවද
මධ ස්ථාන, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ජාතික ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලය යනාදී පාර්ලිෙම්න්තුවට අනුබද්ධිත
ආයතනවල සියලුම නිලධාරි මහත්ම මහත්මීන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී
මම කෘතෙව්දීව සිහිපත් කරමි.
මුදිත හා විද ත් සියලුම මාධ ෙව්දී මහත්ම මහත්මීන්ෙග්
ෙසේවය ස්තුති පූර්වකව අගය කරමි. ස්තුති කළ යුතු, එෙහත් ෙමහි
සඳහන් ෙනොවූ යෙමකු ෙව් නම් ඒ සෑම ෙකනකුටත් මාෙග් ස්තුතිය
පිරිනමමි.
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ෙවමින් අපට ඉතා විශිෂ්ට නායකත්වයක් ෙම් කර්තව සඳහා ලබා
දුන්නා. ඔබතුමා ෙදන ලද ඒ විශිෂ්ට නායකත්වය, කැප කිරීම හා
දායකත්වය පිළිබඳව අපෙග් කෘතෙව්දී ස්තුතිය සමස්ත
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවනුෙවන්ම පිරිනැමීමට අප ෙමය අවස්ථාවක්
කර ගන්නවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු රනිල්
නායකතුමා)

විකමසිංහ

මහතා

(විරුද්ධ

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

පාර්ශ්වෙය්
தல்வர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොදු රාජ මණ්ඩලීය පාර්ලිෙම්න්තු
සංගමෙය් 58 වන සම්ෙම්ලනය ලංකාෙව් පැවැත්වීමට තීරණය
කළායින් පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් ඔබතුමාත්, මමත්,
සභානායකතුමාත් ගිහිල්ලා ගිය වතාෙව්දී ඒ පිළිබඳව දැනුම්
දුන්නා. ෙමතැනදී අප සියලු ෙදනාම කියා කෙළේ ශී ලංකාෙව්
පාර්ලිෙම්න්තුව හැටියටයි. පක්ෂ ෙභ්ද තිබුෙණ් නැහැ. සියලු ෙදනා
මුණ ගැහිලා ඒ වැඩ කටයුතු කළා. මා දන්නා හැටියට, ෙමම
සමුළුවට සහභාගි වුණු සමහර අය කිව්ව හැටියට ෙමෙතක් පැවැති
සම්ෙම්ලනවලින් ෙහොඳම එක තමයි ලංකාෙව් පැවැත්වුෙණ්.
ඇත්ත වශෙයන්ම අපට ඒ ගැන ආඩම්බර ෙවන්න පුළුවන්.
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමා ස්තුති කළ යුතු
හැම ෙකනකුෙග්ම නම් සඳහන් කළා. මම ඒවා ආපසු කියන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. සභානායකතුමාෙග් කථාවත්
එක්ක මම එකතු ෙවනවා. ෙමම සමුළුවට මූලිකත්වය,
නායකත්වය දුන්ෙන් ඔබතුමායි. ඒ නිසා ඔබතුමාටත්
විෙශේෂෙයන්ම ඒ ගැන අෙප් ස්තුතිය හා පශංසාව පළ කරනවා.
ෙමම සම්ෙම්ලනය ශී ලංකාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුවටත්, රටටත් ඇත්ත
වශෙයන්ම ෙගෞරවයක් ලබා දුන් සම්ෙම්ලනයක් බව මා පකාශ
කරනවා.

II
චීන රාජ තාන්තික දූත පිරිස පැමිණීම

சீன இராஜதந்திர

க்கு வின் வ ைக

ARRIVAL OF CHINESE DIPLOMATS

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

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, ඔබතුමා කළ එම පකාශය අප පූර්ණ
වශෙයන්ම අනුමත කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සඳහා විශිෂ්ට
නායකත්වයක් දුන්ෙන් ඔබතුමායි. ඔබතුමා ෙම් කරුණු කාරණා
සියල්ල පිළිබඳව ෙපෞද්ගලිකව ෙසොයා බැලුවා. පැවැති සෑම සැසි
වාරයකටම සහභාගි ෙවමින්, ඒ වාෙග්ම පැවැති සෑම රාතී ෙභෝජන
සංගහ ඇතුළු අෙනකුත් සෑම කාර්යකටම ෙපෞද්ගලිකව සහභාගි

2012 සැප්තැම්බර් 17 දින පස්වරු 3.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව
නැරඹීමට පැමිණි මහජන චීනෙය් ජාතික ජනතා ෙකොංගසෙය්
ස්ථාවර කමිටුෙව් සභාපති අතිගරු වූ බැන්ගුෙවෝ මැතිතුමාෙග්
පධානත්වෙයන් යුතු ඉහළ ෙපෙළේ රාජ තාන්තික දූත පිරිසට
මාෙග් හෘදයංගම කෘතඥතාව පළ කිරීමට කැමැත්ෙතමි.
තවද, එම දූත කණ්ඩායම විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට පරිත ාග
කරන ලද කාර්යාලයීය උපකරණ ඇතුළු තෑගි භාණ්ඩවලටද මාෙග්
ස්තුතිය ඔවුන්ට පිරිනැමීමට මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගනිමි.
එම වැදගත් රාජ තාන්තික අවස්ථාවට සහභාගි වීමට පැමිණි
සියලුම ගරු අමාත වරුන්ට, ගරු නිෙයෝජ අමාත වරුන්ට සහ
ගරු මන්තීවරුන්ට මාෙග් හද පිරි ස්තුතිය පළ කිරීමටද මම කිසි
විෙටකත් අමතක ෙනොකරමි.
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III
දිවි නැගුම පනත් ෙකටුම්පත : ෙශේෂඨ
් ාධිකරණෙය්
තීරණය
திவிெநகும சட்ட

லம் : உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்

DIVINEGUMA BILL : DETERMINATION OF THE SUPREME
COURT

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 121 (1) වන ව වස්ථාව අනුව
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය හමුෙව් අභිෙයෝගයට ලක් කරන ලද "දිවි
නැගුම" නමැති පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
තීරණය පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි.
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 123 වන ව වස්ථාව සමඟ කියවිය
යුතු 120 වන ව වස්ථාව පකාරව ෙමම පනත් ෙකටුම්පත පළාත්
සභා ලැයිස්තුෙව් දක්වා ඇති කරුණුවලට අදාළ බැවින්, ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් 154 උ. (3) ව වස්ථාෙවන් දක්වා ඇති පරිදි අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා විසින් එම පනත් ෙකටුම්පත සෑම පළාත්
සභාවකටම ෙයොමු ෙනොකළෙහොත් එය නීතියක් බවට පත් ෙනොවන
බව ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර ඇත. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
තීරණය අද දින කාර්ය සටහන් දැක්ෙවන නිල වාර්තාෙව් මුදණය
කළ යුතු යැයි මම නිෙයෝග කරමි.
තවද, ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුෙව් සඳහන් වන ආකාරයට
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 121(1) ව වස්ථාෙව් පැහැදිලිව දක්වා
ඇති පරිදි ෙපත්සම්කරුවකු විසින් අදාළ ෙපත්සම අධිකරණය
ෙවත ෙගොනු කරන අවස්ථාෙව්දී කථානායකවරයාට පිටපතක් භාර
දිය යුතුය. පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරියකු ෙවත අදාළ ෙපත්සම භාර
දීෙමන් එම නීතිමය අවශ තාව සපිෙරන බව සඳහන් කිරීම මඟින්
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල සහ ජනතා
පරමාධිපත ය හෑල්ලුවට ලක් වන බව නිරීක්ෂණය කරමි. ඒ
පිළිබඳව පක්ෂ නායකයන් සමඟ සාකච්ඡා ෙකොට සුදුසු පියවර
ගැනීමට මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමි.

ෙශේෂඨ
් ාධිකරණෙය් තීරණය:

உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப் :
Determination of the Supreme Court:
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2012 සැප්තැම්බර් 18
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විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව

கணக்காய்வாளர் அதிபதியின

அறிக்ைக

AUDITOR-GENERAL'S REPORT
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් 154(6) ව වස්ථාව පකාර 2009 මුදල් වර්ෂය සඳහා
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් XIII
වැනි ෙකොටස සහ ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් XII වැනි ෙකොටස; 2010
මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් හතරවැනි
කාණ්ඩෙය් V වැනි ෙකොටස මම ඉදිරිපත් කරමි.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, එම වාර්තාව මුදණය කළ යුතු යැයි
මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered that the Report be printed.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තු
ෙකොමසාරිස්වරයාෙග්
(ඔම්බූඩ්ස්මන්වරයාෙග්) වාර්තාව

நி வாகத் க்கான பாரா மன்ற
ஆைணயாளாின (ஒம் ட்ஸ்மன்) அறிக்ைக
REPORT OF PARLIAMENTARY COMMISSIONER
FOR ADMINISTRATION (OMBUDSMAN)
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

1981 අංක 17 දරන පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තු
ෙකොමසාරිස් පනෙත් 18වැනි වගන්තිෙය් විධිවිධාන පකාර 2011
වර්ෂය සඳහා පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තු
ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් (ඔම්බූඩ්ස්මන්) වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, "එකී වාර්තාව මුදණය කළ යුතුය" යි
මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
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2011 වර්ෂය සඳහා සමාජ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යසාධන
වාර්තාව. - [සමාජ ෙසේවා අමාත ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා]

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

(i)

1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනෙත් 14 (1) වැනි
වගන්තිය යටෙත් ෙසස් බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා කම සම්පාදන
අමාත වරයාෙග් එකඟත්වය ඇතිව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අමාත වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2012 ජුනි 13 දිනැති අංක 1762/29
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නිෙයෝගය; සහ

(ii)

1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනෙත් 14 (1) වැනි
වගන්තිය යටෙත් ෙසස් බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා කම සම්පාදන
අමාත වරයාෙග් එකඟත්වය ඇතිව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අමාත වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2012 ජුනි 27 දිනැති අංක 1764/5
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නිෙයෝගය. [කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා
ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

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

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)

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

(மாண் மிகு
வ காலைமப்
தற்ேகாலாசா

වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

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

அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered that the Report be printed.

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
2011 අංක 52 දරන විසර්ජන පනෙත් 6 (1) වැනි වගන්තිය යටෙත් ජාතික
අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටෙත් අයවැය සහාය ෙසේවා
සහ හදිසි අවශ තා වගකීම් ව ාපෘතිය මඟින් සිදු කරන ලද පරිපූරක ෙවන්
කිරීම - 2012. - [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.

1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද ාල පනෙත් 20 වැනි වගන්තිෙය් (4) වැනි
උපවගන්තිෙය් (අ) ෙඡ්දය යටෙත් උසස් අධ ාපන අමාත වරයා විසින් සාදන
ලදුව, 2012 අෙගෝස්තු 21 දිනැති අංක 1772/5 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය්
පළ කරනු ලැබූ නියමය. - [උසස් අධ ාපන අමාත ගරු එස්.බී.දිසානායක
මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා ]

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

(i)

2011 වර්ෂය සඳහා යාපනය දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික
කාර්යසාධන හා ගිණුම් වාර්තාව; සහ

(ii)

2011 වර්ෂය සඳහා කිලිෙනොච්චිය දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය්
කාර්යසාධන හා වාර්ෂික ගිණුම් වාර්තාව. - [රාජ පරිපාලන හා
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා
ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

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

திேனஷ்
குணவர்தன
நீர்வழங்கல்,
அைமச்ச ம்
அரசாங்கத்
தரப்பின்
ம்)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා
සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2010 වර්ෂය සඳහා
ශී ලංකා මුදණ ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන
කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි
මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මම 2008 සහ 2009 වර්ෂ සඳහා ශී ලංකා සංචාරක හා
ෙහෝටල් කළමනාකරණ ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත්
කරමි.
ෙමම වාර්තා ආර්ථික සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

2011 වර්ෂය සඳහා මිනිස්බල හා රැකීරක්ෂා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය
සාධන වාර්තාව. - [ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා]

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

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු
සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් වාර්ෂික
වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි.
(i) 2007, 2008 සහ 2009 වර්ෂ සඳහා හලාවත වැවිලි
සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තා; සහ
(ii) 2006 සහ 2007 වර්ෂ සඳහා ෙපොල් වගාකිරීෙම් මණ්ඩලෙය්
වාර්ෂික වාර්තා
ෙමම වාර්තා ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන
කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යයි
මම ෙයෝජනා කරමි.

(1)

බණ්ඩාරගම, හල්ෙතොට, ෙකොස්කන්දවත්ත පදිංචි එස්. ඒ.
දසනායක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(2)

යක්කල, පිටුවල්ෙගොඩ,පැලවත්ත පදිංචි
විෙජ්සිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(3)

කළුතර උතුර, ගාලු පාර, අංක 300 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි
ඩී.ඒ.චන්දවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(4)

දඩයම්තලාව, තිස්සපුර, අංක 19/128/2 දරන ස්ථානෙයහි
පදිංචි එල්.ඒ. කිරිබණ්ඩාර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(5)

ගලෙගදර, මල්ෙපොලයාය, අංක 102 දරන ලිපිනෙයහි
පදිංචි ෙජ්. ෆසාල් ෙමොහමඩ් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(6)

සම්මන්තුරය, විලිනියඩ් ෙකොටස, අංක 60/2 දරන
ලිපිනෙයහි පදිංචි ඒ.බී. ෙකෝසු ෙමොහිදීන් මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම;

(7)

එරාවුර්-01, පුස්තකාල පාර යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඒ.
නූර්මුහුම්මදු මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(8)

අඩ්ඩාලච්ෙච්න-3, සුපී මන්සිල් පාර, අංක 155 දරන
ලිපිනෙයහි පදිංචි ඒ.එල්.එම්. රමීස් මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම;

(9)

කල්එළිය, ෙතන්නෙකෝන් නිවස, අංක 43 දරන
ලිපිනෙයහි
පදිංචි
ෙක්.ටී.ඒ.එස්.
ෙතන්නෙකෝන්
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

ෙපත්සම්

ம
ගරු සාලින්ද
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு சா
அைமச்சர்)

க்கள்

PETITIONS
දිසානායක මහතා

(ෙද්ශීය

ෛවද

ந்த திசாநாயக்க - சுேதச ம த் வத் ைற

(The Hon. Salinda Dissanayake - Minister of Indigenous
Medicine)

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් පහ
පිළිගන්වමි.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ෙකෝට්ෙට්, පිටෙකෝට්ෙට්, බැද්දගාන, මැලිබන් ආරාම පාර,
අංක 12/4 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙජ්.එන්.වැන්දෙබෝනා
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;
කුරුණෑගල, ෙපොතුහැර, කු/දුටුගැමුණු මධ
මහා
විද ාලෙයහි ෙසේවය කරන එච්.එම්. ඒ.ඩී. වන්නිතිලක
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;
නාත්තන්ඩිය,තබ්ෙබෝව, හලා/නාත්/තබ්ෙබෝව කණිෂ්ඨ
විද ාලෙයහි ෙසේවය කරන එච්.ඒ. කීර්ති ශී ජයෙසේකර
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;
කුරුණෑගල, මාස්ෙපොත, කු/මාස්ෙපොත මහා විද ාලෙයහි
ෙසේවය කරන ඩී.එම්. ජයතිලක බණ්ඩාර මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ
පිලැස්ස, රත්නැග්ගම, "සුබ" නිවෙසහි පදිංචි එස්.එම්.
කරුණාරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.
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ආර්.ඩී.එස්.

(10) ෙතල්ෙදණිය, රඹුක්වැල්ල, අංක 112/10 දරන ලිපිනෙයහි
පදිංචි ඊ.එම්. අෙබ්ෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග
නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன ெந ஞ்சாைலகள் பிரதி அைமச்சர்)

ைற கங்கள்,

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Deputy Minister of
Ports and Highways)

ගරු කථානායකතුමනි, වාද්දූව, ෙමොෙරොන්තුඩුව පාර, අංක 14
දරන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්. කාලිදාස සිල්වා මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා (ෙගොවිජන ෙසේවා හා
වනජීවී අමාත තුමා)
(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன
வனசீவராசிகள் அைமச்சர்)

-

கமநல

ேசைவகள்,

(The Hon. S.M. Chandrasena - Minister of Agrarian Services
and Wildlife)

ගරු කථානායකතුමනි, මම මාතෙල්, ආනන්ද මාවත,
අංක34/10 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එස්.එම්. ෙසේනවීර මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (ජාතික භාෂා හා
සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත තුමා)
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார - ேதசிய ெமாழிகள்,
ச க ஒ ைமப்பாட் அைமச்சர்)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National
Languages and Social Integration)

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් දහය
පිළිගන්වමි.

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

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

මාතර, පඹුරන, ජයමහ විහාර පාර, අංක 20/2 දරන
ලිපිනෙයහි පදිංචි රුවන් ද සිල්වා කාසිවත්ත මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ

(2)

ගා/උඩුගම, කැටෙගොඩ ලිපිනෙයහි පදිංචි
කුරෙගොඩ ඇතුළු පිරිසෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත.

මාලින්ද

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(மாண் மிகு ஜானக பண்டார)
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(iv)

ஒவ்ெவா
நி வனத்தின ம் இற்ைறவைர
யிலான கடந்த 5 வ டங்க க்கான இலாப,
நட்டத்ைத வ டாந்த அ ப்பைடயி ம்;

(v)

அரசுக்குச் ெசாந்தமான ஒவ்ெவா
யற்சியின ம் சந்ைதப் பங்கு
என்ைத ம்;

(The Hon. Janaka Bandara)

ගරු කථානායකතුමනි, බණ්ඩාරගම, වීදාගම, අංක 128/1
දරන ලිපිනෙයහි පදිංචි එම්.ඩී. ලක්ෂ්මන් සිසිරරත්න මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

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

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

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு வாய்

அவர் ெதாிவிப்பாரா?
(ஆ) ேமற்ெசான்ன
ெதாழில் யற்சிகளில்,
நட்டத்தில்
இயங்கும் ஒவ்ெவான்ைற ம் இலாபமீட் ம் ெதாழில்
யற்சிகளாக்க
மா எனக் கூ வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Finance and Planning:

ல விைடகள்

(a)

Will he state -

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

(i)

the 30 biggest State-owned enterprises in
the country;

රජයට අයත් විශාල ව ාපාර : විස්තර

(ii)

as to how they are deemed as within the 30
biggest State-owned enterprises ;

(iii)

the capital deployed into each entity and the
number of workers in them at present;

(iv)

the profit or loss of each entity for the last 5
years to date, on per year basis; and

அரசுக்குச் ெசாந்தமான ெப ம் ெதாழில் யற்சிகள்:
விபரம்
LARGE STATE-OWNED ENTERPRISES : DETAILS

0657/’10

1.

ெதாழில்
எவ்வள

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

the market share of each state owned enterprise?

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (6):
(අ)

(i)

රට තුළ ඇති රජයට අයත් විශාලතම ව ාපාර 30
කවෙර්ද;

(ii)

ඒවා රජය සතු විශාලතම ව ාපාර 30 ෙලස
සලකනු ලබන්ෙන් කවර පදනමකින්ද;

(iii)

එක් එක් ආයතනෙයහි ආෙයෝජනය කරන ලද
මූලධන පමාණය හා දැනට සිටින ෙසේවක සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(iv)

(v)

(b)

Will he state whether each loss-making entity out
of the aforesaid enterprises could be made
profitable?

(c)

If not, why?

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

கம -

சர்வேதச நிதிய

ෙම් දක්වා වූ පසු ගිය වර්ෂ පහක කාලය තුළ එක්
එක් ආයතනෙයහි ලාභ ෙහෝ පාඩු වාර්ෂික
පදනමින් ෙකොපමණද;

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

රජය සතු, එක් එක් ව ාපාරෙයහි ෙවළඳ ෙපොළ
ෙකොටස ෙකොපමණද;

(අ)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(i)

රට තුළ ඇති රජයට අයත් විශාලතම ව ාපාර 30
ඇමුණුෙමහි (අ) තීරුව යටෙත් දක්වා ඇත.

(ii)

එම ආයතනවල තිෙබන වත්කම්, ආයතන ලබා
ඇති ලාභ/පාඩු, ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින ෙසේවක
සංඛ ාව, ආයතනවල ආෙයෝජනය කර ඇති
මූලධන පමාණය, එම ව ාපාරවලට හිමි ෙවෙළඳ
ෙපොළ ෙකොටස් වැනි කරුණු පදනම් කර ෙගනය.

(iii)

එක් එක් ආයතන ආෙයෝජනය කරන ලද මූලධන
පමාණය හා දැනට සිටින ෙසේවක සංඛ ාව
ඇමුණුෙමහි (ඔ) සහ (ඈ) තීරු යටෙත් සඳහන් කර
තිෙබ්.

(iv)

පසු ගිය වර්ෂ පහක කාලය තුළ එක් එක්
ආයතනෙයහි ලාභ ෙහෝ පාඩු වාර්ෂිකව
ඇමුණුෙමහි (ඊ), (උ), (ඌ), (එ) සහ (ඒ) යන තීරු
යටෙත් දක්වා ඇත.

(v)

රජය සතු එක් එක් ව ාපාරෙයහි ෙවෙළඳ ෙපොළ
ෙකොටස ඇමුණුෙමහි (ඉ) තීරුෙව් සඳහන් ෙව්.

(ආ) ඉහත සඳහන් ව ාපාර අතරින් පාඩු ලබන සෑම
ආයතනයක්ම ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කළ හැකිද
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

நாட் ன் 30 மிகப் ெபாிய அரசுக்குச் ெசாந்தமான
ெதாழில் யற்சிகள் எைவ என்பைத ம்;

(ii)

அைவ அரசுக்குச் ெசாந்தமான 30 மிகப் ெபாிய
ெதாழில் யற்சிகளாக
எவ்வா
க தப்
ப கின்றன என்பைத ம்;

(iii)

ஒவ்ெவான்றி ம்
ஈ ப த்தப்பட் ள்ள
லதனம், மற் ம் தற்ேபா ள்ள பணியாட்
களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள என்பைத ம்;

ඇමුණුම සභාගත* කරමි.
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(ආ) පාඩු ලබන සෑම ආයතනයක්ම ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත්
කිරීම සඳහා උපරිම උත්සාහයක් දරනු ලැෙබ්.
(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் :
Annex tabled:
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

කථානායකතුමා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

Hon. Minister, could you mention the top five biggest
State-owned enterprises?
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

1.

ලංකා බැංකුව

2.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය

3.

මහජන බැංකුව

4.

ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව

5.

ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්නය ෙලස මා අහන්ෙන්
ෙම්කයි. ෙම් වාෙග් අධික අලාභයක් තිබුණාම ජනතාවෙග් බර තව
වැඩි ෙවනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවාද ඔබතුමන්ලාෙග්
ආණ්ඩුව කරන්ෙන්? ෙකොෙහන්ද වියදම අඩු කරන්ෙන්? එෙහම
නැත්නම් ෙකොෙහන්ද ආදායම වැඩි කරන්ෙන්?

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

අපි ඒවා ඔක්ෙකෝම අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් කරනවා.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, දීර්ඝ පිළිතුරක් නිසා ඔබතුමාට
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ සියල්ලම කියවන්න අමාරුයි. මා පළමුවැනි
අතුරු පශ්නය ෙලස අහන්ෙන් ෙම්කයි. අපට පවෘත්ති මඟින්,
පත්තර මඟින් දැන ගන්න ලැබුණා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ෙම්
වන විට රුපියල් ෙකෝටි 18,200ක අලාභයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලා කුමන පියවරක්
ගන්නවාද? ෙමොකද, ඒක ෙම් අවස්ථාෙව් හැටියට ඉතාම අධික
පමාණයක අලාභයක්. මා හිතන විධියට ෙලෝකෙය් වැඩිම විදුලිය
බිලත් තියා ෙගන ෙම් වාෙග් අලාභයක්-

කථානායකතුමා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අය වැය ෙවනම එකක් ෙන්. මා අහන්ෙන්, මුදල්
අමාත ාංශෙය් ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිවරයකු වශෙයන් ඔබතුමා ෙම්
අවස්ථාෙව්දී ෙම් පශ්නයට විසඳුම ෙසොයන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියලායි.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අතුරු පශ්නය ඇහුවාම පමාණවත්.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ෙමය විශාල විෂයයක් ගරු කථානායකතුමනි. ඒ නිසා දැන්
සම්පූර්ණ උත්තරයක් ෙදන්න අමාරුයි. අපි උත්තරයක් දීලා
තිෙබනවා. අපි උපරිම පයත්නයක් දරනවා ඒ අලාභ පරතරය අඩු
කරන්න. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒ සමහර පයත්න ගැන
දන්නවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමතැන තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. දැන් අය
වැයත් එන්න ළඟයි. ඔබතුමන්ලාෙග් අය වැය හිඟය රුපියල්
බිලියන 432ක් හැටියට තිෙබනවා. ඒකට ෙම් රුපියල් බිලියන
180ත් එකතු වුණාම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් තවත් සියයට
1.3ක් අය වැය හිඟයට එකතු ෙවනවා. ඒක පියවා ගන්න තව බදු
අය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එෙහම නැත්නම් මිල වැඩි කරනවාද,
ඒ ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව අපව දැනුවත් කරන්න
අවශ ි.

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

ගරු මන්තීතුමා අතුරු පශ්නය ෙනොෙවයි අහන්ෙන්. අතුරු
පශ්නයක් විධියට අහන්න, ඔය අහන ෙද්වල් ඔක්ෙකෝම.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ
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கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඒක අය වැෙය් වැඩක් ෙන්. අය වැය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට ඒ
ඔක්ෙකෝම විස්තර ෙදනවා.

ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට අවංක පිළිතුරක් ෙදන්නම්.
ෙම් අවදිෙය් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා සම්බන්ධ මුදල්
ක්ෙෂේතෙය් විවිධ පශ්න ඇති වන පරිසරයක් තිෙබනවා.
එයින් එක පශ්නයක් තමයි ෙද්ශ ගුණික ෙහේතු නිසා ජල
විදුලිය ජනිත කරන ක්ෙෂේතෙයන් උපරිම පෙයෝජනය ගන්න බැහැ
කියන එක. ෙදවැනි පශ්නය තමයි ෙතල් මිලදී ගැනීෙම් සහ ඒවාට
ෙගවීෙම් යම් යම් පශ්න තිෙබනවා කියන එක. මුදල් අතින්
බැලුවාම ෙමය ඉතාම අමාරු අවස්ථාවක් කියලා අපට කියන්න
පුළුවන්. ෙමොකද, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ඉතාම අමාරු
අවස්ථාවකයි කටයුතු කරන්ෙන්. අපි හිතන්ෙන් නැහැ, ෙමය හැම
දාම ඇති වන ෙදයක්ය කියලා. අෙනක් අතට ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය ෙම් සඳහා විවිධ පියවර ගන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේලා
දන්නවා, ෙමගාෙවොට් සියයක ධාරිතාවක් සහිතව Upper Kotmale
ව ාපෘතිය ළඟදීම කියාත්මකවන බව. ඒ වාෙග්ම උමා ඔය
ව ාපෘතිය දැන් ආරම්භ කර තිෙබනවා. පසු ගිය සතිෙය් කැබිනට්
මණ්ඩලය Broadlands Hydropower ව ාපෘතිය අනුමත කළා.
ඒ, ජල විදුලිය.
ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා අපි දැන් විකල්ප
විදුලිබල කමවලට පහසුකම් සපයන බව. විෙශේෂෙයන්ම කුඩා
පරිමාණෙය් ජල විදුලිය, තාප බලාගාර, ඒ වාෙග්ම සුළං -wind මුල් කර ගත් බලය. අපි ඒවා පුළුවන් තරම් කියාත්මක කර
වන්න බලනවා. ෙලෝකෙය්ම විදුලිබල පශ්නය තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, ඉන්දියාෙවත් ඒ පශ්නය තිෙබන බව.
අෙප් රෙට් විතරයි ඉතාම අඩු කාලයක් විදුලිය කැපීම් සිදු වන්ෙන්.
ෙවනත් රටවල විශාල වශෙයන් විදුලිය කැපීම් සිදු ෙවනවා. ඒ
හින්දා අපට ෙම්වා පාෙයෝගිකව බලන්න සිද්ධ ෙවනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලාට අපි ෙපොෙරොන්දුවක් ෙදනවා, ෙම් පශ්නයට
ආෙයෝජනය තුළින් පුළුවන් තරම් විසඳුම් ෙසොයනවා කියලා.
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

ඒ වාෙග් පශ්න රාශියක් තිෙබනවා තමයි. දැන් ඔය වාෙග්ම
තමයි ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවත්.

கம)

ගරු කථානායකතුමනි, අහලා තිෙබන පශ්නයට ෙමය අදාළ
වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා මට ෙත්රුම් කර ෙදන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(Mr. Speaker)

ෙකටිෙයන් අහන්න. කථාවල් කරන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ.

මම අහලා තිෙබන්ෙන් ආයතන.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු මන්තීතුමා හැමදාම ඔය කථාව අහනවා. අපිත් හැමදාම
උත්තර ෙදනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඔබතුමා මෙගන් ඇහුවා රජය වැඩිෙයන්ම මුදල් ආෙයෝජනය
කර තිෙබන ආයතන 30 ෙමොනවාද කියලා. මම ඒ පශ්නයට
පිළිතුරු දුන්නා. ඒ ආයතන 30 ගැන යම් යම් අභ න්තර පශ්න
තිෙබනවා නම්, කරුණාකරලා ඒ ගැන විෙශේෂිත පිළිතුරු අවශ
පශ්නයක් අහන්න. අපි ඒකට උත්තර ෙදන්නම්. රජෙය් ආයතන
30ක් ගැන මට ෙමතැන ඉඳන් විනාඩිෙයන් විනාඩියට උත්තර
ෙදන්න බැහැ ෙන්. ඒක සාධාරණ නැහැ.

(Mr. Speaker)

කථාවල් කරන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ. ෙකටිෙයන් පිළිතුරු
ෙදන්න පුළුවන් විධියට ෙකටිෙයන් පශ්න අහන්න.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ෙකටිෙයන් අහන්න.

ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඒ ගැන ෙවනම පශ්නයක් අහන්න. මම උත්තර ෙදන්නම්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

කථානායකතුමා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, ආණ්ඩුව දීර්ඝව පශ්න කරන ෙකොට ෙම්වා
ෙකටිෙයන් අහන්න අමාරුයි. නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, මම
අහන්ෙන් - [බාධා කිරීමක්]

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි.
ෙම් ෙගොල්ලන්ට මහජනයා ඉදිරියට ගිහිල්ලා ෙම් කථා ෙදන්න
බැහැ. ඒ නිසා ෙමහාට ඇවිල්ලා ඒ කථා ෙදනවා. ඒකයි සිද්ධ
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමන්ලා ෙදෙදනාම හරි. කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. අපි
පශ්න අංක ෙදකට යනවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු බුද්ධික පතිරණ
මහතා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමා අවසාන පශ්නයත් අහන්න.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මෙග් තුන් වැනි අතුරු පශ්නය.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙපබරවාරි මාසෙය් ෙතල් මිල වැඩි කළා. ෙලෝක ෙවෙළඳ
ෙපොෙළේ ෙතල් මිල අඩු වුණා. නමුත් ෙමෙහේ ෙතල් මිල අඩු කෙළේ
නැහැ. ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් අලාභය වැඩි ෙවනවා.
ෙම්කට උත්තර ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙකොයි ආකාරෙයන්ද?

මම ගණන් කළා. අතුරු පශ්න හයක් ඇහුවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමා ෙපොදු රාජ මණ්ඩල සමුළුව ගැන කියලා, දැන්
ෙකළින්ම පජාතන්තවාදය නැති කරන්න හදනවා ෙන්. ඒ තරම්
ෙහොඳට කියලා, දැන් ඒක නැති කරන්න හදනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ஆ) (i)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අතුරු පශ්න හයක් ඇහුවා. [බාධා කිරීමක්] හයක් ඇහුවා.
හයයි, හයයි. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. [බාධා කිරීමක්]ෙවනත්
ෙවලාවක පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදන්නම්.

මඩල - දම්මුල්ල - කරඳන පධාන මාර්ග සංවර්ධනය:
වැය
மடல - தம் ல்ல - கரதின பிரதான
ெசல

தி அபிவி த்தி :

DEVELOPMENT OF MADALA-DAMMULLA-KARADANA MAIN
ROAD : EXPENDITURE
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2. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (3):
(අ)

(i)

(ii)

රත්නපුර දිස්තික්කෙය්, ඇහැලියෙගොඩ පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට අයත්, මඩල - දම්මුල්ල කරඳන පධාන මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටර් තුනක
පමණ දුර පමාණයක් කාපට් අතුරා සංවර්ධනය
කර ඇති බවත්;
එම සංවර්ධන කටයුතු නිසි පමිතිෙයන් ෙතොරව
සිදු කර ඇති බවට පෙද්ශෙය් ජනතාව ෙචෝදනා
කරන බවත්;

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටර් 3ක දුර පමාණය
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වැය වූ මුළු මුදල
ෙකොපමණද;

(ii)

ෙකොන්තාත්කරුට මුදල් ෙගවීමට ෙපර අදාළ
කාර්මික නිලධාරී වාර්තාව ලබා ෙගන තිෙබ්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

ඉහත සඳහන් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ෙටන්ඩර්
කැඳවනු ලැබුෙව්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ලද
ආයතනවල නම් කවෙර්ද;

(iii)

එම එක් එක් ආයතනය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද
ෙටන්ඩර් මිල ගණන් කවෙර්ද;

(iv)

ෙටන්ඩරය පිරිනමන ලද ආයතනය හා අදාළ
ෙටන්ඩර් මුදල කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

(ii)

இரத்தின ாி மாவட்டத்தின் எஹ யெகாட
பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்குாிய மடல தம் ல்ல - கரதின பிரதான தி சுமார்
ன்
கிேலாமீற்றர்
ரத்திற்கு காபட் இடப்பட்
அபிவி த்தி ெசய்யப்பட் ள்ள என்பைத ம்;
ேமற்ப
அபிவி த்தி நடவ க்ைக உாிய
தரத்திற்கைமவாக
இடம்ெபறவில்ைலெயன
மக்கள் குற்றம் சுமத் கின்றார்கள் என்பைத ம்

அவர் அறிவாரா?
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ேமற்ப
தியின் ன் கிேலாமீற்றர் ரத்ைத
அபிவி த்தி
ெசய்வதற்கு
ெசலவாகி ள்ள
ெமாத்த பணத்ெதாைக யாெதன்பைத ம்;
(ii) ஒப்பந்தக்கார க்கு
பணம்
ெச த் வதற்கு
ன்னர்
ஏற் ைடய
ெதாழில் ட்ப
உத்திேயாகத்தர்களின்
அறிக்ைக
ெபறப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்
அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) (i)
ேமற்ப
அபிவி த்தி நடவ க்ைகக க்காக
ேகள்விப்பத்திரம் ேகாரப்பட்டதா என்பைத ம்;
(ii) ஆெமனில், ேமற்ப
ேகள்விப்பத்திரங்கைள
சமர்ப்பித்த
நி வனங்களின்
ெபயர்கள்
யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) ேமற்ப
ஒவ்ெவா
நி வன ம் சமர்ப்பித்த
விைலகள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iv) ேகள்விப்பத்திரம் அளிக்கப்பட்ட நி வனம்
மற் ம்
குறித்த
ேகள்விப்பத்திர
விைல
யாெதன்பைத ம்
அவர் இச்சைபக்கு குறிப்பி வாரா?
(ஈ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Economic Development:
(a) Is he aware that (i) a stretch of about 3 kilometres of the
Madala-Dammulla-Karadana main road
which belongs to the Eheliyagoda
Divisional Secretary's Division of
Ratnapura District has been developed by
carpeting; and
(ii) people of that area make allegations that the
development work has been done without
adhering to the proper standards?
(b) Will he state (i) the total amount spent for developing the 3
kilometre stretch of the aforesaid road; and
(ii) whether the relevant Technical Officer’s
report has been obtained prior to making
the payment to the contractor?
(c) Will he inform this House (i) whether tenders were invited for the
aforesaid development work;
(ii) if so, the names of the institutions that
offered tenders;
(iii) of the tenders offered by each of the
aforesaid institutions; and
(iv) of the institution that was granted the tender
and the amount of the tender offered?
(d) If not, why?
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ல
மன் யாப்பா அேபவர்தன - ெபா ளாதார
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
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(i)

රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ඇහැලියෙගොඩ පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට අයත් මඩල - දම්මුල්ල කරඳන පධාන මාර්ගය කිෙලෝමීටර් 3ක දුරක්
කාපට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම 2010 /2011 යන
වර්ෂවල ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය්
පතිපාදන ෙයොදා ගනිමින් සබරගමුව පළාත් සභාව
විසින් ඉටු කර ඇත. ඒ සඳහා පතිපාදන රත්නපුර
දිස්තික් ෙල්කම් මඟින් ලබා දී ඇත.
(ii) එම සංවර්ධන කටයුතු නිසි පමිතියකින් යුතුව සිදු
කර ඇති අතර, රත්නපුර විධායක ඉංජිෙන්රුෙග්
අධීක්ෂණය යටෙත් වැඩ නිම කර ඇත.
(ආ)
(i) ෙමම මාර්ගය කිෙලෝමීටර් 3ක දුර පමාණයක්
සංවර්ධනය කර ඇති අතර මුළු ඇස්තෙම්න්තු මුදල
රුපියල් මිලියන හතළිහකි. (රුපියල් මිලියන
40කි)
(ii) ෙමම ව ාපෘතිය සඳහා සබරගමුව පළාත් සභාෙව්
අධ ක්ෂ (මාර්ග) ෙග් අධීක්ෂණය හා නිර්ෙද්ශ මත
ෙකොටස් වශෙයන් ෙගවීම් කර ඇත. අවසාන
ෙගවීම් බිල්පත සබරගමුව පළාත් සභාෙව්
අධ ක්ෂ (මාර්ග) ෙවත නිර්ෙද්ශය සඳහා ඉදිරිපත්
කර ඇත.
(ඇ)
(i) නැත. එෙහත් ෙමම මාර්ගෙය් සංවර්ධන කටයුතු
බස්නාහිර පළාෙත්, පළාත්බද මාර්ග සංවර්ධන
අධිකාරිය ෙවත පැවරීමට සබරගමුව පළාත්
සභාෙව් 2010.10.27 දින පැවැති පස්වන
පළාත්සභා වාරෙය් හැත්තෑපස්වන අමාත
මණ්ඩල රැස්විෙම්දී තීරණය කර ඇත.
(ii) අදාළ ෙනොෙව්.
(iii) අදාළ ෙනොෙව්.
(iv) අදාළ ෙනොෙව්.
(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය
ෙමෙසේයි. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා සඳහන් කරන්නට ෙයදුනා
රුපියල් මිලියන 40ක් -ලක්ෂ 400ක්- ෙම් සඳහා වියදම් කළා
කියලා. ෙම් පතිසංස්කරණය කරන ලද ෙකොටෙසේ අබලන් පාලමක්
සහ අබලන් ෙබෝක්කු 8ක් තිෙබනවා. හැබැයි, ඒවාට අත වත්
තියලා නැහැ. ඔය ෙවන් කළ මුදලින්, ෙම් පාලම සහ ෙබෝක්කු 8
පතිසංස්කරණය කිරීමටත් ඇස්තෙම්න්තු කර තිබුණාද?

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

අෙප් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙයන් ෙදන මුදල්වලින් අපි
ඒ මාර්ගය තිෙබන පමාණයම කාපට් කරනවා. අනිකුත් වැඩ අපි
කරන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ඒක ඇස්තෙම්න්තුවට ඇතුළත්
කරන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙවනම කරන්ෙන්. ඒ අදාළ මාර්ගය අයිති
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට නම්, අදාළ මාර්ගය අයිති පාෙද්ශීය
සභාවට නම්, එෙහම නැත්නම් පළාත් සභාවට නම් ඒ ආයතනවල
මුදල් පතිපාදන තමයි ඒ අමතර ඒවාට වියදම් කරන්න ඕනෑ. අපි
මුදල් ෙවන් කරන්ෙන් ඒබීසී කරලා මාර්ගය කාපට් කිරීමට
පමණයි. අෙනක් කටයුතු සඳහා අපි අෙනක් අයට ආෙයෝජනයට
ඉඩ දීලා තිෙබනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඔබතුමන්ලා මුදල් ෙවන් කරන්ෙන් ඒබීසී කරලා පාර කාපට්
කිරීම සඳහා පමණයි කියලා කිව්වා.
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔය ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙන්ද?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඔව්, ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට
ෙවලාව ඉතිරි කරලා ෙදන්න මම අතුරු පශ්න ෙදකයි අහන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, යම් කිසි විධියකින් ඔබතුමන්ලා
ෙවන් කරන මුදෙලන් පාර හැෙදනවා. හැබැයි අර ආයතන පාලම්
සහ ෙබෝක්කු ෙවනුෙවන් කිසිම මුදලක් ෙවන් කරන්ෙන් සහ
පතිසංස්කරණය කරන්ෙන් නැත්නම් අර පාර ඒබීසී කරලා කාපට්
කිරීම සඳහා දරපු වියදම අවසාන විගහෙය්දී නිෂ්ඵල තත්ත්වයකට
පත් වනවා ෙන්ද?

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

පාරවල් නම් කරන ෙකොටම ඒ අයට අපි ඉතාමත්ම පැහැදිලිව
කියනවා, කිෙලෝමීටරයකට අපි වැය කරන්ෙන් ෙමච්චර මුදලකුයි,
ඒබීසී කරලා පාර කාපට් කරන්න පමණයි අපි ෙම්ක ෙදන්ෙන්,
අෙනක් ඒවා ආෙයෝජනය කරන්න පුළුවන් නම් විතරක් ඒ පාර
නම් කරන්න කියලා. අපි අෙනක් ඒවාට වියදම් කරන්ෙන් නැහැ.
ෙමොකද මහ ජනතාවෙග් පවාහන කටයුතු පිළිබඳව අපට වියදම්
කරන්න තිෙබන මුදල් ෙබෝක්කු හදන්නයි, කානු හදන්නයි, පැති
බැමි ගහන්නයි, එක එක ඒවාට නාස්ති කරන්නයි ෙදන්න බැහැ.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මම අතුරු පශ්න ෙදකයි අහන්න
හිටිෙය්. නමුත් දැන් අතුරු පශ්න තුනක් අහන්න සිදු වනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අතුරු පශ්න තුනම අහන්න ඕනෑය කියන එක මටත්
ෙත්රුණා. අහන්න.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ෙම් පාෙර් පාලම සහ ෙබෝක්කු
කට හැදිලා නැහැ. ඒ සඳහා යමක් කරලාත් නැහැ. ඔබතුමා කිව්වා,
"ෙම්ක කළ යුතුයි, කෙළේ නැත්නම් අපි පාරට සල්ලි ෙවන්
කරන්ෙන් නැහැ" කියලා. නමුත් දැන් පාර හැදිලා, පාලමක් සහ
ෙබෝක්කු කට හැදිලා නැහැ. දැන් ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය ෙම්
සඳහා ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද?

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

කම ෙදකක් තිෙබනවා. එකක්, අපි ෙවන් කරපු මුදල ඇතුෙළේ
යම් කිසි මුදල් පමාණයක් ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ මුදෙලන්
එම කටයුතු සඳහා වැය කරන්න අපි ඉඩ ෙදනවා.
ෙදවැනි එක, අපි ඒ කටයුතු ටික කරන්න පාෙද්ශීය සභාව ෙහෝ
පළාත් සභාව මැදිහත් කර ගන්නවා. ෙමොකද අපි පාර හදලා
දුන්නාට පස්ෙසේ අපට පාරවල් නඩත්තු කරන්න බැහැ.
ඒෙගොල්ලන් ඒ නඩත්තු කිරීම කරන්න ඕනෑ.
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(இ) (i)

I . F . L
கம்பனியில்
தற்ேபா ள்ள
வா க்ைகயாளர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;

இன்டஸ்றியல் பினான்ஸ் மிெரட்: தைலவர் மற் ம்
பணிப்பாளர் சைப

(ii)

அதில்
பணம்
ைவப்பி ட் ள்ள
ைவப்பாளர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;

INDUSTRIAL FINANCE LIMITED : CHAIRMAN AND BOARD OF
DIRECTORS

(iii)

2011 மார்ச் 31ஆந் திகதிக்கு அந்த கம்பனிக்கு
உாித்தாக இ ந்த ைவப் களின் ெப மதி
எவ்வள

ඉන්ඩස්ටියල් ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් ආයතනය : සභාපති
හා අධ ක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන්

1724/’11

3. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3):
(අ)

(i)

ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් ඉන්ඩස්ටියල් ෆිනෑන්ස්
ලිමිටඩ් (Industrial Finance Limited) යන නමින්
බැංකු ෙනොවන මූල ආයතනයක් ලියා පදිංචි කර
තිෙබ්ද;

(ii)

එය ලියා පදිංචි කළ දිනය කවෙර්ද;

(iii)

එහි සභාපතිවරයාෙග් හා අධ ක්ෂ මණ්ඩල
සාමාජිකයන්ෙග් නම්, ලිපිනයන් හා මූල
ෙක්ෂේතය තුළ ඔවුන්ෙග් පළපුරුද්ද ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;

asked the Minister of Finance and Planning:
(a)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ෙමම සමාගම මීට ෙපර ෙවනත් සමාගමකට
අයිතිව තිබුෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම සමාගෙම් නම කවෙර්ද;

(iii)

එහි සභාපතිවරයා හා අධ ක්ෂ මණ්ඩල
සාමාජිකයන්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;

(b)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

I.F.L සමාගෙම් දැනට සිටින ගනුෙදනුකරුවන්
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එහි මුදල් තැන්පත් කළ තැන්පත්කරුවන් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(iii) 2011 මාර්තු 31වැනි දිනට එම සමාගම සතුව තිබූ
තැන්පතුවල වටිනාකම ෙකොපමණද;

(c)

Will he state (i)

whether a non-banking financial institution
named Industrial Finance Limited has been
registered with the Central Bank of Sri
Lanka;

(ii)

the date on which it was registered;

(iii)

separately, the names of the Chairman and
the members of the Board of Directors
along with their addresses and the
experience in the financial field?

Will he inform this House (i)

whether this company had been owned by
some other company earlier;

(ii)

if so, the name of that company; and

(iii)

the names of the Chairman and the
members of the Board of Directors along
with their addresses?

Will he state (i)

the number of customers of the I.F.L.
Company at present;

(ii)

the number of depositors who have
deposited money in the aforesaid company;
and

(iii)

the value of the deposits of the aforesaid
company as at 31st March, 2011?

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
நிதி திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

இலங்ைக மத்திய வங்கியில் இன்டஸ்றியல்
பினான்ஸ்
மிெரட் (Industrial Finance Limited)
என்ற
ெபயாில்
வங்கியல்லாத
நிதி
நி வனெமான் பதி ெசய்யப்பட் ள்ளதா;

(ii)

அ

(iii)

அதன் தைலவர் மற் ம் பணிப்பாளர் சைப
அங்கத்தவர்களின் ெபயர்கள், கவாிகள் மற் ம்
நிதித் ைறயில்
அவர்கள
அ பவங்கள்
ெவவ்ேவறாக யாைவ

பதி ெசய்யப்பட்ட திகதி யா ;

என்பைத அவர் குறிப்பபி வாரா?
(ஆ) (i)

இந்த கம்ெபனி இதற்கு
ன்னர் ேவ
கம்பனிெயான் க்கு ெசாந்தமாக இ ந்ததா;

(ii)

அவ்வாெறனின் அந்த கம்பனியின் ெபயர் யா ;

(iii)

அதன் தைலவர் மற் ம் பணிப்பாளர் சைப
உ ப்பினர்கள் ெபயர்கள் மற் ம்
கவாிகள்
யாைவ

என்பைத அவர் இச்ச சைபயில் அறிவிப்பாரா?

(d)

If not, why?

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

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

(i)

ඔව්.
(එහි නම සිටි ෆිනෑන්ස් ෙකෝපෙර්ෂන් ලිමිටඩ්
ෙලස වර්තමානෙය් ෙවනස් කර ඇත.)

(ආ)

(ii)

1992.01.01 වන දින.

(iii)

ඇමුණුම බලන්න. ඇමුණුම සභාගත* කරමි.

(i)

බහුතර ෙකොටස් සංඛ ාවක් ෙවනත් සමාගමක්
සතුව පැවතිණි.
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(ii)

ඇස්පික් ෙකෝපෙර්ෂන් (පයිවට්) ලිමිටඩ්.

(iii)

එවකට සභාපති: දීප්ති ෙපෙර්රා මහතා.
සමාගම් ෙරජිස්ටාර්වරයා යටෙත් 2010.02.16
දිනැතිව ෙගොනු කරන ලද අධ ක්ෂවරුන් පිළිබඳව
ෙතොරතුරු අඩංගු ෙපෝර්ම අංක 20ට අනුව එහි
අධ ක්ෂවරුන් පිළිබඳ ෙතොරතුරු පහත පරිදි ෙව්.
නම

සමරෙකෝන් බණ්ඩාර ෙකොණ්ඩෙදනිය
මයා
මල්ලවආරච්චිෙග් දීප්ති ෙපෙර්රා මයා
ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.ඩී.ටී. ෂර්ලි ෙපෙර්රා
මයා

(ඇ)

ලිපිනය
16, මිෂන් පාර, ෙකෝට්ෙට්.
302, හයිෙලවල් පාර, ෙකොළඹ 6.
9/3, ගාලු පාර, වලාන, පානදුර.

(i)

ගනුෙදනුකරුවන් ගණන - 3,190යි.

(ii)

තැන්පතුකරුවන් ගණන - 2,400යි.

(iii)

තැන්පතුවල වටිනාකම - රු. 1,890,425,676/-කි.
(විගණනය කරන ලද ගිණුම් වාර්තාව අනුව)

(ඈ) පැන ෙනොනඟී.

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் :
Annex tabled:
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රවි කරුණානායක මැතිතුමාත්
එතුමාෙග් පශ්නෙය්දී ෙම් කාරණය ගැන අහපු නිසා ඔබතුමාට
ෙගෞරවෙයන් මා ෙයෝජනාවක් කරන්න කැමැතියි. අඩුම තරෙම්
පශ්නය අසන දවෙසේ දවල් වන ෙකොටවත් ෙම් පශ්නවලට උත්තර
අපට ලබා ෙදන්න පුළුවන් නම් අපට පශ්නෙයන් පිට යන්ෙන්
නැතිව අතුරු පශ්න ටික අහන්න පුළුවන්. මම හිතන්ෙන් ඔබතුමාට
මා කියන ෙද් ෙත්ෙරනවා කියලායි. අඩුම තරෙම් ෙම් පශ්නය
අහන ෙකොට උත්තෙර් මෙග් අතට දීලා තිබුණා නම් ඒෙකන්ම
උද්ගත වන පශ්න කියලා අපට අතුරු පශ්න අහන්න පුළුවන්.
නැත්නම් ෙවන්ෙන් ෙම් පිළිතුරු පැත්තක තිෙබද්දී අපි ෙවන ෙවන
පශ්න අහන එකයි. ඒ ෙවලාෙව්ම ලියා ගන්න බැහැ ෙන්, ගරු
කථානායකතුමනි. ස්ථාවර නිෙයෝග ෙවනස් කරලා හරි කමක්
නැහැ, උත්තර අපට කලින් ලබා ෙදන්න කියලා ඔබතුමාෙගන් මා
කරුණිකව ඉල්ලනවා. එතෙකොට එෙහේ ෙමෙහේ යන්ෙන් නැතිව
ඒෙකන් මතු වන පශ්න කියලා ෙම්ක තව සංවාදයට බඳුන්
කරන්න අපට පුළුවන්. දැන් කරන්ෙන් අපි එක පශ්නයක් අහනවා.
ආර්ථිකයට සම්බන්ධ ෙවන පශ්න පහක් හයක් විතර අතුරු පශ්න
විධියට අපි අහනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාටත් ෙව්ලාව
ඕනෑ. අපටත් කාල ෙව්ලාව පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා
මා ඔබතුමාෙගන් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා, ඒ සම්බන්ධව යම් කිසි
කියා මාර්ගයක් ගන්න කියලා. අඩුම තරෙම් පශ්න අහන ෙවලාෙව්
හරි උත්තරය දුන්ෙනොත් අපි ඒ ගැන දන්නවා. ඒකයි මා ෙම්
කාරණය ගැන කිව්ෙව්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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කථානායකතුමා

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(Mr. Speaker)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ෙහොඳයි. ඒ ගැන සාකච්ඡා කර බලා වඩා පාෙයෝගික ෙද්
කරන්නම්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒ වාෙග්ම මම ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා,
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ඒ පශ්නයට උත්තරය ලබා දීම ගැන.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

1992 දී ෙම්කට අනුමැතිය දීලා තිබුණා. නමුත් 2010 දී ෙම්ක
ෙවනස් ෙවනවා. 2010 දී ෙවනස් ෙවනෙකොට ෙම්ෙක් තිබුණු
වත්කම් සම්බන්ධ පශ්නත් එක්ක තමයි දැන් ෙම්ක උසාවි යන
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් අයට
ෙමෙහම කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන නිවැරදි කියා
මාර්ගයක් ගන්න තිබුෙණ් 2010 දීයි. නමුත් ඒක එෙහම සිද්ධ
ෙනොවීෙම් පතිඵලයක් තමයි ෙම් තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක
තැන්පත්කරුවන් 7000කට පමණ අයත් බිලියන 1.8ක විතර මුදල්
පමාණයක් සම්බන්ධ පශ්නයක්. ඒ නිසා කරුණාකරලා ඉතා
ඉක්මනින් ෙම් සම්බන්ධ කියා මාර්ගයක් ගන්නය කියා මම
ඉල්ලනවා.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(Mr. Speaker)

පිළිතුර තැපැල් කරලා ෙගදරට එවන්නද?

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

අඩුම ගණෙන් පශ්නය අහන ෙවලාෙව්දීවත් දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි
කියන එකයි මම කියන්ෙන්. කලින් තැපැල් කරලා එව්ෙවොත්
ෙවන ෙවන පශ්න මතු ෙවනවා.

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 4-2503/'12-(1), ගරු තලතා අතුෙකෝරල
මහත්මිය.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. ඒ ෙයෝජනාව ෙහොඳයි.

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල
පවෘත්ති අමාත තුමා)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

හා

(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல - ெவகுசன ஊடக,
தகவல் அைமச்சர்)

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් අදාළ ආයතනය 1992 දී කලින් තිබිලා,
2010 දී ෙවනස් ෙවනවා. මුදල් තැන්පත් කරන අයට වාර්ෂිකව
සියයට 21ක ෙපොලියක් ෙදනවාය කියා තමයි ඒ ආයතනය ෙම්
මුදල් තැන්පත් ලබා ගත්ෙත්. ඒ වාෙග්ම මාසිකවත්, වාරිකවත් ඒ
මුදල් ආපසු ලබා ගන්න පුළුවන්ය කියා ඒ අය කිව්වා. හැබැයි
දැන් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය අනුව සත පහක්වත් ආපසු
ෙගවන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම් මුදල් ආපසු ලබා ගැනීම
සම්බන්ධෙයනුත් විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා. ඉතින් මම ගරු
ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි ෙපොෙරොන්දු පතවලට අත්සන්
කරලා ෙම් ආයතනය ලබා ගත් ෙම් මුදල් සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි
විමර්ශනයක් කරනවාද කියා. සමහර විට ෙම් සම්බන්ධෙයන් නඩු
ගිහින් තිෙබනවා. මහ බැංකුවත් මැදිහත් කර ෙගන ඒ
සම්බන්ධෙයන් කිසියම් කියා මාර්ගයක් අරෙගන, ෙපොෙරොන්දු
පතවලට අත්සන් කරලා මුදල් ලබා ගත් Industrial Finance
Limited කියන ෙම් ෙකොම්පැනිෙය් තිෙබන්නා වූ ෙම් පශ්නය
සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි අන්දමකින් මැදිහත් ෙවලා ෙම්
තැන්පත්කරුවන්ට සහනයක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්ද කියා මම
අහන්න කැමැතියි.

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of
Media and Information)

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 5 - 2624/'12 - (1), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති
මහතා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

கம)

ගරු මන්තීතුමනි, දැන් තිෙබන තත්ත්වය ෙම්කයි. දැන් ෙම්
පශ්නය උසාවියට ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම
ෙපෞද්ගලික ෙකොම්පැනියක් හැටියට ෙම්ෙක් යම්කිසි අර්බුදයක්,
මතෙබ්දයක් තිෙබනවා නම් ඒෙක් ෛනතික පැත්ත උසාවිෙයන්
තීන්දු කරන්න ඕනෑ. ඊට අමතරව ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්නය කියා
අපට කියන්න පුළුවන්.

Mass

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

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

මහතා (ජනමාධ

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු කථානායකතුමනි, ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල්
ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.
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ජල නළ මඟින් සිදු වන නාස්තිය අවම කිරීම :
පියවර

குழாய் நீர் விரயத்ைதக் குைறத்தல் : நடவ க்ைக
MINIMIZING WASTE OF PIPE BORNE WATER : MEASURES TO
BE ADOPTED

6. ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය
- (1) :
(අ)
(i) එක් එක් පළාෙත් ඇති පධාන හා අතුරු ජල නළ
මඟින් සිදු වන නාස්තිය සහ අපෙත් යාම නිසා
වාර්ෂිකව ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන
මණ්ඩලයට අහිමි වන ජල පමාණය ගැන ගණනය
කිරීමක් සිදු කරනු ලබන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඉහත පරිදි එක් එක් පළාෙත් වාර්ෂිකව
අහිමි වන නළ ජල පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(iii) ඉහත සඳහන් ජල නාස්තිය අවම කර ගැනීම සඳහා
ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය මඟින්
ගැනීමට අෙප්ක්ෂිත පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(அ) (i)

அைமச்சைரக்

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

ඔව්.

(ii)

එක් එක් පළාත් වශෙයන් වාර්ෂිකව අහිමි වූ ජල
පමාණයන් පහත පරිදි ෙව්.

2010 වර්ෂය :-

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

நீர்வழங்கல், வ காலைமப்
வினா:

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

2720/’12

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)
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ேகட்ட

ஒவ்ெவா
மாகாணத்தி ம் உள்ள பிரதான
மற் ம் ைண நீர்க் குழாய்கள் லம் ஏற்ப ம்
விரயம்
மற் ம்
ணாதல்
காரணமாக
வ டாந்தம் நீர் வழங்கல், வ காலைமப் ச் சைப
இழக்கும் நீாின் அள கணிப்பிடப்ப கின்றதா
என்பைத ம்;

(ii)

அவ்வாெறனில் ேமற்கூறியவா
ஒவ்ெவா
மாகாணத்தி ம் வ டாந்தம் இழக்கும் குழாய்
நீாின்
அள
ெவவ்ேவறாக
எவ்வள
என்பைத ம்;

(iii)

ேமற்கூறிய
நீர்
விரயத்ைதக்
குைறத் க்
ெகாள்வதற்காக நீர் வழங்கல், வ காலைமப் ச்
சைபயினால் எ க்கப்பட உள்ள நடவ க்ைககள்
யாைவ என்பைத ம்

වාර්ෂිකව හානි
වූ නළ ජල
පමාණය (ඝන
මීටර් මිලියන)

281.48

වාර්ෂික නල
ජල
පාරිෙභෝජනය
(ඝන මීටර්
මිලියන)
183.46

51.04

33.80

17.24

වයඹ පළාත

11.39

9.31

2.08

උතුරු මැද
පළාත
සබරගමු පළාත

16.79

14.01

2.78

17.26

12.30

4.95

දකුණු පළාත

51.69

39.29

12.40

ඌව පළාත

15.07

11.03

4.03

උතුරු පළාත

1.87

1.39

0.48

නැෙඟනහිර
පළාත
මුළු දිවයින

23.11

16.92

6.19

469.69

321.51

148.18

පෙද්ශය
බස්නාහිර
පළාත ෙකොළඹ
නගරය ඇතුළුව
මධ ම පළාත

පෙද්ශය

වාර්ෂික නළ
ජල නිෂ්පාදනය
(ඝන මීටර්
මිලියන)

ෙකොළඹ
නගරය

106.76

98.02

වාර්ෂික නළ
ජල
පාරිෙභෝජනය
(ඝන මීටර්
මිලියන)
62.42

වාර්ෂිකව හානි
වූ නළ ජල
පමාණය (ඝන
මීටර් මිලියන)

වාර්ෂිකව හානි
වූ නළ ජල
පමාණය (ඝන
මීටර් මිලියන)

290.58

වාර්ෂික නළ
ජල
පාරිෙභෝජනය
(ඝන මීටර්
මිලියන)
201.92

53.11

37.01

16.09

වයඹ පළාත

12.07

10.19

1.87

උතුරු මැද
පළාත
සබරගමු පළාත

18.74

15.31

3.43

18.11

13.05

5.06

දකුණු පළාත

56.48

43.19

13.29

ඌව පළාත

15.70

11.66

4.04

උතුරු පළාත

2.03

1.48

0.55

නැෙඟනහිර
පළාත
මුළු දිවයින

23.60

17.94

5.66

490.41

351.75

138.66

44.34

2011 වර්ෂය :පෙද්ශය

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Water Supply and Drainage:
(a) Will he state (i) whether an annual assessment of the
volume of water lost to the Water Supply
and Drainage Board owing to misuse and
waste of water by main and peripheral
water supply lines in each province is made;
(ii) if so, the volume of pipe borne water lost
annually in each province in the above
mentioned manner separately; and
(iii) the measures expected to be adopted by the
Water Supply and Drainage Board to
minimize the aforesaid waste of water ?
(b) If not, why?

වාර්ෂික නළ
ජල නිෂ්පාදනය
(ඝන මීටර්
මිලියන)

බස්නාහිර
පළාත ෙකොළඹ
නගරය ඇතුළුව
මධ ම පළාත

වාර්ෂික නළ
ජල නිෂ්පාදනය
(ඝන මීටර්
මිලියන

88.66

පාර්ලිෙම්න්තුව

1409

1410

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

[ගරු ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

පෙද්ශය
ෙකොළඹ
නගරය

වාර්ෂික නළ
ජල නිෂ්පාදනය
(ඝන මීටර්
මිලියන)
105.24

වාර්ෂික නළ
ජල
පාරිෙභෝජනය
(ඝන මීටර්
මිලියන)
62.88

වාර්ෂිකව හානි
වූ නළ ජල
පමාණය (ඝන
මීටර් මිලියන)
42.36

* ෙකොළඹ නගරය සඳහා වූ ජල පාරිෙභෝජනය
තුළ, එම පෙද්ශෙය් පිහිටි වතු ජනාවාස සඳහා
ෙනොමිෙල් (ගාස්තු අය ෙනොකරන) සපයන ලද
ජල පමාණය වන ඝන මීටර් මිලියන 10.225 ද
ඇතුළත්ව ඇත.
(iii)

* නීති විෙරෝධි ජල පරිහරණය අවම කිරීම - නීති
විෙරෝධි ජල සම්බන්ධතා හඳුනා ගැනීමට
ශක්තිමත් කමෙව්දයක් දියත් ෙකොට ඇති අතර
දැනට නීති විෙරෝධි ජල පාරිෙභෝගිකයින්
හඳුනා ගැනීම සඳහා ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනය
හා පාරිෙභෝගික ලැයිස්තුව සැසඳීෙම් වැඩ
පිළිෙවළක් දියත් ෙකොට ඇත.
* නිවැරදි මිනුම් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ
ස්ථානවල මීටර් සවි කිරීම - ජල සම්පාදන
කලාප වශෙයන් ෙවන් කර, ඒ ඒ කලාපවලට
ෙවන ෙවනම මීටර් සවි කිරීෙමන් ජල කාන්දු
වැඩිපුර ඇති කලාප හඳුනා ගැනීමට වැඩ
පිළිෙවළක් සකස් කර ඇත.
* ෙදෝෂ සහිත ජල මීටර් සහ වෑල්ව පතිස්ථාපනය
- ෙදෝෂ සහිත ජල මීටර් සහ වෑල්ව
පතිස්ථාපනය කිරීම නිරතුරුව සිදු කරනු
ලැෙබ්.
* ජල කාන්දු හඳුනා ගැනීෙම් අංශය හා එම
වැඩසටහන් ශක්තිමත් කිරීම - මහජනතාවට
ජල කාන්දු පිළිබඳ ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම
සඳහා ෙවනම ඇමතුම් අංශයක් පිහිටුවා ඇති
අතර ඇමතිය යුතු දුරකථන අංක පිළිබඳව
මහජනතාව දැනුවත් කර ඇත. (දුරකථන
අංකය - 1939 සාමාන ාධිකාරි, ජාතික ජල
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය,
රත්මලාන.) ජල කාන්දු ෙවනුෙවන් කියාත්මක
වීමට ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන
මණ්ඩලෙය් ෙවනම අංශයක් ද පිහිටුවා ඇත.
* සම්ෙපේෂණ හා ෙබදා හැරීෙම් නළවල ජල
කාන්දු අලුත්වැඩියා කිරීම/ජල පිරිපහදුවල හා
එම සම්ෙපේෂණ නළවල ජල කාන්දු හා හානි
වැළැක්වීම - ෙබදා හැරීෙම් නළ මාර්ග,
සම්ෙපේෂණ නළ මාර්ග හා ජල සම්පාදන
කමයන්ට අදාළ අෙනකුත් අංගවල සිදු වන ජල
කාන්දු අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා විෙශේෂ
කියාමාර්ග දියත් කර ඇත.
* පැරණි හා දිරා ගිය ජල නළ පතිස්ථාපනය ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් ජලය අපෙත් යාම සඳහා
පධාන ෙහේතුවක් ෙලස එහි ඇති පැරණි මල
බැඳුණු ජල නළ මාර්ග හඳුනා ෙගන ඇත. ජල
සම්පාදන කමවල දැනට තිෙබන පැරණි මල
බැඳුණු නළ මාර්ග පතිස්ථාපනය කිරීෙම් විශාල
පරිමාණෙය් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක
ෙකොට ඇත.

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

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

ගරු ඇමතිතුමනි, ඉස්සර තිබුණා වාෙග් පාරවල්වල, වීදිවල
මීටර් සහිත ජල සැපයුම කළ හැකි ද? හැබැයි, ඉස්සර නම් මීටර්
තිබුෙණ් නැහැ.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔබතුමා කියන ෙද් මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

මීටරයක් නැති ජල සැපයුමක් ඉස්සර තිබුණා. ඒ වාෙග් ජල
සැපයුමක් මීටර් සහිතව කරන්නට පුළුවන්ද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔබතුමා අහන ඉස්සර කාලෙය් ෙනොෙවයි අද අපි ඉන්ෙන්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ඒක හරි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

දැන් ඉන්ෙන් වර්තමාන කාලෙය්. නළ මාර්ගෙයන් ජලය
නිෙවස්වලට ලබා දීෙම් වැඩසටහන තුළින් ජලය අපෙත් යාම
ඉතුරු කර ෙගන ෙනොමිෙල් -අය කිරීමකින් ෙතොරව- ලබා දීම
තමයි දැන් අනුගමනය කරන්ෙන්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය පළමු අතුරු පශ්නය හා
සම්බන්ධයි. ඒ නිෙවස්වලට එෙසේ ජල සැපයුම දීම පිළිබඳව
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. අපි කියන්ෙන්, ඉස්සර තිබුණා
වාෙග් - අපි ෙම් කාලෙය් තමයි ජීවත් ෙවන්ෙන්- මහා මාර්ග, පදික
ෙව්දිකාව වාෙග් තැන්වලට -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඉස්සර කථාවට පිළිතුරක් දුන්නා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)2

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, මහා මාර්ගවලට ජලය ෙදන්ෙන්
නැහැ. මහ ජනයාටයි ජලය ෙදන්ෙන්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, මහා මාර්ගවලට ජලය ෙදන්ෙන්
නැහැ. ඇමතිතුමා දන්නවා, පයිප්ප ෙදන බව. ඒකයි ඇහුෙව්.
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ෙකොලමුණු ඔය පාලම : මූල පතිපාදන

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ெகால

(Mr. Speaker)

අතුරු පශ්න තුනක් අහන්න අවස්ථාව තිෙබනවා. ඒක තමයි
පශ්නය ෙනොෙත්රුණත් ෙම් අහන්ෙන්.

ஓயா பாலம்: நிதிேயற்பா கள்

KOLAMUNU OYA BRIDGE : FINANCIAL ALLOCATION

1841/’11
8. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1) :

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(අ)

මම ගරු මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් වැදගත්
පශ්නය ඇසීම ගැන. දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙකොළඹ නගරයට
සපයන ලද ජලය ෙවනුෙවන් සියයට 50ක පමණ ආදායමක්
ලැබිලා නැහැ. ඔබතුමා අහපු පශ්නය ඉතාම වැදගත්. එයට ෙහේතුව
ෙහොෙරන් නළ සම්බන්ධතා ලබා ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් දීර්ඝ
කාලයක් පවත්වා ෙගන යෑමයි. දැන් අපි එය ෙව්ගවත්ව පාලනය
කරමින්, කමවත් කිරීමට පියවර ගනිමින් සිටිනවා.

කුරුණැගල දිස්තික්කෙය්, බමුණුෙකොටුව පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, ෙකොත්මිටියනදී ෙකොලමුණු ඔය
හරහා පාලමක් ඉදි කිරීමට මුල්ගල් තබා වර්ෂයකට අධික
කාලයක් ගත වී ඇතත් ෙමෙතක් එහි ඉදි කිරීම් ආරම්භ කර
ෙනොමැති බව එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(i)

එම පාලෙම් ඉදි කිරීම් කටයුතු ආරම්භ ෙනොකිරීමට
ෙහේතු කවෙර්ද;

(ii)

ඒ සඳහා පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබ්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

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

ඒ පියවර ගැන ස්තුතිය පළ කරන අතර, ගලඋඩ පශ්නය
ගැනත් මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ ගමට ජලය සැපයීම සඳහා -

(ඇ)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(i)

ෙකොලමුණු ඔය හරහා ඉදි කිරීමට මුල්ගල් තැබූ
පාලෙම් ඉදි කිරීම් කටයුතු නැවත ආරම්භ
කරන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගලඋඩ තිෙබන්ෙන් බදුල්ෙල්. අපි ඉතා ඉක්මනින් බදුල්ලට
පැමිෙණනවා, ඔබතුමාෙග් ඉල්ලීම ඉෂ්ට කර ෙදන්න.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட
வினா:
(அ)

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ෙබොෙහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

கு நாகல் மாவட்டத்தின் ப
ெகாட் வ பிரேதச
ெசயலகப் பிாிவின் ெகாத்மிட் யனவில் ெகால
ஓயா க்கு கு க்காக பாலெமான்ைற நிர்மாணிக்க
அ க்கல் நாட்டப்பட்
ஓராண் க்கும் ேமற்பட்ட
காலம் கழிந் ள்ள ேபாதி ம் இற்ைறவைர அதன்
நிர்மாணிப் க்கள் ஆரம்பிக்கப்படவில்ைல என்பைத
அவர் அறிவாரா?

(ஆ) (i)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 7-2776/'12 - (1), ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(ii)

அதன் ெபா ட்
பட் ள்ளனவா;

(iii)

ஆெமனில்,
யா

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (පළාත් පාලන හා
පළාත් සභා නිෙයෝජ අමාත තුමා)

ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා
ඇමතිතුමා ෙ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.

(ii)

ராட்சி, மாகாண

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of
Local Government and Provincial Councils)

நிதிேயற்பா கள்

ஒ க்கப்பட் ள்ள

ஒ க்கப்

பணத்ெதாைக

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i)

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - உள்
சைபகள் பிரதி அைமச்சர்)

ேமற்ப
பாலத்தின்
நிர்மாணப்
பணிகள்
ஆரம்பிக்கப்படாைமக்கான காரணங்கள் யாைவ;

ெகால
ஓயா க்கு கு க்காக நிர்மாணிக்க
அ க்கல் நாட்டப்பட்ட பாலத்தின் நிர்மாணப்
பணிகைள மீண் ம் ஆரம்பிப்பாரா;
ஆெமனில், அத்திகதி யா

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Ports and Highways :
(a) Is he aware that the construction work of the
bridge over the Kolamunu Oya at Kothmitiyana in
Bamunukotuwa Divisional Secretary's Division in
the Kurunegala District has not been started even
though a period of more than one year has elapsed
since the foundation stone was laid ?

පාර්ලිෙම්න්තුව

1413

1414

කථානායකතුමා

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා]

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(b)

(i)

of the reasons for not starting the
construction work of that bridge;

(ii)

whether financial allocations have been
made for that purpose; and

(iii)
(c)

if so, the amount of money so allocated?

(ii)

පශ්න අංක 9-2131/'11 - (1), ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

Will he also inform this House (i)

(d)

(Mr. Speaker)

Will he inform this House -

whether the construction work of the bridge
over the Kolamunu Oya for which the
foundation stone was laid, will be restarted;
and

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක්
ඉල්ලා සිටිනවා.

if so, the date on which it will be restarted?
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

If not, why?

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග
නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல
ெந ஞ்சாைலகள் பிரதி அைமச்சர்)

-

ைற கங்கள்,

(The Hon. Nirmala Kotalawala - Deputy Minister of Ports
and Highways)

ගරු කථානායකතුමනි, වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මම ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට
පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(ආ)

(ඇ)

මුලින් සකස් කරන ලද සැලසුම් අනුව වැඩ කර ෙගන
යාෙම්දී පස සහ ඒ පිළිබඳ සැලසුම් ගැලපීම නැති නිසා ඒ
පිළිබඳ ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් මතු වුණු බැවින්, නැවත
ඇස්තෙම්න්තු සකස් කර, නැවත සැලසුම් සකස් කර,
නැවත ෙටන්ඩර් කැඳවා ෙම් වන විට වැඩ ආරම්භ කර ඇත.
(i)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ii)

ඔව්.

(iii)

රුපියල් මිලියන 41.760 (රු.41,759,965.34)

(i)

දැනටමත් ඉදි කිරීම් කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.

(ii)

ෙමම පාලෙම් ඉදි කිරීම් කටයුතු 2012.08.14 දින
ආරම්භ කර ඇත.

(ඈ) පැන ෙනොනඟී.

(The Hon. Buddhika Pathirana)

කිරීම

කවදා

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

නැහැ, නැහැ. අද දිනට අදාළ න ාය පතයට අනුව පශ්නෙය්
සඳහන්ව තිෙබන්ෙන්, "කිසියම් තැනැත්ෙතකු විසින් මාර්ග
සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් වාහන රැෙගන ෙගොස් තිෙබ්ද?"
කියලායි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, මා ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කළ ෙම්
පශ්නෙය් මුල් පිටපත මා ළඟ තිෙබනවා. 2011.11.20 වැනි දිනයි
මම ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. එදා මම එම පශ්නෙය්
සඳහන් කර තිබුෙණ් "හිටපු අමාත වරයකු විසින් මාර්ග සංවර්ධන
අධිකාරියට අයත් වාහන රැෙගන ෙගොස් තිෙබ්ද?" කියලායි. නමුත්
අද දින න ාය පතයට එම පශ්නය ඇතුළත් කර තිෙබන්ෙන්,
"කිසියම් තැනැත්කු විසින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත්
වාහන රැෙගන ෙගොස් තිෙබ්ද?" කියලායි. කිසියම් තැනැත්තකු
එෙහම වාහන අරන් යන්ෙන් නැහැ ෙන්.
මම එෙහම පශ්න නඟන්ෙන් නැහැ. අමාත වරයකු කියන
එක එතැන වැරදිලායි තිෙබන්ෙන්. ඒකයි තිෙබන පශ්නය.
එතෙකොට ඒක නිකම් ඩයිවර් මහත්මයා අරෙගන ගියා වාෙග් ෙන්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

වැඩ අවසන්
ඇමතිතුමනි?

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, "හිටපු ඇමතිවරෙයක්" කියලායි
මම පශ්නය අහලා තිබුෙණ්. එෙහම ෙකෙනක් අරෙගන නැද්ද?

ෙවනවාද

ගරු

නිෙයෝජ

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු මන්තීතුමනි, ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලා මම ඔබතුමාට
දැනුම් ෙදන්නම්. මාස හයක කාල සීමාවක් අදාළ ගිවිසුම් පතයට
අනුව සඳහන් කර තිෙබනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ෙවනත් පශ්නයක් අහනවා නම්
එයට පිළිතුරු ලබා ෙදන්න මට පුළුවන්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මෙග් වරදක් ෙනොෙවයි. මා ඒකයි කිව්ෙව්. ගරු
කථානායකතුමනි, 2011.11.20 දින තමයි මා ෙම් පශ්නය දමලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ පශ්නය මා ළඟ තිෙබනවා.
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කථානායකතුමා

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

(Mr. Speaker)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

එම පශ්නෙය් දිනයක් සඳහන් කර තිෙබනවාද?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඔව්. එහි ෙකළින්ම අසා තිෙබන්ෙන්, "හිටපු අමාත වරයකු
විසින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් වාහන රැෙගන ෙගොස්
තිෙබ්ද" කියලායි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පශ්නයට පිළිතුර පසු ගිය
පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් වාරෙය් දී මා සභාගත කළා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

එහි අහලා තිබුෙණ් එක වාහනයක් ගැන විතරයි. ඔබතුමාට
අමතක ෙවලා ඇති, ඒ අවස්ථාෙව් ජනාධිපතිතුමාත් ෙමහි සිටියා.
ඒ නිසා ඔබතුමා භය ෙවලා ෙමොකක් හරි උත්තරයක් ෙදන්න ඇති.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

දින වකවානු -

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මා ළඟ විස්තර ටික තිෙබනවා. ඉතින් එකපාරටම අහන්න
පුඵවන් යැ, අහවල් අමාත වරයා විසින් ෙමන්න ෙමදා වාහන 07ක්
අරෙගන ගිහින් තිෙබනවාද කියලා. මීට අවුරුදු 10කට කලින්
අමාත වරයකු විසින් වාහන 07ක් රැෙගන ෙගොස් තිෙබනවා, ඔහු
අමාත ධුරෙයන් ඉවත් ෙවලා යනෙකොට. එම වාහන 07 තවමත්
ෙගනැවිත් භාර දී නැති බව -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්නය අපැහැදිලි නිසා කරුණාකර ෙසොයා බලා පසුව පිළිතුරු
ෙදන්න.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කැමැතියි.
පසු ගිය රැස්වීම් වාරෙය්දීත් ගරු මන්තීතුමා විසින් ෙමවැනි
පශ්නයක් නැඟුවා, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් සහ මහා
මාර්ග අමාත ාංශයට අයත් වාහන ෙවනත් ෙකනකු විසින් රැෙගන
ගිහින් තිෙබනවාද කියලා. මා එම පශ්නයට පිළිතුර වශෙයන් ඊට
අදාළ හිටපු අමාත වරුන්ෙග් නම් සහිතව පකාශයක් කළා. ඒ
පශ්නය නඟා තිබුෙණ් වාහන 05ක් පිළිබඳවයි. ඒ වාහන පහට
අමතරවද ගරු මන්තීතුමා ෙම් පශ්නය අහන්ෙන් කියන එක මා
දැන ගන්නට කැමැතියි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

එදා මම ඇහුෙව් එක වාහනයක් සම්බන්ධව විතරයි.

අංකත් සහිතව වාහන පහක් පිළිබඳව මම පකාශ කළා.
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙමොකද, එතුමාෙග් අමාත ාංශය ෙන්. ඒ නිසා ෙවන එකක්
කියන්න ඇති. නමුත් මා ගිය වර අසා තිබුෙණ් කැබ් රථයක්
සම්බන්ධවයි. ගරු කථානායකතුමනි, විගණකාධිපති වාර්තාෙව්
තිෙබන කාරණා අරෙගනයි මා ෙම්ක ඇහුෙව්. එෙහනම්
විගණකාධිපතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියා තිෙබන්ෙන්
ෙබොරුවක් ෙවන්න ඕනෑ ෙන්. එතුමා තමයි කියා තිෙබන්ෙන් හිටපු
අමාත වරයකු විසින් රැෙගන ෙගොස් -

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, කවුරුවත් ෙබොරු කියන්නවත්,
කවුරුවත් ඇත්ත පකාශ කරන්නවත් කියන කාරණය තර්ක
විතර්කයක් ෙනොෙවයි. ගරු මන්තීතුමා අහලා තිබුණු පශ්නයට පසු
ගිය රැස්වීම් වාරෙය් දී පිළිතුරු සැපයුවා. එතුමා නැවත පශ්නයක්
අහනවා නම් ඒකටත් පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි ඒ පශ්නය පිළිබඳව මා ෙසොයා බලන්නම්. ෙමොකක්
හරි වැරදීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවාද කියලා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පශ්නයයි, ෙම් පශ්නයයි ෙවනයි. ඒ
පශ්නයම ආපසු ෙමවරත් අහන්න එක්ෙකෝ මෙග් ඔළුෙව්
අමාරුවක් තිෙබන්නට ඕනෑ, නැත්නම් ෙම් ෙසේවක මණ්ඩලෙය්
ඔළුෙව් අමාරුවක් තිෙබන්නට ඕනෑ.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

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

නැහැ, නැහැ, ඔබතුමා අහලා තිබුෙණ් වාහන සංඛ ාව
ෙකොපමණද කියලායි. මම වාහන පහක් කියන එක පැහැදිලි කළා.

1416

ඔබතුමාෙග් ඔළුෙව් අමාරුවක්.

කථානායකතුමා
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නැහැ, නැහැ.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. ෙදෙගොල්ලන්ටම එෙහම අමාරුවක් නැහැ.
ඒ නිසා මා ෙසොයා බලන්නම්, ෙම් ෙදකම ගැන.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ii)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඔළුෙව් අමාරුව එතුමාෙග්. අද ගිහිල්ලා ෙබෙහත් ටිකක්
ගන්න. [බාධා කිරීම්]

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

1418

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

එම බලපත ලබා දී ඇති තැනැත්තන්ෙග් නම් සහ
ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(iii) ලබා දී ඇති එක් එක් බලපතය ෙවනුෙවන් උක්ත
නම් සඳහන් බලපතලාභින්ෙගන් අය කර ෙගන
ඇති මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

Question ordered to stand down.

ெவகுசன ஊடக, தகவல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

කථානායකතුමා

(அ)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

தற்ேபா
இலங்ைகயில் வாெனா ச் ேசைவகைள
நடாத் வதற்காக,

පශ්න අංක 10 -2185/'11- (1), ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

(i)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

வழங்கப்பட் ள்ள
அ மதிப்பத்திரங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
அ மதிப்பத்திரங்கைள
ெகாண்டவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம்
யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

வழங்கப்பட் ள்ள
ஒவ்ெவா
அ மதிப்
பத்திரத் க்காக ம்
ேமற்ப
அ மதிப்
பத்திரங்கைள ெபற் க்ெகாண்டவர்களிடமி ந்
அறவிடப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக
எவ்வளெவன்பைத ம்

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල්
ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

ெபற் க்
கவாிகள்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

asked the Minister of Mass Media and Information:

කථානායකතුමා

(a)

Will he state (i) the number of licences that have been
issued to run radio channels in Sri Lanka at
present;
(ii) the names and addresses of persons who
have been given those licences; and
(iii) separately, the amount of money charged
from the above-mentioned licencees for
each of the licences issued?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(b)

If not, why?

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 11 - 2626/'12- (1), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති
මහතා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.
(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක් කල්
ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ගුවන් විදුලි ෙසේවා බලපත : ගාස්තු

வாெனா ச் ேசைவ அ

மதிப்பத்திரங்கள்: அற

LICENCES TO RADIO CHANNELS : CHARGES

2779/’12

12. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ජනමාධ හා පවෘත්ති අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

ෙම් වන විට ශී ලංකාව තුළ ගුවන් විදුලි ෙසේවාවන් පවත්වා
ෙගන යාම සඳහා,
(i)

ලබා දී ඇති බලපත සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல )

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.

1419

2012 සැප්තැම්බර් 18

1420

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ජනමාධ අමාත තුමාෙගන් මම එක
කාරණයක් දැන ගන්නට කැමතියි. දැන් ඇතැම් ගුවන්විදුලි බලපත
ලබා දීෙම්දී විවිධ අයථා බලපෑම්වලට යටත් වීම් සහ යම්
අකමිකතා දුෂණ සිද්ධ ෙවන බවට අපට ෙතොරතුරු ලැබී
තිෙබනවා. දිවුරුම් පකාශයක් ලබා දීම මගින් ඒ කරන ලද අපරාධ
අෙහෝසි කර ගන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවාද? [බාධා කිරීමක්] මා
අහන පශ්නය ඔබතුමාට ෙත්රුෙණ් නැතිවා වන්නට ඇති. ඒ
කියන්ෙන් යම් අපරාධ වරදක් කළ ෙකෙනකුට දිවුරුම් පකාශයක්
ලබා දීම මඟින් ඒ අපරාධ වරද අෙහෝසි කර ගන්නට පුළුවන්කම
තිෙබනවාද?

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා

(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

දිවුරුම් පකාශයක්? [බාධා කිරීමක්]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, මා අහන අතුරු පශ්නය එතුමාට
ෙත්රුෙණ් නැහැ. ඒ කියන්ෙන්, යම් පුද්ගලෙයක් අපරාධ වරදක්
කර තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] මට කථා කරන්නට ෙපොඩ්ඩක් ඉඩ
ෙදන්නෙකෝ. ඒ අපරාධ වරද පිළිබඳව යම් පුද්ගලයකු පැමිණිලි
කරනවා. ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ කටයුතු යද්දී ඒ පැමිණිලි කරන
තැනැත්තා විසින් දිවුරුම් පකාශයක් ෙගොනු කිරීම මඟින් එම වරද
අෙහෝසි කර ගැනීමට පතිපාදනයක් තිෙබනවාද? [බාධා කිරීමක්]

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා

(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

ඒ දිවුරුම් පකාශෙය් ෙමොකක්ද සඳහන් ෙවන්ෙන්?

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

[ෙමම ඇමුණුම පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත.]

[இந்த இைணப்
ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ]
[This annex is also placed in the Library.]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
මෙග් පශ්නෙය් (අ) (ii) පශ්නයට, එනම් බලපත ලබා දී ඇති
තැනැත්තන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද කියන පශ්නයට මට
පිළිතුරක් ලැබුෙණ් නැහැ.

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා

(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

නම් 24ක් තිෙබනවා. එම නම් 24 ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මම පැහැදිලි කරන්නම්. [බාධා කිරීමක්] දැන් පසු ගිය දවස්වල
ෙලොකු මත ෙභ්දයක් ඇති වුණා රණවිරුෙවකුට පහර දීමක්
පිළිබඳව. ඒ පිළිබඳව- [බාධා කිරීමක්] දිවුරුම් පකාශයක් ෙගොනු
කර පැමිණිලිකාරයා ඒ නඩුව එපාය කියා තිෙබනවා. [බාධා
කිරීමක්] ගරු කථානායකතුමනි, "පුහුල් ෙහොරා කෙරන් දැෙන්"
කියන්ෙන් ෙම්කට ද කියා මම අහන්නට කැමතියි. [බාධා කිරීමක්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

නිශ්ශබ්ද වන්න. ෙම්කට අදාළ -[බාධා කිරීම්]

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා

(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

අහන ෙද්වල් ෙමොනවාවත් මට ඇෙහන්ෙන් නැහැ උත්තර
ෙදන්න.

ගරු කථානායකතුමනි, -[බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

කථානායකතුමා

(Mr. Speaker)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. ඒ ගරු මන්තීතුමියටයි, මන්තීතුමාටයි එළියට ගිහින්
කථා බහ කර ගන්නට පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] කලකට පස්ෙසේ
ආවාම ෙපොඩි ශබ්දයක් තිෙයන්න එපායැ. දැන් ඇති. අතුරු පශ්නය
අහන්න.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

අදාළ නැත. [බාධා කිරීමක්]

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා

(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පශ්නය අහන්න. [බාධා කිරීම්]

පාර්ලිෙම්න්තුව

1421

1422

(ආ)

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(i)

යාල අභය භූමිය අයත් ෙමම පෙද්ශෙය්
අක්කරයක් බදු දීමට අෙප්ක්ෂිත මුදල
ෙකොපමණද;

(ii)

එම ඉඩම් බදු දීම තුළින් රජෙය් අෙප්ක්ෂිත ආදායම
ෙකොපමණද;

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, "පුහුල් ෙහොරා කෙරන් දැෙන්" කියලා
කථාවක් අෙප් ගම්වල තිෙබනවා. ඔබතුමාත් ඒක දන්නවා. දැන්
ෙම් සිද්ධ ෙවන්ෙන්ත් "පුහුල් ෙහොරා කෙරන් දැෙන්" කියන
කාරණය ද කියා මම දැන ගන්නට කැමැතියි ගරු ඇමතිතුමනි.
[බාධා කිරීමක්]

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)

කථානායකතුමා

(i)

ඉහත පරිදි යාල අභය භූමිය සංචාරක කලාපයක්
බවට පත් කිරීම එහි වන සතුන්ට හා
වෘක්ෂලතාවලට
දැඩි
තර්ජනයක්
බව
පිළිගන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එවැනි පියවරක් ගැනීමට ෙහේතු
කවෙර්ද;

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ අතුරු පශ්නය ෙම් පශ්නයට අදාළද? [බාධා කිරීමක්]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ඊළඟ අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
[බාධා කිරීමක්]
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ඊළඟ අතුරු පශ්නය මම අහන්නම්.
[බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය
අහන්නම්. [බාධා කිරීමක්] ගරු කථානායකතුමනි, දැන් මම
පශ්නය අහන්ෙන් නැතිව ඉන්නම්. දැන් ෙම් සභාෙව් කාටත්
පැහැදිලියි, දිවුරුම් පකාශ මඟින් අපරාද වගකීම් අෙහෝසි කර
ගන්න බැහැ කියන එක.

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා (මහජන සම්බන්ධතා
හා මහජන කටයුතු අමාත තුමා)

அம்பாந்ேதாட்ைட
மாவட்டத்தின்
திஸ்ஸ
மஹாராம
பிரேதச
ெசயலக
ஆ ைகப்
பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள யால விேலஜ்
ேஹாட்ட க்கு எல்ைலப் றத்தில் அைமந் ள்ள
யால சரணாலயத்திற்குச் ெசாந்தமான பாாிய
நிலப்பரப்பில் சுற் லாத் ைற வலயெமான்ைற
உ வாக்கும் திட்டெம
ம் உள்ளதா;

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா - மக்கள் ெதாடர் ,
மக்கள் அ வல்கள் அைமச்சர்)

(ii)

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

ஆெமனில், அதற்காகப் பயன்ப த்த
பார்த் ள்ள நிலப்பரப் எவ்வள ;

(iii)

ேமற்ப
சுற் லாத் ைற வலயத்திற்காக சு
காிக்கப்ப கின்ற காணிைய உள்நாட் அல்ல
ெவளிநாட்
தலீட்டாளர்க க்கு குத்தைகக்கு
வழங்குவதற்கான திட்டெம
ம் உள்ளதா;

(iv)

ஆெமனில், அக்காணி குத்தைகக்கு வழங்கப்
ப கின்ற காலவைரயைற யா ;

(v)

ெவளிநாட்
தலீட்டாளர்க க்கு
காணி
குத்தைகக்கு வழங்கப்ப மாயின், அந்த
தலீட்
டாளர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் அவர்கள்
உாித்தா ள்ள நா கள் யாைவ

පුළුවන්, පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්]

යාල අභය භූමියට අයත් භූමි පෙද්ශය : සංචාරක
කලාපය

யால சரணாலயத்ைதச் ேசர்ந்த நிலப்பரப் : சுற் லா
வலயம்
LAND BELONGING TO YALA SANCTUARY: TOURIST ZONE
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13. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)
(i) හම්බන්ෙතොට
දිස්තික්කෙය්,
තිස්සමහාරාම
පාෙද්ශීය ෙල්කම් බලපෙද්ශය තුළ පිහිටි යාල
විෙල්ජ් ෙහෝටලයට මායිම්ව ඇති යාල අභය
භූමියට අයත් විශාල භූමි පෙද්ශයක් තුළ සංචාරක
කලාපයක් ඇති කිරීෙම් සැලසුමක් තිෙබ්ද;
(ii)

එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ෙයොදා ගැනීමට අෙප්ක්ෂිත භූමි
පමාණය ෙකොපමණද;

(iii)

එම සංචාරක කලාපය සඳහා පවරා ගන්නා ඉඩම්
ෙද්ශීය ෙහෝ විෙද්ශීය ආෙයෝජකයින් සඳහා බදු
දීෙම් සැලසුමක් තිෙබ්ද;

(iv)

එෙසේ නම්, එම ඉඩම් බදු ෙදනු ලබන කාල සීමාව
ෙකොපමණද;

(v)

විෙද්ශීය ආෙයෝජකයින් සඳහා ඉඩම් බදු ෙදනු
ලබන්ෙන් නම්, එම ආෙයෝජකයින්ෙග් නම් හා
ඔවුන් අයත් රටවල් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

எதிர்

(ஆ) (i)

யால சரணாலயத்திற்குாிய இப்பிரேதசத்தில்
ஏக்கெரான்ைற குத்தைகக்கு வழங்குவதற்கு
எதிர்பார்க்கின்ற பணத்ெதாைக யா ;

(ii)

ேமற்ப காணிையக் குத்தைகக்கு வழங்குவதன்
லமாக
அரசாங்கம்
எதிர்பார்க்கின்ற
வ மானம் எவ்வள

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i)

ேமேல குறிப்பிட்டவா
யால சரணாலயத்ைத
சுற் லாத் ைற வலயெமான்றாக மாற் தல்
தாவரங்களின ம்
வனசீவராசிகளின ம்
உயிர்வாழ் க்கு
தீவிர
அச்சு த்தலாகு
ெமன்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்கிறாரா;

(ii)

ஆெமனில், அத்தைகய நடவ க்ைகெயான்ைற
ேமற்ெகாள்ளக் காரணம் யா

என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?
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asked the Minister of Economic Development:
(a)

Will he state (i)

(b)

if so, the extent of land expected to be used
for that purpose;

(iii)

whether there is a plan to lease out the lands
acquired for the aforesaid tourist zone to
local or foreign investors;

(iv)

if so, the period for which the aforesaid
lands will be leased out; and

(v)

if lands are leased out to foreign investors,
the names of those investors and the names
of countries to which they belong?

Will he inform this House -

(ii)

(d)

whether there is a plan to set up a tourist
zone in a large extent of land belonging to
the Yala Sanctuary adjoining the Yala
Village Hotel located in the Tissamaharama
Divisional Secretary's Division in the
Hambantota District;

(ii)

(i)

(c)

(ඇ)

the amount of money at which an acre of
land in this area which is in the Yala
Sanctuary is expected to be leased out; and
the income that the Government expects to
generate through this leasing out of land?

Will he also inform this House -

(ඈ)
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(i)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

පැන ෙනොනඟී.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එෙහම එකක් මමත් දැන ෙගන හිටිෙය් නැහැ.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳව ලැබුණු ෙතොරතුරු
කිහිපයක් මා සතුව තිෙබනවා. කාලය පිළිබඳ පශ්නයකුත් දැන්
තිෙබන නිසා ෙම් ෙතොරතුරු අමාත ාංශ උපෙද්ශක කාරක සභාවට
ෙයොමු කෙළොත් වඩාත් සාර්ථක ෙවයි කියා මා හිතනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඒක අෙනක් සියලුම ෙදනාට ආදර්ශයක්
ෙවන්නට ඕනෑ. ෙහොඳයි.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

නමුත් සිතියම් සහ ෙතොරතුරු ටිකක් මට ලැබිලා තිෙබනවා.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

(i)

whether he admits the fact that making the
Yala Sanctuary a tourist zone in the abovementioned manner will pose a grave threat
to the fauna and flora in the Sanctuary; and

(ii)

if so, the reasons for taking such a step ?

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු කථානායකතුමනි, යාල අභය භූමිය තුළ කිසිදු ඉඩමක්
සංචාරක කලාපයක් සඳහා අරෙගන නැහැ. උපෙද්ශක කාරක
සභාවට ඉදිරිපත් කළාම අපි පැහැදිලි කර ෙදන්නම්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

If not, why ?

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෙහොඳයි. උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී ෙම් ගැන කථා කරමු.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(மாண் மிகு ல

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.

(අ)

(i)

අමාත තුමා

නැත.
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ
මන්තීතුමා
විසින්
අහලා
තිෙබන්ෙන්
ඔබතුමාෙග්
මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාසෙය්ම
කාරණයක් පිළිබඳවයි. යාල වෙනෝද ානයට
අයත් කිසිම ෙකොටසක් සංචාරක කලාපයක්
බවට පත් කරන්න කටයුතු කරලා නැහැ.

(ආ)

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iv)

අදාළ ෙනොෙව්.

(v)

අදාළ ෙනොෙව්.

(i)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ඔබතුමා පශ්නෙයන් අහලා තිෙබන්ෙන්, "යාල අභය භූමියට
අයත් විශාල භූමි පෙද්ශයක් තුළ සංචාරක කලාපයක් බවට පත්
කරන්න අමාත ාංශය කටයුතු කරලා තිෙබනවාද?" කියලායි.
එෙහම එකක් නැහැ. ඒ නිසා අෙනක් සියලුම පශ්න අෙහෝසියි.
ෙවනත් විධියකට අහනවා නම් ඔබතුමා පශ්නයක් අහන්න, ඒකට
අපි උත්තරයක් ෙදන්නම්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ අමාත ාංශයට කියලා විෙශේෂත්වයක් නැහැ. යාල අභය
භූමියට ඇතුළු ෙවන්න කාටවත් බැහැ.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෙහොඳයි. අපි උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී ෙම් පශ්නය විසඳා
ගනිමු.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙසේවකයින් : දීමනා
தி அபிவி த்தி அதிகாரசைப ஊழியர்கள்:
ெகா ப்பன கள்

EMPLOYEES OF ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY:
ALLOWANCES

2132/’11
14.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):

(අ)

(i)

2005 වර්ෂෙය් සිට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය්
ෙසේවකයින් සඳහා ෙගවනු ලබන දීමනාවන්
වැඩි කර තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, වැඩි කර ඇති පමාණය ෙකොපමණද;

(iii)

2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ෙගවන ලද දීමනා
පමාණය වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

(iv)

එම දීමනා ෙගවීම සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරෙය්
අනුමැතිය ලබා ෙගන තිෙබ්ද;

(v)

එෙසේ නම්, එම අනුමැතිය සභාගත කරන්ෙන්ද;

(vi)

එකී දීමනාවන් ෙගවීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ
චකෙල්ඛය සභාගත කරන්ෙන්ද;

(vii)

එකී ෙගවීම් සඳහා අනුමැතිය ලබා
බලධාරියාෙග් නම සහ තනතුර කවෙර්ද;

දුන්

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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asked the Minister of Ports and Highways:
(i)
Will he state (i) whether the allowances paid to the
employees of the Road Development
Authority have been increased since the
year 2005;
(ii) if so, the amount so increased;
(iii) separately, the amount of allowances paid
in each of the years from the year 2005
upto now;
(iv) whether the approval of the General
Treasury has been obtained for the payment
of the aforesaid allowances;
(v) if so, whether that approval will be tabled;
(vi) whether the circular on which the aforesaid
allowances were paid will be tabled; and
(vii) the name and the designation of the person
in authority who granted approval for the
aforesaid payments ?
(b) If not, why?
ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல )

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. ගරු මන්තීතුමනි,
දීර්ඝ පිළිතුරක් තිෙබනවා.
(අ)

ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட
வினா:
(அ) (i)

ෙශේණින් අනුව හිමි දීමනා
පමාණය

2005
වර්ෂෙය්
ෙදගුණ
කළ පසු
රු.

සාමාන ාධිකාරි

4,500.00

9,000.00

18,000.00

විෙශේෂ ෙශේණි හා 01
ෙශේණිය

4,150.00

8,300.00

16,600.00

2-1 හා 2-11 ෙශේණිය

3,800.00

7,600.00

15,200.00

3 ෙශේණිය

3,200.00

6,400.00

12,800.00

4 ෙශේණිය

2,650.00

5,300.00

10,600.00

ேமற்ப
ெகா ப்பன கள் ெச த்தப்ப வதற்
காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சுற் நி பத்ைத சைபக்கு
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்;

5-1 හා 5-11 ෙශේණිය

2,000.00

4,000.00

8,000.00

6, 7 හා 8 ෙශේණිය

1,700.00

3,400.00

6,800.00

ேமற்ப
ெகா ப்பன கைள ெச த் வதற்கு
அங்கீகாரம் வழங்கிய அதிகாாியின் ெபயர்
மற் ம் பதவி யாைவெயன்பைத ம்

9, 10 හා 11 ෙශේණිය

1,500.00

3,000.00

6,000.00

(iii)

2005 ஆம் ஆண்
தல் இற்ைறவைர வழங்கப்
பட்ட ெகா ப்பன கள் வ டாந்த அ ப்பைட
யில் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(vi)

(vii)

A. 1993 වර්ෂෙය් සිට ෙගවන ලද මාර්ග
සංවර්ධන අධිකාරි දීමනාව පිළිෙවළින් 2005
සහ 2007 වර්ෂයන්හි ෙදගුණ කර ෙගවා ඇත.
එය පහත පරිදි ෙව්.
1993
වර්ෂෙය්
සිට
ෙගවනු
ලැබූ
පමාණය
රු.

ஆெமனில், அதிகாிக்கப்பட் ள்ள அள
ெவன்பைத ம்;

(v)

ඔව්.

2005 ஆம் ஆண்
தல்
தி அபிவி த்தி
அதிகாரசைபயின் ஊழியர்க க்கு வழங்கப்ப ம்
ெகா ப்பன கள்
அதிகாிக்கப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;

(ii)

(iv)

(i)
(ii)

எவ்வள

ேமற்ப
ெகா ப்பன கள் ெச த்தப்ப வதற்
காக
திைறேசாியின்
அங்கீகாரம்
ெபறப்
பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
ஆெமனில், இவ்வங்கீகாரத்ைத சைபக்கு சமர்ப்
பிப்பாரா என்பைத ம்;

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

2007
වර්ෂෙය්දී
නැවතත්
ෙදගුණ කළ
පසු රු.

B. 2007.01.01 දිෙනන් පසුව අධිකාරියට බඳවා
ගත් ඉංජිෙන්රුවන් සඳහා 2008 වර්ෂෙය් සිට
රුපියල් 10,600.00ක දීමනාවක් ලබා ෙදන
ලදී.
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C. 2012 වර්ෂෙය්දී අධිකාරිෙය් ඉංජිෙන්රු
ෙසේවෙය්
නිලධාරින්
සඳහා
රුපියල්
15,000.00ක දීමනාවක් ලබා ෙදන ලදී.
(iii)

වර්ෂය

A. 1993 සිට
ෙගවනු ලබන
දීමනාව සඳහා රු.

2005

98,330,400.00

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
එකතුව

121,635,100.00
254,090,689.00
267,188,254.00
263,915,900.00
261,211,000.00
268,205,600.00
149,184,000.00
1,683,760,943.00

(iv)

B. 2007න්
පසුව
අධිකාරියට
බඳවා ගත්
ඉංජිෙන්රුවන්
සඳහා 2008
වර්ෂෙය් සිට
ෙගවනු ලබන
දීමනාව සඳහා
රු.
1,661,500.00
4,854,800.00
7,091,400.00
18,066,400.00
14,268,200.00
45,942,300.00

C. 2012
වර්ෂෙය්දී
අධිකාරිෙය්
ඉංජිෙන්රු
ෙසේවෙය්
නිලධාරින්
සඳහා ෙගවනු
ලබන දීමනාව
රු.
26,895,000.00
26,895,000.00

ෙමම පිළිතුරට A, B සහ C වශෙයන් ෙකොටස්
තුනක් තිෙබනවා ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමාට
අවශ නම් ඒවා සඳහන් කරන්නම්.
A. 1993 වර්ෂෙය් සිට අධිකාරිෙය් ෙසේවකයින්
සඳහා ෙගවනු ලැබූ ෙමම දීමනාව මාර්ග
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ඉංජිෙන්රුවන් සඳහා
එවකට ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාෙය්
සභාපතිව සිටි භාණ්ඩාගාර ෙල්කම් ආර්.
පාස්කරලිංගම් මහතාෙග් අනුමැතිෙයන්
ෙගවීම් ආරම්භ කරන ලද්දකි.
අධිකාරිෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් හා දීමනා
පිළිබඳ තීරණ ගැනීෙම් බලය අංක 73/1981
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි පනෙත් 13(1), (6)
අනුව අධ ක්ෂ මණ්ඩලයට පැවරී තිබූ අතර,
මාර්ග සංවර්ධනය හා නඩත්තු කාර්යක්ෂමව
ඉටු කර ගැනීෙම් අරමුණින් සියලුම
ෙසේවකයන් සඳහා ෙමම දීමනාව 1993
වර්ෂෙය් සිට ෙගවනු ලැබූ අතර, පැවති ජීවන
වියදම් දර්ශකයද සැලකිල්ලට ෙගන
2005/853 අනුමත අධ ක්ෂ මණ්ඩල පතිකාව
අනුව 2005 වර්ෂෙය් සිට එම දීමනාව ෙදගුණ
කර ෙගවන ලදී.
එෙසේම නැවත වරක් වරාය අධිකාරියට සමාන
විදුලිබල මණ්ඩලය, ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන මණ්ඩලයට අයත් ඉංජිෙන්රු
ආයතනවල ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් අතර
පරතරය පියවීෙම් අරමුණින් 969/2007
අනුමත අධ ක්ෂ මණ්ඩල පතිකාව අනුව 2007
වර්ෂෙය් සිට අධිකාරිෙය් සියලු ෙසේවකයන්ට
ෙගවනු ලැබූ එම දීමනාව නැවත වරක් ෙදගුණ
කරන ලදී.
B. 1058/2008 අනුමත අධ ක්ෂ මණ්ඩල පතිකාව
අනුව 2007.01.01 වර්ෂෙයන් පසු අධිකාරිෙය්
ෙසේවයට බඳවා ගත් ඉංජිෙන්රුවන් සඳහා
රුපියල් 10,600.00ක දීමනාවක් ෙගවනු
ලැෙබ්.
C. මහා භාණ්ඩාගාරෙය් අනුමැතිය අනුව
අධිකාරිෙය් ඉංජිෙන්රු ෙසේවෙය් නිලධාරින්
සඳහා රුපියල් 15,000.00ක දීමනාවක් ලබා
ෙදන ලදී.

(v)

ඔව්. සභාගත* කරමි.
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(vi)

චකෙල්ඛනයක් නිකුත් කර ෙනොමැත.

(vii)

A. එවකට මහා භාණ්ඩාගාර ෙල්කම්ව සිටි ආර්.
පාස්කරලිංගම් මහතා
B. මාර්ග සංවර්ධන
මණ්ඩලය

අධිකාරිෙය්

අධ ක්ෂ

C. මහා භාණ්ඩාගාරෙය් අනුමැතිය අනුව
(ආ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙම් වැඩි
කිරීම්වලට භාණ්ඩාගාරෙය් අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා කියලාද?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ඔව්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒ අනුමැතිෙය් පිටපතක් ඔබතුමා ළඟ තිෙබනවාද?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ඔව්. සභාගත කළා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් දීමනා වැඩි කළාට කමක් නැහැ.
ඒක අපට පශ්නයක් ෙනොෙවයි. නමුත් ඔබතුමාටත් ෙත්ෙරන්න
ඇති, ෙදවතාවක් ෙදගුණයකින් ෙම් දීමනා වැඩි කර තිෙබන බව.
ඒ මුදල රුපියල් මිලියන 66ක්. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වැඩි
කිරීම්වලට අදාළව පාස්කරලිංගම් මහත්මයාෙග් ඒ චකෙල්ඛනය
දැන් වලංගු නැහැ.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒ ෙකොයි කණ්ඩායෙම් වැඩි කිරීම
ගැනද සඳහන් කරන්ෙන්?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, මම ෙපොඩි කාරණයක් කියන්නයි
හදන්ෙන්. භාණ්ඩාගාරෙය් අනුමැතිය තිබුෙණොත් ෙහොඳයි කියලා
මම කියන්ෙන් ෙමන්න ෙම් නිසායි. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්
දීමනා වැඩි කිරීමත් එක්ක විශාල පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා.
විගණකාධිපති වාර්තාෙව්ත් ෙම් පශ්නය මතු ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, භාණ්ඩාගාරෙයන් අනුමැතිය ලබා ගන්ෙන්
නැතිව එක එක මණ්ඩලවල ඉන්න අධ ක්ෂ මණ්ඩල තමුන්ට
කැමැති විධියට එක එක් ෙකනාට පඩි වැඩි කර ගන්නවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ආ) පසු ගිය වර්ෂ තුනක කාලය තුළ එක් එක් වර්ෂෙය්දී,

[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා]

අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් ගණන වැඩි කර ගන්නවා; දීමනා වැඩි
කර ගන්නවා. ෙම් වාෙග් වැඩවලින් ෙවන්ෙන්, විගණකාධිපති
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් දිගින් දිගටම queries එන එකයි. ඒ නිසායි
මා කිව්ෙව් කරුණාකර ඒ අනුමැතිය සභාගත කරන්න කියලා. ඊට
පස්ෙසේ මා පශ්නය අහන්නම්. දිගින් දිගටම හැම ආයතනයකම
වාෙග් ෙම් ෙද් සිද්ධ ෙවනවා ගරු කථානායකතුමනි. ඒක
වළක්වන්න පුළුවන් විධියට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්-

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

(i)

එකී සමාගම්වලට රජය විසින් යම් මුදලක් ෙහෝ
ණය මුදලක් ලබා දීම ෙහෝ එම සමාගම් ෙවතින්
අය විය යුතුව තිබූ යම් මුදලක් කපා හැරීම සිදු
කරනු ලැබුෙව්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ඉහත සඳහන් පරිදි ලබා ෙදන ලද මුදල
ෙකොපමණද;

(iii)

රජය විසින් පාෙද්ශීය වැවිලි සමාගම්වල ඉඩම්
අත්පත් කරගනිමින් සිටින්ෙන්ද;

(iv)

එෙසේ නම්, එෙලස අත්පත් කරගත් ඉඩම් අක්කර
පමාණය ෙකොපමණද;

(v)

එෙසේ ඉඩම් අත්පත් කරගනු ලබන්ෙන් කවර
කාර්යයක් සඳහාද;

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි,
කටයුත්ත සිදු ෙවලා නැහැ.

මහාමාර්ග

අමාත ාංශෙයන්

ඒ

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

පාර්ලිෙම්න්තුවට පැවරිලා තිෙබන මූල පාලන බලය යටෙත්
ෙම් සඳහා යම්කිසි කියා මාර්ගයක් ගැනීම සම්බන්ධෙයන් අපට
කථා කරන්න පුළුවන් නිසායි මා ෙමය කියන්ෙන්. ෙම් දීමනා වැඩි
කරන්න එපා කියලා අප කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් වැඩි කරන
කමෙව්දය තමයි පශ්නය. සමහර ෙවලාවට සභාපතිවරු හිතනවා,
අධ ක්ෂ මණ්ඩල තීරණයක් ෙහවත් Board decision එකක්
ගත්තාම අත්තෙනෝමතික විධියට තමන්ට ඔක්ෙකෝම කරන්න
පුළුවන් කියලා. අන්න ඒක නතර කරන්නයි වුවමනා කරන්ෙන්
ගරු කථානායකතුමනි.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

(ඇ) රජය විසින් වහාම කියාත්මක වන පරිදි නැවත වරක්
වැවිලි සමාගම් විධිමත් කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ெப ந்ேதாட்டக்
வினா:
(அ)

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ඒ අදහස පකාශ කළාට,
ෙමතැන එෙහම සිදු ෙවලා නැහැ.

கடந்த ஐந்

வ டங்களில்,

(ii)

கம்பனி ஒன்றிற்கான மற் ம் ஒட் ெமாத்தக்
கம்பனிகளின் ெமாத்த இலாபம்
அல்ல
நட்டத்ைத ம்

வ டவாாியாக அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா?

(Mr. Speaker)

(ஆ) கடந்த

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

(ii)

அவ்வாெறனில், ேமேல ெசால்லப்பட்டவா
வழங்கப்பட்ட ெதாைகைய ம்;

(iii)

அரசாங்கம் பிராந்திய ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனி
களிடமி ந்
காணிையப்
ெபற் க்
ெகாள்கின்றதா என்பைத ம்;

(iv)

அவ்வாெறனில், ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ஏக்கர்
களின் எண்ணிக்ைகைய ம்;

(v)

காணி
ெபற் க்ெகாள்ளப்ப வதற்கான
ேநாக்கத்ைத ம்
வ டவாாியாக
அவர்
குறிப்பி வாரா?

ෙහොඳයි ගරු කථානායකතුමනි.

ஒ ங்குப த்தப்பட்ட ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிகள்:
இலாப நட்டம்
REGULARIZED PLANTATION COMPANIES: PROFIT/ LOSS
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15. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

வ டங்களில்,

அரசாங்கம்
பணம்
அல்ல
கடன்கைள
வழங்கி ள்ளதா அல்ல அக்கம்பனிகளி
ந்
நி ைவகளாக உள்ளவற்ைறப் பதிவழிப் ச்
ெசய் ள்ளதா என்பைத ம்;

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

විධිමත් කරන ලද වැවිලි සමාගම්: ලාභය/පාඩුව

ன்

(i)

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

ேகட்ட

ஒ ங்குப த்தப்பட் ள்ள
ெப ந்ேதாட்டக்
கம்பனிகளின் எண்ணிக்ைகைய ம்;

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ) පසු ගිය වර්ෂ පහක කාලය තුළ එක් එක් වර්ෂෙය්දී,
(i) විධිමත් කරන ලද වැවිලි සමාගම් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
(ii) එක් එක් සමාගම ඉපැයූ ලාභය ෙහෝ ලැබූ පාඩුව
සහ සියලුම සමාගම් එක්ව ගත් කල ලැබූ ලාභය
ෙහෝ පාඩුව කවෙර්ද;

அைமச்சைரக்

(i)

කථානායකතුමා

ඒ කාරණය ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරලා විෙශේෂ
සැලකිල්ල දක්වන්න ඕනෑ.

ைகத்ெதாழில்

(இ)

அரசாங்கம்
ெப ந்ேதாட்டக்
கம்பனிகைள
உடன யாக அ
க்கு வ ம் வைகயில் மீண் ம்
ஒ
ைற ஒ ங்குப த் மா என்பைத
அவர்
இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா?

(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?
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asked the Minister of Plantation Industries:
(a)

(b)

Will he inform this House for the last 5 years on
per year basis
(i)

the number of plantation companies that
have been regularized; and

(ii)

the total profit or loss per company and all
together?

Will he state per year basis for the last 3 years (i)

(c)

whether the Government has given money,
loans or written off any dues from those
companies;

(ii)

if so, amount granted as per the above; and

(iii)

whether the Government is taking lands
from the regional plantation companies;

(iv)

if so, the number of acres taken; and

(v)

the purpose for which the land is being
taken?

1432

ෙදසැම්බර් 31 දිෙනන් ගිණුම්
වර්ෂය අවසන් වන සමාගම්
(සමාගම් 14යි)

මාර්තු 31 දිෙනන් ගිණුම්
වර්ෂය අවසන් වන සමාගම්
(සමාගම් 9යි)

වර්ෂය

වර්ෂය

උපයා ඇති ශුද්ධ
ලාභය/(අලාභය)
රු.000

2007
2008
2009
2010
2011

*

2,810,493
1,729,923
138,491
3,094,309
175,071

(ආ)

(மாண் மிகு
மஹிந்த
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்)

මහතා
சமரசிங்க

(වැවිලි
-

කර්මාන්ත

ெப ந்ேதாட்டக்

(The Hon. Mahinda Samarasinghe - Minister of Plantation
Industries)

ගරු කථානායකතුමනි, පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

(ii)

සෑම සමාගමකම සාංගමික ව වස්ථාවලිය තුළ
ස්වර්ණමය ෙකොටස් හිමිකරු ෙවත ලබා දී ඇති
අයිතිවාසිකම් අනුව, සියලුම පාෙද්ශීය වැවිලි
සමාගම්වල කාර්ය සාධනය අඛණ්ඩව අධීක්ෂණය
කිරීම සහ නියාමනය කිරීම සිදු කරනු ලැෙබ්.
පාෙද්ශීය වැවිලි සමාගම්වල වාර්ෂික වාර්තා/
විගණනය කරන ලද අවසාන ගිණුම් අනුව, පසු ගිය
වසර 05ක කාලය තුළ එක් එක් සමාගම උපයා
ඇති ලාභ ෙහෝ පාඩුව ඇමුණුම 01 සහ ඇමුණුම
02හි දක්වා ඇත. I will table* the annexes.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Out of these estates, can you tell me whether the
majority are making profit or loss?

1,175,023
2,084,292
(158,206)
1,412,223
3,365,771

(i)

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙවන් සහ ජපාන
ජාත න්තර සහෙයෝගිතා ආයතනය ෙවතින් ලබා
ගත් ණය මුදලක් ෙයොදා ගනිමින් රජය විසින් මූල
පදාන සහ ණය ලබා දී ඇත. එෙහත් පසු ගිය වසර
3 තුළ දී ණය කපා හැරීමක් සිදු කර ෙනොමැත.

(ii)

පහත දක්වා ඇති පරිදි පදාන සහ ණය ලබා දී ඇත.
වර්ෂය
2009
2010
2011

(d) If not, why?
සමරසිංහ

2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011

පුස්සැල්ලාව වැවිලි සමාගෙමහි 2011 වර්ෂයට අදාළ
වාර්ෂික වාර්තාව ෙහෝ විගණනය කරන ලද අවසාන ගිණුම්
ෙමෙතක් ලැබී ෙනොමැත.

Will he inform this House whether the
Government is once again going to regularize the
plantation companies with immediate effect ?

ගරු මහින්ද
අමාත තුමා)

උපයා ඇති ශුද්ධ
ලාභය/(අලාභය)
රු.000

පදාන
(රුපියල්)
855,887,233
719,414,373
14,682,646

ණය
(රුපියල්)
575,028,318
493,565,780
-

(iii)

ඔව්.

(iv)

ස්වර්ණමය ෙකොටස් හිමිකරුෙග් අනුමැතිය මත
විවිධ මහජන අවශ තා සඳහා අක්කර 67.03ක්
අත්පත් කර ෙගන/ නිදහස් කර ෙගන ඇත.

(v)

පහත සඳහන් කාර්යයන් සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර
ගැනීම/ නිදහස් කර ගැනීම සිදු කරනු ලැෙබ්.

•
•
•
•
•
•
•

වතු ෙරෝහල් වැඩි දියුණු කිරීම
රජෙය් පාසල්, කාර්යාල හා නිවාස ඉදිකිරීම
පශු සම්පත් සංවර්ධනය
මාර්ග සංවර්ධනය
පානීය ජල ව ාපෘති
අවතැන්වූවන් නැවත පදිංචි කරවීම
ආගමික සිද්ධස්ථාන, කීඩා පිට්ටනි, සුසාන භූමි
ආදී ෙපොදු අවශ තා

තවද, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 2012 අය වැය කථාව අනුව
යමින් පාෙද්ශීය වැවිලි සමාගම්වලින් පාලනය කරනු ලබන
වතුවල වගා කළ හැකි එෙහත්, වගා ෙනොකරන ලද ඉඩම් හඳුනා
ගැනීම සඳහා 2011 වර්ෂය මැද භාගෙය්දී සමීක්ෂණයක් සිදු කරන
ලදී.

I will first complete the answer and then come to
that.

ඒ අනුව ෙහක්ෙටයාර් 15,188ක් ෙහෝ අක්කර 37,000ක් පමණ
වගා ෙනොකරන ලද ඉඩම් වශෙයන් පළමු සමීක්ෂණෙය්දී හඳුනා
ගනු ලැබ ඇත. ෙමම සමීක්ෂණෙය් පතිඵල මත පදනම්ව අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා විසින් පකාශයට පත් කරන ලද පරිදි එක් පවුලකට
අක්කර 2ක් පමණ වන ෙසේ 30 වසරක බදු පදනම මත සුදුසුකම්
ලත් පවුල් අතර ෙමම ඉඩම් ෙබදා ෙදනු ලැෙබ්.

සියලුම සමාගම් එක්ව ගත් කල, පසු ගිය වසර 05 තුළ උපයා
ඇති ලාභ ෙහෝ පාඩු

පළමු සමීක්ෂණය සිදු කරනු ලැබීෙමන් පසුව පාෙද්ශීය වැවිලි
සමාගම් විසින් වගා කර ඇති කවර ෙහෝ ඉඩමක් ඇත්ෙත්දැයි

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා]

සාධනය කර ගැනීම සඳහා 2012 වසෙර් නැවත සමීක්ෂණයක් සිදු
කරනු ලැබ ඇත. ෙමම සමීක්ෂණෙය් සංඛ ා ලැයිස්තුගත කරමින්
පවතී.
(ඇ) ඉහත අ (i)හි සඳහන් පරිදි අධීක්ෂණය කිරීම සහ විධිමත්
කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරනු ලැෙබ්.
(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්.

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் கள் :
Annexes tabled:
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ඇමතිවරෙයක් වශෙයන් ෙම් සම්බන්ධව ෙමොන වාෙග් පිළිතුරක්
දීලා තිෙබනවාද? ෙම්ක සමථයට පත් කරන්න අදහස් කරන්ෙන්
ෙකොයි ආකාරෙයන්ද?

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

ඔබතුමාෙග් ඒ පකාශය මම පිළිගන්ෙන් නැහැ. ජාත න්තර
මට්ටෙම් නිෂ්පාදන දිහා බැලුවාම ඇත්ත වශෙයන්ම අදත් අපි
සියයට 11ක විතර නිෂ්පාදනයක් කරනවා. හැබැයි, -

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, අපනයන පමාණය world share එෙකන්
අඩු ෙවලා තිෙබනවා -

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

ඔව්, ඒක හරි. අපි අද ඉන්ෙන් හතර වැනි තැන. ඒක කාලයක්
තිස්ෙසේ ඇති වුණු ෙදයක්. විෙශේෂෙයන්ම අපනයනය කරන රටවල්
දිහා බැලුවාම පළමුවැනි ස්ථානෙය් ඉන්ෙන් ෙකන්යාව. අද
ෙකන්යාව පළමුවැනි ස්ථානයට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙදවන
ස්ථානය චීනය. තුන්වන ස්ථානය ඉන්දියාව. හතරවන ස්ථානයට
ශී ලංකාව ඇවිල්ලා තිෙබනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

වියට්නාමය?

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

නැහැ, වියට්නාමය ෙබොෙහොම ටිකයි නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්. ඒ
පැත්ෙතන් බලන ෙකොට අපි හතරවැනි ස්ථානයට වැටිලා තිබුණාට
අපි ලබා ෙගන තිෙබන විෙද්ශ විනිමය පැත්ෙතන් බැලුවාම ගිය
වර්ෂෙය් අපි වාර්තාගත වන විෙද්ශ විනිමයක් ලබා ෙගන
තිෙබනවා. ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 1.5ක් විෙද්ශ විනිමය
හැටියට අපි ලබා ගත්තා.

[ෙමම ඇමුණුම පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත.]

[இந்த இைணப்
ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ]
[This annex is also placed in the Library.]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, සවිස්තර පිළිතුරක් ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට
ස්තුතියි. මම ඊට වඩා මූලධර්ම පිළිබඳ පශ්නයක් තමයි අහන්ෙන්.
අද අෙප් රෙට් ෙත් කර්මාන්තය ඉතාමත් අමාරු තත්ත්වයකට
වැටිලා තිෙබනවා. අපි ෙලෝක ෙත් නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 12ක්
ලබා ෙගන තිබුණු රටක්. අද ඒක සියයට 6ට අඩු ෙවලාය කියා
වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අතරතුර ෙත් කර්මාන්තෙය් ෙයදී
සිටින අය ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, පිට රටින් ෙත් ආනයනය කිරීම
සම්බන්ධෙයන් ඇති ෙවලා තිෙබන පශ්න තුළින් අෙප් ලංකාවට
තිබුණ කීර්තිනාමය නැති ෙවලා තිෙබනවාය කියලා. ඔබතුමා දක්ෂ

ෙත් කිෙලෝගෑම් මිලියන 328ක් අපි පසු ගිය වර්ෂෙය්
අපනයනය කළා. ඒ වාර්තාගත අපනයන පමාණයයි, විෙද්ශ
විනිමයක් හැටියට ලබා ගත් පමාණයයි කලින් වර්ෂ එක්ක
සංසන්දනය කර බැලුවාම ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ඉදිරි පියවරක්
අරෙගන තිෙබනවා කියලා අෙප් පැත්ෙතන් අපට සතුටු ෙවන්න
පුළුවන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගිය වර්ෂෙය් ෙත් කිෙලෝගෑම් මිලියන 328ක වාර්තාගත
අපනයනයක් ඇති කළාට දැනට පවතින නියඟය නිසා ෙම්
වර්ෂෙය් සියයට 60ක නිෂ්පාදනයක්වත් ලබා ෙගන නැහැ. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි. අවුරුදු 10 තුළ ආදායම US Dollars බිලියන
1.5යි. ෙම්වා ෙරොහාන් පනාන්දු සහ ෙමරිල් පනාන්දු කියන
ෙද්වල්. ඒ value addition නැති නිසා තමයි ෙම් රෙට් පශ්න ඇති
වී තිෙබන්ෙන්. ෙත් කර්මාන්තෙය් නවීකරණය සම්බන්ධෙයන්
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ඔබතුමාට ෙමොනවාද කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්? ෙකොම්පැනි 22ක්
ෙපෞද්ගලීකරණය කරලා තිබුණාට ඒෙකන් 18ක් පාඩු ලබනවා.
ලක්ෂ 15ක් විතර වැඩ කරන කර්මාන්තයක් ෙකොෙහොමද ඉදිරියට
ෙගන යන්ෙන්?

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට සංඛ ා ෙල්ඛන ලබා
ෙදන්නම්. 2010 විෙද්ශ විනිමය ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන
1.28යි. 2011 විෙද්ශ විනිමය ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 1.5කට
වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නවලින් පැන
නැඟුණු කරුණු ගැනයි මම ෙම් පිළිතුරු ෙදන්ෙන්. ලංකාෙව් ෙත්
නිෂ්පාදනය දිහා බැලුවාම කුඩා ෙත් වතු හිමියන් සියයට 75ක ෙත්
නිෂ්පාදනයට වග කියන බව ෙපෙනනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

සියයට 63ක්.

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)
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ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

නැහැ, නිෂ්පාදන වියදම අඩු කරන්න පුළුවන් ගරු මන්තීතුමා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අඩු කරන්න පුළුවන්. නමුත් අඩු කරන්ෙන් නැහැ.

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

විෙශේෂෙයන්ම ඵලදායීතාව වැඩිදියුණු කරන්න කටයුතු
කෙළොත් නිෂ්පාදන වියදම අඩු කරන්න අපට හැකියාව ලැෙබනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමාෙග් උත්තරය ෙබොෙහොම හරි. එෙහම කරන්ෙන් නැති
නිසා තමයි පශ්නය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාෙග් උත්තරය
හරි. ඵලදායීතාව ඇති කරන්න ඕනෑ. නමුත් එෙහම කරන්ෙන්
නැහැ.

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

සියයට 75ක්. ඔබතුමාෙග් පශ්නය පදනම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ෙලොකු වතු සමාගම් පිළිබඳවයි. ඒ වතු සමාගම් වග කියන්ෙන් ෙත්
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 25කටයි. කුඩා ෙත් වතු හිමියන්
නිෂ්පාදනය කරන සියයට 75නුත් සියයට 85ක, 90ක පමණ
පමාණයකට තිෙබන්ෙන් අක්කර භාගයකට වඩා අඩු ඉඩම්
පමාණයක්. එවන් අවස්ථාවලදී නවීකරණයක් කරන්නට බැහැ.
අපට තිෙබන අභිෙයෝග හැටියට මම දකිනවා, එක පැත්තකින්
නිෂ්පාදන වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබන බව. නිෂ්පාදන වියදම අඩු
කරන්නට කටයුතු කරන්නට ඕනෑ තිරසාර තත්ත්වයට වැවිලි
ක්ෙෂේතය ෙගෙනන්න. විෙශේෂෙයන්ම ෙත් වගාව තිරසාර
තත්ත්වයට ෙගෙනන්න නිෂ්පාදන වියදම අඩු කරන්නට ඕනෑ. තව
පැත්තකින් ඵලදායීතාව වැඩි කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළවලට යන්නට
ඕනෑ. අෙප් අමාත ාංශය යටෙත් ආයතන 10ක් තිෙබනවා. ඒ
ආයතන 10ටම මම නිෙයෝගයක් දීලා තිෙබනවා, 2013 අය වැය
ඉදිරිපත් කරන විට ෙම් අභිෙයෝග 2 පදනම් කර ෙගන ඒ අයෙග්
අය වැය සකස් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කරන්න කියන
එක.

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

ඒ ගැන තමයි මම දැන් කිව්ෙව්, වැඩ පිළිෙවළවල් සකස්
කරලා තිෙබනවා කියලා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. ඔය උපෙදස් ෙදනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, උපෙද්ශක
කාරක සභාවට ගරු මන්තීතුමා කැඳවා ගන්න. එතෙකොට උපෙදස්
ටිකක් ගන්න පුළුවන්.
පධාන කටයුතු. අද දින න ාය පතෙය් විෂය අංක 1.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ඊළඟ අවුරුද්ෙද් ඉඳලා අපට පුළුවන් වනවා, 2013 අය වැයත්
එක්ක ෙම් පශ්නයට විසඳුම් ලබා ෙදන්න පටන් ගන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මෙග් අන්තිම අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි. ෙම් සිදු වන ෙද්වල්
නිසා නිෂ්පාදන වියදම පාලනය කරන්න පුළුවන්ද?
ඔබතුමන්ලාෙග් ඇමතිවරෙයක් නිසා සියයට 38ක් පඩි වැඩි
වනවා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමන්ලාෙග් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඉන්න
විදුලිබල ඇමති නිසා සියයට 24ක් නිෂ්පාදන වියදම වැඩි වනවා.
ඉතින් ෙමෙහම ආණ්ඩුව තුළින්ම නිෂ්පාදන වියදම වැඩි වුණාම
ෙපෞද්ගලික ෙකොම්පැනිවලට බැණලා වැඩක් නැහැ ෙන්. අපි ෙත්
නිෂ්පාදනය කළාට ෙමෙහ පරිෙභෝජනය කරන්න බැහැ ෙන්.
නවීකරණය කරලා, තරගකාරි තත්ත්වයක් ඇති කරලා
ශී ලංකාෙව් කීර්තිනාමය රැක ෙගන ෙකොෙහොමද අපි ෙම් අපනයන
ක්ෙෂේතෙය් රැඳී ඉන්ෙන්? මම හිතන හැටියට රෙට් සමස්ත
ආදායෙමන් සියයට 21ක් විතර ෙත් නිෂ්පාදනය තුළින් තමයි
ලැෙබන්ෙන්. ෙකොෙහොමද ෙමය ආරක්ෂා කරන්ෙන්?

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Yes, what is your point of Order?
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශය
සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් මාස ෙදකකට කලින් ඇහුවා. මම හිතන
හැටියට ඒ සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කිරීමකුත් කළා. ඒ
සම්බන්ධෙයන් ෙසෝදිසි කරලා දැනුවත් කරනවා කියලා කිව්වා.
දැනට මාස ෙදකක් ගත වී තිෙබනවා. අද විෙද්ශ කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාව තිෙබනවා. ඇයි, ෙමය මාස 18කින්
තිබුෙණ් නැත්ෙත් කියන එක පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙහළිදරව් කරන්න.
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(Mr. Speaker)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මට ෙත්රුෙණ් නැහැ.

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

කථානායකතුමා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(Mr. Speaker)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමා දැනුවත් කළා, මාස
18කින් විෙද්ශ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව තිබුෙණ්
නැහැ කියලා. ඔබතුමා කිව්වා, ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙහොයා බලා මාව
දැනුවත් කරන්නම් කියලා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
ෙම් කාලෙය් ටිකක් වැඩ අධික නිසා ඒක හරියට කරන්න බැරි
වුණා. නමුත් මට වාර්තා වුණු හැටියට එම කාරක සභාව පවත්වා
තිෙබනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

පධාන කටයුතු. අද දින න ාය පතෙය් විෂය අංක 1, රණවිරු
ෙසේවා අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙදවැනි වර
කියැවීම.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන අමාත තුමා, ඔබතුමාට මිනිත්තු
විස්සක කාලයක් තිෙබනවා.

රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය (සංෙශෝධන)
පනත් ෙකටුම්පත

ரணவி

ேசவா அதிகாரசைப (தி த்தம்)
சட்ட லம்

RANAVIRU SEVA AUTHORITY (AMENDMENT)
BILL

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අද තිෙබනවා ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

සමහර ඒවාට ඔබතුමා ඇවිල්ලා ගිහින් තිෙබනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ෙදවන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .
Order for Second Reading read.

[අ.භා. 2.20]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)

නැහැ.

(மாண் மிகு
வ காலைமப்
தற்ேகாலாசா

කථානායකතුමා

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

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒක ලියලා තිෙබනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒවා ෙබොරු සහතික. ඒවා නිවැරැදි කරන්න අවශ යි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මම ෙල්කම් මණ්ඩලයට පවරනවා, ඒ ගැන ෙසොයා බලා මට
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්නය කියා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මට ඒක දැන ගන්න පුළුවන්ද, ගරු කථානායකතුමනි?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පුළුවන්.

திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல்,
அைமச்ச ம்
அரசாங்கத்
தரப்பின்
ம்)

ගරු කථානායකතුමනි, "රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර කියවිය යුතුය" යි
මා ෙයෝජනා කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය පනතට අද
දින අපි සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරනවා. එය වචන ෙදකකට
සීමා වුණු සංෙශෝධනයක්. එනම් 2009 අංක 7 දරන රණවිරු ෙසේවා
අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනෙත් සඳහන් නිෙයෝජ මාණ්ඩලික
පධානී තනතුරු දරන අය අධිකාරිෙය් කළමනාකරණ මණ්ඩලයට
පත් වීම ෙවනුවට තිවිධ හමුදාෙව් මාණ්ඩලික පධානී තනතුර අදාළ
කළමනාකරණ මණ්ඩලය සඳහා ඇතුළත් කිරීම පිණිස ෙමම
සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කිරීම කරනු ලබනවා. ෙමය ඉතාම සුළු
සංෙශෝධනයක්. ඒ අනුව ෙමම සංෙශෝධනය සම්මත වීෙමන්
ශී ලංකා යුද්ධ හමුදාෙව් මාණ්ඩලික පධානින්, ශී ලංකා නාවික
හමුදාෙව් මාණ්ඩලික පධානින්, ශී ලංකා ගුවන් හමුදාෙව්
මාණ්ඩලික පධානින් එම වගකීම දරා ෙමම වැඩ කටයුතුවලට
වඩාත් ශක්තියක් ලබා දීමට හැකි වනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා පිළිගන්නවා ඇති, ෙම් වන
විට රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය පිහිටුවා සන්නද්ධ හමුදාවල සහ
ෙපොලීසිෙය් මිය ගිය, ෙසොයා ගත ෙනොහැකිව සිටින ඒ වාෙග්ම
ආබාධිත බවට පත්ව සිටින සාමාජිකයන් හා ඔවුන්ෙග් පවුල්වල
සුබසාධනය සැලසීම සඳහා විශාල ෙසේවාවක් ඉටු කර තිෙබන බව.
පළාත්බද හා දිස්තික්ක තුළ රණ විරු පවුල් සඳහා නිවාස ඇති
කිරීෙම් වැඩසටහන් ෙම් අධිකාරිය දියත් කරලා තිෙබනවා.
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රණවිරු පවුල්වල ආර්ථිකය ෙගොඩ නැංවීම සඳහා විවිධ ණය,
ආධාර ලබා දීෙම් ෙසේවාව දියත් කිරීෙමන් ආබාධිත එනමුත් යම්
කිසි රාජකාරියක් - රැකියාවක්, ජීවෙනෝපාය මාර්ගයක්- අතිෙර්කව
පවත්වාෙගන යෑමට හැකි වන පරිදි ෙම් ආයතනය ඔවුන්ට දායක
ෙවනවා. එයට අතිෙර්කව ෙරෝද පුටු, කෘතිම අත් පා වැනි නවීන
උපකරණයන් ද දිගින් දිගටම ලබා දීෙම් කටයුතු ෙමම ආයතනය
මඟින් විශාල ධනස්කන්ධයක් වැය කරමින් අෙප් රෙට්
රණවිරුවන්ෙග් යහපත සඳහා සිදු කරෙගන යනවා. "මහින්ද
චින්තන" සංකල්පය යටෙත් "දිවි නැඟුම" වැඩසටහනින් ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත ාංශය සමඟ එක්වද ඒ හා සමාන ව ාපෘති දියත්
කිරීම තවත් සුවිෙශේෂ අලුත් පියවරක් ෙලස මා සඳහන් කරන්න
කැමැතියි. මව්පියන්ට මාසිකව දීමනාවක් ලබා දීම යටෙත් මව්පිය
ෙදෙදනා ජීවතුන් අතර නම් එක් අෙයකුට රුපියල් දාහක් බැඟින්ද,
එක් අෙයකු ජීවත් ෙවන්ෙන් නම් රුපියල් හත්සීයපහනක
දීමනාවක්ද ලබා දීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙපොලී පදනම මත
සහන ෙපොලී පදනම් කම දියත් කිරීම සිදු කර තිෙබනවා. කටයුතු
කළ හැකි, උනන්දුවක් තිෙබන ඒ වාෙග්ම සහජ දක්ෂතාෙවන්
සම්පත් ලබා ඇති ආබාධිත රණවිරුවන්ට තී ෙරෝද රථ පවා ණය
සහනාධාර යටෙත් ලබා දී තිෙබනවා. ෙමය ඉතාම වැදගත්.
ෙමොකද තී ෙරෝද රථයන් ධාවනය කිරීමට හැකි ආබාධිත
රණවිරුවන්ට එය විශාල පෙයෝජනයක් හා ෛධර්යයක් බවට පත්
වී තිෙබනවා. රණවිරුවන්ෙග් දරුවන් සඳහා ශිෂ ත්ව ලබා දීම ද
සිදු කරනු ලබනවා. පෙහේ ශිෂ ත්වය, සාමාන ෙපළ සහ
විශ්වවිද ාල පෙව්ශයට පත් වන අයට ඒ ෙසේවාව ලබා දීම තුළින්
ඔවුන්ෙග් අධ ාපන කටයුතු අඛණ්ඩව කරෙගන යෑමට හැකි
මාවත සහතික කිරීමටත් රණවිරු ෙසේවා අධිකාරියට හැකි වී
තිෙබනවා. රණවිරු ගම්මාන, රණවිරු සංසද ආශිතව වෘත්තීය
පුහුණු මධ ස්ථාන පිහිටුවා වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා
පවත්වාෙගන යෑමද සිදු කරනු ලබන අතර ආබාධිතව සිටින
රණවිරුවන්ට ෛවකල්පික වෘත්තීමය ෙසේවාවන්වලට අවතීර්ණ
වීෙම් හැකියාව ද ෙම් මඟින් ඇති ෙවනවා.
ෙසෞඛ , ආහාර, ෛවද සායන, උපෙද්ශන ෙසේවාවන්
රාශියක් දියත් වන ෙමම අධිකාරිය මඟින් රණවිරුවන්ට උපහාර
පදක්කම් පිරිනැමීම හා රණවිරු දිනය සුවිෙශේෂව පැවැත්වීම අපි
ෙම් අවස්ථාෙව්දී අගය කරන්නට ඕනෑ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම්
සුවිෙශේෂ දිනය ජාතිෙය් ආඩම්බර දිනයක් බවට පත් කරලා
තිෙබනවා. තම මාතෘ භූමිය ෙවනුෙවන් ජීවිත පරිත ාගෙයන්
කටයුතු ෙකොට අද මුළු රටක් එක්ෙසේසත් කරන්නට තමන්ෙග් අත්
පා පූජා කළ රණවිරුවන්ෙග් ඒ රණවිරු දිනය සුවිෙශේෂ දිනයක්
හැටියට නම් කර අප කාටත් ඒ සඳහා එක් වන්නට හැකි අවස්ථාව
එතුමා සකස් කළා. ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් ෙගෝඨාභය
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් විෙශේෂ මැදිහත් වීම හා ෙසේවා සහෙයෝගය
මත නව ව ාපෘති රාශියක්ද දියත් කිරීම අඛණ්ඩව කර ෙගන
යාමම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතාම ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරන්නට
ඕනෑ. එම නායකත්වයන් නිසා රණවිරුවන්ට සුවිෙශේෂ
පිළිගැනීමක් පමණක් ෙනොව තම ජීවිතය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ෙගන
යාම සඳහා වූ කියා මාර්ගය ඇති කර දීලා තිෙබනවා.
මවුපියන් තම දරුවන් රණ විරුවන් හැටියට ගමන් කිරීමට
ඉදිරිපත් වන ෙවලාෙව්දී දක්වන ලද සහෙයෝගය අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා පධාන රජය කිසි විෙටකවත් අමතක කරලා නැහැ.
සෑම අය වැය ෙල්ඛනයක් මඟින්ම ඒ සඳහා මූල පතිපාදන, නව
ෛවකල්පික ජීවෙනෝපාය මාර්ග බිහි වීම ද ෙමහිදී වැදගත්
ෙවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙකොතලාවල ආරක්ෂක
විද ා පීඨය අද විශ්වවිද ාලයක් බවට පත් කර තිෙබනවා.
ආබාධිත රණ විරුවන්ට ද එයට ඇතුළු වීෙම් හැකියාව තිෙබනවා.
තම දැනුම වැඩි කර ගැනීම තුළින් ඒ අයට විවිධ ක්ෙෂේතවල
ෙසේවාවන් සඳහා රැකියා අවස්ථා ඇති කර දීම සඳහා ෙදොරටු
විවෘත කිරීමත් රණ විරු ෙසේවා අධිකාරිය මඟින් කර ෙගන යනවා.
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ඒ සම්බන්ධෙයන් ඉදිරියටත් කටයුතු කිරීම සඳහා අද ෙගෙනන
සංෙශෝධනය දායක ෙවයි කියන කාරණාව මත තමයි අපි අද ෙමය
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.
ගරු කථානායකතුමනි, මා දීර්ඝ ෙව්ලාවක් කරුණු කියන්නට
උත්සාහ දරන්ෙන් නැහැ. අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව, අෙප් ආර්ථිකය,
අෙප් රෙට් ෙද්ශ සීමාෙව් ආරක්ෂාව, අෙප් ජනතාවෙග් ජන
ජීවිතෙය් ආරක්ෂාව ඇති කිරීම සඳහා අෙප් රණ විරුවන් ඉටු කළ
ෙමෙහය අවතක්ෙසේරුවට ලක් කිරීමට කිසි ෙලසකින්වත් ඉඩ
ෙනොතබා එම අයෙග් ජීවිත සාර්ථක කර ගැනීමටත්, ඒ අයෙග්
ජීවිත පමණක් ෙනොව ඒ අයෙග් පවුල්වල හා දරුවන්ෙග් ජීවිත
සාර්ථක කිරීමටත් ෙම් මඟින් කටයුතු ෙකෙරනවා. එෙලසම
විශ්වසනීය ෙලස ඒ ඉටු කළා වූ මහඟු පරිත ාගය අමතක
ෙනොකරන ජාතියක් ෙලස, අමතක ෙනොකරන රාජ නායකෙයක්
ෙලස එම කටයුතු ඉටු කර ලීමට ශක්තිය ලබා දීම විෙශේෂෙයන්ම
අප ෙමහිදී අමතක කළ යුතු නැහැ.
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ඇති, ෙදවන ෙලෝක
සංගාමය කාලෙය්දී විවිධ රටවල ෙසේවය කරපු අෙප් රණ විරුවන්
පසුකාලීනව කමානුකූලව ඉර බැස යන්නා ෙසේ අමතක කර දමා
තිෙබන බව. ෙදවන ෙලෝක සංගාමය කාලෙය්දී අෙප් රෙට්
පුරවැසිෙයෝ විෙද්ශ රටවලට ගිහින් කටයුතු කළා. ඒ අයට සම්මාන
දුන්නා. නමුත් පසු කාලයක ඒ පවුල්වල දරුවන්ට කිසිම
පතිලාභයක් ෙනොමැතිව ගියා. නමුත් අද දින ෙම් රණ විරුවන්ෙග්
දරුවන්ට අෙප් සමාජෙය් පිය ගැට ෙපළ නඟින්න, අධ ාපන
ක්ෙෂේතෙය් පිය ගැට ෙපළ නඟින්නට හැකි වන ෙසේ රණවිරු ෙසේවා
අධිකාරිය මඟින් ඒ අය ෙපෝෂණය කරන්නට කටයුතු කිරීම
සුවිෙශේෂයි.
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් අපත් රැස් වන ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව අසබඩ පිහිටි ඒ සුන්දර පරිසරෙය්, අලුතින් නිම
කරන ලද රණවිරු ෙසේවා අධිකාරියට සම්බන්ධ ස්වයං රැකියා
ෙවෙළඳ සැළ තුළ ආබාධිත රණ විරුවන් නිම කළ භාණ්ඩ
පදර්ශනය ෙවනවා. අපට එවැන්නක් කළ හැකිව තිෙබන්ෙන්
ෙමවැනි අධිකාරියක් මඟින් ලබා ෙදන ෙසේවාව හා
නිර්මාණශීලිත්වය නිසා බව යළිත් මා සඳහන් කරන්ෙන්
ෙගෞරවෙයනි. මම හිතන්ෙන් විපක්ෂෙය් කිසිම ෙකෙනකු ෙම්
ෙයෝජනාවට විරුද්ධ ෙවන එකක් නැහැ කියලායි. ෙමයට තවත්
ශක්තියක්, වගකීමක් ඇති කිරීම තමයි ෙම් පධානීන් අන්තර්ගත
කිරීෙමන් සිදු වන්ෙන්. එයට සහෙයෝගය දක්වන ෙලස විපක්ෂෙය්
සෑම ෙදනාෙගන් ද ඉල්ලා සිටිමින් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මා
ඉදිරිපත් කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා.
[අ.භා. 2.31]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා
රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන
වර කියැවීම සඳහා ඉදිරිපත් කරමින් එම පනත් ෙකටුම්පතට
පසුබිම් වූ කාරණා ගැන දීර්ඝ වශෙයන් විස්තර කළා. තාක්ෂණිකව
ෙම් සංෙශෝධනය තුළ අන්තර්ගත කාරණා ගැන සඳහන් කිරීමට,
තර්ක කිරීමට තරම් විශාල යමක් නැතත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
තහවුරු කරමින් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන අමාත තුමා සඳහන්
කරපු කාරණා ගැන නම් තර්ක කරන්නට වාද කරන්නට ෙබොෙහෝ
කාරණා තිෙබනවා.
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[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා]

ගරු කථානායකතුමනි, වසර ගණනක් තස්තවාදෙයන් ෙවළා
ගත්ත අපෙග් මාතෘ භූමිය මුදා ගැනීමට කැප ෙවච්ච, ෙම් මාතෘ
භූමිය ෙවනුෙවන් දිවි පූජා කරපු, ෙම් මාතෘ භූමිය ෙවනුෙවන්
රුධිරය හලපු -තිවිධ හමුදාවල පමණක් ෙනොෙවයි, ෙපොලීසිෙය් ඒ
වාෙග්ම ගාම ආරක්ෂක ෙසේවෙය් සියලු ෙදනාත් ඇතුළුව- ඒ රණ
විරුවන් සියලු ෙදනාත්, ඒ යුද්ධෙය්දී තස්තවාදීන් අතින් තුවාල
ලැබූ, මිය ගිය ෙම් රෙට් සිවිල් පුරවැසියනුත් සිහිපත් කරන්න ෙමය
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.
යුද්ධෙයන් පසු ෙම් රට ෙගොඩ නඟන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන
කාරණය ගැන මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම මඟින් ඉතාම ලස්සණ
පතිපත්ති මාලාවක් ඉදිරිපත් කළා. මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය ෙම් රෙට් ජනතාවට කිව්වා, ඒ යුද්ධය
ෙවනුෙවන් කැප ෙවච්ච ෙශේෂ්ඨ රණ විරුවන්ෙග් ඒ පරිත ාගයන්ට
ෙගෞරවයක් වශෙයන් රණ විරුවන්ෙග් ජීවිතත්, ඒ රණ විරුවන්ෙග්
පවුල්වල අයෙග් ජීවිතත්, සමස්තයක් විධියට ෙම් රෙට් ආරක්ෂාව
ෙවනුෙවන් අදත් කැප ෙවලා ඉන්න ඒ සියලුම ෙදනාෙග් ජීවිතත්
සැපවත් කරන්න, ආරක්ෂා කරන්න, ඒ දරු පවුල්වල අනාගතය
යහපත් කරන්න නිශ්චිත පියවර ගන්නවා කියලා. ගරු දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාෙග් කථාව තුළ ඒ සම්බන්ධෙයන් කිසිම
සංඛ ා ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. ෙපොදුෙව් ෙම් ෙද් කළා,
ෙම් ෙද් කළා යනුෙවන් සඳහන් කළත් ඒ කරපු ෙද් ෙමොනවාද,
ෙකොපමණද කියන කාරණය සඳහන් කෙළේ නැහැ.
යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ ඒ රණ විරුවන් ෙවනුෙවන් රජය සැබෑවට
යම් ෙසේවයක් කළා නම් ෙමවැනි ෙගෞරවණීය සභාවක ඒ කරුණු
ඉදිරිපත් කිරීෙම් හැකියාව තිබිය යුතුයි. ෙගවල් කීයක් හැදුවාද,
ශිෂ ත්ව කීයක් දුන්නාද, ඒ ෙගවල් දුන්ෙන් ෙමොන පදනම මතද,
ඉඩම් දුන්ෙන් ෙමොන පදනම මතද, ඉඩම් කට්ටි කීයක් දුන්නාද
යනාදී කාරණා ගැන නිශ්චිතව කරුණු කියලා, මහින්ද චින්තන
ඉදිරි දැක්ෙම් තිෙබන ෙපොෙරොන්දු අවුරුදු ෙදක හමාරකට පස්ෙසේ
ඉෂ්ට කළාද, නැද්ද කියන කාරණය ගැන ස්ථීරසාර පකාශයක්
ඉදිරිපත් කරන්න හැකියාව තිබිය යුතුයි.
ගරු කථානායකතුමනි, මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම මා හිතන
විධියට දැන් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු මැති ඇමතිවරු පරිහරණය
කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් වගකිව යුතු විපක්ෂයක් හැටියට අපට වග
කීමක් තිෙබනවා පසු ගිය ජනාධිපති මැතිවරණෙය්දී, ඉන් පසුව
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී ෙම් රජෙය් පතිපත්ති පකාශනය
හැටියට ඉදිරිපත් කරපු මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම රණ විරුවන්ට
අදාළව ෙකොපමණ දුරකට කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවාද, නැද්ද
කියන කාරණය ගැන පශ්න කරන්න.
ගරු කථානායකතුමනි, අපි එකින් එක බලමු. මහින්ද චින්තන
ඉදිරි දැක්ෙම් 7 වන පිටුෙව් මුලින්ම සඳහන් කරලා තිෙබනවා, "දිවි
පිදු සහ පූර්ණ ආබාධිත තත්ත්වයකට පත්වූ සෑම රණවිරු
පවුලකටම ඉඩමක ෙහෝ නිවසක අයිතිය සහතික කිරීම සඳහා
ඉපෙලෝගම ඉදි කළ 'රණ ජය පුර' නිවාස ව ාපෘතිය ෙමන්
ව ාපෘති 15ක් රණවිරුවන්ෙග් අවශ තාවට ගැළෙපන පරිදි
දිවයිෙන් විවිධ පෙද්ශවල ඉදි කරමි" කියලා; ඒ වාෙග්ම සඳහන්
ෙවනවා, "නිවාස ඉදි කිරීම සඳහා පර්චස් 10ට ෙනොඅඩු ඉඩම්
කැබැල්ලක් ලබා ෙදන්ෙනමි" කියලා.
අපි දන්නවා, ඉපෙලෝගම නිවාස ගණනාවක් ඉදි කරලා
තිෙබන බව. ඒක ඇත්ත. ගරු කථානායකතුමනි, රණ විරුවන්ට ඒ
නිවාස ලබා දුන්ෙන් රුපියල් මිලියන ගණන් ඉහළ මිලකටයි; ඒ
පෙද්ශෙය් හැටියට ඉතාම ඉහළ මිලකටයි. රණ විරුවන්ට
සලකන්න ඕනෑ එෙහමද කියන කාරණය ගැන මම පශ්න කරන්න
කැමැතියි. රට පුරා නිවාස ව ාපෘති 15ක් ඉදි කරනවා කිව්වා. ෙම්
වන ෙකොට ඒ ව ාපෘති 15න් කීයක් ඉදි කරලා තිෙබනවාද, ඒ ඉදි
කරලා තිෙබන ව ාපෘති ෙමොනවාද, ඒ එක් එක් ව ාපෘතිෙය් වැඩ
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අවසන් කළ නිවාස ගණන ෙකොපමණද, ඒවා ලබා දී ඇත්ෙත්
කුමන ආකාරෙය් රණ විරුවන්ටද කියන කාරණය ගැන නිශ්චිත,
ස්ථීරසාර ෙතොරතුරු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිෙය් තැබීම ආණ්ඩුෙව්
වගකීමක් ෙවනවා. මම කියනවා, රට පුරා ව ාපෘති 15ක් ඉදි
කරනවා, රණ විරුවන්ට පර්චස් 10කට ෙනොඅඩු ඉඩම් ලබා
ෙදනවා කියන ෙම් ෙපොෙරොන්දුව පමාණවත් පරිදි ඉෂ්ට කරන්න
රජය අසමත් ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ගරු කථානායකතුමනි,
සංඛ ා ෙල්ඛන කියන්න බැරි වී තිෙබන්ෙන් ඒ ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට
කරලා නැති නිසාය කියන කාරණයත් මම කියන්න කැමැතියි.
මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම පතිපත්ති පකාශෙය් තිෙබනවා,
"රණ විරුවන් සඳහා ඉඩම් ලබා දීෙම්දී දැනට අය කරන තක්ෙසේරු
වටිනාකමින් සියයට 10ක් අය කිරීමද අෙහෝසි කරමි" කියලා. ඒ
කියන්ෙන් ෙනොමිලෙය් ෙදනවා කියන එකයි. හැබැයි මම
කියනවා, රණ විරුවන් ෙවනුෙවන් ෙද්පළ ලබා දීෙම්දී, ඉඩම් ලබා
දීෙම්දී ඒ කලින් තිබුණු තත්ත්වයමයි තවමත් තිෙබන්ෙන් කියලා.
කිසිම ආකාරෙය් අලුත් සහනයක් ලබා දීලා නැහැ. රණ
විරුවන්ෙගනුත් මුදල් අය කර ගන්න රජය කල්පනා කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම
පතිපත්ති පකාශනෙයන් තව ස්ථිරසාර ෙපොෙරොන්දුවක් දීලා
තිෙබනවා, "රජෙය් ඉඩම්වල අනවසර ෙලස ෙහෝ බලපත සහිත
ඉඩම්වල 2010 ජනවාරි මස 1 වැනිදා පදිංචි වී සිටි අයට එම
අයිතිය නීත නුකූලව පවරා ෙදන්ෙනමි" කියලා. ගරු දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන ඇමතිතුමනි, රජෙය් ඉඩම්වල බලපතලාභින් විධියට
රණ විරුවන් විශාල පමාණයක් ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම
රත්නපුර, අනුරාධපුරය, ෙපොෙළොන්නරුව, අම්පාර පෙද්ශවල ඒ
වාෙග්ම තිකුණාමල පෙද්ශෙය් රණ විරුවන් අතිවිශාල පිරිසක්
බලපතලාභින් හැටියට රජෙය් ඉඩම්වල ඉන්නවා. වග කිව යුතු
ඇමතිවරෙයකුෙගන් මම අහන්න කැමැතියි, ෙමෙලස රජෙය්
ඉඩම්වල බලපතලාභින් වශෙයන් ඉන්න රණ විරුවන්ෙගන් කී
ෙදෙනකුට ඉඩම් ඔප්පු ලබා දීලා තිෙබනවාද කියන කාරණය. මට
ලැබී තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව ෙම් බලපතලාභින් හැටියට ඉන්න
එකම රණ විරුෙවකුටවත් නිවාස ලබා දීලා නැහැ.
ගරු කථානායකතුමනි, රජෙය් මැති ඇමතිවරුන්ෙග්
අවධානය ෙයොමු ෙවන්න අවශ යි ෙම් දීපු ෙපොෙරොන්දු ගැන. රණ
විරුවන්ට ෙබොරු කරන එක සුදුසු ෙදයක් ෙනොෙවයි. කාටවත්
ෙබොරු කරන්න ෙහොඳ නැහැ. රෙට් පුරවැසියන්ට ෙබොරු කරන්න
ෙහොඳ නැහැ. හැබැයි රට ෙවනුෙවන් ජීවිත පරිත ාගෙයන් සටන්
කරපු, ෙම් මාතෘ භූමිය මත රුධිරය ෙහළපු ඒ රණවිරුවන්ට ෙබොරු
කරනවා කියන එක මහා පාපකර්මයක්ය කියන කාරණය මම
කියන්න කැමැතියි.
ගරු කථානායකතුමනි, මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම පතිපත්ති
පකාශනෙයන් තවත් ෙපොෙරොන්දුවක් දීලා තිෙබනවා, "තමන්ෙග්
ෙසේවා කාලය නිසි අයුරින් සම්පූර්ණ ෙකොට විශාම ෙගොස් සිටින
රණ විරුවන්ට සුළු ෙහෝ මධ පමාණෙය් කර්මාන්තයක් ආරම්භ
කිරීමට අවශ පතිපාදන සඳහා ලක්ෂ 20ක් දක්වා වන ණය
කමයක් සකස් කරමි" කියලා. ෙමය ඉතාම අනර්ඝ ෙයෝජනාවක්.
ඉතා දුෂ්කර ෙසේවයක් අවසන් කිරීෙමන් පස්ෙසේ තමන්ෙග්
ජීවිතෙය් අවුරුදු 45ක් පමණ වන විට ෙබොෙහෝ රණ විරුවන් විශාම
යනවා. ඒ රණ විරුවන්ට සුළු හා මධ පරිමාණ ව ාපෘති පටන්
ගන්න, ව ාපාර පටන් ගන්න උදවු කිරීම අෙප් යුතුකමක්. හැබැයි
රණ විරුවන් සඳහා වන -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. ෙම් අවස්ථාෙව්දී මූලාසනය
සඳහා ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමාෙග් නම
ෙයෝජනා කරන්න.
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, "ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර්
මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"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.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රණ විරුවන්ට ව ාපාර පටන්
ගන්න උපකාර කරනවා කියලා කිව්වාට, ලක්ෂ 20 දක්වා ණය
ලබා ෙදනවා කියලා කිව්වාට රණ විරුවන් කී ෙදෙනකුට ෙම් ණය
ෙයෝජනා කමය කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවාද? ඇත්ත වශෙයන්ම
ෙමෙහම ණය ෙයෝජනා කමයක් තිෙබනවාද? අද ෙම් රෙට්
සාමාන පුද්ගලෙයකුටවත් තමන්ෙග් ව ාපාර ෙගොඩ නඟා ගන්න,
ජීවිතය ෙගොඩ නඟා ගන්න සාමාන ෙපොලී අනුපාතයකට
බැංකුවකින් ණයක් ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
රණ විරුවන් ෙවනුෙවන් ෙම් ෙපොෙරොන්දු ෙවච්ච සහනය ලබා දීලා
තිෙබනවාද කියන කාරණය ගැන උත්තරයක් ෙදන්න ආණ්ඩුවට
සිද්ධ ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඉතා විෙශේෂ
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී.
එය මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙමහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"2007 ෙනොවැම්බර් 21 ට පසු කියාන්විත රාජකාරියකදී මියගිය ෙහෝ
අතුරුදහන් වූ විවාහක රණවිරුවන්ෙග් ෙදමව්පියන්ට බිරිඳෙග්
කැමැත්ත මත 25% ක් ෙගවීෙම් දැනට කියාත්මක වන කමය ඉහත
දිනට පථම මියගිය සියලු රණවිරු අම්මාවරුන්ට සහ තාත්තාවරුන්ට
ද ලබා ෙදන්ෙනමි."

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අම්මා තාත්තා ෙම් දරුවන්
හදලා රට ෙවනුෙවන් පරිත ාග කළාට පස්ෙසේ ඒ රණ විරුවන්
ජීවත්ව ඉන්න කාලෙය් අම්මා තාත්තාව බලනවා; නඩත්තු
කරනවා. හැබැයි අවාසනාවට ඒ රණ විරුවන් අපට අහිමි වුණාම
ඒ රණ විරුවා ෙවනුෙවන් ලැෙබන පතිලාභ සියල්ලම ලැෙබන්ෙන්
බිරිඳට සහ දරුවන්ට. එය කළ යුතු ෙදයක්. හැබැයි අම්මාට
තාත්තාට සැලකීම ගැන අපි බලන්න ෙවනවා. මහින්ද චින්තන
ඉදිරි දැක්ෙමන් ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා, ඒ ආදායෙමන්
සියයට 25ක පමාණයක් අම්මාට තාත්තාට ලබා ෙදනවා කියලා.
අද වන ෙතක් ෙමය කියාත්මක ෙවලා නැහැ. ෙම් කාරණය නිසා
අසරණ ෙවච්ච ෙදමව්පිෙයොත්, රට ෙවනුෙවන් තම දූ දරුවන්
පරිත ාග කළ ෙදමව්පිෙයොත් අද දුක් ෙව්දනාෙවන් ඉන්නවා. ෙම්
කාරණය පිළිබඳව රාජ ආරක්ෂක පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක
සභාවට මම ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. අද ෙවන ෙතක් එයට
පතිචාරයක්වත් නැති තරමට ෙම් පශ්නය ගැන ෙනොතකා හරින
තත්ත්වයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
ඒ වාෙග්ම තවත් ෙපොෙරොන්දුවක් දීලා තිෙබනවා, මහින්ද චින්තන
ඉදිරි දැක්ෙමන්. ෙමොකක්ද, ඒ ෙපොෙරොන්දුව? මහින්ද චින්තන
ඉදිරි දැක්ෙමහි එය ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
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"ආබාධිත රණවිරුවන්ට තම බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටියට අනුව
ලැෙබන උසස්වීම් ආබාධිතව විශාම ගැන්වූ පසුව ද ෙසේවා කාලයට
අනුව ලබා ෙදන්ෙනමි".

අද වන ෙතක් ෙම් පශ්නය මතු ෙවලා නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උසස් වීම් ගැන කථා කරන
ෙකොට ෙම් කාරණය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. අද නාවික හමුදාෙව්
හමුදාපතිවරයා විශාම යනවා. එතුමා රට ෙවනුෙවන් කළ ෙසේවයට
අපි ශුභ පතනවා. හැබැයි නාවික හමුදාෙව් හමුදාපති ධුරයට ෙතෝරා
ගැනීෙම්දී ඒ පත් කිරීෙම් බලය තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාවට අනුව ජනාධිපතිතුමාටයි. ෙම් රෙට් සම්පදායයක්
තිබුණා, ෙජ ෂ්ඨයාට සලකන්න; දක්ෂයාට සලකන්න. නමුත් අද
අපිට ආරංචි ලැෙබනවා, ඒ ෙජ ෂ්ඨකමට දක්ෂකමට සලකන
පතිපත්තිය අතහැරලා දමලා ෙජ ෂ්ඨත්වෙයන් අඩු, ආණ්ඩුෙව්
පධාන ෙපෙළේ ශක්තිමත් පුද්ගලයකුට, ෙපෞද්ගලික හිතවත්කම්
තිෙබන අයකුට නාවික හමුදාපති ධුරය ෙදන්න යනවායි කියලා.
නාවික හමුදාෙවත්, අෙනකුත් හමුදාවලත්, විෙශේෂෙයන්ම
ෙපොලීසිෙයත් අද උසස්වීම් පිළිබඳ බැරෑරුම් පශ්නයක් මතු ෙවලා
තිෙබනවා. රට ෙවනුෙවන් ජීවිත පරිත ාගෙයන් සටන් කළ ෙම්
රණ විරුවන් තමන්ට උරුම, තමන්ට හිමි තනතුරු ලබා ගැනීම
අෙප්ක්ෂා කරනවා. ඔවුන්ෙග් ෙගෞරවය ඒකයි. හැබැයි දක්ෂතාව,
ෙජ ෂ්ඨත්වය ෙනොතකා ෙද්ශපාලන හිතවත්කම් මත හමුදාවන්හි
හා ෙපොලීසිෙය් උසස්වීම් ලබා ෙදනවා නම් ඒක මහත්
කනගාටුදායක කරුණක්. ඒ වාෙග්ම ඒ නිසා අද බලවත්
අසහනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය නිසා අද
හමුදාවන්හි ඉන්න ෙජ ෂ්ඨතම නිලධාරින් අකාලෙය් විශාම
අරෙගන ඒ ෙසේවාවන්ෙගන් ඉවත් වන කනගාටුදායක තත්ත්වයක්
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් රණ විරුවන්ට උසස් වීම්
ලබා දීෙම්දී නිශ්චිත පිළිෙවළක්, එක පතිපත්තියක් අනුගමනය
කිරීෙම් අත වශ තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් රණවිරුවන්
පිළිබඳව මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙමන් දීලා තිෙබන ෙපොෙරොන්දු
එකක්වත් හරියට ඉෂ්ට කරලා නැහැයි කියලා මම ඔබතුමාට
පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම රණ විරුවන්ෙග් වෘත්තීය
ගරුත්වය ආරක්ෂා කරන උසස්වීම් සහ මාරුවීම් පිළිබඳ විධිමත්
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක නැහැයි කියන කාරණය මම
ඔබතුමාට ෙත්රුම් කරලා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, අද ෙම් රෙට් රණ විරුෙවෝ, ෙපොලිස් නිලධාරින්, ෙම්
රෙට් නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කරන්න ෙබොෙහොම කැප වීෙමන්
වැඩ කරනවා. ෙම් රෙට් රණ විරුෙවෝ තමන්ෙග් ජීවිත
පරිත ාගෙයන් තස්තවාදීන් සමඟ සටන් කළා. නමුත් අද වන
ෙකොට ෙම් රෙට් හමුදාවල ඉන්න රණ විරුවන්ට වාෙග්ම ෙම් රෙට්
සිවිල් ෙසේවාවල ඉන්න රජෙය් නිලධාරින්ටත් ෙද්ශපාලන බලය
සහිත ෙද්ශපාලන බලෙයන් හිස උදුම්මා ගත් පුද්ගලයන්ෙග්
හිරිහැර කරදරවලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
අපි මීට කාලයකට කලින් දැක්කා, සමෘද්ධි නිලධාරියකුව
කැලණිය පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමිය ඉදිරිපිට ගස් බඳිනවා. හැබැයි
එෙහම ගස් බැඳීමට ලක් ෙවච්ච නිලධාරියා පීඩනයට පත් කරලා,
ඒ පිළිබඳව කිසිම අපරාධ පරීක්ෂණයක් කරන්ෙන් නැතුව, ඒ
පිළිබඳව කිසිම ආකාරයක පියවරක් ගන්ෙන් නැතුව අවසානෙය්
පහර දීමට ලක් වුණු නිලධාරියාෙගන් දිවුරුම් පකාශයක් ඉදිරිපත්
වනවා, "මට පහර දුන්ෙන් නැහැ. මම මා විසින්ම ගස් බැඳ ගනු
ලැබුවා" කියලා. එෙහම රටක් ෙම්ක. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම පසු ගිය දවසක, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ඉන්න අමාත වරයකුෙග්
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

පුත රත්නයක් හමුදාෙව් ෙම්ජර්වරයකුට පහර දීලා තුවාල කළා
කියන ආරංචිය අපට ලැබුණා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

1446

He is very clear in what he says. He is not talking about a
Minister in the Lok Sabha, but in this Parliament.

(The Presiding Member)

"පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අමාත වරෙයක්"
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

කියලා කියන්නට බැහැ. That is a reference to the conduct of a
Member of Parliament. So, that will be expunged.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

So, I overrule your point of Order. You carry on, Hon.
Member.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මා ඒක ඉවත් කර ගන්නවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order. The name was not
mentioned by him.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

When you say "a Minister in Parliament",
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

that is enough; that reflects on the
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

whoever it is.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

But, they do not know whom he is mentioning about.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

The Chair knows who the Minister is.
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

"A Minister in Parliament",

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මා ඒක ඉල්ලා අස් කර ගන්නවා. පාර්ලිෙම්න්තු ඇමති
ෙකෙනක් ෙනොෙවයි, සිල්වා නැමැති පුද්ගලෙයක්. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, සිල්වා කියන පුද්ගලෙයකුෙග් පුතා. ඔහුෙග්
පුතාත් සිල්වා. ඒ සිල්වාෙග් පුතා වන සිල්වා හමුදාෙව්
රණවිරුෙවකුට -ෙම්ජර්වරෙයකුට- පහර දීලා, තුවාල කළා.
ෙපොලීසිෙය් මාධ පකාශක කියනවා අපි දැක්කා, "අපි කණ්ඩායම්
ෙදකක් ෙයොදවලා ෙම් රණවිරුවාට පහර දුන් පුද්ගලයා වන
සිල්වාව ෙසොයනවා" කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ
වාෙග්ම ඊෙය් බස්නාහිර පෙද්ශය භාර නිෙයෝජ ෙපොලිස්පතිතුමා
කියනවා අපි දැක්කා, "අද ෙපොලීසියට ආෙව් නැත්නම් අපි
ෙකොෙහොම හරි ෙමොහුව අත් අඩංගුවට ගන්නවා" කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් සිල්වාෙග් පුතා
වන සිල්වා ෙම් කාරණය විසඳා ගත් ආකාරය පිළිබඳව දැන් අපිට
ෙබොෙහොම නිශ්චිතව ෙතොරතුරු ලැබිලා තිෙබනවා. පහර දීමට
ලක් වුණු රණවිරුවා අර සමෘද්ධි නිලධාරියා වාෙග්ම දිවුරුම්
පකාශයක් ඉදිරිපත් කරමින් කියනවා, "මට කිසිෙවක් ගැහුෙව්
නැහැ. සිල්වා ගැහුෙව්ත් නැහැ, සිල්වාෙග් යාළුවා ගැහුෙව්ත්
නැහැ. මට ෙම් ගැන පශ්නය සමථයකට පත් කර ගැනීමට
අවශ යි. නඩු ඕනෑත් නැහැ." කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් තව සිල්වා
ෙකෙනක් සිටියා. ඒ සිල්වා ෙම් දවස්වල ලංකාෙව් නැහැ. ඒ
සිල්වාට විරුද්ධව ෙකොළඹ මහාධිකරණෙය් ස්තී දූෂණ නඩුවක්
තිබුණා. ව වස්ථාපිත ස්තී දුෂණ නඩුවක් තිබුණා. ඒ ව වස්ථාපිත
ස්තී දූෂණ නඩුව තිබුණු සිල්වා
මහාධිකරණයට දිවුරුම්
පකාශයක් ඉදිරිපත් කළා. කාෙගන්ද ඉදිරිපත් කෙළේ? අර ස්තී
දූෂණයට ලක් වුණු එම තරුණ ගැහැණු ළමයාෙගන් දිවුරුම්
පකාශයක් ඉදිරිපත් කළා. ෙමොකක්ද ඒ දිවුරුම් පකාශෙය්
තිෙබන්ෙන්? "ෙම් නඩුව මට එපා. ෙම් නඩුව කරෙගන යාමට මම
අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් නැහැ. ෙමම නඩුෙව් සාක්ෂි දීමට මා කැමැති
නැහැ. ඒ නිසා ෙම් නඩු කටයුතු නතර කරන්න." කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නීතිඥවරයකු වශෙයන් මා
දන්නවා, ෙම් වාෙග් දිවුරුම් පකාශයක් සාමාන ෙයන්
මහාධිකරණයට
ඉදිරිපත්
කළා
නම්,
මහාධිකරණ
විනිශ්චයකාරවරයා අදාළ නීතිඥවරයාව උසාවිෙයන් එළවා
ගන්නවා, ෙම් වාෙග් අපරාධවලට උදවු කරන්න එපා කියලා. ෙම්
දිවුරුම් පකාශය සිල්වා අරෙගන ආෙව් ෙකොෙහොමද කියලා
එෙහම නම් නීතිපතිතුමා ඒ ගැන වහාම පියවර ගන්නවා;
පරීක්ෂණ පවත්වනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත්
දැන් ෙම් රෙට්ත් නැති ඒ සිල්වා, එම අදාළ ස්තී දූෂණ
ෙචෝදනාවලින් නිදහස් වුෙණ් අර වරදට ලක් වුණු දැරියෙගන්
දිවුරුම් පකාශයක් අරෙගනයි. ඒක ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද, බෙලන්
ගත්තාද, රවටලා ගත්තාද, තර්ජනය කරලා ගත්තාද කියලා
පරීක්ෂණයක් පැවැත්වුෙණ් නැහැ. ෙම්ක තමයි ෙම් රෙට් යුක්තිය
ඉෂ්ට වන ආකාරය.
ෙම් රෙට් රණවිරුෙවෝ ෙම් මාතෘ භූමිය මුදා ගත්ෙත් ෙම් රට
ඉදිරියට අරෙගන යන්නයි. අපි තස්තවාදීන්ෙගන් ෙම් රට මුදා
ගත්ෙත් ෙම් රට ඉදිරියට අරෙගන යන්නයි; ෙම් රට සුඛිත මුදිත
කරන්නයි; ෙම් රෙට් මිනිසුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් කරලා,
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නීතිය සහ සාමය අගයන, නීතිය සහ සාමය පවතින රටක්
ෙගොඩනඟන්නයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි ෙම්
සිල්වලායි, ෙම් සිල්වලාට අනුගහය දක්වන, ෙම් පුද්ගලයන්ව
හුරතල් කරන, ෙම් රෙට් සාමය සහ නීතිෙය් ආධිපත ය පිළිබඳව
කැක්කුමක් නැති පුද්ගලයනුයි, ෙම් රෙට් අහිංසක රණවිරුවන්
විසින් නිදහස් කර දුන් මාතෘ භූමිය ආපසු සැරයක් තස්තවාදීන්ට,
කුඩුකාරයන්ට පාවා ෙදනවායි කියන කාරණය අද අපට ෙත්රුම්
ගන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා.
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[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

එච්චරයි මට කියන්න තිෙබන්ෙන්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් රණවිරු ෙසේවා
අධිකාරිය පනත අද දිනෙය් සංෙශෝධනය කරන්නට ඉදිරිපත් කර
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි, සංෙශෝධනය
කරන්නට ඕනෑ ෙම් රට පාලනය කරන අයෙග් ඔළු ෙගඩියි; ඒ අය
සිතන පතන විධියයි; ඒ අයෙග් චින්තනයයි. මා ෙපන්වා දුන්නා,
මහින්ද චින්තනය කියලා ෙපොතක් තිබුණාට, මහින්ද චින්තන ඉදිරි
දැක්ම කියලා ෙපොතක් තිබුණාට, රණවිරුවන් හා සම්බන්ධව
කිසිම කරුණක්, කිසිම ෙදයක්, කිසිම ෙපොෙරොන්දුවක් ඉෂ්ට කරලා
නැති බව. "කළා, කළා" කියලා කියන්නට පුළුවන්. කළා නම්
සංඛ ා ෙල්ඛන ඇතිව ඉදිරිපත් කරන්නට ඕනෑ. ෙගවල් කීයක්
දුන්නාද, ඉඩම් කීයක් දුන්නාද, ශිෂ ත්ව කීයක් දුන්නාද, ඒෙක්
පගතිය ෙමොකක්ද, ෙකොපමණ මුදලක් ආෙයෝජනය කළාද කියලා
සංඛ ා ෙල්ඛන ඇතිව ඉදිරිපත් කරන්නට ඕනෑ.
හැබැයි,
රණවිරුවන් විසින් මුදා ගත් ෙම් ෙශේෂ්ඨ භූමිය අද උතුරු
නැෙඟනහිර හිටපු තස්තවාදීන්ට විතරක් ෙනොෙවයි, අද ෙකොළඹ
සිටින ෙද්ශපාලන අනුගහය ලබන, ෙද්ශපාලන නායකත්වෙය්
ආශිර්වාදය ලබන තැනැත්තන්ට පාලනය කරන්නට පුළුවන්
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
අද ෙරෝගීව ඉන්න අෙප් ගරු අගමැතිතුමා අවංකව කථා කරන
ෙකෙනක්. එතුමා කිව්වා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කුඩුකාරයන්
ඉන්නවා; ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කුඩු ජාවාරම්කාරයන් ඉන්නවා
කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කුඩු
ජාවාරම්කාරයන් ඉන්නවාය කියලා කිව්ෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂය
ෙනොෙවයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කුඩු ජාවාරම්කාරයන් ඉන්නවාය
කියලා කිව්ෙව් ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
කුඩු ජාවාරම්කාරෙයෝ ඉන්නවාය කියලා කිව්ෙව්, අෙප් අගාමාත
දි.මු. ජයරත්න මැතිතුමායි. එතුමා තමයි ඒ සහතිකය ෙදන්ෙන්.
එෙහම නම් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තස්තවාදින්ෙගන් මුදා
ගත් ෙම් භූමිය, තස්තවාදින්ෙගන් මුදා ගත් ෙම් ෙශේෂ්ඨ මව් බිම
නැවත කුඩුකාරයන්ට, පාතාලයන්ට, පාතාලයන්ට සහ
කුඩුකාරයන්ට අනුගහය දක්වන ෙද්ශපාලනඥයන්ට -ෙමොන
සිල්වා වුණත් ඒ ඕනෑම සිල්වා ෙකනකුට- පාවා ෙදන එක ෙම්
රටට කරන මහත් අසාධාරණයක්; ෙම් රට ෙවනුෙවන් ජීවිත
පරිත ාගෙයන් සටන් කරපු ඒ ෙශේෂ්ඨ රණ විරුවන්ට කරපු
අසාධාරණයක් කියන කාරණය මා කියන්න කැමැතියි. [බාධා
කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා නැවත කියන්න
කැමැතියි,- [බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
"පුහුල් ෙහොරා කෙරන් දැෙන්" කියලා. කවුද, ෙහොරා? ෙබොෙහොම
ස්තුතියි. [බාධා කිරීමක්]

අගමැතිතුමාෙගන් අහන්න.
[අ.භා. 2.53]

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා (සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க - கலாசார, கைல அ
அைமச்சர்)

(The Hon. T.B. Ekanayake - Minister of Culture and the
Arts)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙදවැනිවර කියැවීෙම් විවාදයටයි
ෙම් ෙමොෙහොෙත් අප සම්බන්ධ වන්ෙන්. ශී ලංකාෙව් එක්සත්භාවය
ඇති කරන්නටත්, ඒ වාෙග්ම ශී ලංකාවට නිදහස ලබා ගන්නටත්
ඇප කැප වුණු තිවිධ හමුදාව ඇතුළු ෙපොලීසිෙය් රණ විරුවන්
ෙවනුෙවන්, රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය පනත සංෙශෝධනය කරලා
ඔවුන් තවත් සවි බල ගැන්වීෙම් කමෙව්දයක් කියාත්මක කරන්නට
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. විෙශේෂෙයන් තිවිධ හමුදාෙව් හා
ෙපොලීසිෙය් ෙසේවය කරමින් යුද්ධෙය්දී දිවි දුන්, අතුරුදහන් හා
ආබාධිත රණ විරුවන්ෙග් පවුල් සහ දැනට ෙසේවෙය් සිටින රණ
විරුවන්ෙග් පවුල් සඳහා ෙමම වැඩසටහන යටෙත් ව ාපෘති 10ක්
කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරනවා.
රණවිරු සංසද ව ාපෘතිය, මෙනෝ සමාජීය ව ාපෘතිය, ආබාධිත
රණ විරු ශුභ සාධක ව ාපෘතිය -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! Hon. Deputy Chairman of Committees
will now take the Chair.

අනතුරුව ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා මූලාසනෙයන්
ඉවත් වුෙයන්, නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු
චන්දකුමාර් මහතා] මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்
அவர்கள் [மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார் ] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER left the Chair,
and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON.
MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා

(The Presiding Member)

(The Hon. T.B. Ekanayake)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ඊළඟට ගරු ටී. බී. ඒකනායක ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු
20ක් තිෙබනවා.

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

මා කනගාටු වනවා. කවුද, කුඩුකාරෙයෝ? නම කියන්න. කවුද,
පාතාලෙයෝ? නම කියන්න. නම කියන්න බැරි ෙකොන්ද පණ නැති

வல்கள்

(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க)

රණ විරු අනුස්මරණ ව ාපෘතිය, රණ විරු ගම්මාන ව ාපෘතිය
යනුෙවන් ව ාපෘති පහක් යටෙත් සමාජීය වශෙයන් පීඩාවට පත් වී
ඇති රණ විරුවන් සඳහා අවශ ෙභෞතික සම්පත් පමුඛතා පදනම
මත ලබා දීෙම් කටයුතු කියාත්මක කරනවා. ඒ වාෙග්ම නිවාස
ව ාපෘතිය, සහන ණය ව ාපෘතිය, ඉඩම් ව ාපෘතිය, ශිෂ ත්ව
ව ාපෘතිය, නිපුණතා සංවර්ධන ව ාපෘතිය යනුෙවන් තවත්
ව ාපෘති රාශියක් ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. ඊට අමතරව රණ
විරු සංසද වැඩසටහන යටෙත් ස්වාභාවික ආපදාවලදී ආධාර ලබා
දීම, 2009 වසෙර්දී රණ විරු සංසද සම්ෙම්ලනය පැවැත්වීෙමන්
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[ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා]

පසු මතු වුණු කාරණා සඳහා විවිධ වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම,
රණ විරු සංසද ෙපොකුරු වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම, රණ විරු
සංසද සුහදතා වර්ධනය කිරීම සඳහා වැඩසටහන් කියාත්ම කිරීම,
දැයට කිරුළ වැනි ජාතික උත්සව හා පාෙද්ශීය මට්ටමින් පවත්වන
ජාතික වැදගත්කමකින් යුතු උත්සවවල සම්බන්ධීකරණ කටයුතු
කියාත්මක කිරීම, රණ විරු සංසද දිස්තික් රැස්වීම් පැවැත්වීම, රණ
විරු සංසද නිලධාරි පුහුණු වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම, ආගමික
සංස්කෘතික සංවර්ධන වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම, රණ විරු
සංසද ජංගම ෙසේවා කියාත්මක කිරීම, විෙශේෂ ක්ෙෂේත චාරිකා
කියාත්මක කිරීම ආදී කටයුතු කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඊට අමතරව
රණ විරු ගම්මානවල කියාත්මක වන වැඩසටහන්වලදී රණ විරු
ගම්මාන පජා ශාලා ඉදි කිරීම, ඊට අනුගත වන විවිධ වැඩසටහන්
වශෙයන් ෙගවතු වගා වැඩසටහන්, පරිගණක මධ ස්ථාන, සුහදතා
වර්ධනය කිරීෙම් වැඩසටහන්, භාෂා පවර්ධනය කිරීෙම්
වැඩසටහන්, ෙපර පාසල් පවත්වා ෙගන යෑම, ළමා උද ාන,
මහජන ආවරණ, පුස්තකාල පහසුකම්, රණ විරු ගම්මානවල පජා
සංවර්ධන පහසුකම් සංවර්ධනය, නර්තන, සංගීත හා කීඩා හැකියා
වර්ධනය කිරීම සඳහා අවශ පහසුකම් සැපයීම වැනි වැඩසටහන්
තමයි කියාත්මක කරන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමහිදී සමහර මන්තීවරු
ෙනොදන්නා කාරණා කියන්න උත්සාහ කළා. ඇත්ත වශෙයන්
මාපිය සුරැකුම් වැඩසටහෙන් දායකත්වය දරන ෙදමවුපියන්ෙග්
සංඛ ාව 1,702ක් වනවා. රුපියල් ලක්ෂය බැගින් නිවාස ආධාර
ලබා දී ඇති පතිලාභින්ෙග් ගණන 2,815ක් වනවා. ෙම් වාෙග්
සංඛ ා ෙල්ඛන විශාල පමාණයක් ඇත්ත වශෙයන්ම තිෙබනවා.
අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී දකුණු පළාෙත් දිවි පිදූ හා අතුරුදහන් රණ
විරුවන් ගත්ෙතොත්, ඒ සංඛ ාව 3,899යි. එම පළාෙත්ම අබාධිත,
විශාමික රණ විරුවන්ෙග් සංඛ ාව 591යි. බස්නාහිර පළාෙත් දිවි
පිදූ හා අතුරුදහන් රණ විරුවන් සංඛ ාව 4,681යි. එම පළාෙත්
අබාධිත, විශාමික රණ විරුවන්ෙග් සංඛ ාව 1,185යි. මධ ම
පළාෙත් දිවි පිදූ හා අතුරුදහන් රණ විරුවන් සංඛ ාව 4,505යි.
එම පළාෙත් අබාධිත, විශාමික රණ විරුවන්ෙග් සංඛ ාව 771යි.
සබරගමුව පළාෙත් දිවි පිදූ හා අතුරුදහන් රණ විරුවන් සංඛ ාව
2,963යි. එම පළාෙත් අබාධිත, විශාමික රණ විරුවන්ෙග් සංඛ ාව
440යි. වයඹ පළාෙත් දිවි පිදූ හා අතුරුදහන් රණ විරුවන් සංඛ ාව
4,616යි. එම පළාෙත් අබාධිත, විශාමික රණ විරුවන්ෙග් සංඛ ාව
850යි. ඌව පළාෙත් දිවි පිදූ හා අතුරුදහන් රණ විරුවන් සංඛ ාව
3,064යි. එම පළාෙත් අබාධිත, විශාමික රණ විරුවන්ෙග් සංඛ ාව
384යි. උතුරු මැද පළාෙත් දිවි පිදූ හා අතුරුදහන් රණ විරුවන්
සංඛ ාව 4,352යි. එම පළාෙත් අබාධිත, විශාමික රණ විරුවන්ෙග්
සංඛ ාව 760යි. උතුරු හා නැෙඟනහිර පළාෙත් දිවි පිදූ හා
අතුරුදහන් රණ විරුවන් සංඛ ාව 1,854යි. එම පළාෙත් අබාධිත,
විශාමික රණ විරුවන්ෙග් සංඛ ාව 184යි. ෙම් අනුව දිවි පිදූ හා
අතුරුදහන් වූ රණ විරුවන්ෙග් මුළු සංඛ ාව 29,934 යි. එෙමන්ම
දිවිපිදූ, අතුරුදහන් සහ ආබාධිත විශාමික රණ විරුවන්ෙග් මුළු
සංඛ ව 35,099යි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම දිවි පිදූ සහ
අතුරුදහන් විවාහක රණවිරු පවුල් සංඛ ාව සියලුම පළාත්වල
ගත්ෙතොත් 9,681කුත්, අවිවාහක පමාණය 20,253කුත් බව
කියන්න ඕනෑ. රණවිරු සංසද වැඩසටහන යටෙත්ත්, අද
සංෙශෝධනයට භාජන වන රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය පනත්
ෙකටුම්පත යටෙත්ත් ෙම් පවුල් ෙවනුෙවන් විවිධ වැඩ කටයුතු
කියාත්මක කරන්නට පුළුවන්කම ලැෙබනවා.
විෙශේෂෙයන් අප කියන්න ඕනෑ, 1981.10.15 වන දින
යාපනෙය්දී දිවි පිදූ ෙකෝපල් විකමරත්ත ෙහේවාපතිරණ නමැති
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පථම ෙසබළාෙග් සිට ෙම් රෙට් පභූවරුන් ඇතුළු විවිධ ක්ෙෂේතවල
අය එල්ටීටීඊ තස්තවාදය විසින් ඝාතනය කළා වාෙග්ම රණවිරු
ෙසන්පතියන් විශාල පිරිසක් ද ඝාතනය කර තිෙබනවා. ෙඩන්සිල්
ෙකොබ්බෑකඩුව, විජය විමලරත්න, සුසන්ත ෙමන්ඩිස්, ක්ලැන්සි
පනාන්දු, පාරමී කුලතුංග, හැරී විජයරත්න, නලින් අංගම්මන,
ලකී විෙජ්රත්න, ජානක ෙපෙර්රා, ආනන්ද හමන්ෙගොඩ, මුතාලිෆ්,
ෙමෝහාන් ජයමහ ඇතුළු විශාල පිරිසක් ඝාතනය කර තිෙබනවා.
හමුදා පධානීන් විධියට ගත්තාම ඒ අතිවිශාල පිරිසක්.
ගෙම් සාමාන අම්මාෙග් තාත්තාෙග් දුවා දරුවන් වන
සාමාන ෙසබළාෙග් සිට ෙම්ජර් ජනරාල්වරයා දක්වා වූ විශාල
පිරිසකෙග් -ඒ හැම ෙදනාෙග්ම- යහපත සඳහා රණවිරු ෙසේවා
අධිකාරිෙය් වැඩසටහන් තුළින් කටයුතු කරනවා. ඒ වැඩ කටයුතු
තුළ ඔවුන්ට නිවාස ලබා ෙදන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා.
ඔවුන්ෙග් ආබාධිත තත්ත්වයන්ට ගැළෙපන විධියට විවිධ
වැඩසටහන් කියාත්මක කරන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා.
අපි ඉපෙලෝගම නිවාස ව ාපෘතිය ආරම්භ කරද්දී ගුවන්,
නාවික, යුද්ධ සහ ෙපොලීසිය කියන සියලු ආයතනවල අය
ෙවනුෙවන් අංග සම්පූර්ණ නිවාස ඉදි කළා විතරක් ෙනොෙවයි,
ඒකට සම්බන්ධ වූ විවිධ සුභ සාධක කාර්යයන් කියාත්මක කළා.
මා එතෙකොට මහාමාර්ග අමාත ාංශයට සම්බන්ධව සිටි නිසා,
අතුරු පාරවල් පවා පතිසංස්කරණය කරමින් ඒ අයෙග් සුබ
සිද්ධිය සඳහා කටයුතු කළා. රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිෙයන් විතරක්
ෙනොෙවයි, විවිධ රණවිරු සංසද පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොටඨාස
මට්ටමින් ෙගොඩ නඟා ඔවුන්ට නිවාස හදා දීෙම් ව ාපෘති
කියාත්මක කරනවා.
සමූහ නිවාස ව ාපෘති කියාත්මක කිරීම එච්චර ගැළෙපන්ෙන්
නැති නිසා, ජනාධිපතිතුමාෙග් අදහසක් අනුව එක කලාපයක
නිවාස ෙදක, තුන බැගින් ඉදි කිරීමට කටයුතු කරනවා. එෙසේ
නැත්නම් ෙවනත් ඉඩම් ලබා ෙගන අංග සම්පූර්ණ නිවාස ලබා
දීෙම් ව ාපෘති කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරනවා. කුරුණෑගල,
හිරියාල ආසනෙය්, ඉබ්බාගමුව පෙද්ශෙය්ත් ෙම් වාෙග් අංග
සම්පූර්ණ නිවාසයක් හදලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගිහින් විවෘත
කළා. ඒ වාෙග්ම හැම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකම, හැම පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම ෙම් වාෙග් නිවාස ව ාපෘති කියාත්මක
කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ අය ෙවනුෙවන් ස්වයං රැකියා
කියාත්මක කරන්න විවිධ වැඩසටහන් කියාත්මක කරනවා. ඒ
වාෙග්ම ෙම් ඊෙය්-ෙපෙර්දා දියවන්නාව සමීපෙය් කියාත්මක කළ
වැඩසටහනකට රණවිරු ෙසේවා අධිකාරියටත්, රණ විරුවන්ටත්
සම්බන්ධ වන්නට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ඒ අයෙග් ස්වයං රැකියා
නිර්මාණ අෙළවි කර ගැනීම සඳහා ෙවළඳ ෙපොළක් සැකසීම සඳහා
පියවර ගන්නටත් ඒ අනුව කටයුතු කර තිෙබනවා.
ෙම් වැඩසටහන්වලදී රණවිරු පවුල් සඳහා රජය පමුඛත්වය
ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. විෙශේෂෙයන් පසු ගිය දවස්වල
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් උපාධිධාරින් බඳවා
ගැනීෙම්දී රණවිරු පවුල්වල දුවා දරුවන්ට විෙශේෂ අවස්ථාවක්
ලබා දුන්නා. ඒ අයට සම්මුඛ පරීක්ෂණෙය්දී පමුඛත්වය ලබා
ෙදමින්, ඒ අයව විෙශේෂ ඇගැයීමකට භාජනය කරන්නට අවශ
වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි
දන්නවා, හුඟක් ෙකොට්ඨාසවල අලුතින් ෙගොඩනඟලා තිෙබන යුද,
නාවික, ගුවන් හමුදා කඳවුරුවලට අනුගතව විවිධ වැඩසටහන්
කියාත්මක කිරීමත්, රණවිරු සංසදවල අයත් ඇවිල්ලා එම
කඳවුරුවල සිටින හමුදා පිරිස් අතර ගත කරමින්, ඔවුන් අතර
සුහදත්වය වර්ධනය කර ගනිමින්, ඔවුන් අතර කියාත්මක කරන
විවිධ වැඩසටහන් පිළිබඳව අධ යනය ලබා ගනිමින් කටයුතු
කාරණා කියාත්මක කරන්න ෙම් වැඩ පිළිෙවළ නිසා පුළුවන්කම
ලැබිලා තිෙබන බව. ෙමම කාර්යෙය්දී, විෙශේෂෙයන් රණවිරු
කලාපීය වැඩසටහන්වලදී විවිධ මට්ටෙම් ෙයෝජනාවන් කියාත්මක
ෙවනවා.
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අපි දැක්කා, රණවිරුවන් ජීවිතය පරදුවට තබලා ෙම් රෙට්
නිදහස සඳහා කටයුතු කරන ෙවලාෙව් රණවිරුවන් හෑල්ලු
කරන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරු කිව්වා,
“යුද්ධය ඕනෑම ෙමෝඩෙයකුට කරන්න පුළුවන්. කිළිෙනොච්චි
යනවා කියලා මැදවච්චි යනවා” කියා. ඒ වාෙග් පකාශ කරමින්
තමයි රණවිරුවන්ෙග් ශක්තිය ෙමොට කරන්න ඉතිහාසය පුරා යම්
යම් විධියට කියාත්මක වුෙණ්. ඒ නිසා අපට ෙපෙනනවා, ඒ අයට
රෙට් ෙලොකු ෙගෞරවයක් තිෙබන බව. විෙශේෂෙයන් මා
නිෙයෝජනය කරන වයඹ පළාෙතන් තමයි රණ විරුවන් වැඩි
වශෙයන්ම යුද්ධයට සම්බන්ධ වුෙණ්. තිවිධ හමුදාවට සහ
ෙපොලීසියට වැඩිම පිරිසක් ඒකාබද්ධ වුෙණ් වයඹ පළාෙතන්. ඒ
නිසා වයඹ පළාෙත් ඒ අයෙග් ෙදමව්පියන්ට අපි ෙගෞරවාන්විතව
අෙප් ස්තුතිය පළ කරන්නට ඕනෑ. ශී ලංකාෙව් කුරුඳුවත්ෙතන්
ෙනොෙවයි ෙම් මහා ජාතික ව ාපාරය ශක්තිමත් කරන්න ඒකාබද්ධ
වුෙණ්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි සතුටු
ෙවනවා, වයඹ පළාෙත් ෙකෙනකු වශෙයන් රණවිරු ෙසේවා
අධිකාරිෙය් සභාපතිනි පත්මා වෑත්තෑව මහත්මිය ඇතුළු එම
අධිකාරිෙය් සියලු ෙදනා ඒ පිළිබඳව හැඟීමකින්, උනන්දුවකින්, ඒ
කාර්ය තමන්ෙග් කටයුත්තක් විධියට, තමන්ෙග් දුවා දරුවන්ෙග්
කටයුත්තක් විධියට ෙතෝරා ෙබ්රා ගනිමින් කටයුතු කිරීම පිළිබඳව.
එය පැසසිය යුතු කාරණයක්ය කියා මා හිතනවා. කලින් කථා
කරපු මන්තීතුමා කිව්වා, රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිෙය් කටයුතු
පිළිබඳව සංඛ ා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ කියලා. නිවාස ලබා
දුන් පමාණය, ණය ලබා දුන් පමාණය, තී ෙරෝද රථ ලබා දුන්
පමාණය, ඒ වාෙග්ම ස්වයං රැකියා සඳහා ණය ලබා දුන් පමාණය
පිළිබඳව සංඛ ා ෙල්ඛන ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. ෙම්වා අපට
සභාගත කරන්නට පුළුවන් ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.
ෙම් ෙමොෙහොෙත් පමාණවත් සංඛ ා ෙල්ඛන තිෙබන නිසා මම ඒවා
සභාගත* කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙවන ෙකොට දරුවන් 18,000කට ශිෂ ත්ව
ලබා දීම සඳහා අදාළ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ඒ සඳහා රුපියල් 216,000,000ක මුදලක් පතිපාදන
වශෙයන් මුදල් අමාත ාංශෙයන් ලබා දීමට කටයුතු කරනවා
විතරක් ෙනොෙවයි, අ.ෙපො.ස.(සා.ෙපළ) විභාගය ෙහොඳින් සමත්ව
අ.ෙපො.ස.(උ.ෙපළ) හැදෑරීමට සුදුසුකම් ලබන රණවිරු දරුවන්ට
මසකට රුපියල් 500 බැගින් වසර ෙදකක් ලබා දීෙම් වැඩ
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම
විශ්වවිද ාල ඇතුළු උසස් අධ ාපන ආයතනවල අධ ාපනය ලබන
රණවිරුවන්ෙග් දරුවන් ෙවනුෙවන් එක් අෙයකුට රුපියල් 2,000
බැගින් උපරිම වසර 4කට යටත්ව වාරික 40ක් ශිෂ ත්ව ලබා
ෙදන්නටත්, ඒ වාෙග්ම ශිෂ ත්ව ඇගැයීම් කියාත්මක කිරීමටත්
රණවිරු අධිකාරිය යටෙත් කියාත්මක කරන වැඩ පිළිෙවළ සවිබල
ගන්වන්නට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා.
එම වැඩසටහන්වලට අමතරව විෙශේෂෙයන් රණවිරු
නිර්මාණාත්මක වැඩසටහන්වලදී 2003 වසෙර් සිට වාර්ෂිකව
ෙනොකඩවා අවුරුදු 8ක් "රණවිරු සුවඳ" නමින් සාහිත උත්සවයක්
පැවැත්වීම, රණවිරු පවුල්වල කුඩා දරුවන් ෙදමාපියන්
බිරින්දෑවරුන් රණවිරු සාහිත යක් බිහි කිරීම සඳහා යම් යම්
නිර්මාණ කියාත්මක කිරීම, "රණවිරු ගී කුසුම" නමින් කැසට්
පටයක් හා සංයුක්ත තැටියක් එළි දැක්වීම ඒ වාෙග්ම "මව්බිම
අභිමං" සාහිත කෘතිය එළි දැක්වීම සිදු කර තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මෑතකදී
ෙනළුම් ෙපොකුණ මහින්ද රාජපක්ෂ පසංග ශාලාෙව්දී ආබාධිත චීන

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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රණවිරුවන්ෙග් පසංගයක් පැවැත්වූවා. ඇත්ත වශෙයන්ම
ලංකාෙව් අයට පථම වතාවට තමයි ආබාධිත රණවිරුවන් මඟින්
කියාත්මක කරන පසංගයක් නරඹන්නට පුළුවන්කම ලැබුෙණ්.
ඒක ඉතාම නිර්මාණශීලි පසංගයක් ෙලස අපි දැක්කා. තමන්
ආබාධිතයි කියන හැඟීෙමන් ෙතොරව, ඉතාම ශක්ති සම්පන්න,
ෙද්හධාරී තරුණ තරුණියන් විධියට ඉතාම නිර්මාණශීලීව ඔවුන්
ඉදිරිපත් කළ ඒ රණවිරු පසංගයට අතිවිශාල පතිචාරයක් ලැබුණා.
රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය හරහා, රාජ ආරක්ෂක අමාත ාංශය
හරහා ලංකාෙව් රණ විරුවන් ඒකාබද්ධ කරන ෙම් වාෙග්
ජාත න්තර මට්ටෙම් පසංගයක් ඉදිරිපත් කරන්න අපත් කල්පනා
කළා. ඒ පැමිණි අයට වඩා අෙප් රණ විරුවන්ට දක්ෂතාවන්,
නිපුණතාවන් තිෙබන නිසා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත ාංශයත්,
රණවිරු ෙසේවා අධිකාරියත්, රාජ ආරක්ෂක අමාත ාංශයත් එකතු
ෙවලා ජාත න්තර මට්ටමට පෙව්ශ විය හැකි ෙම් වාෙග් නිර්මාණ
ඉදිරිපත් කළ යුතුය කියා අප කල්පනා කළා. ෙමවැනි
වැඩසටහන්වලින් ඔවුන්ෙග් මානසික තත්ත්වය ශක්තිමත්
කරන්න පුළුවන්; හුදකලා තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න පුළුවන්.
අත පය තිෙබන අයට වඩා යුද්ධය නිසා තම අත පය නැති ෙවලා
ආබාධිත වූ අයට ඒ මානසික තත්ත්වෙයන් ෙවනස් වී කටයුතු
කරන්න පුළුවන් පසුබිමක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අවශ ෙපළ
ගැහීමට කටයුතු කරන්නයි අද අප ෙම් සූදානම් වන්ෙන් ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ රණ විරුවන්ෙග් කායික,
මානසික ෙසෞඛ සවිබල ගැන්වීෙම් විෙශේෂ ව ාපෘති කියාත්මක
කිරීමත් ෙම් වැඩසටහෙන් එක් අංගයක් විධියට තිෙබනවා. එහිදී
විෙශේෂෙයන් සිත් සුවය, ෙක්වල උපෙද්ශන කමය, ෛවද සහන
ණය කමය, ෛවද ආධාර, ඇස් කණ්ණාඩි, මෙනෝ විද ාත්මක
වැඩ කඳවුරු වැනි වැඩසටහන් ගණනාවක් කියාත්මක කරන්න
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වැඩසටහන් තුළින් ඒ කියාවලටත්
අවකාශ සැලෙසනවා. රණ විරු ක්ෙෂේතය තුළ ඉන්න හුඟක් අය
ෙම් පිළිබඳව පාෙයෝගික අවෙබෝධයක් ලබා ගන්නවා වාෙග්ම
විෙශේෂඥ ෛවද වරුන්, මෙනෝ සාමාජික ව ාපෘතිවල නිලධාරින්
ඒකාබද්ධව කියාත්මක කරපු වැඩසටහන්වලින් ඔවුන්ට අතිවිශාල
පෙයෝජන ලබා ගන්නත් පුළුවන්කම ලැෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි,
තිවිධ හමුදාෙව් හැම ෙදනාම ඒකාබද්ධව වැඩසටහනක්
කියාත්මක කිරීම නිසා හැම ක්ෙෂේතයකම රණ විරුවන්ට ඒ අවශ
පසුබිම් ෙගොඩ නඟා ගන්න පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. ඒ නිසා මා
හිතනවා අද ඉදිරිපත් කරපු ෙම් රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පතත් එක්ක අපට අත ඇරිලා තිබුණු
විවිධ ක්ෙෂේත සවිබල ගන්වන්නත්, ඒ ක්ෙෂේතවල කාර්ය
සාධනයන් නිසි ෙලස, නීත නුකූලව කියාත්මක කරන්නත්
පුළුවන් ෙවයි කියලා.
අනික් කාරණය ෙම්කයි. ඉඩම් ලබා දීෙම්දී, නිවාස ලබා
දීෙම්දී, මූල සහන වැනි ෙවනත් සහන ලබා දීෙම්දී, මූල
කළමනාකරණෙය් දුර්වලතා සහ නීතිෙය් ආධිපත පිළිබඳ
අපහසුතා ෙවනස් කරන්නට ෙම් තුළින් අපට හැකියාව ලැබී
තිෙබනවා. ඒ හැකියාව හරහා ඉදිරිෙය්දී ෙවනත් සුබසාධන
කටයුතු කියාත්මක කරද්දි පසු ගිය ඉතිහාසෙය් තිබුණු යම් යම් අඩු
පාඩුකම්වලින් බැහැර වීම තමයි සිදු වන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, යුද්ධෙය්දී දිවි පිදූ,
අතුරුදහන් වුණු, ආබාධිත වුණු රණ විරුවන් පිළිබඳව කරන
කටයුතු කාරණාවලදී විෙශේෂෙයන් යුද, නාවික, ගුවන්, ෙපොලිස්
භටයන් පිළිබඳව පළාෙතන් පළාතට විතරක් ෙනොෙවයි
දිස්තික්කෙයන් දිස්තික්කයට ෙතොරතුරු ලබා දීෙම් කමෙව්දයක්
තිෙබනවා. මම උදාහරණයක් ඉදිරිපත් කරන්නම්. දකුණු පළාෙත්,
ගාල්ල දිස්තික්කෙය් තිවිධ හමුදාෙව් හා ෙපොලීසිෙය් දිවි පිදූ,
අතුරුදහන් වුණු හා ආබාධිත රණ විරුවන්ෙග් සංඛ ා මම දැන්
ඉදිරිපත් කරන්නම්. ගාල්ල දිස්තික්කෙය් යුද 1,551යි. නාවික
104යි. ගුවන් 30යි. ෙපොලිස් 125යි. එකතුව 1,810යි. ෙම් විධියට
පළාෙතන් පළාතට විතරක් ෙනොෙවයි, දිස්තික්කෙයන්
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දිස්තික්කයට ඒ පමාණ ලබා දීෙම් හැකියාව අපට තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් යුද්ධය නිසා දිවි පිදූ,
අතුරුදහන් වුණු හා ආබාධිත අය -යුද හමුදාෙව් පමණක්- 3,464ක්
ඉන්නවා. ඊට අමතරව නාවික නිලධාරින් 125ක්, ගුවන් නිලධාරින්
46ක් හා ෙපොලීස් නිලධාරින් 289ක් ඉන්නවා. ෙම් සියල්ෙල්ම
එකතුව 3,924යි. ඒ පුත්තලම දිස්තික්කය හැර. විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීෙම්දී [බාධා කිරීමක්] නැහැ, ගරු
පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මන්තීතුමනි, පුත්තලම දිස්තික්කය හැර
කියලායි මම කිව්ෙව්. වයඹ පළාෙත් පුත්තලම දිස්තික්කය ගැන
කිව්ෙවොත්, එම දිස්තික්කෙය් යුද්ධය නිසා දිවි පිදූ, යුද්ධෙයන්
ආබාධිත වුණු, අතුරුදහන් වුණු යුද හමුදාෙව් නිලධාරින් සංඛ ාව
611යි. නාවික නිලධාරින් 23යි, ගුවන් නිලධාරින් 6යි, ෙපොලිස්
නිලධාරින් 50යි ආදී වශෙයන් 690ක් ඉන්නවා. කලින් කථා කළ
අෙප් ගරු මන්තීතුමා ෙම් පිළිබඳව ෙතොරතුරු නැහැය කියපු
කාරණයට පිළිතුරක් ෙලසයි මම ෙම් දත්ත ඉදිරිපත් කෙළේ ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මා ෙම් සංඛ ා
ෙල්ඛනත් -ඊට අනුගත ෙවච්ච වාර්තාත්- සභාගත* කරනවා.
අප ඉදිරිපත් කරන රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය (සංෙශෝධන)
පනත් ෙකටුම්පත -කියාත්මක කරන්න යන ෙම් සංෙශෝධන- ෙම්
රෙට් ජාතිය නිදහස් කරන්න ඇප කැප ෙවච්ච, ජීවිත පරිත ාග
කරපු, ආබාධිත වූ සෑම රණ විරුවකුටම උපහාරයක් ෙව්වා කියා
පාර්ථනා කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 3.12]

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු ටී.බී.
ඒකනායක ඇමතිතුමාෙග් කථාවට අපි ඇහුම් කන් දුන්නා. එතුමා
කියපු විධියට යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ රණ විරුවන්ට අතිවිශාල
ෙසේවාවක් කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව නම් හමුදාෙව්, ෙපොලීසිෙය්
සියලු ෙදනා ඉමහත් පීතිෙයන් ඉන්නට ඕනෑ. හැබැයි අපට හම්බ
ෙවන ෙපොලිස් නිලධාරින්, අපට හම්බ ෙවන හමුදා නිලධාරින් ගුවන් හමුදාෙව්, නාවික හමුදාෙව්, ෙපොලිස් විෙශේෂ කාර්ය
බලකාෙය් නිලධාරින්- කියන ඒවා ෙමතුමන්ලා එක්ක කියනවා
නම් පීතිය ෙකොෙහේද කියලා බලාගන්නට පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්]
අපට තමයි ඒක කියන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාත් එක්ක කියලා
වැඩක් නැහැ. කිව්ෙවොත්, පාථමික උසාවියක් ආරම්භ කරනවා.
එතෙකොට තනතුරත් ඉවරයි. අද වැෙඩ් පටන් අරෙගනයි
තිෙබන්ෙන්. ඉතින් තනතුර ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ හින්දා, විශාම
වයසට ගියාට පස්ෙසේ ජීවත් වන්න කමයක් ඕනෑ නිසා ඉවසා දරා
ෙගන ඉන්නවා. ඔබතුමන්ලාත් එක්ක කියන්ෙන් නැහැ. ඒකයි
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දැන් දන්නවා pension එකටත් ෙකළින
ආණ්ඩුවක් කියලා. “ජනරාල් ෙෆොන්ෙසේකාෙග් pension එකට
ගැහුවා නම් අෙප් pension එකට ගහන එක ෙමොකක්ද” කියලා
දන්නවා. ඒ නිසා තමයි කටවල් වහ ෙගන ඔය ඉන්ෙන්,
ඔබතුමන්ලාත් එක්ක ෙනොකියා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ
කරන්න ෙද්වල් ෙගොඩක් තිබුණා. යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ කරන්න
ඕනෑ ෙද්වල් සියල්ල ෙම් රජය අමතක කළා. "අපි ෙවනුෙවන් අපි"
කියන අරමුදල පටන් ගත්තාම ඒ අරමුදලට ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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දාන පතින්ෙගන් ෙකෝටි පෙකෝටි මුදලක් හම්බ වුණා. හැබැයි රණ
විරුවා ෙවනුෙවන් කරපු ෙදයක් නම් නැහැ කතන්දර කිව්වාට.
ඉපෙලෝගම නිවාස ව ාපෘතිය පිළිබඳව අෙප් ගරු ටී.බී. ඒකනායක
ඇමතිතුමා පකාශ කළා. අකමවත් විධියට හදන ලද නිවාස සියයට
12, සියයට 15 ෙපොලියට හමුදාෙව් සහ ෙපොලීසිෙය් උදවියට
දුන්නා. නිකම් ෙනොෙවයි. ෙපොලියට දුන්ෙන්. ණයකටත්
ෙනොෙවයි. ණයට ෙපොලියකුත් එක්කලායි දුන්ෙන්. නිකම් හම්බ
ෙවච්ච සල්ලි ටිෙකනුත් ආණ්ඩුව business එකක් කළා. ෙමන්න
ෙම්කයි ඇත්ත කතන්දරය.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, යුද්ධයකට මැදිහත් වූ
උදවියෙග් මානසික මට්ටම ෙබොෙහොම බරපතළයි. ඒ අය
සාමාන නීතිය යටෙත් ෙනොෙවයි කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්.
සාමාන නීතිය යටෙත් කටයුතු කෙළේ නැති වුණාම යුද්ධයකදී
බරපතළ අන්දෙම් ඝට්ටනවලට මැදිහත් වන මානසික මට්ටමකුයි
ඒ අයට තිෙබන්ෙන්. එවැනි මානසික මට්ටමක් තිෙබන උදවියෙග්
මනස් ෙවනස් කිරීම සඳහා යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ
මානසික ෙමෙහයුමක් කරන්න අවශ යි. ඒ සඳහා මානසික
ෛවද වරුන්, උපෙද්ශකවරුන් එකතු කර ෙගන යුද්ධයට
මැදිහත් ෙවච්ච සෑම ෙකනකුටම අවෙබෝධයක්, එෙහම නැත්නම්
පුහුණුවක් ලබා ෙදන්නට ඕනෑ. හැබැයි ෙමොකද වුෙණ්?
යුද්ධය අවසන් වුණා. යුද්ධෙය් ජයගහණය ෙබදා ගන්නටයි,
ඒෙකන් උද්දාමයට පත් ෙවන්නටයි කටයුතු කළා. රණ විරු
ෙපළපාළි පැවැත්වූවා. පිළිගැනීම් පැවැත්වූවා. උපහාර උත්සව
පටන් ගත්තා. රෙට් නායකෙයෝ ගිහිල්ලා 3,000යි, 5,000යි,
12,000යි ආදි වශෙයන් හමුදාෙව් අය දාෙගන උපහාර ලබා
ගත්තා. එවැනි රටක්! එතැනින් එහාට, යුද්ධය කරපු උදවියෙග්
මානසිකත්වය හදන්නට, ඔවුන්ෙග් ශුභ සාධනය හදන්නට වැඩ
පිළිෙවළක් කියාත්මක කෙළේ නැහැ. අන්න එහි පතිඵල අද
සමාජය බුක්ති විඳිනවා ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.
හමුදාෙව් ඉඳලා ඉවත් ෙවච්ච, එෙහම නැත්නම් හමුදාෙවන්
අයින් ෙවලා පැනලා ආපු උදවිය -නීත නුකූල කමයට ෙනොෙවයි,
ෙවනත් කමවලින් ආපු උදවිය- අවි ආයුධ අරෙගන ගිහිල්ලා අද
මිනිසුන්ෙග් ජීවිතත් එක්ක ෙසල්ලම් කරනවා; ආයතනවල
තිෙබන ෙද්පළත් එක්ක ෙසල්ලම් කරනවා; අහිංසක දැරියන්ෙග්
ජීවිතත් එක්ක ෙසල්ලම් කරනවා. ෙමන්න ෙමවැනි තත්ත්වයක්
ඇති ෙවලා තිෙබනවා මනස සකස් කිරීෙම් වැඩ කටයුත්ත
නිසියාකාරව, නිසි ෙවලාෙව් ෙනොකරපු එෙක් වැරැද්ද නිසා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් උතුරු
මැද පළාත් සභාෙව් මැතිවරණය, නැෙඟනහිර පළාත් සභාෙව්
මැතිවරණය, සබරගමුව පළාත් සභාෙව් මැතිවරණය පැවැත්වූවා.
ඒ මැතිවරණ ආපු ෙවලාෙව් ආණ්ඩුව විශාල පචාරයක් ෙගනිච්චා
සිවිල් ආරක්ෂක බලකාෙය් උදවියට විශාම වැටුපක් ෙදනවා
කියලා. උතුරු මැද, නැෙඟනහිර, සබරගමුව පළාත් සභා
මැතිවරණ අවසානයි. දැන් සිවිල් ආරක්ෂක බලකාෙය් අයට
ෙපන්ෂනුත් නැහැ; අර්ථසාධකත් නැහැ. සිවිල් ආරක්ෂක
බලකාෙය් ෙකනා දැන් තවමත් ෙහේන් මුර කරනවා; ෙහේන්
ෙකොටනවා; ගෙඩොල් කපනවා; කුණු සුද්ද කරනවා; කානු සුද්ද
කරනවා. ෙම්ක තමයි අද සිවිල් ආරක්ෂක බලකාෙය් නිලධාරින්ට
කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
Pension කතන්දරය ඡන්දය එන කල් -සැප්තැම්බර් 8වැනි දා
ෙවන කල්- විතරයි. සැප්තැම්බර් 8වැනි දා මහා කාලකණ්ණි
දවසක් ෙවලා තිෙබනවා ෙම් රටටම. එක සැරයක් ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාව සංෙශෝධනය කළා. එනම්, දහඅටවන ආණ්ඩුකම
ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාවා. ඒකාධිපති පාලනය දිගටම
ෙගන යෑම සඳහා, මැෙරන තාක් සහ මැරුණාට පස්ෙසේ තමන්ෙග්
පරපුර ෙගන යෑම සඳහා දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා
සංෙශෝධනය ෙගනාවා.
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ෙම් අවුරුද්ෙද් සැප්තැම්බර් 8වැනිදා පළාත් සභා මැතිවරණය
පැවැත්වූවා, සිවිල් ආරක්ෂක බලකායට pension එක ෙදනවා
කියලා රවට්ටලා ඔවුන්ෙග් ඡන්දය ලබා ගත්තා. හැබැයි pension
එක තියා ෙමොකක්වත් නැහැ ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.
ඒ වාෙග්ම ෙම් ඡන්දයට ඉස්සර ෙවලා හදිසිෙය්ම චකෙල්ඛයක්
එවුවා, "රණ විරු පවුල්වල ෙදමවුපියන්ට රුපියල් 750 ගණෙන්
මාසික දීමනාවක් ෙදනවා" කියලා. ෙදමවුපිෙයොත් ෙබොෙහොම
එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද
සන්ෙතෝෂ වුණා. ගරුතර පූජ
හාමුදුරුවෙන්, ඔබවහන්ෙසේලා දායකත්වය දරන ආණ්ඩුව අවශ
forms ටික පිෙරව්වා. ඊට පස්ෙසේ දඩි බිඩි ගාලා බැංකු ගිණුම්
ඇරියා. ෙමොකද, මුදල් බැර කරන්න බැංකු ගිණුම් අංකය අවශ යි;
ඒ ගිණුම් අංකයට මුදල් බැර කරනවා කියලා කිව්වා. අෙන්! අෙප්
රණ විරු උදවියත් හරියට සන්ෙතෝෂ වුණා. අෙප් අම්මාට,
තාත්තාට බුලත්විට කන්න ෙහෝ හැම මාසෙය්ම රුපියල් 750ක්
හම්බ ෙවනවා කියලා. දැන් බලන ෙකොට රණ විරුවාෙග්, දැනට
ෙසේවෙය් ඉන්න ෙසබළාෙග් පඩිෙයන් රුපියල් 1,500ක් කපලා,
රුපියල් 750ක් අම්මාෙග්ත්, රුපියල් 750ක් තාත්තාෙග්ත් බැංකු
ගිණුමට යවනවා. මරු සූදුව. ෙමන්න ගැහිලි. ෙම්ක නම් පුදුම
ආණ්ඩුවක්. ෙම්ක නිකම් කැසිෙනෝ ආණ්ඩුවක් වාෙග්යි
හාමුදුරුවෙන්. ඔබවහන්ෙසේලා ෙම්වා ෙකොෙහොම ඉවසා දරා ෙගන
ඔතැන ඉන්නවාද කියලා මට හිතා ගන්න බැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, එදා යුද්ධය පැවැති
අවස්ථාෙව්දී ෙබොෙහොම කැප කිරීම් කරපු කට්ටිය ඉන්නවා. බළ
ෙසේනාංක භාරව හිටපු කර්නල්ලා ඉන්නවා. එක් ෙකෙනක් තමයි
සිංහ ෙරජිෙම්න්තුෙව් කපිල උදළුෙපොළ මහත්මයා. එතුමා යුද්ධය
ෙවලාෙව් පුදුමාකාර කැප කිරීමක් කෙළේ. බිෙග්ඩිය ශෙව්න්ද
සිල්වා මහත්තයලා වාෙග් මාධ තුළ කථා කර කර සිටිෙය් නැහැ.
යුද බිෙම් කරන්න ඕනෑ වැෙඩ් කළා. ශෙව්න්ද සිල්වා මහත්තයා
නරකක් කළා කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. එතුමා යුද්ධය කෙළේ
නැහැ කියලා ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්. එතුමා වාෙග් මාධ තුළට
ඒෙගොල්ෙලෝ ආෙව් නැහැ. හැබැයි මාධ තුළට නාවාට යුද බිෙම්
කළ යුතු කාර්ය කුමක්ද, ඒ කාර්ය නිසි ෙලස ඒෙගොල්ෙලෝ ඉෂ්ට
කළා. එෙසේ ඉෂ්ට කිරීම නිසා තමයි යුද්ධය දිනා ගන්න පුළුවන්
වුෙණ්. දැන් ඒ කපිල උදළුෙපොළ වාෙග් කර්නර්ලාට හිමි උසස්වීම්
ෙනොදී, උසස්වීම් ෙදන්න ඉඩ නැහැ කියලා එළියට දමනවා. විශාම
අරෙගන පලයල්ලා කියනවා. ඒ වාෙග්ම ෙහේමන්ත ජයසිංහ මහතා
ගජබා ෙරජිෙම්න්තුෙව් කර්නල්වරෙයක්. ඔහුටත් ඒ ටිකම කළා.
ඔහුවත් විශාම ගන්වලා ෙගදර යැවුවා. ඇයි, ෙමොකක්ද පශ්නය?
උසස්වීම් ෙදන්න තිෙබන ඉඩකඩ නැතිකම ෙනොෙවයි, හිස්තැන්
නැතිකම ෙනොෙවයි, ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි. ජනරාල් සරත්
ෙෆොන්ෙසේකාත් එක්ක එකට වැඩ කළා කියන නිසායි. ජනරාල්
සරත් ෙෆොන්ෙසේකාෙග් නමට තිෙබන භයටම එකට වැඩ කරපු
මිනිස්සු ටිකත් ෙදොට්ට දමනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමන්න ෙමෙහම
කරනවා. ඉතින් ෙමෙහමද රණ විරුවන්ට සලකන්ෙන්? රණවිරු
ෙසේවා අධිකාරිය පනත සංෙශෝධනය කළාට, ඒකට ෙරගුලාසි
ෙගනාවාට වැඩක් නැහැ. සුභ සාධක නිලධාරියා අයින් කරලා, ඒ
තනතුරට මාණ්ඩලික නිලධාරියා දැම්මා කියලා අමුතු ෙදයක්
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිලධාරින්ටම ෙම්ක කරන්න පුළුවන්. රණ
විරුවා දිහා බලලා වැඩ කටයුත්තක් කරන්ෙන් නැත්නම් ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙබොරුවට පනෙත් ෙරගුලාසි
ෙවනස් කළා කියලා වැඩක් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, කමාන්ෙඩෝ
ෙරජිෙම්න්තුව කියන්ෙන් යුද හමුදාවට ඇති අති සුවිෙශේෂි
බලකායක්. ඒෙගොල්ලන්ට කියන්ෙන්, අෙනක් උදවියට කරන්න
බැරි ෙද් කරන; ෙනොකළ හැක්කක් ෙනොමැත කියලා. එෙහම නම්,
"ෙනොකළ හැක්කක් ෙනොමැත" කියන තරමට පුහුණුව ලැබූ
සුවිෙශේෂි බලකායක් තමයි කමාන්ෙඩෝ ෙරජිෙම්න්තුව. කමාන්ෙඩෝ
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ෙරජිෙම්න්තුෙව් අණ ෙදන නිලධාරියා, අධිපතිවරයා වශෙයන්
වැඩ කෙළේ ෙම්ජර් ජනරාල් සූරිය බණ්ඩාර. ඒ සූරිය බණ්ඩාරට
ෙමොන තරම් ෙකනහිලිකම් කළාද? එදා යුද්ධය ජයගහණය
කරන්න ෙමොන තරම් අති විශිෂ්ට ෙසේවාවක් කරපු බලකායක්ද
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි කමාන්ෙඩෝ ෙරජිෙම්න්තුව.
ඒ කමාන්ෙඩෝ ෙරජිෙම්න්තුෙව් අධිපතිවරයා ෙම්ජර් ජනරාල් සූරිය
බණ්ඩාරව උපකමශීලිව හිර ෙගදරට දාලා හිර කරන්න හදන
හින්දා, හිෙත් ෙව්දනාෙවන් හිරිහැර ඉවසන්න බැරි තැන,
තමන්ෙග් ජීවිතය ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ හින්දා ඔහු ලංකාෙවන් පිට
මං ෙවලා ඕස්ෙට්ලියාවට ගියා. ඔහු ඕස්ෙට්ලියාෙව් අවුරුදු
ෙදකහමාරක් විතර ජීවත් වුණා. ඔහුට තමන්ෙග් තනතුෙර් විශාම
වැටුප නැහැ. ඉන්න තැනක් නැහැ. ලංකාෙව් ජීවත් ෙවන්න
විධියක් නැහැ. පණ ෙබ්රා ෙගන ජීවත් ෙවන්න පමණක්
ඕස්ෙට්ලියාවට ගියා. ඒවා ගැන කල්පනා කරලා, කල්පනා කරලා
හෘදයාබාධය හැදිලා ඔහු මිය ගියා. ඔහුට රාජ ෙගෞරව නැහැ;
කිසිදු සැලකිල්ලක් නැහැ; විශාම වැටුපක් නැහැ; දීමනාවක් නැහැ;
පරිත ාගයක් නැහැ. උඹලා ෙකරුවා නම් උඹලා පලයල්ලා
කියලා යුද්ධය ඉවර කරපු අයට හිර ෙගවලුයි, අනාථ මඩනුයි දීලා,
අපි දැන් චූන් එෙක් ඉන්නම් කියලා ආණ්ඩුව චූන් එෙක් ඉන්නවා.
ෙමන්න ආණ්ඩුව රණ විරුවන්ට සලකලා තිෙබන තත්ත්වය.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම දැක්කා සැප්තැම්බර්
මාසෙය් 6 වැනිදා "රිවිර" පත්තරෙය් තිබුණු පුවතක්. එක අම්මා
ෙකෙනකු ගිහිල්ලා තිෙබනවා රණවිරු ෙසේවා අධිකාරියට. ඇයෙග්
පුතා යුද්ධෙයන් මිය ගිහිල්ලා. ලැෙබන දීමනාෙවන් විතරයි ඇය
ජීවිතය ගැට ගහ ගන්ෙන්. ඇයට ඉන්න හිටින්න තැනක් නැහැ.
ඉන්ෙන් අතු පැලක. අම්මා ගියා නිවසක් ඉල්ලන්න රණවිරු
ෙසේවා අධිකාරිෙය් කුරුණෑගල තිබුණු සාකච්ඡාවකට. රණවිරු
ෙසේවා අධිකාරිෙය් නිලධාරින් forms පිෙරව්වා. අම්මාට ලියුමක්
එව්වා, "ඔබට නිවසක් ලබා දීමට අපි කටයුතු කරමින් ඉන්නවා;
දැන් ඔබ සූදානම් ෙවන්න" කියලා. අෙන්, බලා ෙගන හිටියා, බලා
ෙගන හිටියා අවුරුදු ගණනක්. නිවස ලැෙබන්ෙන් නැහැ ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. අම්මා ගියා නිවාස සංවර්ධන
ඇමතිතුමා හම්බ ෙවන්නට. මම දන්ෙන් නැහැ ඇමතිතුමාෙග්
තනතුර ෙකොෙහොමද තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙම් අම්මා ගිහිල්ලා ඒ
ඇමතිතුමාෙගන් නිවසක් ඉල්ලුවා. ඒ අම්මා කුරුණෑගල විජිතා
කුමාරි නවරත්න. නිවසක් ඉල්ලුවාම ඇමතිවරයා කියනවා,
"ෙගවල් නැත්නම් වදන්නද කියන්ෙන්" කියලා. ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, "රට ෙවනුෙවන් දිවි පිදූ යුද විරුවකුට නිඟා
ෙදමින් 'ෙගවල් නැත්නම් වදන්නද කියන්ෙන්?' යැයි කියමින්
ඇමති විමල් රණවිරු මාතාවක් පන්නා ගනී" යන ශීර්ෂය යටෙත්
පළ වී ඇති එම පුවත් පත් වාර්තාව මම සභාගත* කරනවා.
ෙමන්න රණ විරුවකුට සලකන හැටි! ෙම් කැබිනට්
ඇමතිවරෙයක්. සමාජවාදය පිළිබඳව කථා කරන, ෙලනින්ව
කෙර් තියා ෙගන, ෙලනින් ෙබොක්ෙක් තියා ෙගන ජීවත් වන
උදවිය. තමන් මාළිගාවල ඉන්නවා; සුවිසල් මැදුරු හදනවා. හදන
ෙගවල් ෙමොන විධිෙය්ද කියලා අපි දැක්කා. එෙහම ඇමතිවරු අර
වාෙග් දුප්පත් අහිංසක අම්මා ෙකෙනක් ගියාම අහනවා, "මට
කියන්ෙන් ෙගවල් වදන්නද?" කියලා. ෙම් ෙරගුලාසි ෙවනස්
කළාය, තනතුරු ෙවනස් කළාය, ෙම් පනෙත් වචන ෙප්ළි ෙදකක්
ෙවනස් කළාය කියලා යුද්ධයට කැප වුණු මිනිස්සුන්ට ලැෙබන
ෙදයක් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. ඔවුන් ඒ
ෙසේවාව කරලා අද කම්කරු හමුදාවක් බවට පත් ෙවලා ඉන්නවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් අලුත් අලුත්
ෙසල්ලම් පටන් අර ෙගන. පසු ගිය කාලෙය් අපි දැක්කා,

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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[ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා]

විලච්චිෙය්දී රණ විරුවන් පාව්චිචි කළ හැටි. ෙම් රටට ඉමහත්
කීර්තියක් අර ෙගන දුන්න විෙශේෂ කාර්ය බලකාෙය් ෙගෞරවණීය
ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙයොදා ෙගන ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙජ්. ආර්.
ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් පුතා වන රවි ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග්
නායකත්වය යටෙත් ෙම් රටට සුවිෙශේෂී වැඩ ෙකොටසක් කරන්නට
නිර්මාණය කරපු, සමාජෙයන් නිසි ෙගෞරවය ලබා ෙගන හිටපු
කණ්ඩායමක් තමයි ෙපොලිස් විෙශේෂ කාර්ය බලකාය. අෙන්, ෙම්
රජය බැෙකෝ යන්ත මඟින් විලච්චිය වැෙව් නිධන් හාරන්න
ෙපොලිස් විෙශේෂ කාර්ය බලකාය ෙයොදා ගත්තා. අන්තිමට
ෙපොලිස්පතිතුමාට ඒකට මැදිහත් ෙවන්න සිද්ධ වුණා. ෙපොලීසිය
කළ යුතු කාර්යය ජනතාව ගිහිල්ලා කළා. නිධන් හාරන අය
අත්අඩංගුවට ගත යුත්ෙත් ෙපොලීසිෙයන් ගිහිල්ලායි. හැබැයි,
විලච්චිෙය් ජනතාව ගිහිල්ලා විෙශේෂ කාර්ය බලකාය අත්අඩංගුවට
ගත්තා. ඒක අෙනක් පැත්තට ගියා. අවෙරෝහණ, ආෙරෝහණ වුණා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ක ෙබ්රුම් කර ගන්න
බැරි වුණා. ෙබොෙහොම කාලයකට පස්ෙසේ තමයි කීර්තිමත්
ෙපොලිස්පතිවරෙයක් ලංකාවට ලැබුෙණ්. අෙන් ඒ ලැබුණ
ඉලංගෙකෝන් මැතිතුමාටත් රජය ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් කීර්තිය
ෙකෙළසා ගන්න සිද්ධ වුණා. "වටිනා වස්තුවක් ලැබිලා තිෙබනවා,
අන්න ඒ වටිනා වස්තුව රැෙගන ඇවිල්ලා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා
විෙශේෂ කාර්ය බලකාය ෙයෙදව්වා" කියලා මාධ සාකච්ඡාවකදී
කියන්න ෙපොලිස්පතිතුමාට සිද්ධ වුණා.
මම ෙමවර අනුරාධපුර බටහිර පෙද්ශෙය් මැතිවරණ
කටයුතුවල ෙයදිලා ඉන්න ෙකොට විලච්චියට ගිහිල්ලා ඒ ජනතාව
හම්බ වුණා. ෙම් හම්බ වුණ වටිනා වස්තුව ෙමොකක්ද කියලා
ෙතොරතුරු ෙසොයා ගන්න මම ගිහිල්ලා විලච්චිය ෙපොලීසිෙය්
ස්ථානාධිපතිතුමා හම්බ වුණා. අර ෙපොලිස් විෙශේෂ කාර්ය බලකාය
ෙයොදවලා ෙගනාපු වටිනා වස්තුව ෙමොකක්ද කියලා ඇහුවා. අෙන්
කිසිම වස්තුවක් ෙගනැල්ලා නැහැ. හම්බ වුණු වස්තුවත් ආණ්ඩුව
විසින් අර ෙගන ගියා කියලායි දැන ගන්න ලැබුෙණ්. ෙමන්න ෙම්
වාෙග් කුණු වැඩවලට ෙපොලීසිය සහ හමුදාව පාවිච්චි කරලා ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් ආත්මය විනාශ කරන එක තමයි අද කරන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඊෙය්-ෙපෙර්දා තරු පෙහේ
ෙහෝටලයකදී පදීප් සුෙසේන කියන බුද්ධි අංශෙය් හමුදා
ෙම්ජර්වරයාට පහර දුන්නා. ෙම් හමුදා ෙම්ජර්වරයාට පහර දීලා
ඔහුෙග් පිස්ෙතෝලයත් ගත්තා. අෙප් ෙජ ෂ්ඨ නිෙයෝජ ෙපොලිස්පති
අනුර ෙසේනානායක මැතිතුමා ඊෙය් මාධ සාකච්ඡාවකට ඇවිල්ලා
මාධ ෙව්දීන් කරන ලද පශ්න කිරීම් අනුව කියනවා මම දැක්කා, ඒ
ෙගොල්ෙලෝ පිස්ෙතෝලය ඇදලා අරෙගන තිෙබනවා කියලා. ඇදලා
ගත්තා නම් ඒක පැහැර ගැනීමක්. ෙම් පහර දීෙම්දී පිස්ෙතෝලයක් ගිනි අවියක්- පැහැර ෙගන තිෙබනවා. ඒක ගිනි අවි ආඥාපනත
යටෙත් දඬුවම් ලැබිය යුතු වරදක්; ඇප නැති වරදක්; මෙහස්තාත්
අධිකරණෙයන් ඇප ලබා ගන්නට බැරි වරදක්. ෙම් සිද්ධිෙය්දී යම්
ෙකෙනක් පිස්ෙතෝලය ෙපොලීසියට ෙගනත් දුන්නාලු. ෙපොලීසියට
පිස්ෙතෝලය ෙගනැත් දුන්නාම පිස්ෙතෝලය භාර අර ෙගන ෙගනාපු
එක්ෙකනා ආපහු යවනවා. ඊෙය් එයාව අත් අඩංගුවට ගත්තා
කියලා කියනවා. පිස්ෙතෝලය ෙගනාපු ෙවලාෙව්ම අත් අඩංගුවට
ගන්න එපායැ. පිස්ෙතෝලය ලැබුෙණ් ෙකොෙහොමද, ෙමවැනි
පිස්ෙතෝලයක් පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙමච්චර දවසක්
තියා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද, ඇහින්දා නම් එතැනදී ෙනොදී දින
ගණනාවකට පස්ෙසේ පිස්ෙතෝලය ෙගනාෙව් ඇයි, ෙම් වාෙග් පශ්න
රාශියක් අහන්න තිෙබනවා. පිස්ෙතෝලය ෙගනාවාම ෙම් කිසිම
පශ්නයක් අහන්ෙන් නැතිව භාර ගන්නවා.
මම මෙග් ෛවද වාර්තාවක් ෙපොලීසිෙය් ස්ථානාධිපතිවරයාට
යැව්වා. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෛවද වාර්තා
ඉස්පිරිතාලෙයන් නිකම්ම තැපෑෙලන් යවනවා. එක්ෙකෝ ෙපොලිස්
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නිලධාරි මහත්මෙයක් ගිහිල්ලා ෙග්නවා. නැත්නම් ෙරෝගියා
ගිහිල්ලා ෙදනවා. එෙහමත් නැත්නම් ෙවනත් කවුරු හරි අෙත්
යවනවා. හැබැයි, ඒ ෙපොලීසිෙය් ස්ථානාධිපතිවරයා ෛවද
වාර්තාව භාර ගන්න බැහැයි කිව්වාලු. ෛවද වාර්තාව භාර
ෙදන්න මටම එන්න කිව්වාලු. මම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක්.
හැබැයි, ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, පිස්ෙතෝලය
ෙගනැත් දුන්නාම ඒක භාර ගන්නවා. ෙම් නීතිය ෙකොහාටද
යන්ෙන්? ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? අෙප් හිටපු අගමැතිතුමනි, මම
හිතුවා ෙම් ෙම්ජර්වරයාෙග් නඩුවත් අර මුවෙදනෙග් නඩු තීන්දුව
වාෙග් එකක් ෙවයි කියලා.
ඔබතුමාට ෙජ ෂ්ඨෙයක් වශෙයන් ෙහොඳ අවෙබෝධයක්
තිෙබනවා. ඔබතුමා මෑත යුගෙය් ඉඳලා ෙහොඳ ලස්සණ කථාන්තර
කියනවා අපට අහන්නට ලැෙබනවා. ෙම් යන රටාව පිළිබඳව
ඔබතුමාෙග් ෙලොකු කලකිරීමක් තිෙබනවා කියලා අපි විශ්වාස
කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙම්ජර්වරයා දැන්
අර සමෘද්ධි නියාමකෙග් මල්ලි ෙවලා. කැලණිෙය් සමෘද්ධි
නියාමකවරෙයක් හිටියා. අන්තිමට ඒ සමෘද්ධි නියාමකවරයා
විසින්මයි කඹයක් අර ෙගන ඔහුව ගෙහේ බැඳ ෙගන තිෙබන්ෙන්.
පුදුම රටක් ෙම්ක. ඒ සමෘද්ධි නියාමකෙග් මල්ලීද, අයියාද දන්ෙන්
නැහැ ෙම් ෙම්ජර්. අද ෙම්ජර් උසාවියට ගිහිල්ලා ඔහුෙග්
නීතිඥවරයා මඟින් දිවුරුම් පකාශයක් දීලා කියනවා මට
අහවලායි, අහවලායි ගැහුෙව් නැහැ කියලා. මාලකයි, ෙරහානුයි
මට ගැහුෙව් නැහැ කියනවා. මුල් පැමිණිල්ෙල් දානවා
ෙම්ෙගොල්ලන් ගැහුවා කියලා; ෙම්ෙගොල්ලන් පිස්ෙතෝෙල් උදුරා
ගත්තා කියලා පැමිණිලි කරනවා. ඒ අයව රිමාන්ඩ් කළාට පස්ෙසේ
දැන් අධිකරණයට ගිහින් දිවුරුම් පකාශයක් දීලා කියනවා නැහැ,
ඒෙගොල්ලන් ගැහුෙව් නැහැ කියලා. ෙමොකක්ද ෙහේතුව?
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, රජය මැදිහත් ෙවලා
වහාම දැම්මා පාථමික පරීක්ෂණ උසාවිය කියලා එකක්. හමුදාව
තුළ එෙහම කමයක් තිෙබනවා. පාථමික පරීක්ෂණ උසාවිය දාලා,
ඇයි ෙම්ජර් එතැනට ගිෙය්, රාජකාරියකටද ගිෙය්, එෙහම
ෙනොෙවයිද ගිෙය් කියලා ෙම්ජර්ට වැෙඩ් ෙදන්න ගියා. ෙම්ජර්ට
වැෙඩ් ෙදන්න හදන ෙකොට ෙජොබ් එකට වදින බව දැන ගත්තාට
පස්ෙසේ ෙම්ජර්ට කර ගන්න ෙදයක් නැහැ. ෙම්ජර් අර බලපෑම මත
දිවුරුම් පකාශයකින් අධිකරණයට පකාශ කරනවා මට ෙරහානුයි,
මාලකයි ගැහුෙව් නැහැ කියලා. ෙමන්න, අද රෙට් නීතිය!
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට ෙම්ෙක්දී කැෙල් මුව
ෙදනෙග් කථාව මතක් ෙවනවා. කැෙල් මුව ෙදනක් ඉඳලා
තිෙබනවා. ෙම් මුව ෙදනට පැටිෙයක් ඉඳලා තිෙබනවා. ඒ පැටියාව
ෙකොටිෙයක් විසින් මරා ෙගන කාලා තිෙබනවා. ෙකොටියා ෙම්
පැටියාව මරා ෙගන කෑවාට පසුව ෙම් මුව ෙදනට කරන්නට කිසිම
ෙදයක් නැහැ. මුව ෙදනට කරන්නට තිෙබන්ෙන් එකම ෙදයයි. ඒ
තමයි, කැෙල් අධිකරණයට ගිහින් පැමිණිලි කරන එක. කැෙල්
අධිකරණයට ගිහින් ෙම් ගැන පැමිණිලි කළා. විනිශ්චය ආසනෙය්
ඉන්ෙන් නරිෙයක්. නරි විනිසුරුතුමා තමයි නඩු අහන්ෙන්. ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, නඩුව අහන විට ෙබොෙහොම
පැහැදිලිව ඔප්පු ෙවනවා ෙම් මුව ෙදනෙග් පැටියා ෙකොටියා විසින්
මරා ෙගන කාලා කියලා. ඉන් පසුව ෙහට දිනයට නඩුව කල් දාලා
දඬුවම් නියම කරන්නට තීන්දු කරනවා. ෙකොටියාෙගන් අහනවා
ඔබට කියන්නට යමක් තිෙබනවාද කියලා. අෙප් අධිකරණවලත්
ඕනෑම විත්තිකාරෙයකුෙගන් එෙහම අහනවා. ෙකොටියා දැන
ගත්තා දැන් වැෙඩ් වරදින්නයි යන්ෙන් කියලා. ෙකොටියා කලින්
දවෙසේ ගිහින් කුකුෙළක් මරලා නරි විනිශ්චයකාරතුමාෙග්
ආසනයට උඩින් එල්ලුවා. ෙකොටියා කිව්වා, ෙදන තීන්දුවක් භාර
ගන්නවා, උඩ, බිම බලලා තීන්දුව ෙදන්න කියලා. නරි
විනිසුරුතුමා උඩ බලන විට කුකුළු කුණ උඩ තිෙබනවා දැක්කා.
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නරියාට කටට ෙකළ ඉනුවා. පැටියා හරියට බලා ගත්ෙත් නැහැ, ඒ
නිසා උඹයි වැරදි කියලා මුව පැටියාෙග් අම්මාට, මුව ෙදනට
දඬුවම් කළා. අන්න ඒ වාෙග් කමයක් තමයි අද ෙම් රෙට්
කියාත්මක ෙවන්ෙන්. ෙම්ක ෙබොෙහොම කාලකණ්ණි තත්ත්වයක්.
ෙම් වාෙග් බලපෑම් කරලා නීතිය ෙම් විධියට විනාශ කරමින්
ෙකොච්චර කාලයක් ෙම් රට ෙගන යන්නද කියන එක අපි හිතන්න
ඕනෑ ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.
රණවිරු අධිකාරිය හැදුවාට වැඩක් නැහැ. බලන්න ෙම්ජර්
හසිත සිරිවර්ධන පසු ගිය යුද්ධය ෙවනුෙවන් පුදුම කැප වීමක් කළ
පුද්ගලෙයක්. දැන් ෙම් හසිත සිරිවර්ධනව අත් අඩංගුවට අර ෙගන
කිසිම ෙචෝදනාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැතිව -අධිකරණ, යුද
අධිකරණ ෙමොකක්වත් නැතිව- අවුරුදු ෙදකක් තිස්ෙසේ
නාරාෙහේන්පිට හමුදා කඳවුෙර් සිර ගත කර ෙගන ඉන්නවා ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. තමන්ෙග් දරුෙවකුට බලන්නට
විධියක් නැහැ. තමන්ෙග් බිරිඳට ගිහින් හම්බ ෙවන්න විධියක්
නැහැ. මාසයකට සැරයක් පවුෙල් උදවියට ගිහින් හිරකරුෙවකුව
හම්බ ෙවලා කථා කරලා එන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. එල්ලුම්
ගහට නියම ෙවච්ච මිනිහාටත් ඒ අවස්ථාව තිෙබනවා. හැබැයි ෙම්
යුද්ධය ෙවනුෙවන් කැප වුණු හසිත සිරිවර්ධනලා වාෙග්
ෙම්ජර්වරුන්ව අද නිකම්ම හිර කූඩුෙව් දාෙගන ඉන්නවා කිසිම
පරීක්ෂණයක් නැතිව; සනාථ කිරීම සඳහා කිසිම ෙචෝදනාවක්
නැතිව; අඩු තරෙම් ෙවනත් අධිකරණ තියා කැලෑ අධිකරණය වැනි
යුද අධිකරණයටවත් ෙයොමු කරන්ෙන් නැතිව. ෙම්ක ෙබොෙහොම
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද රණ විරුවන්
ෙනොසලකා හැරලා, රණ විරුවා විනාශ කරලා, ෙම් ආණ්ඩුව විසින්
හමුදාව කම්කරු හමුදාවක් බවට පත් කරලා තිෙබනවා. දැන්
බලන්න, කානු කපන්ෙන් කවුද, කානු ශුද්ධ කරන්ෙන් කවුද,
තණෙකොළ කපන්ෙන් කවුද, තණෙකොළ හිටවන්ෙන් කවුද,
තණෙකොළවලට වතුර දාන්ෙන් කවුද, එළවලුවලට වතුර දාන්ෙන්
කවුද, ෙගොම අදින්ෙන් කවුද, ෙපොෙහොර අදින්ෙන් කවුද, ගෙඩොල්
කපන්ෙන් කවුද, දර කපන්ෙන් කවුද, උයන්ෙන් කවුද? ෙම් ෙසේරම
අද රණ විරුවා කරන්ෙන්. ෙමච්චර සුවිෙශේෂී වැඩ ෙකොටසක් කළ
මිනිසුන්ව අද කම්කරුවන් බවට පත් කරලා තිෙබනවා.
බත්තරමුල්ෙල්, පැලවත්ත පැත්ෙත් බත් කඩයක් දාලා
තිෙබනවා. ඒ බත් කෙඩ් රුපියල් 50ට බත් එකක් ෙදනවා. රුපියල්
50ට බත් එකක් ෙදනවා නම් ෙහොඳයි. අද රෙට් තිෙබන ආර්ථික
තත්ත්වය අනුව රුපියල් 50ක් වියදම් කරලා බත් එකක් කන්න
බැරි තත්ත්වෙය් මිනිස්සු ඉන්ෙන්.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, your time is over.
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
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අනුගහයද? ෙම් මහ ජනතාවෙග් අනුගහයයි. ෙම් මහජන ෙද්පළයි
රුපියල් 50ට කන්න ෙදන්ෙන්? හමුදා නිලධාරින් ෙයොදා ෙගන
ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? ෙලෝකෙය් ඉන්න ඉහළම හමුදාව අපට
ඉන්නවා කියලා කිව්වා; ඉහළම හමුදාපතිවරයා ෙමෙහේ ඉන්නවා
කිව්වා. එෙහම හිටපු හමුදාපතිවරයා අවුරුදු ෙදක හමාරකට හිෙර්
දැම්මා. එෙහම හිටපු හමුදාපතිවරයාෙග් ඉඩම් කෑල්ල උදුරා
ගත්තා. එෙහම හිටපු හමුදාපතිවරයාෙග් pension එකට ෙකළලා
දැම්මා. එෙහම නම් ෙම්කද රණ විරුවන් ෙවනුෙවන් ෙම් ආණ්ඩුව
ගත් කියා මාර්ගය? ඒ හමුදාපතිවරයා යටෙත් කියාත්මක ෙවච්ච
රණ විරු හමුදාව අද කම්කරු හමුදාවක් බවට පත් කරන්නට ෙම්
ආණ්ඩුව ලජ්ජා නැති වැඩ පිළිෙවළක ෙයෙදනවා. ඉතින් ඒ හින්දා
ෙම් ගැන අප කනගාටු වනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් හමුදාව දිහා
බලන්ෙන් නැතිව පනත් සංෙශෝධනය කළාට වැඩක් නැහැ; නම්
ෙවනස් කළාට වැඩක් නැහැ. ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 3.35]

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)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද සිදු කරන ෙම්
කටයුත්ත පිළිබඳව හරි නිර්වචනයක් ලැබුෙණ් නැහැ කියලායි
මෙග් විශ්වාසය. ෙකෙසේ ෙවතත් මම එක කාරණයක් මතක්
කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය යුද සමෙය්දී මන්තීවරු විතරක් තිස්
ෙදෙදෙනක් මිය ගිහිල්ලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම මතක්
කරන්න ඕනෑ, ඇල්ෆඩ් දුෙරයප්පා මැතිතුමා, ත ාගරාජා මැතිතුමා,
ධර්මලිංගම් මැතිතුමා, ඒ වාෙග්ම අෙප් හිටපු ජනාධිපති ෙපේමදාස
මැතිතුමා, ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා, ෙපේමචන්ද මැතිතුමා,
වීරසිංහ මල්ලිමාරච්චි මැතිතුමා. ෙම් වාෙග් ලිස්ට් එකක්
තිෙබනවා. මම ෙසේරම නම් කියන්න ඕනෑ නැහැ. මෙහේස්වරන්
මැතිතුමා, ඩී. එම්. දිසානායක මැතිතුමා, ශිවෙන්ෂන් මැතිතුමා
ඝාතනය වුණා. ඊළඟට ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිතුමාෙගන්
ෙම් ඝාතන රැල්ල නතර වුණා.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින මන්තීවරු ෙදසීය ගණෙනන් හරියට
බැලුෙවොත් 32ක්ම ඝාතනය කරලා දැන් ෙම් ඝාතන රැල්ල නතර
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක නතර ෙකරුෙව් රණ විරුෙවෝ. ඒකට අපි
කාටවත් මුකුත් කියන්න බහැ. එදා යුද්ධය නිම කරන්න අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා, ආරක්ෂක ෙල්කම් ගරු ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ
මැතිතුමාට තිබුණු ඒ ඉදිරි දැක්ම නිසා අවශ පමාණයට
ෙසොල්දාදුෙවෝ බඳවා ගන්න අවසර දුන්නා. එතෙකොට දහම්
පාසල්වල හිටපු බහුතරයක් ළමයි ටික තමයි හමුදාවට බැඳුෙණ්.
අධ ාපන සුදුසුකම් - educational qualifications - බැලුෙව් නැහැ.
නමුත් ඒ අයවත් අරෙගන, සිවිල් ආරක්ෂක හමුදාවකුත් හදා
ෙගන, ගම් ටිකත් බලාෙගන, අද ඒ සිවිල් ආරක්ෂක හමුදාව ස්ථිර
තත්ත්වයටත් පත් කරලා තිෙබනවා.

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට එක විනාඩියක්
ෙදනවාද? විනාඩිෙයන් අවසන් කරන්නම්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් එම ස්ථානෙය්
රුපියල් 50ට බත් එක ෙදනවා. රුපියල් 50ට බත් එක ෙදන එක
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. බත් එක ෙදන්න ෙකොෙහේද උයන්ෙන්? අර
හමුදා කඳවුෙර් ෙසබළු උයලා, ෙමතැනට ෙගනැල්ලා, ෙමතැන ඒ
බත් ෙබදලා ෙදනවා. රත්මලාෙන් තමයි බත් ටික උයන්ෙන්.
"රක්නා ලංකා" ද ෙමොකක්ද කියලා බත් කඩෙය් නම දමලා
තිෙබනවා. ෙම්ෙක් එක එක කට්ටියෙග් ෙෆොෙටෝ ගහලා
ඒෙගොල්ලන්ෙග් සාදර අනුගහෙයන් කියලා දමා තිෙබනවා. කාෙග්

කලින් තිබුණු නීතිමය තත්ත්වය අනුව, කසාද බැඳලා අවුරුදු
ෙදක තුනක් ගත කළ රණ විරුවකු යුද්ධෙයන් මිය ගියාම, ඊට
පස්ෙසේ ඒ භාර්යාව නැවත වරක් විවාහ වුෙණොත් එම කාන්තාවට
තම ස්වාමිපුරුෂයාෙග් pension එකත් නැතුව ගියා. බලන්න, ෙම්
සඳහා අපි කරපු ෙද්වල්. නමුත් කවුරුවත් ෙහොඳ කියන්ෙන් නැහැ.
අපි ඒ තරුණ කාන්තාවට නැවත විවාහ ෙවන්න අවස්ථාවක් දීලා,
මිය ගිය ස්වාමිපුරුෂයාෙග් pension එකත් ලබා දුන්නා. එෙහම
නැත්නම් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? එක පැත්තකින් අර අහිංසක
භාර්යාව තරුණ විෙය්දී ෙනොෙයකුත් අපචාරවලට ෙපලෙඹනවා.
තව පැත්තකින් අෙප්ක්ෂා භංගත්වෙයන් pension එක අහිමි ෙවයි
කියලා නැවත කසාද ෙනොබැඳ ඉන්නවා. ඒ වාෙග් ෙහොඳ ෙද්වල්
රැසක් අපි කරලා තිෙබනවා.
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ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, තිවිධ හමුදාවට ඉහළින්
මාණ්ඩලික නිලධාරිෙයක් අපි පත් කළා. අෙප් හිටපු ගුවන්
හමුදාපතිතුමා වන ගුණතිලක මැතිතුමාව තිවිධ හමුදා මාණ්ඩලික
නිලධාරි වශෙයන් පත් කළා.
ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, රණවිරු ෙසේවා
අධිකාරියත් කළමනාකරණය කරන්න ඕනෑ. ෙමොනවා කිව්වත්,
රණ විරුවන් ෙවනුෙවන් අද අපි විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරලා
තිෙබනවා. ඒක මම කියන්න කැමැතියි. ෙම් රණ විරුවන්
ෙවනුෙවන් අපි -අෙප් ආණ්ඩුව- විශාල වැඩ ෙකොටසක් ෙම්
දවස්වල කර ෙගන යනවා.
ඊ ළඟට පධාන පශ්නයව තිබුෙණ්, ෙම් අය යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ
සිවිල් සමාජයත් එක්ක ගත කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන
මානසික පශ්නයයි. "Ranaviru Real Star" වැඩ සටහන වැනි
ෙනොෙයකුත් වැඩසටහන් ඒ සඳහා ඇති කළා. "අභිමංසල", ඒ
වාෙග්ම "ෙමත් මැඳුර" ඒ සඳහා කියාත්මක කළ වැඩ පිළිෙවළ
වශෙයන් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාත්
එක්ක "අභිමංසල" විවෘත කිරීෙම් උත්සවයට මාත් ගිහිල්ලා
සහභාගි වුණා. තමුන්නාන්ෙසේලා ගිහිල්ලා බලන්න, අනුරාධපුර
දිස්තික්කෙය් ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා. එතැන හරි
ලස්සණයි.
"අභිමංසල" කියන එක මා හිතන හැටියට five-star hotel
එකකට වැඩිය ෙහොඳයි. එතැනට ආබාධිත ෙසොල්දාදුවන්ව
ෙගනැල්ලා ඒ අයව රැක බලා ගනිමින් අවශ කටයුතු කරනවා. ඒ
අයත් එක්ක ජීවිතය ගත කරන්නත් ඒ පවුල්වල අයට අවස්ථාවක්
තිෙබනවා. පවුලක් ආවාම ඉන්න පිටි පස්ෙසේ ෙවනම room එකක්
තිෙබනවා. Swimming pools තිෙබනවා. ෙම්වා ඉස්සර තිබුෙණ්
නැහැ.
අපි ෙමොනවා කිව්වත් අෙප් ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාත්,
ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් රණ විරුෙවෝ ෙවනුෙවන් අතිෙශේෂ්ඨ කාර්ය
භාරයක් කරනවා. මීට දවස් ෙදකකට ඉස්ෙසල්ලා අපි ඒ අයට
ගම්පහ ෙගවල් 67ක් හදලා දුන්නා. ඒ පිළිබඳව ජනතාව පශංසා
කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 1999 අංක 54 දරන රණවිරු ෙසේවා
අධිකාරිය පනත යටෙත් රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය පිහිටුවලා
සන්නද්ධ හමුදාවල සහ ෙපොලීසිෙය් මිය ගිය අය සහ ආබාධිතයන්
බවට පත් වී සිටින සාමාජිකයින්ෙග් පවුල්වල සුබසාධනය
සැලසීමට නිවාස සැපයීම සිදු කරනවා. එය එක ව ාපෘතියක්.
ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකය ෙගොඩ නැංවීමට ණය, ආධාර දීලා තිෙබනවා.
ඊ ළඟට "රණ විරු දිවි නැඟුම" වැඩසටහන යටෙත් ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත ාංශය සමඟ එක්ව කටයුතු කරනවා. මව්පියන්
සඳහා මාසික දීමනාවක් ලබා ෙදනවා. අපි ෙමොනවා නැහැයි කියලා
කිව්වත් ඒ රුපියල් හත්සියපනහ ෙදනවා.
බලන්න, මහජන ආධාරය වශෙයන් තිබුෙණ් රුපියල් 100යි.
"පින් පඩිය" කියලා කිව්ෙව්. "පින් පඩිය" කියලා අපි දැන් පාවිච්චි
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ සඳහා දැන් රුපියල් දාහක දීමනාවක් ෙදනවා.
අපි ඒක රට පුරාම ෙදනවා. වැඩිහිටියන් ගැන බලනවා. අනික්
පැත්ෙතන් රණ විරුවන් ගැන බලනවා.
ඊ ළඟට ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන්? සහන ෙපොලී පදනම
මත නිවාස ලබා දීම, දරුවන්ට ශිෂ ත්ව ලබා දීම කරනවා. රණ
විරුවන් ඒක රාශී කර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් රණ
විරු සංසද පිහිටුවලා තිෙබනවා. රුණ විරු ගම්මාන සහ රණ විරු
සංසද ආශිතව වෘත්තීය පුහුණු මධ ස්ථාන පිහිටුවලා තිෙබනවා.
පුහුණු පාඨමාලාවල් අපි කරෙගන යනවා. රණ විරුවන් සඳහා
ෙසෞඛ , ආහාර, ෛවද සායන, උපෙද්ශන ලබා දීම වාෙග්ම රණ
විරු උපහාර පදක්කම් ලබා දීම කියන ඔය හැම එකක්ම කරනවා.
ඉදිරිෙය්දී රණ විරු මා පිය රැකවරණය සඳහා ව ාපෘතියකුත් අපි
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කියාත්මක කරන්න අෙප්ක්ෂා කරනවා. ෙම්ක තමයි ඇත්ත.
යුද්ධය පිළිබඳව හරියට නිර්වචනයක් කෙළොත් අපට ෙම් ගැන
කියන්න පුළුවන්.
1946 ලංකාෙව් මුළු ජනගහනය 6,657,300යි. ඒෙකන් සිංහල
ජනතාව සියයට 69.4ක් හිටියා. ලාංකික ෙදමළ ජනතාව සියයට
11ක් හිටියා. ඉන්දියානු වතු ෙදමළ ජනතාව සියයට 11ක් හිටියා.
මුස්ලිම් ජනතාව සියයට 6යි. නමුත් ෙම් පශ්නය පටන් ගත්ෙත්
ජී.ජී. ෙපොන්නම්බලම් හරියටම සියයට 50ක් -සම අයිතිවාසිකම්ඉල්ලපු නිසයි. සියයට 11කට ෙම් ෙගොල්ලන්ට සියයට 50ක් ඕනෑ
කිව්වා. භාෙගට භාෙග් ඉල්ලුවා. ජාතිවාදය මුල් කරෙගන ෙදමළ
ජනතාව රැවටීෙම් පතිඵලයක් වශෙයන් තමයි ෙම් දීර්ඝ කාලීන
යුද්ධය ඇවිළුෙණ්. නමුත් අද ඒක ඉවරයි. දැන් ෙමොනවා නැති
වුණත් රණ විරුවන් ආබාධිත ෙවන්ෙන් නැහැ. රණ විරුෙවෝ
21,000ක් ආබාධිත වුණා. ඉතින් ෙමොනවා ෙනොෙකරුවාම මදිද?
අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුවට එහා පැත්ෙත් රණ විරුෙවෝ මහන්සි ෙවලා
ලස්සණ තැනක් හදනවා. ලස්සණට ඒක හදනවා. ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් ශමය ෙදනවා.
රුසියාව යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ පළමුවැනි ව ාපෘතිවලට කාවද
ෙයොදා ගත්ෙත්? දහස් ගණනින් ෙසබළු ෙයොදා ෙගන තමයි
රුසියාව සංවර්ධනය කෙළේ. විශාල වශෙයන් රුසියාව සංවර්ධනය
කළා. ෙම්ක ආදර්ශයක්. ෙම්ක අපි කරපු එකක් ෙනොෙවයි. ෙවනත්
දියුණු රටවල කරපු කමෙව්ද බලලා නැවත වරක් ලංකාෙව්
අනුගමනය කිරීමක් තමයි කරන්ෙන්. ඒවා පැත්තකට දැම්ෙම්
නැහැ.
1980 ගණන්වල මට මතක හැටියට යුද හමුදාෙව් හිටිෙය්
9,000ක්, නැත්නම් 9,500ක් විතර පමාණයක්. ගුවන් හමුදාෙව්
හිටිෙය් 2,500යි. නාවික හමුදාෙව් හිටිෙය් 3,000යි. ෙපොලීසිය
තමයි අවශ කටයුතු කෙළේ. නමුත් යුද්ධය නිමා කරන්න ලක්ෂ
ගණන් බඳවා ගන්න සිද්ධ වුණා. විශාල වශෙයන් පඩි ෙදන්න
සිද්ධ වුණා. යුද්ධය නිමා ෙකරුවාට පස්ෙසේ ඒ අයට යන්න කියලා
ෙගදර ඇරියාද? නැහැ, තියා ගත්තා. තියා ෙගන රෙට්
සංවර්ධනයට දායකත්වය ලබා ෙදනවා. ඒ ගමන් මනසත් ෙවනස්
කරනවා.
අපි දැක්කා, ඇෙමරිකාෙව් යුද්ධය. ඒ කාලෙය් යුද්ධය නිම
වුණාට පස්ෙසේ යුද මානසිකත්වෙයන් තමයි ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්
හිටිෙය්. ආයුධ සන්නද්ධව ඉඳලා ඒ මානසිකත්වය නිසා ඇති වන
අනිසි පතිඵල ඉතා භයානකයි. ඒ පතිඵල ෙමොන තරම්ද කිව්ෙවොත්
එෙහම අපි දැක්කා ඇෙමරිකාෙව් යුද්ධයට සහභාගී ෙවච්ච
ෙකෙනක් පිටි පස්ෙසේ ඩිකිය ඇරලා තුවක්කුව අරෙගන පාෙර්
ඉන්න අයට ෙවඩි තියලා මරාෙගන මරාෙගන ගියා. ෙමොකද යුද
මානසිකත්වය ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් බැහැර ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ.
අද අෙප් රෙට් ඒක ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. හරියට බැලුෙවොත්
යුද්ධය ඉවර වුණාට පස්ෙසේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මානසික
යුද්ධයක් කරනවා වාෙගයි. ඒ මානසික යුද්ධය ෙකොෙහොමද
කරන්ෙන්? ජනතාවත් එක්ක සම්මිශණය ෙවලා.
රුපියල් 50ට බත් එකක් ෙදනවාය කියලා මීට ෙපර කථා කළ
මන්තීතුමා කිව්වා. එෙහම නම් විශ්වවිද ාලවල කෑම අඩුවට
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? Kitchen එක තිෙබනවා, gas ටික
තිෙබනවා, අවශ ශමය තිෙබනවා. ඉතින් ඒ ශමය අපෙත්
හරිනවාද? එෙහම නැත්නම් ඒ ශමය පැත්තකට කරලා තියනවාද?
ඒ ශමිකයන් කම්මැලිභාවයට පත් කරනවාද? එෙහම නැත්නම්
කියාත්මක විධියට අපි ඒ ශමය පාවිච්චි කරනවාද? උදාහරණයක්
වශෙයන් කිව්ෙවොත්, අපි නිකම් හිටිෙයොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඇයි
මිනිස්සු ව ායාම් කරන්ෙන්? ඇයි මිනිස්සු වැඩ කරන්ෙන්? එෙහම
වැඩ කරන්ෙන් තමන්ෙග් නිෙරෝගීභාවය ආරක්ෂා කර ගන්නයි.
රණ විරුෙවෝ උෙද්ට exercise කරලා තමයි තමන්ෙග් රාජකාරි
පටන් ගන්ෙන්. ඒ අනුව එක අරමුණක් කරා ඒ ෙගොල්ලන් ෙයොමු
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කරනවා. ඒ අය ඒ අරමුෙණන්ම දිගටම හිටිෙයොත් ෙමොකක්ද
ෙවන්ෙන්? ඒ අරමුෙණන්ම හිටිෙයොත් සිවිල් සමාජයත් එක්ක ගත
කරන ජීවිතෙය්දී පටහැනි බවක් ඇති ෙවනවා. නමුත් දැන් එෙහම
ෙවන්ෙන් නැහැ. දැන් ඒ අය සිවිල් සමාජයත් එක්ක මිශ කරනවා.
ඇත්ෙතන්ම අෙප් ෙම් කටයුතුවල අරමුණ ෙම් ෙදලක්ෂ ගණනක
පිරිස සිවිල් සමාජයත් එක්ක ජීවත් ෙවන්න වඩාත් හුරු කිරීමයි.
එෙසේ හුරු කරමින් තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අද ෙම් කටයුතු
කරන්ෙන්. හරියටම ෙම් අය මාළු ටැංකියක ඉන්න මාළු වාෙගයි.
සිවිල් සමාජය ටැංකිෙය් වතුර වාෙගයි. වතුර අයින් කළාම මාළු
මැෙරනවා; අල්ලා ගන්නත් පුළුවන් ඒ නිසා ඒ ෙගොල්ලන් ෙවන්
කර ෙගන, මානසික ආතතිය නැති කරලා කටයුතු කිරීම සඳහා
තමයි ෙම් ආණ්ඩුව සුබසාධන වැඩ පිළිෙවළ රැසක් කියාත්මක
කරන්ෙන්.
එදා ෙම් යුද්ධය නිසා අෙප් ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාත් තුවාල
ලැබුවා. එතුමාටත් තුවාල වුණා. අපි ෙම් යුද්ධය නිමා කරන්න
ෙකොච්චර වෑයම් කළාද? ඒ සඳහා කී ෙදෙනක් උත්සාහ කළාද?
ෙම් යුද්ධය නිමා කිරීෙම් පතිඵල අද අපට දැෙනන්ෙන් නැද්ද?
පාරවල් ටික සංවර්ධනය ෙවලා නැද්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා ගමන්
බිමන් යන්ෙන් නැද්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා උතුෙර් ඡන්ය
ඉල්ලන්ෙන් නැද්ද? මැතිවරණෙය්දී නැෙඟනහිර ජනතාව අප
සමඟ මිශ වුෙණ් නැද්ද? ජාතිවාදය වපුරලා උතුෙර්
ෙද්ශපාලනඥයන් විතරයි කියන්ෙන් සිංහල ජනතාවත් එක්ක බහුතර ජනතාවත් එක්ක- මිශ ෙවන්න එපා කියලා. නමුත්
නැෙඟනහිර ජනතාව ඒ කියාව පතික්ෙෂේප කරලා තිෙබනවා.
දැන් ෙම් රෙට් ජනතාව ෙමෝඩ නැහැ. ඒ නිසා තමයි
ජනාධිපතිතුමා ගියාම ජනතාව එතුමා වට කර ගන්ෙන්, එතුමාට
සලකන්ෙන්, එතුමාට ආශිර්වාද කරන්ෙන්. ෙම් ජනාධිපතිතුමා
ඉන්නකම් කවදාවත් ෙම් රෙට් විපක්ෂයට තැනක් නැහැ කියන
එක අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. ඉතින් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්
තත්ත්වය ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ෙම් තත්ත්වය ෙත්රුම් ෙනොගන්නා
නිසා තමයි අපට ෙබොරු ෙචෝදනා කරන්ෙන්.
අපි ආරක්ෂක මාණ්ඩලික පධානිෙයක් පත් කළා. අද ෙම්
සංෙශෝධනෙයන් ෙකෙරන්ෙන් සුබසාධන නිලධාරින් ෙවනුවට
Chiefs of Staff ලා තුන් ෙදනා පත් කරන එකයි. ෙම්ක එක
ෙපොඩි වචනයකට කරන සංෙශෝධනයක් පමණයි. ෙම්
සංෙශෝධනය අරමුණු කරෙගන රජයට මඩ ගහන්න තමයි අද
බහුතරයක් මන්තීවරුන් කථා කෙළේ. අපි ඒවා පතික්ෙෂේප කරනවා.
රණ විරුවන් සිවිල් සමාජය එක්ක බද්ධ වීම ඉතාම ෙහොඳ
කාරණයක් විධියට තමයි මම නම් ෙපෞද්ගලිකව දකින්ෙන්.
බින් ලාඩන් අල්ලන්න ඇෙමරිකාවට ෙකොච්චර කල් ගියාද?
ඒකට අවුරුදු 10ක් ගියා. අන්තිමට ඔහු හිටිෙය් ෙකොෙහේද?
පාකිස්තානෙය් එක නගරයක නිවසක රහසිගතව තමයි ඔහු
හිටිෙය්. නමුත් අපට පභාකරන් අල්ලන්න අවුරුදු තුනයි ගිෙය්.
කැලෑවක හිටපු පභාකරන් අවුරුදු තුනක් ඇතුළත විනාශ කරන්න
අපට පුළුවන් වුණා. ඒ නිසා ෙම් රණ විරුවන් හෑල්ලුවට බාල්දුවට
පත් කරන්න එපා.
රණ විරුවන්ට ෙවනම නීතියක් තිෙබනවා. හමුදාවට නීතියක්
තිෙබනවා. හමුදාවට උසාවියක් තිෙබනවා. විනයක් තිෙබනවා.
සිවිල් අධිකරණයට අමතරව හමුදා අධිකරණයකුත් තිෙබනවා. ඒ
හමුදා අධිකරණෙයන් ගන්න තීන්දුත් තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම්
හමුදාෙව් විනය ආරක්ෂා කරන්න බැහැ. විනයක් තිබුෙණ්
නැත්නම් ෙම් යුද්ධය ජයගහණය කරන්නත් බැහැ. හමුදාෙව් හිටපු,
ෙපොලීසිෙය් හිටපු අය සිවිල් සමාජයට එකතු වුණාට පස්ෙසේ ඒ
ෙගොල්ලන්ට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ඒ කාලෙය් ඒ ෙගොල්ලන් අතරත්
විනයක් තිබුණාද කියලා. උදාහරණයක් වශෙයන් කිව්ෙවොත්, ෙච්
ගුෙව්රා, මා ඕ ෙසේතුං, පිෙදල් කැස්ෙතෝ කියන ෙම් සියලු ෙදනාම
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විප්ලවවාදී නායකෙයෝ. ඒ අය ඒකාධිපතිවාදයට විරුද්ධව සටන්
කළා. නමුත් ඒ අය අවසානෙය්දී ෙමොකද කෙළේ? අවසානෙය්දී
සිවිල් සමාජය ෙත්රුම් අරෙගන සිවිල් සමාජයත් එක්ක ජීවත්
වුණා.
එදා අලිමංකඩ - Elephant Pass - ෙසොල්දාදුවන් දහදාහක්
විතර ඉන්න ඇති. පභාකරන් ඒ දහදාහම විනාශ කරන්න කටයුතු
කළා. දහදාහකට ගහලා ෙපන්නුවා. ඒ විධියට ඒක පබල
සංවිධානයක් බවට පත් වුණා. කටුනායක ගුවන් ෙතොටුපළටත්
ගැහුවා. කටුනායක ගුවන් ෙතොටුපළට ගහපු ෙවලාෙව් ෙකොච්චර
ෙලොකු පචාරයක් ලබා ගත්තාද, කටුනායකටත් ඇවිල්ලා ගහලා
යනවා කියලා. Planes ටික නැති කරලා දැම්මා.
Planes බර ගණනක් විනාශ කළා. ගුවන් ෙතොටුෙපොළට
අල්ලපු ෙකොට්ඨාසය තමයි මෙග් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය. එෙහම
කරපු පභාකරන්ට ෙමොන තරම් බලගතුකමක් තිබුණාද? ඇයි ඒ
බලගතුකම නැති වුෙණ්? හරි ෙවලාවට ෙද්ශපාලනයට පවිශ්ට
ෙනොවීම නිසායි එෙහම වුෙණ්. අවශ ෙවලාවට ෙවනස් වුණා නම්
හරි. අද වන විට ''කරුණා'' ඒක කරලා තිෙබනවා. පිෙදල්
කැස්ෙතෝ ඒක කරලා තිෙබනවා; මා ඕ ෙසේතුං ඒක කරලා
තිෙබනවා. විෙද්ශ රටවලත් එෙහම කරලා තිෙබනවා. අපි
කියන්ෙන් ඒකයි.
යුද්ධයට පස්ෙසේ අපි දැන් කටයුතු කරන්ෙන් මානුෂික
යුද්ධයකින් ෙම් රට සාමකාමී කරන්නයි. අපි රට සංවර්ධනය
කරන්ෙන් ඒකයි. අද උතුර, නැෙඟනහිර හැෙදන පාරවල් ටිකත්
එක්ක ඒ පෙද්ශවල ෙකොච්චර සංවර්ධනයක් ෙවනවාද කියලා
ෙපෙනනවා. හදන factories, ඒවාට ෙදන loans, හදන පාරවල්,
පාරවල් ෙකටි කිරීම්, A-9 පාර, A-32 පාර, ෙම්වා දිහා බැලුවාම
විශාල සංවර්ධනයක් සිදු වන බව ෙපෙනනවා. මිනිස්සු ඉස්සර
ඉල්ලුෙව් A-9 පාර හදලා ෙදන්නය කියලායි. දැන් කියනවා A-32
පාර හදලා ෙදන්න කියලා. A-32 පාෙරන් මන්නාරමට ගිහිල්ලා,
මන්නාරෙමන් පුනරීන් හන්දියට ගිහිල්ලා, එතැනින් එහා පැත්ෙත්
කළපුව හරහා යාපනයට යන්න ෙකටි පාරක් තිෙබනවා. ඒ පාෙර්
ගියාම කිෙලෝ මීටර් 150කින් විතර ගමන ෙකටි ෙවනවා. ඒ
විධියට දැන් යාපනයට යන්න මාර්ග ෙදකක් හදලා තිෙබනවා.
ඊළඟට වාලච්ෙච්ෙනන් හැරිලා තිකුණාමලයට යන්න පුළුවන්
විධියට පාර හදලා තිෙබනවා; එෙහේ පාලම් ටික හදලා තිෙබනවා.
බලන්න ඒ මිනිස්සු ඒ ගැන ෙකොච්චර සන්ෙතෝෂ වනවාද කියලා.
අද ඒ පළාත්වල රෑ අටටත්, නවයටත්, දහයටත් කඩවල් ඇරලා.
මිනිස්සු ෙම්වා ගැන පුදුම ෙවනවා. අෙප් කෙතෝලික ජනතාව දැන්
මඩු පල්ලි ගියාම කියනවා, "දැන් ෙකොච්චර සැනසීමක්
තිෙබනවාද, ෙකොච්චර සුවයක් තිෙබනවාද" කියලා. ඒ වාෙග්ම
යාපනෙය් අය ෙසනසුරාදා, ඉරිදා ෙවනකම් බලාෙගන ඉන්නවා
අෙප් සිංහල ජනතාව ඒ පැත්ෙත් වන්දනා මාන කරන්න එනතුරු.
ෙමොකද, ඒ අයෙග් ෙගවල් වන්දනාෙව් එන අයට කුලියට දීලා
පිටුපස ෙගවල්වලට යනවා. ෙම්වා ඔබතුමන්ලා ෙත්රුම් ගන්ෙන්
නැහැ. කවදාවත් විපක්ෂය ෙම්වා ෙත්රුම් ගන්ෙන් නැහැ.
විපක්ෂයට ඕනෑ ජාතිවාදය, ආගම්වාදය, කුලවාදය ඒවා ෙම්වා
ඇදලා අරෙගන ඒ ෙවලාවට ඡන්ද පතිශතය වැඩි කරෙගන, ඒ
කාලෙය් පනහට පනහ ඉල්ලුවා වාෙග් කටයුතු කරන්නයි. නමුත්
නැවත වරක් ඒ යුගය ඇති කරන්න බැහැ. අෙප් ගරු සජිත්
ෙපේමදාස මන්තීතුමා කිව්වා ෙපේමදාස යුගයක් ඇති කරන්න
පුළුවන් කියලා. ෙපේමදාස යුගෙය් ෙන්ද ෙකොටින්ට ආයුධ දුන්ෙන්?
ෙකොටින්ට ආයුධ දුන්ෙන් කවුද? ෙකොච්චර දුන්නාද? දුන්නාට
පස්ෙසේ ෙමොකද වුෙණ්? අන්තිමට ඒ ආයුධවලින්ම මරලා දැම්මා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

තමුන්නාන්ෙසේත් සාකච්ඡා කරන්න ගියා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

සාකච්ඡාවකට ෙනොෙවයි, ෙසොල්දාදුවන් ෙබ්රා ගන්නයි ගිෙය්.
ඒක ෙහොඳට අහ ගන්න. ඔබතුමාට ඕනෑ නම් ඒ සීඩී එක ෙදන්නම්.
අපි විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොටයි ඒක වුෙණ්. විපක්ෂෙය් ඉන්න
ෙකොට ෙකොෙහොමද සාකච්ඡා කරලා තීන්දු ගන්ෙන්?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා
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මම හිතන හැටියට රණ විරුවන්ට ෙමච්චර සලකපු ආණ්ඩුවක්
ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් නැතුව ඇති. ඒකයි මම කියන්ෙන්,
ෙමච්චර සලකපු ආණ්ඩුවක් තිබුෙණ් නැහැ කියලා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක්
තිෙබනවා.

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ආණ්ඩුෙව් සහෙයෝගය ඇතිවයි ගිෙය්.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ආණ්ඩුෙව් සහෙයෝගය ඇතිව ගිෙය් නැහැ. ආණ්ඩුෙව්
අනුදැනුම ඇතිව ගියාය කියලා කියන්න. ආණ්ඩුෙව් සහෙයෝගයක්
එක්ක ෙකොෙහොමද එෙහම කරන්ෙන්? ඕනෑ නම් ඔබතුමාට මෙග්
ඒ ජීවිත කථාව කියන්නම්. ඒ කතන්දෙර් කිව්ෙවොත් ඔබතුමන්ලා
පුදුම ෙවනවා. එදා අෙප් ජීවිත ආණ්ඩුෙවන් ෙබ්රුෙණ් ෙකොෙහොමද
කියලා ඔබතුමා ෙපෞද්ගලිකව හමු වුෙණොත් මම කියලා ෙදන්නම්.
ෙමොකද, මම හුඟක් රහස් රකින ෙකෙනක්. ඒ රහස් රැකීෙම්
පතිපත්තිය උඩ හැම ෙද්ම එළියට දමන්ෙන් නැහැ. එෙහම කරලා
ජනපිය ෙවන්න හදන්ෙනත් නැහැ. ඉතින් එවැනි තත්ත්වයක්
තමයි එදා තිබුෙණ්.
එදා ඉස්ෙසල්ලාම යාපනයට ගිෙය් මමයි, විෙජ්යි, ඔසීයි.
ෙකොෙහේද එදා ෙකොටි කඳවුර තිබුෙණ්? දිසාපතිෙග් කාර්යාලය
ඉදිරිපිට. ඒ වාෙග්ම training camp එක තිබුෙණ්ත් එතැන.
ඊළඟට අපව එක්ක ෙගන ගියා ඒ අයෙග් ශී විභූතිය ෙපන්වන්න. ඒ
ෙගොල්ලන් අපට ෙමොනවාද කිව්ෙව්? ඒ අය කිව්ෙව්, කවදාවත් ඒ
අය පරාද කරන්න බැහැ කියලා ආපහු ගිහිල්ලා කියන්න කියලායි.
[බාධා කිරීමක්] කවුද? එතුමා ගැන මම දන්ෙන් නැහැ. අපි තුන්
ෙදනා තමයි ඉස්ෙසල්ලාම ගිෙය්. ඊට පස්ෙසේ කීප විටක් යන්න
අවස්ථාව ලබා දුන්නා. අද තමුන්නාන්ෙසේලාට නැෙඟනහිර
මැතිවරණ කරන්න පුළුවන් වුෙණ් අපි හන්දාෙන්. ඒ කාලෙය්
ඡන්ද ෙකරුෙව් කාෙග් උදව්ෙවන්ද? ඒ කාලෙය් ඡන්ද ෙකරුෙව්
එල්ටීටීඊ එෙක් උදව්ෙවන්. අෙප් ගරු ජයලත් ජයවර්ධන මැතිතුමා
ෙබොෙහොම ආදරෙයන් ෙමෝටර් සයිකල් බර ගණනක් දුන්නා.
ෙමොනවාද ෙනොෙකරුෙව් ඒ කාලෙය්? එෙහම කරලා හුරතල් කර
ගන්නයි බැලුෙව්; හීලෑ කර ගන්නයි බැලුෙව්. ඒක කරන්න බැරි
වුණා. හීලෑ ෙවච්ච විප්ලවවාදීන් ඉන්නවා. නමුත් ඒ අය හීලෑ
වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අවසානෙය්දී ඔය තත්ත්වය උදා
වුෙණ්.
ෙකෙසේ ෙවතත්, අද අෙප් රටට සාමය උදා ෙවලා තිෙබන එක
කාටවත් නැහැ කියන්න බැහැ. හැබැයි හමුදාෙව් ෙදලක්ෂ
හැටනවදහසක් නිකම් තියන්නත් බැහැයි කියන එක මා මතක්
කරනවා. දැන් බලන්න, සිවිල් ආරක්ෂක හමුදාව. සිවිල් ආරක්ෂක
හමුදාවට බඳවා ගත්ෙත් ෙකොෙහන්ද? ඒ අය බඳවා ගත්ෙත්
යුද්ධයට ආසන්නම ගම්වලින්; ඒ පෙද්ශවලින්. ෙම් ළඟදී අපි
තන්තිරිමෙල් පැත්ෙත් ගිහිල්ලා ෙපොඩි ගෙව්ෂණයක් කළා
ෙද්ශපාලන වශෙයන්. ඒ ගෙව්ෂණෙය්දී අපි දැන ගත්තා හැම
ෙගදරකම සිවිල් ආරක්ෂක භටයකු ඉන්න බව. ඒ අයට පඩියක්
ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ අය කෘෂිකර්මාන්තෙය්ත් ෙයෙදනවා.
තවත් ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් කරනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ට තිබුණු
ෙලොකුම පශ්නය තමයි තමන්ෙග් රැකියාෙව් ස්ථිරතාව. දැන් ඒකත්
ජනාධිපතිතුමා විසඳා තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමා කවදාවත් රණ
විරුවන් අමතක කරන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ආරක්ෂක
ෙල්කම්තුමා කිසි දවසක රණ විරුවන් අමතක කරන්ෙන් නැහැ.

රණ විරුවන්ට ෙමච්චර සලකපු ආණ්ඩුවක් ෙකොෙහේවත්
නැහැ; කිසිම තැනක නැහැ. ඒ රණ විරුවන්ෙග් ආත්ම ෙගෞරවය
බලන්න. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ආත්ම ෙගෞරවය රකින්න ෙමොනවාද
ෙනොකරන්ෙන්? ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ආත්ම ෙගෞරවය රකින්න සිවිල්
ආරක්ෂක හමුදාව පළමුවන වරට ජාතික උත්සවෙය් March Past
එකට සහභාගි වුණා. ඔබතුමන්ලා ඇයි ඒ ෙගොල්ලන්ට අපහාස
කරන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] ඉතින් සියයට 80ක් ෙගොවි පවුල්වල
අය ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන් ෙමොනවාද කරන්න ඕනෑ? ඔබතුමන්ලා
කියන්ෙන් කුඹුරු ෙකොටන්ෙන් නැතුව ආපහු යුද්ධ කරන්න
කියලාද? [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන් යුද්ධ කරන්න
කියලාද? [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔවුන්ව ස්ථිර කරන්න.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ස්ථිර කරනවා. ඒෙක් පශ්නයක් නැහැ. ඒකට පාර්ලිෙම්න්තුවට
පනත ෙගෙනනවා. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක සාකච්ඡාවක් තිබුණා. ෙම් පශ්නය
ඇහුවා. එතුමා බැහැ කියලා කිව්වා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ඔබතුමාට එෙහම කිව්වාද?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ජනාධිපතිතුමාෙගන් ඒ පශ්නය ඇහුවා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ඔබතුමා දැක්කද සිවිල් ආරක්ෂක භටෙයෝ පත්තෙර්
advertisement එකක් දාලා තිෙබනවා. පත්තෙර් තිෙබන ඒ
විස්තරය library එකට ගිහිල්ලා බලන්න ෙකෝ. ඒෙක් තිෙබනවා,
"අපිව ස්ථිර කරන්න තීන්දුව ගත්තු ජනාධිපතිතුමාට දීර්ඝායුෂ
ලැෙබන්න" කියලා. [බාධා කිරීම්] කවුද දාලා තිෙබන්ෙන්?
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(The Hon. Felix Perera)

ආණ්ඩුව දාලා තිෙබන්ෙන්.

මට උත්තර ෙදන්න පුළුවන්ද?

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(The Hon. Felix Perera)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

නැහැ, නැහැ. ආණ්ඩුෙවන් ෙනොෙවයි දාලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා
කිරීම්] ඔබතුමාට වැරැදීමක් ෙවලා. සාමාන ෙයන් වැරැදීමක් ෙවලා
හින්දා තමයි ඔබතුමන්ලා ඔය පැත්ෙත් ඉන්ෙන්. නැත්නම්
ෙදෙදනාම ෙම් පැත්ෙත් ඉන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] ගිහිල්ලා
හඳහන් බලන්න ෙකෝ. අෙප් දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමනි,
ඔබතුමාත් ගිහිල්ලා හඳහන බලන්න. ගාල්ෙලන් බලපුවාම හරි
යනවා. හැබැයි එතෙකොට කියන්න ඕනෑ, “මම විපක්ෂෙය්
මන්තීවරෙයක්” කියලා.
[අ.භා. 3.49]

க்ஸ் ெபேரரா)

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

එපා. ෙවන ෙවන ඒවා කියලා හරි යන්ෙන් නැහැ. යාපනෙය්
අරවා ෙම්වා ගැන කිය කියා හිටපු ෙව්ලාෙව් ෙම්වා කියන්න
තිබුණා. ඇත්ත වශෙයන්ම අපට දැන ගන්න වුවමනා සුබසාධන
කටයුතු-

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

විනාඩියක් ෙදන්න ෙකෝ.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙබොෙහොම
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, අෙප් ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මැතිතුමාෙග්
කථාෙවන් පස්ෙසේ කථා කරන්න ලැබීම ගැන. විෙශේෂෙයන් මම
ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න ෙහේතු වුණු කාරණා
පිළිබඳව ආණ්ඩුෙව් කිසිම ඇමතිවරෙයක් ෙම් දක්වා ෙමොකුත්
කිව්ෙව් නැහැ.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

මම කිව්වා.

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමන්ලාෙග් ෙව්ලාව
අරෙගන එතුමාට කථා කරන්න ෙදන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙග්
ෙව්ලාෙවන් ෙනොෙවයි.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

මාණ්ඩලික පධානියා පත් කර හමුදා තුනම එකතු කරලා තීන්දු
අරෙගන කියාත්මක කරන්න භාර දුන්නා. ෙම්ෙකත් සුබසාධන
නිලධාරිට වඩා Chief of Staff ට ඒ තනතුෙර් තීන්දු ගන්න
පුළුවන්. ෙදවැනි අංශෙය් ඉන්න ෙකනාටත් භාර දීලා තිෙබනවා,
ෙම් වැඩ ටික ශක්තිමත් කරලා ඉස්සරහට ෙගන යන්න පුළුවන්
තීන්දුවක් ගන්න. ෙම්ක තමයි උත්තරය.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

නැහැ නැහැ. ෙමොකුත් කියලා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ, ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා. ෙමච්චර
කාලයක් ශී ලංකා යුද්ධ හමුදාෙව් අධ ක්ෂ (සුබසාධන කටයුතු)
සහභාගි වුණු රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය පනත දැන් සංෙශෝධනය
කරන්ෙන් ඇයි කියලා අපි දැන ගන්න කැමැතියි. ශී ලංකා නාවික
හමුදාෙව් අධ ක්ෂ (සුබසාධන කටයුතු) ෙවනුවට, ශී ලංකා ගුවන්
හමුදාෙව් මාණ්ඩලික පධානියා ෙමතැනට දාලා තිෙබන්ෙන් ඇයි
කියලා අපි දැන ගන්න කැමැතියි. ෙම්වා තමයි ෙම් පනත්
ෙකටුම්පෙත් තිෙබන්න ඕනෑ පධාන කාරණා. ෙමෙහම දමන්න
ෙමොකක්ද ෙහේතුව කියා තිෙබන්න ඕනෑ.[බාධා කිරීමක්] යාපනෙය්
අරවා ෙම්වා කියන්ෙන් නැතුව ෙම්වා කියන්න තිබුණා. ඇත්ත
වශෙයන්ම සුබසාධන කටයුතු පිළිබඳව අපට දැන ගන්න
වුවමනායි.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

විනාඩියක් ෙදන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඕනෑ නම් එතුමන්ලාෙග් ෙවලාව අරෙගන කථා කරන්න ඉඩ
ෙදන්න පුළුවන්. එෙහම නැතුව ගරු නිෙයෝජ
කාරක
සභාපතිතුමනි, මෙග් ෙවලාෙවන් ෙනොෙවයි.

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඒකයි ඒ කාරණය
කිව්ෙව්. අපට පශ්නයක් තිෙබන්නා වූ කාරණා සම්බන්ධව
ෙමතුමාෙගන් මම අහන කල් කිව්ෙව් නැහැ ඇයි ෙහේතුව කියලා.
ෙමොකක්ද ෙම් කරන්න හදන්ෙන්? ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
සංෙශෝධනය කරලා ඇත්ත වශෙයන්ම කරන්න හදන්ෙන්
ෙමොකක්ද? ඇයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්ෙන්? පසු ගිය
කාලෙය් කරලා තිෙබන සුබසාධන කටයුතු ෙමොනවාද? ෙම්වා
ගැන කිසි දැනුවත් කිරීමක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න
ඇමතිවරුන්ට කරලා නැහැ. සමහර ඒවා සම්බන්ධව දැනුවත්
කරලා ඇති. දැනුවත් කරලා තිෙබන ඒවා ගැන කියන්න අද ෙහොඳ
අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් අද ඇවිල්ලා ෙවන ෙවන කාරණා
තමයි කථා කරන්ෙන්. ඒකයි මම පළමුෙවන්ම ඒ කාරණය ගැන
කථා කෙළේ.
දැන් බලන්න. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉතා වැදගත්කමක් තිෙබන
කාරණයක් තමයි ආණ්ඩුව පසු ගිය කාල වකවානුෙව්දී වැඩි
වශෙයන් කථා කළ ඉපෙලෝගම රණවිරු නිවාස පිළිබඳ පශ්නය.
ඉපෙලෝගම රණ විරු නිවාසයක් ලබා දුන්ෙන්, මාසයකට රුපියල්
4,000ක් ෙගවීමටත්, මුළු වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ අටක් වන
ෙලසටත්. ජනාධිපතිතුමා ෙගන්වලා ඉපෙලෝගම නිවාස හයක්
පළමුව විවෘත කරන අන්දම ෙපන්නුවා. ඒ නිවාස හයට ගෘහ
භාණ්ඩ ඊට කලින් දවෙසේ ෙගනැවිත් දැම්මා. ජනාධිපතිතුමා ආපහු
යන ෙකොට බඩු ටික අෙනක් පැත්ෙතන් අරන් ගියා. හැබැයි
ෙපන්නුෙව් ෙම් සියලු නිවාසවලට සියලු ගෘහ භාණ්ඩ සහිතව ෙම්
රණ විරු නිවාස ලබා දුන්නායි කියලා.
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[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා]

ඇත්ත වශෙයන්ම සිද්ධ වුෙණ් ඒක ෙනොෙවයි. නිවාස හයකට
ගෘහ භාණ්ඩ ෙගනැල්ලා, පසුව ඒ නිවාස හෙය් ගෘහ භාණ්ඩ ටික
රෑම ආපසු පටවා ෙගන ගියා. දැන් ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? ටික දවසක් යන ෙකොට ෙම් නිවසක සිවිලිම කඩා
වැටුණා. සිවිලිම කඩා වැටුණාම ෙම් සම්බන්ධව රණ විරුවන්
ෙවනුවට රණ විරුවන්ෙග් බිරින්දෑවරු එකතු ෙවලා සාකච්ඡා
ෙකරුවා. ෙම් සඳහා ෙම්ජර් ජනරාල් කමල් ගුණරත්න මැතිතුමා
ආවා. ෙම්ජර් පීරිස් කියලා මහත්මෙයක් ඉන්නවා. ෙම්ජර් පීරිස්
මහත්මයාට ෙම් කාරණාව ගැන කිව්වාම එතුමා කිව්වා, ගිහින් ෙම්
කාරණය ගැන "සිරස" එක්ක කථා කරන්න කියලා. ඒ
ෙගොල්ලන්ව යැව්වා, ඉපෙලෝගම රණ විරු නිවාසවලින් එහාට. ෙම්
ෙගොල්ෙලෝ ගියා, ගිහිල්ලා කථා ෙකරුවා. කථා කරන ෙකොට
ඇවිල්ලා සිටිෙය් ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි, මාධ ෙව්දීන්.
මාධ ෙව්දීන්ට තමයි අන්තිමට කියන්න සිද්ධ වුෙණ්. පහුවදා උෙද්
ෙම්ජර් ජනරාල් කමල් ගුණරත්න මහත්මයා ආවාම ෙම්
බිරින්දෑවරුන්ෙගන් ඇහැව්වා, "දැන් ඔබලාට තිෙබන පශ්න
ෙමොනවාද?" කියලා. ෙම් ගැන කථා කරපු බිරින්දෑවරියකට අද
අත්ෙවලා තිෙබන ඉරණම ෙමොකක්ද? නාවික හමුදාෙව් එක්
පුද්ගලෙයක්, ගුවන් හමුදාෙව් එක් පුද්ගලෙයක් සහ යුද හමුදාෙව්
ෙදෙදෙනක් ඇතුළු 200කට අධික සංඛ ාවකට ෙම් වන ෙකොට ෙම්
ඉපෙලෝගම රණ විරු නිවාස අහිමි කරලා තිෙබනවා. ඒ ෙවන
ෙහේතුවකට ෙනොෙවයි. ෙහේතුව තමයි ෙම් සම්බන්ධව කථා කිරීම.
තමන්ට තිෙබන පශ්න ටික කථා කළාම ඔවුන්ව අද එළියට දාලා
තිෙබනවා. එතැනින් නතර ෙවලා නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙසේවා අංක 2601870
යටෙත් යුද හමුදාෙව් අවුරුදු 17ක් ෙසේවය කළ ෙක්.එම්.ජී.
විෙජ්රත්න බණ්ඩාර ආබාධිත රණ විරුෙවක්. අද ෙම් රණ විරුවාව
ෙසේවෙයන් අයින් කරලා තියන්න ෙමොකක්ද ෙහේතුව? ෙහේතුව තමයි
වන්නි බල ෙසේනාධිපතිතුමා නිවාස සංකීර්ණයට පැමිණ නිවාස අඩු
පාඩුකම් විමසූ අවස්ථාෙව් එම අඩු පාඩුකම් පැවසීම. ෙමොකක්ද
තිෙබන වරද? ෙජ ෂ්ඨ නිලධාරියකු සමඟ බහින් බස් වීම යන
කරුණු සම්බන්ධව බිරිඳ ෙපළඹවීෙම් ෙචෝදනාව. බිරිඳ ෙපළඹවීෙම්
ෙචෝදනාවට ෙම් කියන හමුදා භටයාව ෙසේවෙයන් අයින් කරලා.
ෙම් බිරිඳ ළමයින් හතර ෙදෙනක් ඉන්න අම්මා ෙකෙනක්. ෙම් යුද
හමුදා ෙසබළා මන්ද මානසිකත්වෙයන් ෙපෙළන්ෙනක්. ඔහුව
ෙසේවෙයන් ඉවත් කරලා තිෙබනවා. ෙමොහු විතරක් ෙනොෙවයි,
විශාල පිරිසක් යුද හමුදා ෙසේවෙයනුත් අයින් කරලා. අවුරුදු
දහහතක් යුද හමුදාවට ෙසේවය කරලා, හමුදා ෙමෙහයුමකදී ඇති
වුණු ආබාධිත තත්ත්වයන් මත මන්ද මානසිකත්වය මතයි ෙම්
ෙසබළා ඉන්ෙන්. ඔහුවත් ෙසේවෙයන් ඉවත් කරලා තිෙබනවා. අද
ඔහුෙග් භාර්යාව හිඟමෙන් යනවා, රුපියල් සියය ෙදසීය ඉල්ලා
ෙගන. මා ළඟටත් ආවා. ඒ අවස්ථාවකදී තමයි මම ඒ
කාන්තාවෙගන් ෙම් ලිපිය ඉල්ලා ගත්ෙත්. මම අහුවා, "ඇයි, ෙම්
සල්ලි ඉල්ලන්ෙන්?" කියලා. ළමයි හතර ෙදෙනක් ඉන්නවා ලු.
ඇය පාෙර් ඇවිදිනවා. මම අහපුවාම තමයි ෙම් විස්තරය කිව්ෙව්.
ශෂින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා -ඌව පළාෙත් පධාන අමාත තුමා
- ලියුමක් ලියනවා, ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට. නැවත
ෙසේවය ලබා ගැනීම යටෙත් එතුමාට ලියනවා. මම ඒ ලිපිය අතට
ගත්තා. ෙම් වාෙග් ලිපි ගණනාවක් ඇමතිවරුන් ළඟට ගිහින්
අරෙගන තිෙබනවා. මම අෙප් රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිෙය්
සභාපතිනියට කියනවා, - එතුමියත් අම්මා ෙකෙනක්. දුක ගැන
දන්නා ෙකෙනක්. - කරුණාකරලා ෙම් ගැන ෙසොයලා බලන්න
කියලා. ඒ අසරණ කාන්තාව අද යන එන මං නැතිව පාෙර්
ඇවිදිනවා; හිඟා කනවා. මම ඒ ෆයිල් එෙක් තිබුණු ලිපිය අතට
අරෙගන පැත්තකට අඬ ගහලා ඇහුවා, "ෙමොකක්ද ඔයාට තිෙබන
පශ්නය?" කියලා. ෙම් රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිෙය් පිහිට ලබන්න
ඕනෑ
ෙකෙනක්.
මම
රණවිරු
ෙසේවා
අධිකාරිෙය්
සභාපතිතුමියෙගන් ඉල්ලනවා, කරුණාකරලා ෙම් පශ්නයට
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මැදිහත් වන්න කියලා. ෙම් යුද ෙසබළාෙග් විස්තර ටික මම
එතුමියට යවන්නම්. ෙමන්න ෙම්ක තමයි ඇති ෙවලා තිෙබන
තත්ත්වය. කථා කළාට වැඩක් නැහැ, ෙම් නිවාස සංකීර්ණෙය්
තිබුණු පශ්න ගැන කථා කළ රණ විරුවන් ෙදසීයකට අධික
සංඛ ාවක් අද ෙසේවෙයන් එළියට දමලායි තිෙබන්ෙන්. ඔවුන් කථා
කෙළේ තමන්ෙග් නිවාස සංකීර්ණෙය් තිෙබන පශ්න. නිවාස
සංකීර්ණෙය් තිෙබන පශ්න ටික කථා කළාමත් යුද හමුදා
ෙසේවෙයන් ඉවත් කරනවා.
විනය පරීක්ෂණ පවත්වනවා. යුද හමුදාෙව් හදිසි අධිකරණයක්
කැඳවලා ඔවුන්ව යුද හමුදාෙව් ෙසේවෙයන් එළියට දමනවා. ඉතින්
ෙමන්න, අද යුද හමුදාවට සලකන විධිය. ඒකයි ෙමතැනදී වැදගත්
ෙදයක් විධියට මා සැලකුෙව්.
අෙප් ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු
සභාෙව් සිටියා නම් ෙගොඩාක් වටිනවා. එතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්?
1992 දී ගාමාරක්ෂකයන් විධියට බඳවා ගත් සිවිල් ආරක්ෂකයින්
38,000ක් සිටියා. ඔවුන් ෙම් යුද්ධය ෙවනුෙවන් දැවැන්ත ෙසේවයක්
කළා.ඒ ෙසේවය ෙවනුෙවන් අෙප් රණවිරුෙවක් පාර්ලිෙම්න්තුවටත්
ආවා. ඒ, අෙප් වීරෙසේකර මැතිතුමා. එතුමා සිටි කාලෙය්
ෙකොෙහොම හරි ෙම් අයව ස්ථීර කරන වැඩ පිළිෙවළක් පටන්
ගන්න කටයුතු කළා. නමුත් දැන් ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා
තිෙබන්ෙන්?
ෙපොලීසිවල හිටපු සිවිල් ආරක්ෂක භටයන් ටික අද ෙගනල්ලා
දමලා තිෙබනවා, තැන් තැන්වල කුඹුරු ෙකොටන්නට. පඬුවස්නුවර
මෙග් ආසනෙය් මම ගිහිල්ලා බැලුවා, ඒ අය පාළුෙවලා ගිය
වත්තක් ෙකොටනවා. ඒ අයට ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ඒ අයට
කියනවා, "ෙමොනවා හරි හදන්න. හැදුවාට පසුව ඒ භාණ්ඩ ටික,
නැත්නම් එළවලු, පලතුරු ටික එවන්න. අපි ඒවා ටික ගන්නම්. "
කියලා. එතෙකොට මා අහන්න කැමැතියි, අඩුම තරෙම් ෙම් අයට
කීයක්ද ෙදන්ෙන් කියලා. දිනකට රුපියල් 405යි. දිනකට රුපියල්
405යි ෙම් අයට ෙදන්ෙන්. ෙම් සිවිල් ආරක්ෂක භටෙයෝ, ෙම් රට
රැක්ක මිනිස්සු. ෙම් අය තමයි අරලගංවිලට ගියාම, අම්පාරට
ගියාම, නැෙඟනහිර පළාතට ගියාම දැවැන්ත ෙසේවයක් කරපු අය;
ෙපොෙළොන්නරුව, අනුරාධපුරය පෙද්ශවල තස්තවාදෙයන් රට
මුදවා ගන්න විශාල ෙසේවයක් කරපු අය. සිවිල් ආරක්ෂක
බලකාෙය් 38,000ක් සිටිනවා.
2012 වර්ෂෙය් පළමුවැනි මාසෙය් 19වැනිදා ජනාධිපතිතුමා
ඇවිල්ලා ෙම් අය සියලු ෙදනාවම කැඳවලා, එම 38,000ටම
කිව්වා, "සියලු ෙදනාවම ස්ථීර කරනවා" කියලා. අද වන තුරුත්
ඔවුන්ට සහනයක් නැහැ. ෙමන්න අද ඇති ෙවලා තිෙබන
තත්ත්වය. ඒකයි මා ඔබතුමන්ලාට කියන්ෙන්. ෙම්වා ෙම්
ෙපෞද්ගලිකව කථා කරන කාරණා ෙනොෙවයි. එතුමා රාජ
ආරක්ෂක පධානියා විධියට - ෙසේනාධිනායකයා විධියට - විතරක්
ෙනොෙවයි, ජනාධිපතිතුමා විධියටත් 2012.01.19 වැනි දින
පකාශයක් කළා, ෙම් අයව ස්ථීර කරනවායි කියලා. හැබැයි, ගිය
සතිෙය් පැවැති ජනාධිපති ජන හමුෙව් දී එතුමා කියනවා, "මට ෙම්
අයව ස්ථීර කරන්න දැන් බැහැ." යි කියලා.
ඉතින් අපි අහනවා, ෙම් 38,000ක් ෙවනුෙවන් කවුද වග
කියන්ෙන් කියලා. ඡන්දයක් එනෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා
ගිහිල්ලා ෙම් අයව පාවිච්චි කරනවා. ඒ අයව ස්ථීර කරනවායි
කියලා ලියුම් ගන්නවා. අරෙගන ඡන්දය ඉවර වුණාට පසුව
ආෙයත් අතහැරලා දමනවා. ෙමන්න ෙම්ක තමයි අද සිදු ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මා ෙගෞරවෙයන් කියන්න කැමැතියි,
කරුණාකරලා ෙම් කාරණය පිළිබඳව සලකා බලන්නය කියලා.
අද බලන්න, ෙපොලීසිය ගැන. දැන් හමුදාෙව් වැටුප් වැඩි වුණා.
දැන් ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින්ට වැටුප් වැඩි වීම සම්බන්ධව විශාල
පශ්නයක් තිෙබනවා. සමහර ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් වැටුප පටන්
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ගන්ෙන් රුපියල් 16,000න්. අද රුපියල් 16,000ක් අරෙගන
ෙපොලීසිෙය් ෙකෙනකුට ජීවත් ෙවන්න තබා නිකම් හිටෙගන
ඉන්නවත් බැහැ. හමුදාෙව් වැටුප් වැඩි කළා. ෙපොලීසිෙය් අයෙග්
වැටුප් වැඩි කෙළේ නැතිවා විතරක් ෙනොෙවයි, අඩුම තරෙමන්
ඇගැයීෙම් සහතිකයක්වත් ෙපොලීසියට දුන්ෙන් නැහැ. හමුදාෙව්
අයට දුන්නා, ඇගැයීෙම් සහතික. යුද්ධයට අදාළව කියාන්විත
ෙසේවයට සම්බන්ධ වුණු අය සිටිනවා. ෙම්වා අවුරුදු ගණනාවක්
ගියාට පසුව තමයි වටින්ෙන්. ඇයි ඒ වටින්ෙන්? තමන්ෙග් දුවලා,
පුතාලාට, මුනුබුරු, මිනිබිරියන්ට තමන්ෙග් සීයා යුද්ධයට ගිහිල්ලා
තස්තවාදෙයන් රට මුදා ගන්න වැඩ කරපු ෙකෙනක් විධියට හඳුනා
ගන්න. ලක්ෂයක් ෙදකක් ඇති ඕනෑ නම් ෙපොලීසිෙය් හිටපු අය.
එතෙකොට යුද හමුදාෙව් හිටපු අයට අගැයීෙම් සහතිකය ෙදනවා,
ෙපොලීසියට ඒක නැහැ.
අද ෙමතැන කවුරුවත් නැහැ. ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාත් අද
නිලධාරි කුටිෙය් නැහැ. ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් කවුරුවත්
නිලධාරි කුටිෙය් නැහැ. ඇමතිවරයාත් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ.
නිෙයෝජ ඇමතිවරයාත් නැහැ, කවුරුවත් ගරු සභාෙව් නැහැ.
කියන්න ෙකෙනකුත් නැහැ. ඒ නිසා ඉතින් අපට දැන් කියන්න
තිෙබන්ෙන්,
අෙප්
ජනාධිපතිතුමාෙග්
දිස්තික්කය
වන
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන අෙප් මහින්ද
අමරවීර ඇමතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම ජනාධිපතිතුමා යටෙත් තිෙබන
වරාය හා මහාමාර්ග අමාත ාංශෙය් නිෙයෝජ අමාත කළුතර
දිස්තික්කෙය් ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මැතිතුමාටත් විතරයි. අඩුම
තරෙම් සම්බන්ධයක්වත් තිෙබන අය. අෙප් නිරූපමා රාජපක්ෂ
නිෙයෝජ අමාත තුමිය ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් සිටිනවා.
අඩුම තරෙම් එතුමියවත් ගිහිල්ලා කියනවා නම් ෙහොඳයි. එතුමියත්
රාජපක්ෂ ෙකෙනක් නිසායි මා කියන්ෙන්. කරුණාකරලා, ෙම්
ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් වැටුප් වැඩි කිරීම සඳහා අවශ කරන
කටයුතු ටික කරන්න. ෙම් හමුදා අතර - යුද හමුදාව, ගුවන්
හමුදාව, නාවික හමුදාව - ගත්තාම ෙපොලීසිය අද දැවැන්ත
අර්බුදයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ඉතාම අඩු මට්ටමක
තමයි අද ෙපොලීසිය වැටුප් ලබන්ෙන්. ඒ නිසා මා කියන්ෙන්,
ෙම්ෙකන් තමයි පශ්න ගණනාවක් ඇති වන්ෙන් කියලා.
අද ෙපොලිස් නිලධාරින්ට තමුන්නාන්ෙසේලා නියම කරලා
තිෙබනවා, එක්ෙකෙනක් ෙකොෙහොම හරි දවසකට නඩු 14ක්
ෙගෙනන්න කියලා. ඒ තමුන්නාන්ෙසේලාට මුදල් මදි නිසා. ඒ නිසා
අද ෙම්ෙගොල්ලන් පාර දිෙග් අෙප් වාහන නතර කරනවා. ෙහෝන්
එක ගැහුවත් වැරැදියි, ලයිට් එක දැම්මත් වැරැදියි, අත දැම්මත්
වැරැදියි, කකුල දැම්මත් වැරැදියි, ෙබල්ට් එක දැම්මත් වැරැදියි,
ෙනොදැම්මත් වැරැදියි. ෙම්වා එකට එකතු කරන තත්ත්වයකට
තමයි අද පත්ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මා කියනවා,
කරුණාකරලා ෙම් සම්බන්ධව අවශ කරන කටයුතු ටික කරන්න
කියලා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මා දැක්කා, ගාල්ෙල්
ෙකොග්ගල camp එක ළඟ පාර අයිෙන් ඇව්ෙරෝ ගුවන් යානයක්
තිෙබනවා. දැන් ඇව්ෙරෝ ගුවන් යානය තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද?
එතැන බාර් එකක් දමන්නයි. ඇව්ෙරෝ ගුවන් යානය ඇතුෙළේ A/C
කරලා. ෙම් ගුවන් යානය අෙප් සිහිවටන. ෙම්ෙකන් ගිහින් තමයි
තස්තවාදින්ට ගැහුෙව් කියලා ෙපන්වන්න තස්තවාදය පරාජය
කරන්න පාවිච්චි කරපු ඇව්ෙරෝ ගුවන් යානය ලස්සණට polish
කරලා පැත්තකින් තබා ඒකට ෙහොඳට සලකන්න ඕනෑ. නමුත්
දැන් ෙමොකද කරන්ෙන්? Camp එකට එහා පැත්ෙත් පාර අයිෙන්
ෙම් ඇව්ෙරෝ ගුවන් යානය ඇතුෙළේ club එකක් දමන්න කටයුතු
කර ෙගන යනවා. ඇව්ෙරෝ ගුවන් යානය ඇතුෙළේ ෙම් club එෙක්
තමයි කට්ටියට ඇවිල්ලා රෑට අඩියක් ගහන්න ෙවන්ෙන්. "මතට
තිත" වැඩසටහන ඒෙක් කියාත්මක කරන්න හදන්ෙන්. ඉතින් මා
අහන්න කැමැතියි, ෙම් සිද්ධ කරන්න හදන වැඩ පිළිෙවළ ෙම්කද
කියලා.
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දැන් බලන්න, අර අෙප් පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මැතිතුමාත්
කිව්ව පරිදි ෙම්ජර් හසිත සිරිවර්ධන අවුරුදු ෙදකක් තිස්ෙසේ
නාරාෙහේන්පිට මිලිටරි ෙපොලීසිෙය් රඳවා ෙගන ඉන්නවා. ඔහුට
විරුද්ධව කිසිම නඩුවක් නැහැ; කිසිම ෙචෝදනාවක් නැහැ. ඒ
සම්බන්ධෙයන් යුද අධිකරණයක් නැහැ. ඔහුට විරුද්ධව කිසියම්
ෙහෝ කියාදාමයක් ෙගන නැහැ. මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වන
දැවැන්ත තැනකටයි රට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත්ම අද ලස්සණ
කථාවක් අපට ඇහුණා. තව ෙපොඩ්ඩකින් ඒක announce කරයි.
සිවෙන්සතුෙරයි
චන්දකාන්තන්
ෙහවත්
පිල්ෙලයාන්
ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙද්ශක විධියට පත් කරලා තිෙබනවා. මා
අහන්න කැමැතියි, තස්තවාදය සම්බන්ධෙයන් උපෙද්ශක විධියටද
ඔහු පත් කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා. තස්තවාදි උපෙද්ශකවරෙයක්
විධියටද පිල්ෙලයාන් පත් කරලා තිෙබන්ෙන්. දැන් තමයි පත්
කෙළේ. ඇයි? නැෙඟනහිර පළාත ඔබතුමන්ලාට ගන්න ඕනෑ නිසා
Sri Lanka Muslim Congress එකටයි, අනික් කට්ටියටයි
ඔක්ෙකොටම අවශ කරන බඩු ටික දුන්නා. පිල්ෙලයාන් හිටපු මහ
ඇමති ෙන්. දැන් ඔහුට ෙමොනවා ෙහෝ කරන්න ඕනෑ. එම නිසා ඔහු
පත් කර ගත්තා, ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙද්ශක හැටියට. ඔහු
ජාත න්තර තස්ත කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශකද කියා මා අහන්න
කැමැතියි. කවුද ඔහු? කාත්තන්කුඩිෙය් මුස්ලිම්වරුන් 52ෙදනකු
ඝාතනය කෙළේ ෙම් පිල්ෙලයාන් කියලායි කිව්ෙව්. එෙහමයි
කිව්ෙව්. ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමා හිනා ෙවනවා.
එතුමා දන්නවා, කාරණය ෙමොකක්ද කියලා. අර, කට වහෙගන
හිනා ෙවන්ෙන්. එතුමා දන්නවා, මුස්ලිම්වරුන් 52ෙදෙනකු
ඝාතනය කෙළේ කවුද කියලා. පිල්ෙලයාන් තමයි ඔවුන්ව ඝාතනය
කෙළේ. එතෙකොට ඒ මුස්ලිම්වරුන් ඝාතනය කරපු එක් ෙකනාෙග්
බලයත් අරෙගන ඔහුව අද ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙද්ශක වශෙයන්
පත් කරලා තිෙබනවා. මා අහන්ෙන්, ඔහු ජාත න්තර තස්ත
කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශකද කියලායි. ඇත්තටම කියන්න ඔහු
කවුද කියලා. [බාධා කිරීමක්] ෙමන්න ෙමතැනට තමයි අද රට
වැටිලා තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙම් රෙට් නීතියට
අත් ෙවලා තිෙබන ඉරණම බලන්න. දැන් අෙප් මර්වින් සිල්වා
මැතිතුමා -

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)

මහතා

(ෙසෞඛ

නිෙයෝජ

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்)

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

Lobby එෙක්දි කිව්ව කථාව කියන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒක තමයි මා කියන්ෙන්. මර්වින් සිල්වා මැතිතුමා මහජන
සම්බන්ධතා පිළිබඳ ඇමති නිසා ඔය වැෙඩ් කර ගන්න පුළුවන්.
එතුමා මහජන සම්බන්ධතා හා මහජන කටයුතු පිළිබඳ ඇමති.
එතුමා ෙහොඳ ඇමතිකමක් දරන නිසා ගෙහේ බැන්ද සමෘද්ධි
නියාමකත් පසුව දා උෙද් කිව්වා, "මම ම ගෙහේ බැඳ ගත්තා"යි
කියලා. ඒ කියන්ෙන් එතුමාෙග් ඇමතිකෙම් තිෙබන
බලපුළුවන්කාරකම. ඒ කියන්ෙන්, මහජන සම්බන්ධතා. පුළුවන්
තරම් සම්බන්ධ වන එක තමයි කරන්න තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඊෙය්ෙපෙර්දා ෙම්ජර්වරයකුට පහර දුන්නා. CCTV camerasවල
සටහන් ෙවලා තිෙබනවා ෙම්ජර්වරයාට ගැහුව බව. ඒ
ෙම්ජර්වරයා ගිහිල්ලා hospital එෙක් admit ෙවලා කියනවා, "මට
ගැහුවා"යි කියලා. එෙහම තිබියදී අද affidavit එකක් ෙදනවා,
"මට කවුරුත් ගැහුෙව් නැහැ"යි කියලා. මාලක ගැහුෙව්ත් නැහැ.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා]

ෙරහාන් ගහලත් නැහැ. භූතෙයෝ තමයි ගහලා තිෙබන්ෙන්. "ඌ
මට ගැහුවා. මට ඌ ගැහුවා." මර්වින් සිල්වා මැතිතුමාෙග්
ඇමතිකෙම් තිෙබන ආශ්චර්යය තමයි මා ෙම් කියන්ෙන්. ෙවන
එකක් ෙනොෙවයි. "බණින්න එපා"යි කියලා එතුමා මට කිව්වා.
"මචං, බණින්න එපා"යි කිව්වා. මා කිව්වා, "බණින්ෙන් නැහැ"යි
කියලා. ඇත්තටම මහජන සම්බන්ධතා පිළිබඳ ෙහොඳ ෙදයක්
එතුමා කර ෙගන තිෙබනවා. එතුමා ගුටි කාපු ෙම්ජර්ෙගන්
affidavit එකක් ගන්නවා, "මට ගැහුෙව් නැහැ"යි කියලා.
ගරු ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමාත් නීතිඥෙයක්.
එතුමාත් දන්නවා. අපි ගිහිල්ලා ෙම් ලියවිල්ල උසාවියට ඉදිරිපත්
කරන්න එපායැ. උසාවියට ඉදිරිපත් කළාම ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඒ
කියන්ෙන් ඔහුට ගහලා නැහැ. නමුත් ඔහුෙග් පළමුවන
පැමිණිල්ෙල් තිෙබනවා, ඔහුට ගැහුවාය කියලා. එතෙකොට
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ෙම්ජර්වරයා ෙබොරු පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත්
කරලා තිෙබන්ෙන්. හරියට නම් දැන් ඔහුට විරුද්ධව නඩු පවරන්න
ඕනෑ. දැන් පුදුම ෙදයක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් ෙම් රෙට්
නීතිය තමන්ට වුවමනා විධියට තළලා, ෙපළලා ගන්න පුළුවන්.
මර්වින් සිල්වා මැතිතුමාෙග් ඇමතිකෙම් තිෙබන ෙගෞරවයක්
විධියටයි මා කිව්ෙව්. නැත්නම් ෙහොඳ නැහැ ෙන්. අපි ෙම් ගරු
සභාවට ඇවිල්ලා කියන්ෙන් ෙවන ෙවන ඒවා ෙන්. එම නිසා
එතුමාෙග් මහජන සම්බන්ධතා පිළිබඳව ඉතාම ෙහොඳ
උදාහරණයක් තමයි, ෙම්ජර්වරයාට ගැහුෙව් නැහැයි කියලා නැවත
ඔහුෙගන් කටඋත්තරය ගන්න එක. හරි ෙෂෝක්. ෙමෙහම දිගටම
කර ෙගන යන්න. ෙහොඳයි.
ෙම් ෙම්ජර්වරයා ගුටි කෑවායින් පස්ෙසේ ඔහුට විරුද්ධව යුද්ධ
හමුදාෙවන් පරීක්ෂණයක් කර ෙගන යනවා, ඔහු ලංකාෙව්
කැසිෙනෝ මුදලාලි ෙකෙනකුෙග් ශරීර ආරක්ෂකවරයා විධියට
හිටියාය කියන එක ගැන. පළමුවන වතාවට තමයි ෙම්ක ෙසොයා
ගත්ෙත්. ෙම් ගැහිල්ෙලන් පස්ෙසේ තමයි අප දැන ගත්ෙත්,
ෙම්ජර්වරු ලංකාෙව් කැසිෙනෝකාරයින්ෙග් අවයව ආරක්ෂා
කරන්නට ඉන්නවාය කියා. දැන් ෙම්ජර් ජනරාල්වරු ෙකොෙහේ
ෙකොෙහේ වැඩ කරනවා ද කියා අප දන්ෙන් නැහැ. ගහන්නම ඕනෑ,
ගුටි කන්නම ඕනෑ ඒවා ෙසොයා ගන්න. ෙද්ශපාලනඥෙයකුෙග්
පුෙතකු ගැහුෙවොත්, ෙද්ශපාලනඥෙයකු ෙදකක් ඇන්ෙනොත් තමයි
ෙසොයා ගන්නට පුළුවන් ඒ ෙම්ජර්වරයා කාෙග් ශරීර ආරක්ෂාව
සඳහා වැඩ කරනවාද කියලා. අප දන්ෙන් නැහැ ෙම් ෙම්ජර්වරයා
කවුද, ෙකොෙහේ වැඩ කළා ද, බුද්ධි අංශෙය්ද කියා. ඔහුට ගැහුවායින්
පස්ෙසේ තමයි ආරංචි වන්ෙන් ඔහු බුද්ධි අංශෙය් ෙකෙනක් කියා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඔහු ෙම්ජර්වරෙයක් කියා ආරංචි ෙවන්ෙන් ඔහුට ගැහුවාට
පස්ෙසේ. එතෙකොට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඔහුෙග් බුද්ධි අංශෙය්
කියාකාරකම්, රාජකාරි පැත්තකට විසි කරලා ඔහුට විරුද්ධව
හමුදාෙවන් පරීක්ෂණයක් කරනවා. එතෙකොට ඔහුට කර ගන්නට
ෙදයක් නැහැ. හමුදාෙව් නීතිෙයන් ඔහුව එළියට දමාවි කියන
භයට ඔහු affidavit එකක් ෙදනවා, මට කවුරුත් ගැහුෙව් නැහැ
කියා. "ඌ මට ගැහුවා. මට ඌ ගැහුවා" වාෙග් වැඩක් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මා තමුන්නාන්ෙසේට
කියන්ෙන් ෙම් රෙට් නීතියට අද අත් පත් ෙවලා තිෙබන ඉරණම
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ගැනයි. නීතිය කියාත්මක කිරීෙම් ඇමතිකම භාර ෙදන්නම
තිෙබන්ෙන් ෙවන කාටවත් ෙනොෙවයි භූතයන්ටයි. එතෙකොට
වැෙඩ් හරියටම ෙකෙර්වි. ෙමන්න ෙමතැනට තමයි අද රට පත්
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. රණවිරු සුබ සාධනය සම්බන්ධව කල්පනා
කළාම ෙම් පහරදීමම රණවිරු සුබ සාධනය සම්බන්ධව ෙහොඳ,
පැහැදිලි උදාහරණයක් බවට පත් ෙවනවාය කියන එක පකාශ
කරමින්
මෙග්
වචන
ස්වල්පය
අවසන්
කරනවා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Hon. Rohitha Abeygunawardena may speak next.
Order, please! Before that, will an Hon. Member propose
the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer to take the Chair?
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ආපදා කළමනාකරණ
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

மஹிந்த அமர ர - அனர்த்த

காைமத் வ

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster
Management)

I propose that the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer do now
take the Chair

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம்.
அஸ்வர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER took the Chair.

[අ.භා. 4.15]

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன ெந ஞ்சாைலகள் பிரதி அைமச்சர்)

ைற கங்கள்,

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Deputy Minister of
Ports and Highways)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1999 අංක 54 දරන පනතින්
රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය පිහිටුවා අද දවෙසේ එම පනතට
සංෙශෝධනයක් ෙගෙනන අවස්ථාෙව්දී, ඒ සම්බන්ධෙයන් එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ඉදිරිපත් කළ අදහස්වලට අප
ඇහුම් කන් දුන්නා. මෙග් මිත ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා
අදහස් ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය
ඉටු කර තිෙබන්ෙන් ෙමොනවා ද, ෙම් රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය
පනතට සංෙශෝධනයක් ෙගොනාෙව් ඇයි කියන එක ගැන අපි
විමසා බැලිය යුතුයි. අපට පැහැදිලිව ෙම් කාරණය මතක්
කරන්නට ෙවනවා. රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය මඟින් කළ
ෙසේවාවට වඩා තවත් පුළුල් වුණු ෙසේවාවක් ඉටු කිරීම සඳහා
නීත නුකූල බලය ලබා ගැනීමටයි අද රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය
පනත සංෙශෝධනයට ලක් ෙවන්ෙන්. වීෙරෝදාර රණ විරුවන්
ෙවනුෙවන් රජයක් හැටියට, ආරක්ෂක අමාත ාශය හැටියට ඉටු
කරන්නට තිෙබන යුතුකම සහ වගකීම ඉටු කිරීෙම් කාර්යය
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සඳහා තමයි ෙම් පනත සංෙශෝධනය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් වී තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය
තුළින් ඉටු වුණු ෙසේවාවන් ගැන අප දන්නවා. නමුත් අද දින
විපක්ෂෙය් එක ගරු මන්තීවරෙයකුෙගන්වත් රණවිරු ෙසේවා
අධිකාරිෙයන් වන ෙසේවාව ගැන කියැවුෙණ් නැහැ. රණ විරුවාට
සුබ සාධනයක් සිදු ෙවලා නැත, රණවිරු ෙසේවා අධිකාරියක්
අවශ
නැත කියන ෙදය තමයි අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ
එතුමන්ලාෙග් කථාවලින් අසන්නට ලැබුෙණ්.
විෙශේෂෙයන්ම රණවිරු ෙසේවා පවුල්වලට නිවාස ලබා දීෙම්දී
ඇති වී තිෙබන පශ්න ගැන කිව්වා. මම දැන් ගරු දයාසිරි
ජයෙසේකර මන්තීතුමාට උත්තර ෙදනවා. ලබා දුන් නිවාසවල
පශ්නයක් තිෙබනවා කියා පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ කියන්ෙන්
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තිතුමනි, නිවාස ලබා දී තිෙබන නිසායි.
නිවාස ලබා ෙනොදුන්නා නම් පශ්නයක් එන්ෙන් නැහැ. එතුමාට
ඉදිරිපත් කරන්නට පශ්නයක් මතු වුෙණ් රණ විරුවන්ට නිවාස
ලබා දී තිෙබන නිසායි.
ඉපෙලෝගම නිවාස ව ාපෘතිෙයන් නිවාස දීලා තිෙබනවා. ඒ
අයෙග් නිවාස අලුත්වැඩියා කරලා තිෙබනවා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි. රණවිරු පවුල්වල ආර්ථිකය ෙගොඩ නැංවීම සඳහා ණය
ආධාර ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ආබාධිත රණ විරුවන්
ෙවනුෙවන් ඔවුන්ට අවශ කරන ෙරෝද පුටු, ඒ වාෙග්ම කෘතිම පාද
ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙමම අධිකාරිය තුළින් කියාත්මක
ෙවනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ වාෙග්ම ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත ාංශය එක්ක අනුබද්ධ ෙවලා විෙශේෂෙයන්ම
ආබාධිත සහ අෙනකුත් රණ විරු පවුල් මහින්ද චින්තනය තුළින්
"දිවි නැඟුම" වැඩසටහනට බද්ධ කර ෙගන ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකය
ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීමට කටයුතු
සූදානම් කරනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
විෙශේෂෙයන්ම මවුපියන් සඳහා මාසිකව දීමනාවක් ලබා ෙදනවා.
මවුපියන් ෙදෙදනා ජීවතුන් අතර ඉන්නවා නම්, එක් අෙයකුට
පමණක් රුපියල් 1,000ක් ලබා දීෙම් වැඩසටහන රණවිරු ෙසේවා
අධිකාරිය තුළින් කියාත්මක ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඔවුන් සිටින
නිවාස තවත් වැඩිදියුණු කර ගන්න, නිවසට අවශ කරන ෙකොටස්
එකතු කර ගන්න රණ විරුවන්ට ඉතාමත්ම අඩු ෙපොලියට ණය
ලබා දීෙම් වැඩසටහනක් කියාත්මක කරනවා. ෙම් වාෙග් විශාල
වැඩ ෙකොටසක් ඒ තුළින් ෙකෙරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂය
කාලෙය් කරපු ෙද්වල් ගැන කියන්න දැන් ෙම් සභාව තුළ ඉතිරි
ෙවලා ඉන්ෙන් මෙග් මිත ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමාත්, ගරු
ෙරෝසි ෙසේනානායක මන්තීතුමියත් විතරයි. කථා කරපු එකම ගරු
මන්තීවරෙයක්වත් දැන් නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
කමක් නැහැ, ෙමතැන ඉන්න ෙදෙදනාට කියමු. හැබැයි, ෙම්
ෙදෙදනාත් දැන් අයිති වන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙනොෙවයි.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

එෙහම නම් ෙකොයි පක්ෂයටද?

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ෙම් ෙදෙපොළ අයිති වන්ෙන්- [බාධා කිරීමක්] කමක් නැහැ, ඒ
මට දැනුණු විධිය. මම දන්ෙන් නැහැ ෙකොයි පාර්ශ්වයට අයිතිද
කියලා. පාර්ශ්වයන් ගණනාවක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] මට
ඒක දැනිලා තිෙබනවා. කමක් නැහැ, ෙකොයි පාර්ශ්වයකට අයිති
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වුණත් කමක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] මට දැෙනන්න පටන් අරන්
ෙගොඩක් කල්. [බාධා කිරීමක්] හැම පැත්ෙතන්ම දැෙනනවා. ඒ
නිසා මම දැන් උත්තර ෙදන්න කැමැතියි.
රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය තුළින් අද කියාත්මක කරන
ෙසේවාවන් ෙමොනවාද කියලා මම ඉදිරිපත් කරන ෙකොට, එක්සත්
ජාතික පක්ෂය; ෙම් මන්තීතුමන්ලා ෙදෙපොළම අයිතියි කියපු ඒ
පක්ෂය රණ විරුවන්ට සලකපු විධිය අපි බලමු. රණවිරු ෙසේවා
අධිකාරිය ඉපෙලෝගම නිවාස සංකීර්ණය හදන ෙකොට, නිවාස
ෙදන ෙකොට, ණය ලබා ෙදන ෙකොට, ඒ වාෙග්ම "අභිමංසල" හදන
ෙකොට, "ෙමත් මැදුර" හදන ෙකොට, රණ විරුවන්ට ෙදන්න
තිෙබන සියල්ලම ෙදන ෙකොට අද ෙම් විධියට විෙව්චන එකතු
කරමින් අපට ෙම් ෙම් ෙද්වල් කරන්න කියලා කියපු යූඑන්පී එක
රණ විරුවන්ට කරපු ෙසේවාව ගැන අපි ෙම් උත්තරීතර
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මතක් ෙනොකෙළොත් ඒක අඩුවක් ෙවනවා.
ඉතිහාසය ෙදස බලන ෙකොට අපි දකිනවා, 2002-2004 අතර
රනිල් විකමසිංහ අගාමාත තුමාෙග් යූඑන්පී ආණ්ඩු කාලය තුළ
ඇති ෙවලා තිබුෙණ් ෙමොන වාෙග් තත්ත්වයක්ද කියන එක. ඒ
ආණ්ඩු කාලය තුළ රණ විරුවන්ට සලකපු විධිය අපි දැක්කා.
ෙලෝකයට ෙපන්වන්ෙන් නැතිව මිෙල්නියම් සිටි නිවාස
සංකීර්ණෙය් තිබුණු, අෙප් රෙට් හමුදාවට අවශ කරන මහ
ෙමොළයක් සතු වුණු බුද්ධි අංශය තමන්ෙග් ෙසේවාව, යුතුකම සහ
වගකීම ඉටු කරන ෙකොට එදා ෙපොලිස් අධිකාරිවරෙයක් හැටියට
හිටපු උඩුගම්ෙපොල මහත්මයාව ෙගන්වලා ඒ බුද්ධි අංශයට අත්
කර දුන් තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා අපි දැක්කා. නීත නුකූලව
රෙට් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් කැප වුණු වීෙරෝදාර රණ විරුවන්
පිරිසක් තමයි බුද්ධි අංශෙය් සිටිෙය්. කලින් කියපු ෙපොලිස්
අධිකාරිවරයා එම නිවාසවලට ගිහිල්ලා ඔවුන්ෙග් සියලුම ෙද්වල්
පරීක්ෂාවට ලක් කරලා, ඔවුන්ව අත් අඩංගුවට අරගත්තා.
අවසානෙය්දී ෙමොකක්ද වුෙණ් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි?
යූඑන්පී ආණ්ඩුෙව් කියාකාරකම් නිසා තුවාන් මුතාලිෆ් වාෙග් අය
ඝාතනය වුණා. තුවාන් මුතාලිෆ්ලාව, බුද්ධි අංශෙය් සිටි වීෙරෝදාර
ෙසොල්දාදුවන්ව, බුද්ධි අංශෙය් නිලධාරින්ව පාර මැද්ෙද් ඝාතනය
කරන්න එදා 2001- 2004 අතර කාලෙය්දී ඉඩකඩ ලබා දුන්නා, අද
ෙම් කථා කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අය. ඒෙකන් නැවතුෙණ්
නැහැ. ඉතිහාසෙය්ම ෙම්වාට උදාහරණ තිෙබනවා. හිටපු කිසිම
නායකෙයකුට අප අෙගෞරව කරන්ෙන් නැහැ.
"ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි
එල්ටීටීඊ එකට අවශ කරන අවි ආයුධ සියල්ලම දුන්ෙන්,
ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් තමයි එල්ටීටීඊ එකට අවශ
කරන මුදල් ටික දුන්ෙන්" කියලා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව රවි
කරුණානායක මන්තීතුමා කියනවා අප අහලා තිෙබනවා. අපට
ඒවා ලිඛිතව ඔප්පු කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ෙම්වා අප
කියපු ෙද්වල්ද? රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිෙයන් කකුලක් ලබා
ෙදන, රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිෙයන් ජීවිතය ෙවනුෙවන් විශාම
වැටුපක් ෙගවන ඒ රණ විරුවාෙග් කකුල අහිමි වුෙණ්, ඒ රණ
විරුවාෙග් ජීවිතය නැති වුෙණ් කවුරු නිසාද? ඒ රණ විරුවා
තමන්ෙග් ෙගදර වත්ෙත් වැඩ කරන්න ගිහිල්ලාද කකුල නැති
වුෙණ්? නැහැ. ඔහු ෙම් රෙට් තස්තවාදය පරද්දලා ෙම් රට ඒකීය
රාජ යක් කරන්න යෑෙම්දී තමයි ඔහුෙග් ඒ කකුල නැති වුෙණ්.
හැබැයි අෙප්ම තිබිච්ච ආණ්ඩු තමයි ඒ රණ විරුවාෙග් කකුල නැති
කරන්න අවශ කරන ආයුධ ටික දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ රණ
විරුවාෙග් ජීවිතය සදාකල් නැති ෙවන්න -ඔහුව මරන්න- අවශ
කරන ආයුධ ටික දීලා තිෙබන්ෙන් යූඑන්පී ආණ්ඩුෙවන්. ඒ විධියට
තමයි සලකලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි ෙම් සැලකීම පුරුද්දකට
ගිහින් තිෙබනවා.
අපට මතකයි, ඒ දවස්වල ආරක්ෂක ෙල්කම් වශෙයන් සිටි
ඔස්ටින් පනාන්දු මැතිතුමා. ෙම් ඔස්ටින් පනාන්දු ෙල්කම්තුමාට
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එල්ටීටීඊ
සංවිධානෙය්
ෙපොලිස්පතිවරයා
-නෙඩ්ෂන්දුරකථනෙයන් කථා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? රජෙය් පධාන
ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයාට ඔහු කථා කරන්ෙන්, "ආරක්ෂක
ෙල්කම්තුමා" කියලාද? නැහැ. නෙඩ්ෂන් එතුමාට කථා කරන්ෙන්
"මචං" කියලා. එෙහම කථා කරපු නෙඩ්ෂන්ලාට ෙහලිෙකොප්ටර්
යානා දීලා ෙකොළඹට එන්න, අවශ ෙවලාවට ඔවුන්ට ආෙරෝග
ශාලාවලට එන්න පවාහන පහසුකම ලබා දුන්නා ෙම් හිටපු
ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා. එෙහම තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය
ඔවුන්ට සැලකුෙව්. දැන් බලන්න ෙම් සැලකීම ෙකොච්චර දුරට
ඇවිල්ලාද කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එල්ටීටීඊ එකත් එක්ක
තිෙබන ගනුෙදනුව ඉවර කරන්න පුළුවන්කමක් තිෙබ්ද? ගරු
ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් දැන් ඉන්නවා.
බලන්නෙකෝ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් ඉඳලා තිබුණු
ෙම් හිතවත්කම, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් අවෙබෝධතා
ගිවිසුමත් එක්ක ඇති ෙවච්ච හිතවත්කම -ඒ තිබිච්ච ෙලන්ගතුකමඊෙය් ෙපෙර්දා ආෙයත් ඉස්මතු වුණා ෙන්.
අප පසු ගිය දා නැෙඟනහිර පළාෙත් පළාත් සභා මැතිවරණය
පැවැත්වූවා. ඒ මැතිවරණෙයන් අප වැඩි ඡන්ද පමාණයක් ලබා
ගත්තා. ෙදවැනියාට දවිඩ ජාතික සන්ධානය ඡන්ද ලබා ගත්තා.
මුස්ලිම් ෙකොංගසයත් ඡන්ද ලබා ගත්තා. බලන්නෙකෝ එක්සත්
ජාතික පක්ෂය අර පරණ නාඩගම, පරණ ෙලන්ගතුකම ආපසු
එළියට දමපු ලස්සණ! "ෙකොන්ෙද්සි විරහිතව අප කැමැතියි
ටීඑන්ඒ සංවිධානයත් එක්ක නැෙඟනහිර පළාෙත් බලය
පිහිටුවන්න" කියලා ඔවුන් කිව්වා. බලන්න, ෙමොනවාද ෙම් සිද්ධ
වන්ෙන්? ෙම් ඇඟ ඇතුෙළේ තිෙබන ෙද්වල්. ඒවා එළියට ඇවිත්
තිෙබනවා. අෙප් වීෙරෝදාර රණ විරුවන්ට පින් සිද්ධ ෙවන්න එදා
ඔවුන් එල්ටීටීඊ එකත් එක්ක එකතු ෙවලා ඊළාම් රාජ යක් ෙගොඩ
නඟන්න හදපු එක කරන්න බැරි වුණා. ඒ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
යුද්ධයට නායකත්වය දීලා ඒ අවශ තාව ඉටු කරපු නිසායි. නමුත්
අද නැවත වතාවක් ටීඑන්ඒ සංවිධානයත් එක්ක එකතු ෙවලා ඒක
කරන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද කියලා බලන්න ඔවුන්
උත්සාහයක ෙයෙදනවා. ටීඑන්ඒ සංවිධානය කවුද කියන එක ෙම්
රෙට් ඉන්න ජනතාව ෙහොඳට දන්නවා. ෙම් රෙට් බහුතර ජනතාව
දන්නවා ටීඑන්ඒ එක ෙපනී සිටින්ෙන් කවුරු ෙවනුෙවන්ද කියලා.
ඔවුන් නැවත සැරයක් එල්ටීටීඊ සංවිධානයක්, එෙහම නැත්නම්
ඊළාම් රාජ යක් ෙගොඩ නැඟීෙම් අවශ තාව ෙවනුෙවන් කැප
ෙවනවාය කියන එක ෙම් රෙට් ඉන්න ෙපොඩි ළමයි පමණක්
ෙනොෙවයි ජාත න්තර පජාවම දන්නවා. ඒක ෙහොඳට දැන ෙගන
තිෙයද්දි තමයි කියන්ෙන්, "අප කැමැතියි ඔය ෙගොල්ෙලොත් එක්ක
එකතු ෙවන්න, අෙන් ඔය ෙගොල්ෙලෝ නැෙඟනහිර කෑල්ල හරි භාර
ගන්න, අෙප් සහෙයෝගය ෙදන්නම්" කියලා. එෙහමයි එක්සත්
ජාතික පක්ෂය අද කටයුතු කරන්ෙන්.
අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා රණ
විරුවන්ෙග් නිවාස ගැන කථා කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙමතුමන්ලා ඉපෙලෝගම රණ විරු
ගම්මානය සම්බන්ධෙයන් කථා කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙම් රණ විරු ගම්මානෙය් නිවාස 1,509ක් තිෙබනවා.
කාමර තුනක්, සාලයක්, කෑම කාමරයක් හා පැන්ටියක් වශෙයන්
සියලු පහසුකම් සහිතව තමයි ෙම් නිවාස 1,509 ෙම් ගම්මානෙය්
හදලා තිෙබන්ෙන්. මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විධියට ෙම්
ගම්මානෙය් නිවාස 1,509ක් විතරක් හදලා නිකම් ඉඳලා නැහැ.
නාගරික පරිසරයක තිෙබන, අවශ කරන සියලු සංවර්ධන
යටිතල පහසුකම් එක්ක තමයි ඒ නිවාස සංකීර්ණය හදලා අවසන්
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිවාස සංකීර්ණයට අවශ කරන කාපට්
පාරවල්, ආෙරෝග ශාලා, බැංකු ශාඛාව, පුස්තකාලය, ඒ වාෙග්ම
තැපැල් කන්ෙතෝරුව හදලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට කිසියම්
ගම්මානයකට, නගරයකට අවශ කරන සියලු ෙද්වල් ඒ
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ඉපෙලෝගම රණ විරු ගම්මානයට ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා.
ඉතින් ෙම්වා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි කියනවා, 'ඒ
ගම්මානෙය් ඉන්න එක රණ විරු පවුලක රණ විරුවකුෙග්
බිරින්දෑෙකෙනක් ඇවිල්ලා, අපට සැලකුෙව් ෙම් විධියටයි, ෙම්
විධියටයි කියලා අපට කිව්වා' කියා. ෙම් අය රණ විරුෙවෝ. ෙම් අය
ෙම් රෙට් තිවිධ හමුදාවට අයිති අයයි. තිවිධ හමුදාවක තිෙබනවා
අපට වඩා ෙලොකු විනයක්. ඒ විනයත් එක්ක ජීවත් විය යුතුයි.
තමන්ෙග් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී ඒ විනයත් එක්ක ගැළෙපන
කමෙව්දයක් පාවිච්චි කළ යුතුයි. අපි කියන්ෙන් නැහැ ඔහු වැරැදියි
කියන එක. නමුත් ගරු මන්තීතුමනි, අපට අද්දැකීම් තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රට 2004 සුනාමි
ව සනයට ලක් වුණාට පස්ෙසේ කළුතර පෙද්ශෙය් කෙතෝලික
පියතුෙමක් ෙගවල් 110ක් හැදුවා මට මතකයි. ෙගවල් 110 හදලා
ඒ කෙතෝලික පියතුමා ඒවා භාර ෙදන්න එනෙකොට, එක්
පුද්ගලයකුට දීපු ෙගදර ෙනොම්මරය ෙවනස් වුණාය කියලා
ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්? ඒ ෙගදර අයිතිකරුවා ඇවිල්ලා
කෙතෝලික පියතුමාට පිහිෙයන් ඇන්නා. ෙමෙහමයි අෙප් රෙට්
ඉතිහාසෙය් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙගවල් 1,509ක් ෙබදන
ෙකොට 9ක් සම්බන්ධෙයන් විෙව්චන තිෙය්වි. සිවිලිම් කඩා ෙගන
වැෙටනවා. දැන් එක මන්තීවරයකු කිව්වා, සිවිලිම කඩා ෙගන
වැටුණා කියලා. රණ විරු ෙගවල්වල විතරක් ෙනොෙවයි. සමහර
ෙවලාවට අෙප් ෙගවල්වලත් සිවිලිම් කඩා ෙගන වැෙටනවා.
සමහර ෙවලාවට, වහෙල් උළු කැටයක් කැඩිලා, පරාල ෙතමිලා,
පරාල දිරුවාම, රීප්ප දිරුවාම සිවිලිම කඩා ෙගන වැෙටනවා.
[බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීමක්] කාමර? [බාධා
කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. අප කියන්ෙන්
ෙම්වා ගැන විෙව්චනය කරද්දී කළ ෙද්ත් අගයන්න කියලායි.
නමුත් කළ ෙද් අගයන්ෙන් නැහැ. අද වීෙරෝදාර රණ විරුවන්ට
ෙකොන්ද ෙකළින් තියා ෙගන ආත්ම ගරුත්වෙයන් යුතුව ෙම් රෙට්
ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම කියනවා අෙප්
රෙට් හමුදාව දැන් කුලී හමුදාවක් කරන්න යනවා කියලා. බලන්න
ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
නැතිව, ෙවනත් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනාවා නම් ඒ වාෙග්
ෙවලාවට කියනවා, රාජ ෙසේවය අකර්මණ යි කියලා. රාජ
ෙසේවකෙයෝ නිකම් ඉන්නවා කියනවා. රජෙය් ෙසේවකයා නිකම්
පඩි ගන්න පුරුදු ෙවලා කියලා ඒ පැත්ත විෙව්චනය කරනවා.
හැබැයි ෙම් විෙරෝදාර රණ විරුවා යුද්ධය අවසන් කරලා ඔහුට
තිෙබන බුද්ධිය, ඔහුෙග් දැනුම රෙට් සංවර්ධනයට ෙයොදවන විට
ඒක වැරැදියි කියනවා නම්, ෙද්ශපාලන න ාය පතය ෙකොච්චර
ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලාද කියන එක අපි අහන්න ඕනෑ
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපි ඇත්ත කියන්ෙන්.
විෙශේෂෙයන්ම, රණ විරුවන්ෙග් ඉංජිෙන්රු බලකාය තුළ
තාක්ෂණ දැනීම තිෙබන ඉතාම ෙහොඳ ඉංජිෙන්රුෙවෝ ඉන්නවා.
අපි ඒ අය ෙම් රෙට් සංවර්ධනයට පාවිච්චි කරනවා. ෙමොකක්ද
ඒෙක් තිෙබන වැරැද්ද? ඒෙක් වැරැද්දක් ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්
එහාට යන ෙකොට ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ අෙප් සෙහෝදර මන්තීතුමා
කියනවා, අෙන් බලන්න, ජයවර්ධනපුර දැන් ෙවන දාට වැඩිය
ෙකොච්චර ලස්සණ ෙවලාද කියලා. අපට මතකයි, එක සැරයක්
අපට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න පුළුවන්කමක් ෙනොතිබුණු හැටි.
නිෙයෝජ මහ ෙල්කම්තුමනි, ඔබතුමාට මතකද? එදා අපට
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න පුළුවන් වුණාද? එදා අපට එන්න බැරි
වුණා පාර්ලිෙම්න්තුවට. ෙමොකක්ද ෙහේතුව? දවස් ෙදකක් එක දිගට
වැස්සා. පාර්ලිෙම්න්තුව යට වුණා. පළමුවැනි වතාවට
ශී ජයවර්ධනපුරෙකෝට්ෙට් පිහිටි පාර්ලිෙම්න්තුව යට වුණා. අපව
ෙගනාෙව් හමුදාෙව් විෙශේෂිත වාහනවලින්. පන්දම් පත්තු කරෙගන
තමයි එදා පාර්ලිෙම්න්තුව පැවැත්වූෙය්. ඒ ගංවතුරට ෙහේතුව වුෙණ්
ෙමොකක්ද ගරු මන්තීතුමනි? ෙහේතුව තමයි අනවසර ඉදි කිරීම් සහ
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අනවසර ෙගොඩ කිරීම්. ජල ෙපෝෂණයට ඉඩ නැහැ. ඒවා
අල්ලාෙගන.
අද ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? අද වන විට ඕනෑම
ෙකෙනකුට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සංකීර්ණෙය් සහ ෙම් මුළු
ජයවර්ධනපුර පෙද්ශෙය් -ෙකෝට්ෙට් ඇතුළු මුළු පෙද්ශෙය්තිෙබන අලංකාරය බලන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම ඒ වැව්වල තිෙබන්න ඕනෑ ජල ධාරිතාවට ගැළෙපන පරිදි
ඒ වැව් ටික හාරලා හදලා තිෙබනවා. අප ජාත න්තරයට ෙලෝකෙය් ෙවනත් රටවලට- ගියාම දකිනවා වාෙග් මිනිසුන්ට
හවසට නිදහෙසේ ඇවිදින්න, ඒ වාෙග්ම තමන්ෙග් පවුෙල් අයට
ඇවිල්ලා විෙනෝදෙයන් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් අද
හදලා තිෙබනවා. ඉතින් ගරු මන්තීතුමනි, එදා යුද්ධයට උර දුන්නු,
හමුදාෙව් හිටපු නිලධාරියකු පාවිච්චි කරලා, ඔහුෙග් දැනුම පාවිච්චි
කරලා ෙම්ක කරගත්තු එෙක් වරදක් ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්?
ඒෙක් කිසිම වරදක් නැහැ. ෙම්වා කියන අය දිව ෙදෙකන් කථා
කරන්ෙන්. ඒ ඉදිකිරීම් දැක්කාම කියනවා, ''ෙහොඳයි ලස්සණයි''
කියලා. හැබැයි ෙමතැනට ඇවිල්ලා කියනවා, අෙප් හමුදාව කුලී
හමුදාවක් කරන්න යනවා කියලා. අෙප් රට විතරක් ෙනොෙවයි,
වියට්නාමය ගත්තත් ෙලෝකෙය් ෙනොෙයක් රටවල් ගත්තත් ඒ රෙට්
හමුදාව තමයි රෙට් සංවර්ධනයට බද්ධ ෙවලා ඉන්ෙන්. එෙසේ බද්ධ
වීෙම් වැරැද්දක් තිෙබනවා කියලා ෙම් රටට ආදරය කරන කිසි
ෙකෙනක් සිතන්ෙන් නැහැයි කියන එක අපි මතක් කරන්න ඕනෑ
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඇහුවා, රණ
විරුවන් ෙවනුෙවන් ෙමොනවාද ෙකරුෙව් කියලා. විපක්ෂ
නායකතුමා ඇතුළු එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලාෙගන්
මම අහනවා, ෙම් රජය වීෙරෝදාර රණ විරුවන් ෙවනුෙවන්
ඉදිකරලා තිෙබන එක ස්ථානයක් බලන්න ඔබතුමන්ලා ගිහිල්ලා
තිෙබනවාද කියලා.
මම අහනවා, ඔබලා අනුරාධපුරෙය් තිෙබන "අභිමංසල"ට
ගිහිල්ලා තිෙබනවාද කියලා. අෙප් ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා
ගිහිල්ලා නැහැ ෙන්ද අනුරාධපුරෙය් හදපු "අභිමංසල"ට? ඇත්තටම
ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න. මම ෙබොෙහොම මිතශීලිව
කියන්ෙන්. ඔබතුමා ඒ පළාතට ගිය ෙවලාවක ෙපොඩ්ඩක්
"අභිමංසල"ට ඇතුළු ෙවලා බලන්න. කකුල් ෙදකම අහිමි ෙවච්ච,
ඇස් ෙදක නැති ෙවච්ච, කන් ඇෙහන්ෙන් නැති ආබාධිත වීෙරෝදාර
රණ විරුවන් ෙගදරට හිර කරලා තබන මානසිකත්වෙයන් අයින්
කරලා, ඔවුන් තමන්ෙග් ෙගදරට ෙවලා තමන්ෙග් බිරිඳ, තමන්ෙග්
අම්මා තාත්තා, තමන්ෙග් මිතයන් එක්ක නිදහෙසේ ඉන්න විධිෙය්
තත්ත්වයක් "අභිමංසෙල්" හදලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අත්තිඩිෙය් ඉදි
කරපු "මිහිඳු ෙසත් මැදුර"ත් ඒ වාෙග්ම ස්ථානයක්. අපි ඒ වාෙග්
තවත් නිෙක්තනයක් අකුරැස්ෙසේ හදනවා. ඉතින් ෙම් ෙමොකක්ද
කරලා තිෙබන්ෙන්? අෙප් ගරු ජනාධිපතිතුමා, ආරක්ෂක ෙල්කම්
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ෙම් කරලා තිෙබන්ෙන් වීෙරෝදාර රණ
විරුවා ෙවනුෙවන් යුතුකම ඉටු කිරීමයි. රණ විරුවා අපි ෙවනුෙවන්
යුතුකම හා වගකීම ඉටු කළා; ෙම් රට ෙවනුෙවන් යුතුකම ඉටු
කළා. ෙම් රෙට් ජීවත් වන සිංහල, මුස්ලිම්, දවිඩ කියන ජන
ෙකොට්ඨාස තුෙන්ම මිනිස්සු ෙවනුෙවන් ජීවිත පරිත ාගෙයන්
වාෙග්ම ඇස්, ඉස්, මස්, ෙල් පරිත ාගෙයන් තමන්ෙග් යුතුකම හා
වගකීම ඉටු කළා. ඒ යුතුකම හා වගකීම ඉටු කරපු රණ විරුවාට
අපි අෙප් පණාමය පුද කළ යුතුයි.
යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ රණ විරුෙවෝ රටට බරක්, යුද
හමුදාව රටට බරක්, නාවික හමුදාව රටට බරක්, ගුවන් හමුදාව
රටට බරක් කියලා අපි කිව්වාද? ඒ අයට විශාම වැටුප් ෙගවන්න
ඕනෑ, ඒක රටට බරක්, අපි රට හදන්න ඕනෑ කියලා අපි
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පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් ෙගනාවාද හමුදාෙව් නිලධාරින් අස්
කරන්න? ෙසොල්දාදුවන් අස් කරන්න? අපි එෙහම පනත්
ෙගනැල්ලා නැහැ. අපි ඔවුන් අස් කරන්න අවශ කටයුතු සූදානම්
කරලා තිෙබනවා කියලා කිසි දවසක අහන්න ලැබිලා නැහැ.
නමුත් අපිට මතකයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට මිනිත්තුවක් ෙදන්න.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් "Regaining Sri Lanka"
කියන වැඩසටහන තුළින් ලක්ෂ හයක් හිටපු රාජ ෙසේවකෙයෝ
ලක්ෂ හතරට අඩු කරන්න පිඹුරු පත් සකස් කළා. අපි එදා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂෙය් අසුන් ෙගන ඉන්න ෙකොට ෙම් සභා
ගර්භෙය්දී "යළි පුබුදමු ශී ලංකා" - "Regaining Sri Lanka" කියන
ෙපොත අපිට දුන්නා. ෙමොනවාද ඒෙක් තිබුෙණ්? ඒෙක් තිබුෙණ්
හිටපු රාජ ෙසේවකෙයෝ ලක්ෂ හය, ලක්ෂ හතරට අඩු කරන
ෙයෝජනා. අද මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා රාජ ෙසේවකෙයෝ
ලක්ෂ 12 දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. පසු ගිය දවස්වල
උපාධිධාරින් 42,000ක් බඳවා ගත්තා. ඉතින් ෙම් වාෙග් යුතුකම්,
වගකීම් අෙප් ආණ්ඩුව ඉටු කරලා තිෙබනවා.
සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය ගැන අද කථා කළා. සිවිල්
ආරක්ෂක බලකාය ගැන ෙම් කථා කරන්ෙන් කවුද? සිවිල්
ආරක්ෂක බලකාෙය් ඉන්න හැම ෙසොල්ලාදුෙවකුෙග්ම ජීවිතට වග
කියන්න ඕනෑ අය තමයි ෙම් කථා කරන්ෙන්. එදා අ.ෙපො.ස.
සාමාන ෙපළවත් සමත් නැති ගෙම් හිටපු අහිංසක දරුෙවෝ සිවිල්
ආරක්ෂක බලකායට බඳවා ගත්තා. ඔවුන් සිවිල් ආරක්ෂක
බලකායට බැඳිලා නැෙඟනහිර පළාත අපට ආරක්ෂා කරලා
දුන්නා. හමුදාෙව් ෙමෙහයවීමක් නැතිව අපි ගම බලා ගන්නම්
කියන යුතුකම ඔවුන් ඉටු කළා. අද ඒ සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය,
බලකායක් විධියට ස්ථාපිත කරලා ඔවුන්ට ෙහොඳ ඇඳුමක් දීලා
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපබරවාරි හතර වැනිදා ගාලු
මුවෙදොර පිටිෙය්දී ෙම් රෙට් නිදහස සමරන ෙකොට සිවිල් ආරක්ෂක
බලකාය අපි ඉදිරිෙයන් යන ෙකොට අපිට සතුටුයි. අපිට ෙලොකු
ආඩම්බරයක් ඇති ෙවනවා අෙප් රටට තවත් හමුදාවක් ඉන්නවා
කියලා. අපි ඒ අය ඒ ෙසේවෙය් ස්ථිර කරනවා. ෙමතුමන්ලා
කියන්ෙන්, පත් කරපු ගමන් එක පාරටම ස්ථිර කරන්න කියලායි.
ෙම් දැන් ස්ථිර කරන්න කියනවා. නමුත් හැම ෙද්ටම කමෙව්දයක්
තිෙබන්න ඕනෑ.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තමන්ෙග් යුතුකම්, වගකීම් ඉටු කරපු
නායකෙයක්. මහින්ද චින්තනෙය් ලියපු ඒවා කියාවට නංවපු
නායකෙයක්. ඒ නායකයා ෙම් සියල්ලම හරියට ඉටු කරන
නායකෙයක්. ඒ නිසා අද ෙම් පනතට ෙගනාපු සංෙශෝධනයත්
එක්ක රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය ශක්තිමත් අධිකාරියක් බවට පත්
ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර ෙවලාවට
කියනවා, "රණ විරු ගම්මාන හදන්න" කියලා. අපි රණ විරු
ගම්මාන හදනවා විතරක් ෙනොෙවයි, රණ විරු ගම්මානයක්
හදනවාට වැඩිය, රණ විරුවන්ෙග් ඥාතීන් ඉන්න, රණ විරුවන්ෙග්
මිතයන් ඉන්න තැන්වලම අද ඒ අයට ෙගවල් හදනවා.
ඒ ෙගවල් ටික හදලා ඒවා විවෘත කරන ෙකොට ඒ පෙද්ශෙය්
පාරවල් ටිකත් හදනවා. ඒ පෙද්ශෙය් පාසලට අවශ සල්ලි ටික
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා ]

ෙදනවා. ඒ පෙද්ශෙය් තිෙබන අෙනකුත් සියලු රාජ ආයතන ටික
ශක්තිමත් කරනවා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක්,
එකිෙනකට බද්ධ ෙවච්ච වැඩ පිළිෙවළක් තමයි අපි වීෙරෝදාර රණ
විරුවන් ෙවනුෙවන් ෙගන යන්ෙන්. ෙම් පනතට අද ෙගන එන
සංෙශෝධනය තුළින් වාෙග්ම, ඊළඟ අය වැය ෙයෝජනාව සම්මත
කරනවාත් එක්කම, ඊළඟ අවුරුද්ෙද්, -2013 අවුරුද්ෙද් - රණ
විරුවන් ෙවනුෙවන් තවත් සුබ සාධන කටයුතු කරන්න පුළුවන්
ශක්තිමත් වැඩ පිළිෙවළක් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව තුළින් කියාත්මක කරනවාය කියන
එක මතක් කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කාලය
ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා. මීළඟට ගරු සුජීව
ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 25ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 4.38]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ගරු
ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන නිෙයෝජ ඇමතිතුමා පකාශ කළා,
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් අදහස් පකාශ කරපු ගරු
මන්තීවරු රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය සම්බන්ධෙයන් කිසිවක්
පකාශ කෙළේ නැති බව. විෙශේෂෙයන්ම රණවිරු ෙසේවා
අධිකාරිෙයන් ෙමොන වාෙග් ෙසේවාවක් රණ විරුවන්ට සිද්ධ ෙවලා
තිෙබනවාද කියන ෙද් සම්බන්ධෙයන් කිසිම සාධකයක් ෙම් ගරු
සභාවට ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැයි කියන විශාල ෙචෝදනාව එතුමා
ඉදිරිපත් කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු රණවිරු ෙසේවා
අධිකාරියට විරුද්ධත්වයක් දක්වමින් ෙහෝ රණවිරු ෙසේවා
අධිකාරිෙයන් යම් ෙසේවාවක් ෙවනවා නම්, ඒ ෙසේවාවට
විරුද්ධත්වයක් දක්වමින් ෙහෝ අදහස් පකාශ කෙළේ නැති බව මම
එතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි. නමුත් ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි, අපි සඳහන් කරන්ෙන් නම්වලට පමණක් ෙම් ෙසේවාව
සීමා කරන්න එපා කියන එකයි. ඒක තමයි අෙප් එක්සත් ජාතික
පක්ෂය ඔබතුමන්ලාට කරන ෙචෝදනාව. ෙමතැන ෙජ ෂ්ඨ
ඇමතිවරු කිහිප ෙදෙනක්ම ඉන්නවා.
ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම යුද්ධය අවසන්
කරන්න ෙම් රට ෙවනුෙවන් ෙම් රණ විරුවන් ෙකොතරම්
පරිත ාගයක් කළාද කියන එක ඔබතුමා දන්නවා. ඔබතුමාෙග්
සෙහෝදරෙයක්වත්, මෙග් සෙහෝදරෙයක්වත්, ජනාධිපතිතුමාෙග්
ෙහෝ ෙවන කවුරු හරි ඇමතිවරයකුෙග් සෙහෝදරෙයෝ ෙහෝ ඥාතීන්
ෙම් යුද්ධෙය් රණ විරුවන් ෙකොටසට වැෙටනවා අපි දැකලා නැහැ.
අපි කථා කරනවා-

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාෙග් -ජනාධිපතිතුමාෙග් සෙහෝදරයාෙග්ජීවිතය ෙබ්රුෙණ් ෙබොෙහොම අමාරුෙවන්.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

අපි කියන්ෙන් ආරක්ෂක ෙල්කම් තනතුර දරන ෙකනකු
ගැනවත්, නැත්නම් හමුදාෙව් යුද භටෙයක් ෙලස කියාන්විතවලට
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ඉදිරිපත් ෙනොවී යම් තනතුරක් දරන ෙකනකු ගැනවත් ෙනොෙවයි.
මම බලෙය් සිටියා නම්, මෙග් සෙහෝදරයකුත් එවැනි ෙවනත්
තනතුරක් සඳහා ෙයොදවන්න ඉඩ තිබුණා. මම කියන්ෙන් ඒ
සාධකය සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි. ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා
යුද්ධය කාලෙය් පිට රට ඉඳලා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා
ජනාධිපති වුණාට පස්ෙසේයි ලංකාවට ආෙව්. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, අපි කථා කරන්ෙන් ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි.
ඒක තමයි අපි ෙවනස කියලා දක්වන්ෙන්. මුල ඉඳලාම ෙම් රෙට්
යුද්ධය ෙවනුෙවන් තමාෙග් ජීවිතය, තමාෙග් පවුල කැප කරපු
පිරිස් හිටියා. අපි කථා කරන්ෙන් අන්න ඒ පිරිස සම්බන්ධෙයන්. ඒ
පිරිස ෙම් සියලු ෙදනාටම වඩා යුද්ධය ෙවනුෙවන් පරිත ාග කරපු
අය. අපි කථා කරනවා, ජනාධිපතිතුමා ගැන. අපි කථා කරනවා,
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්තයා ගැන. අපි කථා කරනවා, ආරක්ෂක
ෙල්කම්තුමා ගැන. ෙම් සියලු උදවියට වඩා යුද්ධය සම්බන්ධෙයන්
පණාම, ඒ සියලු පශංසා හිමි විය යුත්ෙත් මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙකළින්ම යුද්ධයට සම්බන්ධ ෙවලා ඒ යුද්ධයට
තමන්ෙග් අත, කකුල ඇතුළු සියලු ඉන්දියන් කැප කරපු,
තමන්ෙග් ජීවිතය කැප කරපු අෙප් හමුදා ෙසොල්දාදුවන්ටයි.
හැබැයි, අද ඒ පිරිස අගයනවාද කියන එක විපක්ෂෙය් මන්තීවරු
වශෙයන් අපට තිෙබන පශ්නයක්.
විෙශේෂෙයන් ෙමතුමාට කලින් කථා කරපු ඇමතිවරු සඳහන්
කළා, ෙම් රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය ඔස්ෙසේ ෙපොකුරු වැඩසටහන්,
දැයට කිරුළ වැඩසටහන, රණවිරු උත්සව, රණවිරු රැස්වීම්,
නිලධාරි පුහුණු වැඩසටහන්, ජංගම වැඩසටහන්, ගම්මාන
වැඩසටහන්, භාෂා පවර්ධන වැඩසටහන්, නර්තන, සංගීත ආදී
වශෙයන් විවිධාකාර නම්වලින් වැඩ සටහන් කියාත්මක වන බව.
නමුත් අපට දකින්නට ලැෙබන්ෙන් නැහැ, යුද්ධෙය්දී මිය ගිය,
යම් කිසි අවයවයක් අහිමි වුණ, තුවාල ලබපු හමුදා ෙසොල්දාදුවන්ට
ෙම් ආණ්ඩුෙවන් සහනයක් ලබා ෙදන බවක්.
"මහින්ද චින්තනය", "මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම" තුළින්
ෙගොඩක් අදහස් පකාශ කර තිෙබනවා. ඒ වචන සුන්දරයි. අපි
ඒක රචනාවක් ෙලස කිෙයව්ෙවොත්, රණ විරුවා සම්බන්ධෙයන්
විශාල ව ාපාරයක් රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය ඔස්ෙසේ ෙකෙරනවා
ෙන්ද කියලා ඉතාම ෙහොඳ පින්තූරයක් අෙප් දෑස් ඉදිරිෙය්
මැෙවනවා. නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. යුද්ධෙය්දී ආබාධවලට
ලක් වුණ හමුදාෙව් ඉහළ තනතුරු දරන හමුදා නිලධාරින් 9,000ක්
ඉන්නවා. අෙනකුත් අය 1,80,000ක් ඉන්නවා. නාවික හමුදාෙව්
ඉහළ තනතුරු දරන නිලධාරින් 2,500ක් ඉන්නවා. අෙනක්
තනතුරු දරන 50,000ක් ඉන්නවා. ගුවන් හමුදාෙව් ඉහළ තනතුරු
දරන නිලධාරින් 1,500ක් ඉන්නවා. අෙනක් තනතුරු දරන
30,000ක් වාෙග් පිරිසක් ඉන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි,
ෙම් වන විට ෙම් අයෙගන් විශාල පිරිසක් - 24,000ක්- මිය
ගිහිල්ලා.
ෙම් රට ෙවනුෙවන් සන්නද්ධ හමුදාවල සහ ෙපොලීසිෙය්
24,000ක් තමන්ෙග් ජීවිතය පරිත ාග කරලා තිෙබනවා
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. නිකම් කිරි ෙකොස් ෙනොෙවයි.
තමන්ෙග් දරුවා, තමන්ෙග් සෙහෝදරයා ෙම් රට ෙවනුෙවන්
ජීවිතය පරිත ාග කරලා. අවයවයක් පරිත ාග කරලා ෙනොෙවයි.
තමන්ෙග් පරිත ාගය ජීවිතෙයන්, තමන්ෙග් ෙල්වලින් කර
තිෙබනවා. තමන්ෙග් අන්තිම හුස්ම ෙහළලා ජීවිත 24,000ක්
පරිත ාග කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව
ෙනළුම් කුළුණු හදනවා. වියදම රුපියල් ලක්ෂ 2,400යි. ඒ වාෙග්ම
අෙනකුත් විච්චූර්ණ වැඩ ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කරනවා. ඉන්දියාෙව්
ටාටා ආයතනයට ෙකොළඹ මැදින් අක්කර 7ක් ෙදන්න යනවා.
ඒෙක් වටිනාකම පමණක් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රුපියල්
මිලියන 8,400යි. ඒෙක් ඉන්න ජනතාව ෙපොඩි කෑල්ලකට දාලා ඒ
පිරිසට රුපියල් මිලියන 500ක් වියදම් කරලා නිවාස හදලා ෙදන්න
යනවා. ෙම් ආණ්ඩුව වියදම් කරනවා නම් තවත් රුපියල් මිලියන

1483

2012 සැප්තැම්බර් 18

8,000ක් ඉතිරියි. අෙප් රෙට් තිෙබන ඉඩම් ටික පිට රට
ආයතනවලට, පිට රට සමාගම්වලට ශත පහක්වත් අය ෙනොකර
නිකම් ෙදන්ෙන් -ඉන්දියාෙව් ටාටා ආයතනයට- ෙමොන ෙහේතුවක්
මතද? මම එක උදාහරණයක් පමණයි ගන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. ෙම් ඉඩම අවුරුදු 30කට නැත්නම් තමන් හරියි කියලා
හිතන කාලයට ලබා දීලා ෙම් මුදල් පමාණය ආණ්ඩුවට අය කර
ගන්න පුළුවන් නම්, ෙම් මිලියන 8,000ක වාෙග් පමාණෙය්
ආදායම ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. ඒ ඉන්න පිරිසට
රුපියල් මිලියන 500ක ෙගවල් හදලා දුන්නාම රුපියල් මිලියන
8,000ක් ඉතිරියි. ෙම් වාෙග් මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන් එක
ව ාපාරයකින්, එක ෙයෝජනා කමයකින්. ෙම් ආණ්ඩුව ඒ මුදල
ලබා ෙගන අෙප් රණ විරුවන්ට ෙගයක් හදලා ෙදන්න කියා කරලා
තිෙබනවාද?
අනුරාධපුරෙය්, ෙපොෙළොන්නරුෙව් ඡන්ද වැඩ කටයුතු කරද්දී
ෙමතුමාෙග් ආසනයටත් මම ගියා. එහිදී මට එක ෙගදරක කෑමට
යන්න සිදු වුණා. ඒ ෙගදර රණවීර කියලා මහත්මෙයක් තමයි
හිටිෙය්. ඒ මහත්මයාට ඉතාමත් පිළිෙවළට ෙපොඩි ෙගදරක් තිබුණා.
කාමර ෙදකයි. එතුමාෙග් පුතා සහ දියණිය හමුදාෙව්දී මිය ගිහින්.
මට ෙගොඩාක් දුක හිතුණා. මම ඇහුවා, "ඔබතුමන්ලාට ෙම්
යුද්ධෙයන් පසුව ෙමොනවාද හම්බ වුෙණ්?" කියලා. “අපට කිසිම
ෙදයක් හම්බ වුෙණ් නැහැ මහත්මෙයෝ” කියලා කිව්වා. තමන්ෙග්
දියණිය සහ පුතා කැප කරලා ඔබතුමා ෙමොනවාද බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවන්ෙන් කියලා මම අහුවා. මහත්තෙයෝ අපට කුඹුරු කෑල්ලක්
ලබා ෙදන්න පුළුවන් නම්; අපට ෙපොඩි නිවසක් ලබා ෙදන්න
පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. අෙප් පවුෙල් තව හත් ෙදෙනක් ඉන්නවා. ෙම්
ආණ්ඩුෙවන් කුඩා නිෙවස් කැබැල්ලක් ලබා දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි
කියලා කිව්වා. යුද්ධය අවසන් ෙවලා දැන් අවුරුදු තුනක් ගත
ෙවලා. ඔබතුමන්ලා මහ පුරාෙජ්රුවට කියනවා, රණවිරු ෙසේවා
අධිකාරිෙයන් ෙම් වාෙග් ෙසේවාවන් ෙවනවා කියලා. අපි
පිළිගන්නවා. යම් කිසි ෙසේවාවන් ෙවනවා ඇති. සංගීත
වැඩසටහන්, ගම්මාන වැඩසටහන්, භාෂා පවර්ධන වැඩසටහන්
වාෙග් ෙද්වල් ෙවන්න ඕනෑ. ෙම්වා ඉස්ෙකෝලයක ෙපොඩි
පන්තියක සිදු වන සිදුවීම්. අපි ෙම්කට ෙනොෙවයි ඔබතුමන්ලාට
ඇඟිල්ල දික් කරන්ෙන්? ෙම් යුද්ධය නිසා 24,000ක් මිය ගිහින්,
28,04,414ක් තුවාල ලබලා ඒ වාෙග්ම 2,169ක් අතුරුදහන් ෙවලා
තිෙබනවා. ආණ්ඩුවක් වශෙයන් ෙම් පිරිසට ඔබතුමන්ලා
ෙමොනවාද දීලා තිෙබන්ෙන්? ෙගයක් දීලා තිෙබනවා නම්, ෙගයක්
දීලා තිෙබනවා කියලා කට ඇරලා කියන්න. කුඹුරු කෑල්ලක් දීලා
තිෙබනවා නම්, කුඹුරු කෑල්ලක් දීලා තිෙබනවා කියලා කට
ඇරලා කියන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යුද්ධය අවසන් වුණාට පසුව
ෙම් රෙට් රණ විරුවන් ෙවනුෙවන් අපට ෙම් කාර්ය භාරය
කරන්නට පුළුවන්. ෙමොකද, ෙම් රණ විරුවන් නිසා තමයි අද අපි
ගමන් බිමන් යන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට
ඇඟිල්ල දික් කරලා හරියන්ෙන් නැහැ. ආණ්ඩුව තිෙබන්ෙන්
ඔබතුමන්ලා අෙත්. ජනාධිපතිතුමා, අගමැති සහ ඇමතිවරු සියලු
ෙදනා ෙම් සම්බන්ධෙයන් වග කියන්න ඕනෑ. මිය ගිය ෙහෝ
තමන්ෙග් අවයවයක් කැප කළ රණ විරුවන් 55,000ක් වාෙග්ම
අතුරුදහන් වූ කට්ටියත් එක්ක ගත්තාම රණ විරුවන් 57,000ක්
විතර ඉන්නවා. ෙම් වන විට යුද්ධය අවසන් ෙවලා අවුරුදු
තුනහමාරක්, හතරක් ගත ෙවලා. ෙම් අයට ෙගවල් කීයක් දුන්නාද
කියලා ඔබතුමන්ලා හරියට කියන්න. ෙදදහසක් නම් ෙදදහසයි,
තුන්දහසක් නම් තුන්දහසයි, පන්දහසක් නම් පන් දහසයි කියලා
අපට කියන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම සඳහන් ෙනොකර,
ඉපෙලෝගම රණවිරු ගම්මානෙය් ෙමන්න ෙම් ආකාරෙය් පහසුකම්
තිෙබනවා ලු. එතැන ෙගවල් 1,500ක් තිෙබනවා ලු; එතැන කැරම්
ගහන්න පුළුවන් ලු; එතැන නාන කාමර තිෙබනවා ලු. අපි ෙගවල්
1,500ක් ගැන ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්. අපි ඔබතුමන්ලාෙගන්
පශ්න කරලා ෙකළින් අහන්ෙන් ෙමයයි. ඔබතුමන්ලා ෙම්
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යුද්ධෙයන් සියලුම වරපසාද, වාසි ලබා ගන්න උනන්දු ෙවන
ආණ්ඩුවක්. ෙම් යුද්ධය නිසා ෙම් අවුරුදු තුන හතර ඇතුළත
ව ාපාර ෙලෝකෙය් විශාල පිරිසක් රුපියල් ෙකෝටි ගණන් ලාභ
ලබනවා. එෙහම ලාභ ලබන අවස්ථාෙව්දී මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙම් රණ විරුවන්ට, තමන්ෙග් දරුවා කැප කළ
ෙදමවුපියන්ට, ඒ වාෙග්ම තමන්ෙග් අවයවයක් කැප කළ රණ
විරුවාට ඔබතුමන්ලා ෙමොනවාද දීලා තිෙබන්ෙන්? ඒ අයට
ෙමොනවා හරි ෙදන්න ෙම් ආණ්ඩුවට තිෙබන අපහසුතාව
ෙමොකක්ද?
අෙප් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගෙයන් සියයට 2ක් අපි දූෂණය
ෙවනුෙවන් කැප කරනවා. අපි අවුරුද්දකට රුපියල් බිලියන
100ක් වාෙග් පමාණයක් දූෂණයට කැප කරනවා. ෙම්ෙකන්
සියයට 10ක් කැප කරලා ලබා ෙදන්න පුළුවන් නම්, මිය ගිය ෙහෝ
තමන්ෙග් අවයවයක් කැප කළ රණ විරුවන් 55,000ට නිවසක්
ලබා ෙදන්න පුළුවන්. ඒ හිමිකමට ෙම් පිරිසට අයිතියක්
තිෙබනවා. තමන්ෙග් ජීවිතය කැප කළා නම්, තමන්ෙග්
අවයවයක් කැප කළා නම් ෙම් පිරිසට අපි පළමුෙවන්ම ඒ
වරපසාදය අත් පත් කරලා ෙදන්න ඕනෑ. නමුත් එෙහම
වැඩසටහනක් ෙම් ආණ්ඩුෙවන් කියාත්මක කරන්ෙන් නැහැ
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
කථාව තිෙබනවා, රචනාව තිෙබනවා, මහින්ද චින්තනෙය්ත්
සඳහන් වනවා. හැබැයි ඒ සම්බන්ධෙයන් කරපු ෙදයක් නැහැ. ඒ
වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අහපු පශ්නයකට ෙමෙහම උත්තරයක්
දීලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැන්සාඩ්
වාර්තාවකින් තමයි ෙම් ෙකොටස උපුටා ගත්ෙත්.
"ඉපෙලෝගම රණජයපුර නිවාස ව ාපෘතිෙය් නිවාසලාභින්ට
ෙනොමිෙල් නිවාස ලබා ෙදන බවට කිසිදු අවස්ථාවක දැනුම්දීමක්
සිදු කර ෙනොමැති අතර, ඉහත දක්වා ඇති කැබිනට් තීරණය අනුව
එම ව ාපෘතිය යටෙත් ඉදි කළ නිවාස සඳහා පමණක් වාරික
වශෙයන් මුදල් අය කරන අතර, ..."
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව රණ විරුවන් ෙවනුෙවන් කරන
ෙසේවය තමයි ෙම්ෙකන් ෙම් දැක්ෙවන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, තවදුරටත් ෙමෙහම සඳහන්
ෙවනවා:
"ඉපෙලෝගම රණ විරුෙවෝ නිවාසවලින් ඉවත් කර ඇත්ෙත්
තිවිධ හමුදා පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් මඟින් සිදු කළ විනය
පරීක්ෂණයකින් විනය කඩ කළ අය බවට ෙචෝදනා ලැබූ
නිවාසලාභින්ට පමණි."
එතැනට දාපු උදවියත් යම් යම් ෙද්ශපාලන ෙහේතු මත ඉවත්
කරලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම්
ආණ්ඩුවට කියා ගන්න ෙදයක් නැහැ. ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන
නිෙයෝජ ඇමතිතුමාෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ එතුමා ෙපෙනන්නවත්
නැහැ. එතුමා ඇහුවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙමොනවාද ෙම් රණ
විරුවන්ට කෙළේ කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දකුෙණ්
සහ උතුෙර් යුද්ධ ෙදකක් තිෙබද්දි "රණ විරු ගම්මාන" කමය
ෙගනාෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂය. ෙපේමදාස මහත්තයා ඒ දවස්වල
ෙගවල් ලක්ෂ 25ක් හදලා "රණ විරු ගම්මාන" වශෙයන් නම් කර
ආබාධිත රණ විරුවන්ටත් ඒ වාෙග්ම හමුදාෙව් මිය ගිය
ෙසොල්දාදුවන්ටත් ඒ නිවාස ලබා ෙදන්න කියා කළා. හැබැයි
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය් යුද්ධය අවසන් ෙවලා
තිබුෙණ් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ආණ්ඩුව
කාලෙය් යුද්ධය අවසන් ෙවලා තිබුණා නම් ෙම් ෙවන ෙකොට ෙම්
නිවාස කමය තුළින් අඩුම ගණෙන් ෙගවල් 55,000ක් මිය ගිය සහ
ආබාධිත රණ විරුවන්ට අපි හදලා දීලා අවසන්. හැබැයි ෙම්
ආණ්ඩුවට එෙහම කරන්න හැකි ෙවලා නැහැ. ඒ සඳහා වැඩ
පිළිෙවළක්, ඉදිරි දැක්මක් එෙහම නැත්නම් ෙම් රණ විරුවන්ට
ඉදිරිෙය්දී සලකන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන ෙද් සම්බන්ධෙයන්
කථා කරන්නවත් අද ෙම් ආණ්ඩුවට අවස්ථාවක් ලැබිලා නැහැ.
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විෙශේෂෙයන්ම ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන නිෙයෝජ ඇමතිතුමා
කිව්වා, රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිෙය් විශාල ෙසේවාවක්
සම්බන්ධෙයන් අද ෙම් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් වනවා කියලා.
එෙහම ෙදයක් නැහැ. ෙම් සංෙශෝධනෙය් ඇතුළත් වන්ෙන්
රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය සම්බන්ධව නිකම් technical correction
එකක්. ඉදිරි කටයුතු සඳහා අධිකාරිෙය් නම සැකෙසන්න ඕනෑ
ෙකොෙහොමද කියලායි ඒ සංෙශෝධනෙය් තිෙබන්ෙන්. ෙගවල්
20,000ක් ලබා ෙදන්නවත් නැත්නම් ෙගවල් 30,000ක් ලබා
ෙදන්නවත් වැඩසටහනක් ෙම් සංෙශෝධනෙය් නැහැ. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, ඕනෑම සංෙශෝධනයක් කර ගත්තාට කමක්
නැහැ. රණ විරුවන්ට යම් කිසි ෙදයක් ලැෙබනවා නම් ෙම් සඳහා
අෙප් සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා. හැබැයි එෙහම වැඩ පිළිෙවළක්
ෙමහි සඳහන් ෙවලා නැහැ.
විෙශේෂෙයන්ම Millennium City සම්බන්ධෙයන් ෙරෝහිත
අෙබ්ගුණවර්ධන නිෙයෝජ
ඇමතිතුමා කථා කළා. ඒෙක්
නීතිඥවරයා වශෙයන් ඒ සිදුවීම මම ෙහොඳට දන්නවා.
Millennium City සිදුවීෙම්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඇඟිල්ල දික්
කළාට, ඒ අවස්ථාෙව්දී රෙට් ජනාධිපති වශෙයන් හිටිෙය් චන්දිකා
කුමාරතුංග මැතිනිය. බාලසූරිය මැතිතුමා ඒ වැටලීම කළාට පස්ෙසේ
ඉතා අගනා වැටලීමක් බවට එතුමාට ෙලොකු පසාදයක් කළා.
සුමාන හතරක් යනකම් ජනාධිපතිනිය වශෙයන් සිටි චන්දිකා
කුමාරතුංග මැතිනිය ඒ සම්බන්ධෙයන් කිසිම තීන්දුවක් ගත්ෙත්
නැහැ. ඒ අවස්ථාෙව්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ජනාධිපතිවරෙයක්
ෙනොෙවයි සිටිෙය්. ඒ සම්බන්ධෙයන් සියලුම වගකීම් රෙට්
නායකයා වශෙයන් චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය දැරුවා. හැබැයි
අපට ඇඟිල්ල දික් කළා, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් තිබුණා
කියලා. නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ අවස්ථාෙව්දී
රෙට් ජනාධිපති වශෙයන් සිටිෙය් චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය. ඒ
අවස්ථාෙව්දී යම් කිසි අසාධාරණයක් සිදු වුණා නම්
ජනාධිපතිතුමියට ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න හැකියාව
තිබුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අවස්ථාෙව්දී
ෙපොලිස්පතිතුමා, හමුදා නායකයා ෙහෝ කිසිම ෙකෙනක් ෙම්
Millennium City ස්ථානෙය් තිබූ ෙද් සම්බන්ධෙයන් අදහසක්
පකාශ කෙළේ නැහැ. කවුරුත් දන්ෙන් නැහැ, ෙමොකක්ද එතැන
තිබුෙණ් කියලා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ජනාධිපතිනිය වශෙයන් එතුමිය
සියලුම වගකීම් දරන්න ඕනෑ. එෙහම නම් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය
අපට ඇඟිල්ල දික් කරලා හරි යන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි TNA
සංවිධානයත් සමඟ එකතු ෙවලා කියලා කිව්වා. අපට කලින් TNA
සංවිධානයට එකතු වුෙණ් ජනාධිපතිතුමායි. එතුමා තමයි TNA
සංවිධානයට කථා කරලා කිව්ෙව්, "ෙම් පළාත් සභාව හදන්න අපිත්
එක්ක එකතු වන්න" කියලා. ඒ විධියට තමයි ආරාධනා කෙළේ.
රවුෆ් හකීම්ටත් කථා කළා, TNA එකටත් කථා කළා.
ෙදෙගොල්ලන්ටම ෙකොන්ෙද්සි විරහිතව අපිත් එක්ක එකතු වන්න
කියලා කිව්වා. සල්ලි ෙදන්නත් කථා කළා. අන්තිමට TNA
සංවිධානය ඒ පැත්ෙත් මන්තීවරු හංගා ෙගන හිටියා. ඊට පස්ෙසේ
දැන් අපට කියනවා, TNA එකත් එක්ක අපි එකතු වුණා කියලා.
අපි ෙද්ශපාලන වශෙයන් කාට හරි ආරාධනා කරන්න ඇති.
හැබැයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට කලින් ෙම් ආණ්ඩුව
තමයි ඒ පළාත් සභාව හදන්න එකතු වන්න කියලා TNA එකට
ආරාධනා කෙළේ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙපේමදාස මහත්තයා
සල්ලි දීමක් ගැන කථා කළාය කියා, රවි කරුණානායක මහත්තයා
කිව්වා කියලා කිව්වා. මම නම් දන්ෙන් නැහැ, ෙකොෙහේද එෙහම
කිව්ෙව් කියලා. හැබැයි අපි දන්නා ෙදයක් තිෙබනවා. ටිරාන් අලස්
මහත්තයා, මංගල සමරවීර මහත්තයා සහ තව එක්ෙකෙනක් ශීපතී සූරියආරච්චි මහත්තයා- කිව්වා, ෙම් රෙටන් රුපියල් මිලියන
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1,000ක් ෙකොටින්ට දුන්ෙන් කවුද කියලා. එක පශ්නයක් ඇහුවාද?
2005 ජනාධිපතිවරණෙය්දී රුපියල් මිලියන 1,000ක් ෙකොටින්ට
පූජා කළා. ෙම් තුන් ෙදනාෙගන් එක පශ්නයක් ඇහුෙව් නැහැ. ඒ
වාෙග් ෙද්ශ ෙදෝහී කථාවක් කිව්වා නම්, ඒක වැරැදි නම් ෙම් තුන්
ෙදනා අධිකරණයට ෙගනැල්ලා දඬුවම් ෙදන්න තිබුණා. සරත්
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්තයා හුස්ම ගන්නා වාරයක් වාරයක් තිස්ෙසේ
ෙම් ආණ්ඩුව එතුමා හිෙර් දමනවා. එෙහම නම් ෙම් ආණ්ඩුව
රුපියල් මිලියන 1,000ක් දුන්නා කියලා වැරැදි පකාශයක් කළා
නම්, අනිවාර්යෙයන්ම ඒ තුන්ෙදනා ෙගනැල්ලා ඒ සම්බන්ධෙයන්
එතුමන්ලාෙගන් කටඋත්තරයක් අරෙගන එතුමන්ලා හිෙර්
දමන්න තිබුණා, වැරැදි පකාශ කළාය කියලා. හැබැයි කෙළේ නැහැ.
ෙමොකද? කථාව ඇත්ත. මිලියන දාහක් දුන්නා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, අෙප් හමුදාෙව් රුධිරය ගැලුවා නම්, පපුවක් හිල්
වුණා නම් ඒ හිල් වුෙණ් ෙමන්න ෙම් මිලියන දාෙහන් ගත්තු
උණ්ඩවලින්. හැබැයි ඇඟිල්ල දිග් කරනවා, එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මිලියන දාෙහන් තමයි
අන්තිම සටන එල්ටීටීඊ සංවිධානය කෙළේ. 2005 එක්සත් ජාතික
පක්ෂය ඡන්දෙයන් පරාජයට පත් කෙළේ ඒ මිලියන දාහ දීලා.
හැබැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඇඟිල්ල දිග් කරනවා, අපි
අවිආයුධ දුන්නා කියලා. ෙම් මිලියන දාහ සම්බන්ධෙයන් අද වන
තුරු පරීක්ෂණයක් නැහැ. ෙම් මිලියන දාහ සම්බන්ධෙයන් පකාශ
කරපු කට්ටියට විරුද්ධව පරීක්ෂණයක් නැහැ. ෙමොකක්ද ෙම් රෙට්
නීතිය? ෙම් පිරිස යම් කිසි වැරදි කියා මාර්ගයක්, ඒ වාෙග්ම වැරදි
පකාශයක් කළා නම් අනිවාර්යෙයන්ම අධිකරණෙයන් දඬුවම්
ෙදන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම
ෙනොෙදන්ෙන් කථාව ඇත්ත නිසා. ෙමොකද අත් අඩංගුවට ගත්තා
නම් ගිරව් වාෙග් කියවනවා ෙකොෙහොමද මිලියන දාහ දුන්ෙන්
කියලා. ෙමොන බෑග් එෙකන්ද දුන්ෙන්, ෙමොන ෙගෝනිෙයන්ද
දුන්ෙන්, කාටද දුන්ෙන් කියලා කියනවා. අන්න ඒ නිසා ෙම්
ආණ්ඩුවට ඒ සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් කර ගන්න හැකියාවක්
නැහැ. ෙමොකද කථාව ඇත්ත.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි සිවිල්
ආරක්ෂක භටයින් සම්බන්ධෙයන් පකාශ කළා. ෙම් ආණ්ඩුව එක
පැත්තකින් ජනතාවට කථා කරනවා. අනික් පැත්ෙතන් ජනතාවට
ෙවන උත්තරයක් ෙදනවා. රණ විරු මහෙතක් ජන හමුෙව්දී
ජනාධිපතිතුමාෙගන් ඉතා පැහැදිලි පශ්නයක් ඇහුවා. මම වාහෙන්
යන ෙකොට ෙර්ඩිෙයෝ එෙකන් ෙමය ඇහුවා. ඉතා උනන්දුෙවන්
මම අහෙගන හිටියා, ජනාධිපතිතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන් කියලා.
එතුමාෙගන් රණ විරු මහත්මෙයක් පශ්නයක් ඇහුවා.
"ඔබතුමන්ලා ෙම් යුද්ධය කාලෙය්දී අෙප් සිවිල් අරක්ෂක භටයින්
විශාල ෙකොටසක් පාවිච්චි කළා, ඉදිරියට දැම්මා, ජීවිතය කැප
කළා, හැබැයි ෙම්ක අවසන් වුණාට පස්ෙසේ සිවිල් ආරක්ෂක
භටයින්ට කිසිම සහනයක් නැහැ, ඔබතුමා ෙමොකක්ද ෙදන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වන සහනය" කියලා. එතුමා කිව්වා, "මට නම්
උත්තරයක් ෙදන්න බැහැ"යි කියලා. ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ
මහත්මයාට ඒකට උත්තරයක් ෙදන්න කියලා කිව්වා. එතුමා එහිදී
කිව්ෙව් "අපි පුළුවන් තරම් දුරට විශාම වැටුප් ෙදන්න සකසලා
තිෙබනවා, ෙමතැනින් එහාට අපට කියාත්මක ෙවන්න අමාරුයි,
විශාල පිරිසක් ඉන්න නිසා" කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකාව සියලු ෙද්වල්
අංගසම්පූර්ණව කරන්න පුළුවන් දියුණු රටක් ෙනොෙවයි කියලා
අපි පිළිගන්නවා. අපි කියන්ෙන් නැහැ, ෙම් පිරිසට ඉල්ලන
ඉල්ලන ෙද්වල් හැම ෙදයක්ම ෙදෝත පුරා ෙදන්න පුළුවන් කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි අපි අද ජීවත් ෙවන්ෙන්,
අපි අද හුස්ම ගන්ෙන් ෙම් සිවිල් ආරක්ෂක භටයින් වාෙග්ම ෙම්
හමුදාවට පින්සිද්ධ ෙවන්නයි. යම් කිසි සංවර්ධනයක් ලබනවා
නම්, යම් කිසි අඩියක් අපි ඉස්සරහට තියනවා නම් ඒ තියන්ෙන්
අෙප් රණ විරුවන්ෙග් රුධිරය, ඒ රණ විරුවන්ෙග් දහඩිය කියන
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ෙම් සියල්ල පාගාෙගනයි. එෙහම නම් අපට වග කීමක් තිෙබනවා,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙවන කාට ෙනොකළත් කමක්
නැහැ. ජනරාල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාට විශාල
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිබුණා. එතුමා ඉවත් ෙවන්න කලින්, එතුමාව
පන්නන්න කලින් එතුමා ෙම් රණ විරුවන්ට විශාල ෙසේවයක්
කළා. මම එතුමාව ඒ සම්බන්ධෙයන් අගය කරනවා. නමුත්
එතුමාට ඒ ෙසේවය දිගටම කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් නැහැ.
එතුමාට අවස්ථාව ෙනොලැබුණා වුණත් ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාත්
හමුදාෙව් හිටපු ෙසොල්දාදුෙවක්. එතුමාෙග් අනුමැතිය ඇතිව ඉදිරි
අනාගතෙය්දී ෙම් කටයුතු සිදු ෙවයි කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු
වනවා.
අපි විෙව්චනාත්මකව කථා කරන්ෙන් ඊර්ෂ ාවට ෙනොෙවයි;
නැත්තම් තරහකට ෙනොෙවයි. අනිවාර්යෙයන් ආණ්ඩුවක්
වශෙයන් ඔබතුමන්ලාට වග කීමක් තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. ෙපොදු රාජ මණ්ඩලීය රැස්වීම්වලදී අපි ඉතා
උජාරුෙවන් කිව්වා, "ෙම් රෙට් අපි ෙකොෙහොමද යුද්ධය ඉවර
කෙළේ" කියලා. ශීතල කාමරවල කෑම කන්න අපට ඒ අවස්ථාව
ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රණ විරුෙවෝ. අපි කියනවා ෙම් රෙට්
අපි ෙකොෙහොමද යුද්ධය අවසාන කෙළේ කියලා.
ෙමතැන ඉන්න තරුණ මන්තීවරු ෙදෙදෙනක් මාත් එක්ක
ඇෙමරිකාවට යන්න සම්බන්ධ වුණා. එහිදී අපි ආඩම්බරෙයන් ෙම්
ගැන කථා කළා. ජනාධිපතිතුමා, ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා සහ සරත්
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා යුද්ධය සම්බන්ධෙයන් ගත්තු සියලු
පියවරවල්වලට විපක්ෂෙය් මන්තීවරු වශෙයන් අෙප් සහෙයෝගය
ලබා දුන්නා. අපි කිව්වා ඇෙමරිකාවට, ෙම්කට ඇඟිලි ගහන්න
එපාය කියලා. අෙප් හමුදාෙව් සියලුම ෙසොල්දාදුවන්ට අපි
සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා, තමන්ෙග් ෛධර්යෙයන් ගත්තු සියලුම
තීන්දු සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු වශෙයන් වාෙග්ම
රෙට් පුරවැසිෙයෝ වශෙයන් අපි වග කියනවා කියලා. හැබැයි ෙම්
යුද්ධය අවසාන කළාට පස්ෙසේ අපට එෙහම ආඩම්බරෙයන්
කියන්න බැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
ෙම් රෙට් සංවර්ධනය සම්බන්ධෙයන්, ෙම් රෙට්
පජාතන්තවාදය සම්බන්ධෙයන්, ෙම් රෙට් යහ පාලනය
සම්බන්ධෙයන්, ෙම් රෙට් අධිකරණයට බාධා කිරීම
සම්බන්ධෙයන් ෙම් ආණ්ඩුව ගන්නා තීන්දු තීරණ සම්බන්ධෙයන්
අපට සෑහීමට පත් ෙවන්න බැහැ. ආපසු රණ විරුවන්ෙග් ෙදසට මා
ෙයොමු වන්නම්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2012.09.06 වැනිදා "මව්බිම"
පත්තරයට අෙප් රෙට් නිවාස ඇමතිවරයා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?
ඉතාමත් දහඩිය මහන්සිෙයන්, දුප්පතාෙග් දහඩිය මහන්සිෙයන්
පත් වුණු ඇමතිවරෙයක් තමයි ගරු විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා.
දුප්පතාෙග් දුක ෙහොඳට දන්න අෙප් ඇමතිවරෙයක් ගරු විමල්
වීරවංශ ඇමතිවරයා. හැබැයි එතුමාට අද ඒ දුක අමතක ෙවලා
තිෙබනවා. එතුමාට ඒ දුප්පත්කම අද අමතක ෙවලා තිෙබනවා.
ෙමොකක්ද එතුමා කියන්ෙන්?
"'ෙගවල් නැත්නම් වදන්නද කියන්ෙන්?' යැයි කියමින් ඇමැති
විමල් රණවිරු මාතාවක් පන්නා ගනී". ෙමතුමන්ලාෙග් ජාත ාලය
ෙම්ක තමයි. විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා නැති නිසා මා එතුමා ගැන
වැඩි වශෙයන් කතා කරන්ෙන් නැහැ. එතුමා යුද්ධය ගැන ඉතා
උනන්දුෙවන් කථා කරපු ඇමතිවරෙයක්. හැබැයි ෙකළ
ෙබෝලයක්වත් එල්ටීටීඊ සංවිධානයට ගහලා නැහැ. එෙහම නැති
එෙක් අඩුම ගණෙන් නිවාස ඇමතිවරයා වශෙයන් පත් වුණාට
පස්ෙසේ ෙම් රණ විරුවන්ෙගන් ඉල්ලීමක් වුණාම ෙත් එකක් දීලා ඒ
රණ විරු මාතාව ෙගන්නැලා පැහැදිලි කරලා ෙදන්න ඕනෑ ෙන්ද,
ඇයි අපට ෙගවල් ෙදන්න බැරි, අෙප් ෙනොහැකියාව ෙමොකක්ද
කියලා. පන්න ගන්න එක ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. ආණ්ඩුෙව්
ඉහළම තැනින් එන පණිවුඩය තමයි අද ඒ ඇමතිවරයාෙගන්
ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොනවාද ෙම්
හදා තිෙබන ෙගවල්. ඒ ගැන පශ්නයක් අහලා තිෙබනවා. ගරු
ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා තමයි ගරු තිස්ස අත්තනායක

1488

මන්තීතුමා ෙවනුවට ඒ පශ්නය අසා තිෙබන්ෙන්. "අපි ෙවනුෙවන්
අපි කළමනාකරණ මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය මත මහනුවර,
කුරුණෑගල, මාතර, හම්බන්ෙතොට, ෙමොනරාගල, බදුල්ල හා
ගාල්ල දිස්තික්ක හත අටක රණ විරු නිවාස ව ාපෘතිය මඟින්
නිවාස 162ක් අපි අවසන් කර ඇත." කියා එහිදී කියා තිෙබනවා.
නිවාස 162ක් හැදුවාය කියනවා. ලැජ්ජා නැහැ. යුද්ධය අවසන්
ෙවලා අවුරුදු හතරක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. රණ විරුවාෙග් පිට
උඩ තමයි ෙමතුමන්ලා යන්ෙන්. රණ විරුවා පාවිච්චි කරලා තමයි
හැම ඡන්දයක්ම දිනන්ෙන්. පිට රටවලට උජාරුව ෙපන්වන්ෙන්
රණ විරුවා පාවිච්චි කරලායි. හැම සංවර්ධනයක්ම, හැම
ෙපෝඪාවක්ම, හැම වංචාවක්ම, හැම දූෂණයක්ම කරන්ෙන් රණ
විරුවා පාවිච්චි කරලායි. හැබැයි ෙම් ආණ්ඩුව ෙමොනවාද රණ
විරුවන්ට දීලා තිෙබන්ෙන්? ඉන්දියාෙව් "ටාටා" ආයතනයට
විශාල ව ාපෘති ෙදනවා. වටිනාකම මිලියන 8500යි. අෙප් රෙට්
වටිනා ඉඩම් නිකම් ෙදනවා. ගාලු මුවෙදොර අක්කර 5 බැගින්
ඉඩම් ෙදකක් දීලා තිෙබනවා. ෙකොහාටද ෙම් මුදල් යන්ෙන්? එක
ඉඩමකින් මිලියන 8000කුත්, තව ඉඩමකින් මිලියන 7500ක්
හම්බ කරනවා නම්, ෙමච්චර කථා කරන ෙම් ආණ්ඩුවට ඒෙකන්
සියයට 10ක් වියදම් කරලා රණ විරුවන්ට අවශ ෙගවල් ටික
හදා ෙදන්න බැරි ඇයි? අපි ඔබතුමන්ලාෙගන් අහන්ෙන් මිය ගිය
25,000ක් - [බාධා කිරීමක්]

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர )

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

කිසිම ඉඩමක් ෙනොමිලෙය් ෙදන්ෙන් නැහැ.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මම දන්නවා, ෙනොමිෙල් ෙනොෙවයි. අවුරුදු 99කටම නිකම්
ෙදන්ෙන්. අවුරුදු 99කටම ආණ්ඩුෙවන් කිසිම මුදලක් අය
කරන්ෙන් නැහැ. අක්කර 7ක් අවුරුදු 99කට කිසිම මුදලක් අය
ෙනොකර නිකම් ෙදනවා. අපි ෙම්වා තරහට කියනවා ෙනොෙවයි,
ඇමතිතුමනි. අපි කියන්ෙන් ආණ්ඩුවට මුදලක් ගන්නය කියන
එකයි. ෙමොකද, ෙම්වා වටිනා ඉඩම්. අවුරුදු 100ක් කියන්ෙන්
අෙප් ජීවිත කාලය ඇතුළත ඒ කිසිම ෙදයක් ආපසු ලබා ගන්න
පුළුවන් කාලයක් ෙනොෙවයි. සින්නක්කර විකුණනවා වාෙග්
ෙදයක් තමයි අවුරුදු 100කට දුන්නාය කියන්ෙන්. අවුරුදු 100කට
ෙදනවා නම් අඩුම ගණෙන් මිලියන 8000ක් වටිනා ඉඩමකින්
මිලියන 5000ක් අරෙගන මිලියන 3000ක් වියදම් කරලා රණ
විරුවන්ෙග් ෙගවල් ටික හදා ෙදන්න තිබුණා. අපට ඕනෑ නැහැ,
රටට ඕනෑ නැහැ. අඩුම ගණෙන් තමන්ෙග් ජීවිතය ෙම් රට
ෙවනුෙවන් කැප කරපු ඒ රණ විරුවන්ෙග් අම්මාලා, තාත්තලා අද
ඉන්න තැනක් නැතිව දුකින් ජීවිතය ගත කරනවා. ඒ වාෙග්ම
ෙම් යුද්ධය ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් අවයව කැප කරපු ඒ ආබාධිත
ෙසොල්දාදුවන්ට අද සාමාන ජීවිතයක් ගත කරන්න බැහැ. ඒ
අයට ෙමොනවාද ෙදන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් අෙපන් අහනවා, ඔබතුමන්ලා ෙමොකටද කෑ ගහන්ෙන්
කියලා. රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය මඟින් සුබ සාධනය
සම්බන්ධෙයන් සංගීත වැඩසටහන් ආදී ෙනොෙයකුත් වැඩසටහන්
පවත්වනවා ඇති.

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඔය වග කීෙමන්ද කියන්ෙන් සත
පහක්වත් අය කරන්ෙන් නැතිව අනූනව අවුරුද්දකට "ටාටා"
ෙකොම්පැනියට ෙම් ඉඩම් ෙදනවාය කියලා?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

වගකීෙමන් තමයි කියන්ෙන්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ෙකොෙහන්ද දීලා තිෙබන්ෙන්?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මම උත්තර ෙදන්නම්.

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

එෙහම දීලා නැහැ.

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මම උත්තර ෙදන්නම්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඉඳ ගන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නඩුවට ෙපනී සිටින්ෙන් මමයි.
අධිකරණෙය්දී සඳහන් කර තිෙබනවා, අවුරුදු 99කට ඉන්දියාෙව්
"ටාටා" ආයතනයට ෙම් ඉඩම් බදු ෙදනවාය කියා. ඊට අදාළ සියලු
ඉදි කිරීම් මිලියන 60ක්, 70ක් තරම් සුෙඛෝපෙභෝගී ඒවා.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ඒ ගනුෙදනු කරන පමාණයන් සම්බන්ධ කිසිම ෙදයක් නැද්ද?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔක්ෙකොම ආදායම යන්ෙන් "ටාටා" ආයතනයටයි ගරු
නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි. ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශයට අදාළ වුණත්
ඔබතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් දන්ෙන් නැතිව ඇති. හැබැයි නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් තමයි ෙම් කටයුතු සිද්ධ ෙවන්ෙන්.
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය දැනට ඒකට ඉදිරිපත් ෙවලා නැහැ.
ෙම්වා අපි තරහට කියනවා ෙනොෙවයි. ෙම්ෙක් අවුරුදු100ක්,
150ක් තිස්ෙසේ ෙම් ඉඩම් අයිතිව සිටි පිරිෙසේ පවුල් 500ක් ඉන්නවා.
ඒ අයට ෙම් ඉඩෙමන් වර්ග අඩි 400ක් තිබුණා නම් ඒ වර්ග අඩි
400ට හරියන්න මහල් නිවාසයකින් ෙකොටසක් ලබා ෙදනවා. ඒක
තමයි "ටාටා" ආයතනය අපට ලබා ෙදන -

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

තමයි පරතරය. ෙගවල් ලබා දීම සඳහා ෙයොදා ගන්ෙන්
අක්කරයයි. අක්කර 6ක් අවුරුදු 100ක් "ටාටා" ආයතනයට
ෙදනවා. ඒ සියලුම ආදායම් ලබා ගන්ෙන් "ටාටා" ආයතනයයි.
ඔබතුමන්ලා ෙම්වා නිවැරදි කරන්න. අපි කරන්ෙන් ඉදිරිපත් කිරීම
පමණයි. ඔබතුමන්ලාට ෙම් ගැන දැනුම තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ல
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மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ඔබතුමා ෙම්ෙකන් ෙවනත් පණිවුඩයක් ෙදන්නයි හදන්ෙන්.
ඒකයි මම ෙම් වරද නිවැරදි කරන්ෙන්. එතැන ඉන්න පිරිසට
නිවසක් හදා ෙදන සම්පූර්ණ ආෙයෝජනය කරන සමාගමක් බවට
පත් ෙවන, ගිවිසුම තුළ තිෙබන අනික් කරුණු ගැන ඔබතුමා
සඳහන් කරන්ෙන් නැහැ.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, මෙග් කථාවට බාධා කරන්න
එපා. කිසිම කරුණක් නැහැ, කිසිම කරුණක් නැහැ. මම ඒ නඩුෙව්
ෙපනී සිටිනවා. මමයි ඒ නඩුෙව් නීතිඥතුමා. එහිදී සඳහන් කෙළේ
"ටාටා" ආයතනෙයන් සිදු කරන්ෙන් ෙමහි සිටින 500ක පිරිසට ඒ
අයට තිෙබන ඉඩ පමාණෙය් ෙගයක් ලබා ෙදන එක පමණයි.
ඒකට වැය ෙවන්ෙන් මිලියන 500යි නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි. අපි
ෙම්ක ගණනය කරලා තිෙබනවා. වර්ග අඩියකට මිලියන 2500ක්
ගණෙන් ගණන් බැලුෙවොත් ඒ ෙගවල් ටිකට වැය ෙවන්ෙන්
මිලියන 500යි. හැබැයි ඉඩෙම් වටිනාකම මිලියන 8,500යි. ෙම්ක

ෙකොෙහේවත් නැති පිට රට ආයතනයකට ෙමය දීලා තිෙබනවා.
ෙමය ලංකාෙව් ආයතනයකට ලබා ෙදන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි.
එෙහම නැත්නම් ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් අනුගමනය කරන්න
තිබුණා. අඩුම ගණෙන් ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් අනුගමනය
කරන්න.
ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුගමනය කෙළොත් අපට ෙහොඳ වට්ටමක්
ලැෙබ්වි. එෙහම ෙනොකර රණ විරුවන්ට කිසිම සහනයක් ලබා
ෙනොදී තමයි කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. කුඹුරු ඉඩමක් ලබා දීලා
නැහැ; ආෙයෝජන අවස්ථාවක් ලබා දීලා නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඉපෙලෝගම
රණ විරු ගම්මානය ගැන සඳහන් කළා. ඒෙකත් නිවාස ලබා දීලා
තිෙබන්ෙන් මුදල් අය කරලායි. ඔබතුමන්ලාෙග් රජය සියලු
පහසුකම් සපයා ෙගන තිෙබන්ෙන් රණ විරුවන් මඟිනුයි.
ඔබතුමන්ලාෙග් සියලු ව ාපාර, සියලු ආෙයෝජන කටයුතු -ෙම්
සියලු ෙද්වල්- රණ විරුවාෙග් කර මතිනුයි කර ගන්ෙන්. එෙහම
නම් ඔබතුමන්ලාට වගකීමක් තිෙබනවා, ෙම් රෙට් කාට නැතත්
රණ විරුවන් ෙවනුෙවන් යුතුකම් ඉටු කරන්න. ෙමොකද, රණ
විරුවන් තමයි ඔබතුමන්ලා අපට ඔය සඳහන් කරන ඉදිරි
අනාගතෙය් ෙම් රට ආසියාෙව් ආශ්චර්ය බවට පත් කිරීම ගැන
සිහින මවන්න පුළුවන් අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම
නම් ඔබතුමන්ලා අෙප් ඇස්වලට වැලි ගහන්ෙන් නැතිව, එක්සත්
ජාතික පක්ෂයට ඇඟිල්ල දිගු ෙනොකර තමන්ෙග් වගකීම
හරියාකාරෙයන් ඉටු කළ යුතුයි. ෙම් රෙට් සිදු වන දූෂණ,
ෙපෞද්ගලික ව ාපාරිකයින් ලබන පෙයෝජන, මීට සම්බන්ධව
ආණ්ඩුෙව් ඇතැම් පිරිස් ලබන පෙයෝජන, වාසිසහගත තත්ත්වයන්
නවත්වලා පළමුෙවන් තමන්ෙග් යුතුකම රණ විරුවා ෙවනුෙවන්
ඉටු කරන්නය කියන එක ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! On behalf of all the Members in this
House, I welcome the Members of Parliament and the
Senate of the Republic of Afghanistan, who are now
present in the Gallery. I would also say in their own
language, “Ahlan wa Sahlan”. Thank you.
[අ.භා. 5.04]

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ආපදා කළමනාකරණ
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

மஹிந்த அமர ர - அனர்த்த

காைமத் வ

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster
Management)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාමත් වැදගත් පනත්
ෙකටුම්පතක් පිළිබඳව අද දින පැවැත්ෙවන ෙම් විවාදයට මා
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සම්බන්ධ වන්ෙන් ඉතාමත් කැමැත්ෙතනුයි. මෙග් කථාව
ආරම්භෙය්දීම මා සඳහන් කළ යුතු ෙවනවා, මට ෙපර කථා කළ
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා රණ විරුවන් විසිහතරදහසක් මිය
ගිය බව පකාශ කරමින් අෙප් ආණ්ඩුව ඒ වරෙද් පංගු කාරයකු,
හවුල් කාරයකු බවට පත් කරන්න උත්සාහයක් දැරූ බව.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු ඇමතිතුමනි, මා කිව්ෙව් මිය ගිය සංඛ ාව. එෙහම -

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ඔව්, ඒක තමයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා කියන්න
කැමැතියි රණ විරුවන් විසිහතරදහසක් මිය ගියා නම් ඒකට
වැඩිපුරම වග කියන්න ඕනෑ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව බව.
ඒක අපි ඉතාමත් පැහැදිලිව කියනවා. තස්තවාදය ෙපෝෂණය
වුෙණ්; තස්තවාදීන්ට වැඩිම වරදාන වරපසාද ලැබුෙණ් එක්සත්
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලය තුළයි.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු ඇමතිතුමනි, පැහැදිලි කිරීමකට ඉඩ ෙදනවාද?

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

බැහැ. මට ෙකටි කාලයයි ලැබී තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අවස්ථාව
ෙදන්න විධියක් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ
මන්තීතුමා අපට ෙචෝදනාවක් කළා අපි මිලියන 1,000ක් එල්ටීටීඊ
සංවිධානයට දුන්නාය කියලා. එල්ටීටීඊ සංවිධානයට අපි 2005
වසෙර් මිලියන 1,000ක් දුන්නාලු. මා අහනවා කවදාද එෙහම
දුන්ෙන්; කවුද එෙහම කියන්ෙන් කියලා. ඒ කථාව සම්පූර්ණ
අසත යක්.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු මංගල සමරවීර මන්තීතුමා -

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා ඡන්ද ෙව්දිකාවල කියන
ෙද්වල්වලට උත්තර බඳින්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම්
ආණ්ඩුෙව් අමාත වරයකු විධියට මා ඉතාමත් වග කීෙමන්
කියනවා, එල්ටීටීඊ සංවිධානයට ශත පහක්වත් අෙප් ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂය ෙහෝ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුව
තුළින් ලබා දීලා නැහැයි කියන එක. අපි ඉතාමත් වග කීෙමනුයි
ඒක කියන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් පට්ටපල් අසත කියන්න අවශ
ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් රෙට් ජනතාව දන්නවා එල්ටීටීඊ
සංවිධානයට උදවු කෙළේ කවුද, සල්ලි දුන්ෙන් කවුද කියලා.
ඒක තමුන්නාන්ෙසේලා ඕනෑ තරම් කියලාත් තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලාත් ඒක පිළිගන්නවා. අවංකව, හෘදය සාක්ෂියට
අනුව කල්පනා කරලා බලන්න. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙපේමදාස
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි එල්ටීටීඊ සංවිධානයට
අවි ආයුධ දුන්ෙන්. අපි දීපු එක කැටෙපෝලයක් ගැන කියන්න.
මුදල් බෑග් පිටින් ෙගන ගිහිල්ලා දුන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුව කාලෙය්යි. ඒවා සාක්ෂි සහිතවයි ඉදිරිපත් වුෙණ්.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙදවැනි වතාවට
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා ආණ්ඩු කරපු කාලෙය් ඇති වුණු
සිද්ධීන් ගැන කියමින්, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග
මැතිනිය එවකට ජනාධිපතිනිය හැටියට ෙම්කට කථා කෙළේ
නැහැයි කියන්නත් උත්සාහ දැරුවා. අෙප් රෙට් බුද්ධි අංශය ෙහළි
කරමින් ඇති වූ මිෙල්නියම් සිටි සුපසිද්ධ සිද්ධිය ෙවලාෙව් ඒ
තීන්දුව ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව ෙම් රෙට්
ජනතාව දන්නවා. එවකට හිටපු අමාත වරයාත් ෙම් රෙට්
ඉන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා
එස්එස්පී උඩුගම්ෙපොල දමලා මිෙල්නියම් සිටි හමුදාව පවත්වා
ෙගන ගිය ආරක්ෂිත ස්ථානය වැටලුෙව් කවුද කියලා. වැටලුවා
විතරක් ෙනොෙවයි, ඊට පස්ෙසේ අෙප් බුද්ධි අංශය කවුද කියන එක
සම්පූර්ණෙයන් ෙහළි කළා. අෙප් රෙට් තස්තවාදය මැඬලන්න,
තස්තවාදය නැති කරන්න විශාල කාර්ය භාරයක් කරපු නිලධාරින්
ගණනාවකෙග් ජීවිත අහිමි කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව
ගත්ත ඒ අමෙනෝඥ කියාව නිසාය කියන එක ඉතාමත් පැහැදිලිව
අප සඳහන් කරන්න කැමැතියි. එතුමා කියනවා, ඒ ෙව්ලාෙව්
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරණතුංග මැතිනිය ජනාධිපතිලු.
ඇත්ත. එතුමිය ජනාධිපති තමයි. හැබැයි ආරක්ෂක ඇමති කවුද?
ඒ ෙවලාෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් තිබුෙණ්. ආරක්ෂක
ඇමති හැටියට හිටිෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් තිලක් මාරපන
මැතිතුමා. ඒ වාෙග්ම ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා විධියට හිටිෙය්
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙවන් පත් කරපු ෙකෙනක්. ඒ සියලු
ෙද්වල් මධ ෙය් තමයි ෙම් සියල්ල කෙළේ.
දැන් ඔය විධියට කියන්න ගිෙයෝතින් ඔබතුමන්ලාෙග් ඒ
ආණ්ඩුව කාලෙය් කරපු සියලුම ෙද්වල් චන්දිකා බණ්ඩාරනායක
මැතිනිය ජනාධිපති හැටියට හිටියයි කියලා එතුමියෙග් පිටින්
දාන්න පුළුවන් ෙන්. රාජ ෙසේවය කප්පාදු කරලා, රාජ ආයතන
ෙපෞද්ගලීකරණය කරලා ඒ කර ෙගන ගිය වැඩ පිළිෙවළත් ෙම්
පැත්තට දාන්න හදනවාද? ඒ ෙව්ලාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලා
සම්පූර්ණ ආණ්ඩුවක් විධියට කියාත්මක වුණා. ආරක්ෂක
අමාත වරෙයකු හිටියා නම්, ආරක්ෂක ෙල්කම්වරෙයකු හිටියා
නම් ඒෙක් වගකීම සම්පූර්ණ භාර ගන්න ඕනෑ එක්සත් ජාතික
පක්ෂ ආණ්ඩුවයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය
කරපු ෙම් කියාවන් නිසා අවසානෙය් ආරක්ෂක අමාත ාංශය
පවරා ගන්න සිද්ධ වුණා. ඒ කාලය තුළ ඇති ෙවච්ච තවත්
සිද්ධියක් ගැන මම කියන්න කැමැතියි.
ඒ ෙව්ලාෙව් ජනමාධ අමාත වරයා විධියට හිටිෙය් ඉම්තියාස්
බාකීර් මාකාර් මැතිතුමායි. එතුමාටත් ෙහොෙරන් එල්ටීටීඊ
සංවිධානයට සන්නිෙව්දන උපකරණ ෙගෙනන්න කවුද අවශ
අනුමැතිය ලබා දුන්ෙන්? ඒ ෙව්ලාෙව් හිටපු ආරක්ෂක
ෙල්කම්වරයා තමයි අනුමැතිය දුන්ෙන්. අධි තාක්ෂණික
සන්නිෙව්දන උපකරණ ෙගනාෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුෙව් ආශිර්වාදය සහිතවයි. ඒවා නිසා තමයි අෙප් හමුදාව
මැරුෙණ්. ෙම් විසිහතර දාෙහන් දාහතර දාහකෙග් විතර මරණෙය්
සම්පූර්ණ වගකීම එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගත්ත ඒ වැරදි
තීන්දුවලට නායකත්වය දුන්නු කට්ටිය, ඒවාට උදවු උපකාර කළ
කට්ටිය භාර ගන්න ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දැන් ඒක විසිහතර
දාෙහන් නවත්වලා තිෙබනවා. එතැනින් ඉරක් ගහලා තිෙබනවා.
මීට පස්ෙසේ තස්තවාදෙයන් අෙප් හමුදාව මැෙරන්ෙන් නැහැ. අපි
පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා - [බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, මට ෙව්ලාව නැහැ. විනාඩි දහයයි මට තිෙබන්ෙන්.
මෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙතන් කථා කරන
ෙකෙනකුට ඒක කියන්න පුළුවන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් විසිහතර දාහක් මැරිලා
නම් එතැන ඉරක් ගහලා අවසාන කරලා තිෙබනවා. අතිගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් රාජ නායකයා
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා]

ෙනොවන්න, අෙප් රණ විරුවන්ෙග් ෙම් කැප කිරීම් ෙනොවන්න අදත්
ෙම් විසිහතර දාහට අඩු ගණෙන් තව විසිහතර දාහක් එකතු ෙවලා
හමාරයි. එදා ඒ ගත්තු වැදගත් තීන්දුව නිසා තවත් කවුරුවත්
මැෙරන්ෙන් නැහැ. දැන් අෙප් රණ විරුවන්ෙග් මළ ෙගවල් නැහැ.
හමුදාෙව් මළ ෙගවල් නැහැ. ඒ දවස්වල ඔබතුමන්ලා, අපි දවසකට
මළ ෙගවල් හත අටකට ගියා. හැම තැනම ෙබෝම්බ පත්තු වුණා.
ජනතාව හිටිෙය් භීතිෙයන්. පාර්ලිෙම්න්තුව පවත්වන්න බෙය්
හිටියා. පාසලට ළමයා ගියාම අම්මා ෙග්ට්ටුව මුර කළා. මහත්තයා
වැඩට ගියාම ෙනෝනලා, අම්මලා බය ෙවලා හිටියා. ආපහු ෙගදර
ඒවිද කියලා විශ්වාසයක් තිබුෙණ් නැහැ. බස් එෙක් ෙබෝම්බ
පුපුරනවා. ෙකෝච්චිෙය් ෙබෝම්බ පුපුරනවා. රෙට් හැම තැනම
ෙබෝම්බ පුපුරන තත්ත්වයකුයි තිබුෙණ්. නමුත් අද ෙවන ෙකොට
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙම් යුද්ධයට දුන්නු
නිවැරැදි නායකත්වය නිසා අෙප් රජය ෙගනිච්ච ඒ වැඩ පිළිෙවළ
එක්ක අද තස්තවාදෙයන් මිය යන පමාණය නතර ෙවලා
තිෙබනවා. දැන් ආරක්ෂක අංශවල අය ඒ නිසා මිය යන්ෙනත්
නැහැ; ඒ වාෙග්ම සාමාන මිනිස්සු මිය යන්ෙනත් නැහැ. අෙප්
රජය ෙම් රෙට් ජනතාවට ලබා දුන්නු ඒ වරපසාදයම ඇති -ෙම්
රෙට් ජනතාවට ජීවත් වීෙම් අයිතිය ලබා දීමම ඇති- තවත්
කාලයක් යන කල් ෙම් රජය ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න; ෙම්
රජය ෙවනුෙවන් ෙගෞරව කරන්න. ඒෙක් ෙගෞරවය ජනතාව ලබා
ෙදනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා තමයි ඊෙය්-ෙපෙර්දා
තිබුණු මැතිවරණෙය්දී පළාත් තුනම වාර්තාගත විධියට ජයගහණය
කරන්න එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට පුළුවන්කම
ලැබුෙණ්. ඒ වාෙග්ම ඒකට සහෙයෝගය ෙනොදුන්නු නිසා තමයි
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඡන්ද පදනම එන්න එන්නම කඩා ෙගන
වැෙටන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රාජ නායකෙයකු විධියට
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නිවැරදි නායකත්වය දුන්ෙන් යුද්ධෙය්දී
විතරක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමා දන්නවා, යුද්ධය ෙව්ලාෙව්දී එතුමාට
අරලියගහ මන්දිරෙයන් එළියට යන්න එපා කියලා උපෙදස් දීලා
තිබුණු බව. නමුත් එතුමා බලා ෙගන ඉන්ෙන් නැතුව යුද්ධය
පවතින ගම්මානවලට ගියා. කිලිෙනොච්චි පෙද්ශයට ගියා.
නැෙඟනහිර පළාතට ගියා. ඒ යුද්ධය තිෙබන අතරදීම රණ
විරුවන් මුණ ගැහිලා රණ විරුවන් ෛධර්යවත් කරන්න අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කළා. යුද්ධය අවසාන ෙවලාත් අවස්ථා
ගණනාවකදී ඒ රණ විරුවන්ෙග් සුව දුක් ෙහොයන්න, ඔවුන්ෙග්
පශ්න පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න එතුමා කටයුතු කළා. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි. අමාත මණ්ඩලෙය් සියලු ෙදනාටම උපෙදස්
ලබා දීලා තිෙබනවා, රණ විරුවකුෙග් පශ්නයක් ආෙවොත් විෙශේෂ
උනන්දුවක් දක්වලා ඒ ෙවනුෙවන් කියාත්මක ෙවන්න කියලා.
ඒ වාෙග්ම එතුමන්ලා කිව්වා, ෙම් ආබාධිත රණ විරුවන්ට දුන්
ෙගවල්වලට සල්ලි අය කරනවා කියලා. මම ඉතාමත් වග කීෙමන්
කියනවා, ආබාධිත රණ විරුවන්ට දුන්, එෙහමත් නැත්නම් මිය ගිය
රණ විරුවන් ෙවනුෙවන් හදා දුන් නිවාස ෙවනුෙවන් මුදල් අය
කිරීමක් කරන්ෙන් නැහැයි කියලා. සම්පූර්ණෙයන් ෙනොමිලෙය්
තමයි ඒ නිවාස ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,
රුපියල් ලක්ෂ තිහක වටිනාකමකට අෙනක් අයට හදා දුන්
ෙගවල්වලට රුපියල් ලක්ෂ අටයි අය කරන්ෙන්. ඒකත් අය
කරන්ෙන් ෙපොලී රහිතවයි. ෙම් වාෙග් සහන ගණනාවක් දීලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කිව්වා, ආබාධයට පත් වුණු, කකුල් අත පය
නැති රණ විරුවන්ට කිසිම සහනයක් ලබා දීලා නැහැයි කියලා. ඒ
අයට තමන්ෙග් නිවසට අදාළ පහසුකම් ලබා ෙදන වැඩ
පිළිෙවළකට මුදල් පතිපාදන රජය මඟින් ලබා දීලා තිෙබනවා;
රණ විරු ෙසේවා අධිකාරිෙයන් ලබා දීලා තිෙබනවා.
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ අය ෙවනුෙවන් ඉදි කළ සුව සහන
මධ ස්ථාන ෙදකක් පිළිබඳව ඔබතුමා ෙහොඳටම දන්නවා.
අනුරාධපුරෙය් "අභිමංසල" ඒ වාෙග්ම "මිහිඳු ෙසත් මැදුර" තරු
පෙහේ ෙහෝටලයක තිෙබන පහසුකම් සහිත තත්ත්වෙයන් ඉදි
කරලා ඒ සියලු රණ විරුවන්ට ෙහොඳ මානසිකත්වයකින් ජීවත්
වන්නට පුළුවන් තත්ත්වයක් ඒ තුළ ඇති කරලා තිෙබනවා. ෙහොඳ
පරිසරයක් නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා. ඒවාෙය් කිසිම අඩු
පාඩුවක් ඇති කරලා නැහැ. ෙදමව්පියන්ට බරක් ෙනොවී ඒ රණ
විරුවන් රැක බලා ගන්නා වැඩ පිළිෙවළ රජය භාර ෙගන
තිෙබනවා. රණ විරු ෙසේවා අධිකාරිය ඒ කටයුත්ත භාර ෙගන
තිෙබනවායි කියන එකත් අපි වග කීෙමන් සඳහන් කරන්න
කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමන්ලා සඳහන් කළ තවත්
ෙදයක් තමයි සිවිල් ආරක්ෂක බල කාෙය් ගැටලුව පිළිබඳව.
ඔබතුමාට මතක ඇති, ගාමාරක්ෂකයන් විධියට තමයි ෙම්
කණ්ඩායම් ඉස්සර බඳවා ෙගන හිටිෙය් කියලා. පරණ පාට
ඇඳුමක් ලබා දීලා, තුවක්කු ෙකොටයක් -පතෙරොම් තුවක්කුවක්ලබා දීලා, කිසිම පුහුණුවක් නැතිවයි පසු ගිය කාලෙය්
ගම්මානවල ෙසේවයට දාලා තිබුෙණ්. මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා සිවිල් ආරක්ෂක බල කායක් ස්ථාපිත කරලා, ඒ
අයට නිල ඇඳුමක් දීලා, ෙහොඳ පුහුණුවක් ලබා දීලා, ෙහොඳ ගිනි
අවියක් ලබා දීලා, ෙහොඳ වැටුපක් ලබා දීලා ඒ අයෙග් ෙසේවය ලබා
ගත්තා; ඒ අයට පිළිගැනීමක් ඇති කළා. ඉස්සර ඒ අයට කිව්ෙව්
"ගම් බට්ෙටෝ" කියලායි. යූඑන්පී ආණ්ඩුව කාලෙය් ඒ
ගාමාරක්ෂක නිලධාරින් හැඳින් වූෙය් ගම් බට්ෙටෝ කියලායි.
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඒ අයට පිළිගැනීමක් ඇති කරලා
දී තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද විවිධ තරාතිරම්වල ඉන්න
ෙම් අයට විශාම වැටුප් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න දැනටමත්
ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාට උපෙදස් ලබා දීලා ඒ අමාත ාංශය ඒ
ෙවනුෙවන් කියාත්මක වනවා. නුදුෙර්දීම ෙම් සිවිල් ආරක්ෂක බල
කාෙය් සියලුම ෙදනා ස්ථීර කරන ෙම් වැඩ පිළිෙවළ රජය
කියාත්මක කරනවායි කියන එකත් සඳහන් කරන්න මා කැමැතියි.
සිවිල් ආරක්ෂක බල කාය හමුදාෙව් කණ්ඩායම් අරෙගන රෙට්
සංවර්ධන වැඩවලට සම්බන්ධ කර ගන්නා එක පිළිබඳව විෙව්චන
ඉදිරිපත් වුණා. ඕනෑම රටක යුද්ධයක් අවසන් වුණාම හමුදාව
කඳවුෙර් නිකම් තියා ෙගන ඉන්ෙන් නැහැ. එෙහම හමුදාව තියා
ෙගන ඉන්න වුවමනාවකුත් නැහැ. ඒ අයට එෙහම ඉන්න
කැමැත්තකුත් නැහැ. අද ෙලෝකයටම ආදර්ශයක් ෙවන්න ඒ අය
ඉතාමත් කැමැත්ෙතන් ෙම් රෙට් සංවර්ධනයට දායක වනවා. ඒක
ෙහොඳ නැති කාර්යයක්ද? ඒෙකන් පතිලාභ ලැෙබන්ෙන් කාටද?
පතිලාභ ලැෙබන්ෙන් ෙම් රටටයි. ෙම් රට ආසියාෙව් දියුණු රටක්
බවට පත් කරනවා නම් රණ විරුවන් විතරක් ෙනොෙවයි, හැම
ෙකනකුම වැඩ කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි ජනාධිපතිතුමාත්
තමන්ෙග් ෙගවත්ත වවා ෙගන තිෙබන්ෙන්. එතුමා අෙප්
මන්තීවරුන්ට, ඇමතිවරුන්ට කියනවා, තමන්ෙග් ෙගවත්ෙත්
වවන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම ආරක්ෂක අංශෙය් රණ විරුවන්ට
කියනවා, ඒ වැඩසටහනට දායක වන්න කියලා. රෙට් සියලු
ෙදනාටම දායක වන්න ආරාධනා කරලා තිෙබනවා. එවන්
ෙවලාවක ඒ අය ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් -ස්ව කැමැත්ෙතන්- ඇවිල්ලා ෙම්
වැඩවලට ඉදිරිපත් වනවා. ෙම් ෙසබළුන්, නිලධාරින් සමඟ මා
සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. නගර අලංකාර වැඩසටහන්වලට, ඉදි
කිරීම්වලට ෙබොෙහොම කැමැත්ෙතන් තමයි ඒ අය සම්බන්ධ ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. නිකම් ඉඳ ෙගන පින් පඩි ගන්න සූදානම් ෙවලා
නැහැ, අෙප් රෙට් රණ විරුෙවෝ. ඒ අභිමානය ඔවුන්ට තිෙබනවා.
ඔවුන් නිරන්තරෙයන්ම කියන්ෙන්, "දැන් යුද්ධය අවසානයි, අපි
නිකම් ඉන්ෙන් නැතුව ෙම් රෙට් සංවර්ධනයට දායක ෙවලා වැටුප්
ගැනීම තමයි අෙප් අෙප්ක්ෂාව" කියලායි.
ආබාධිත රණ විරුවන්ෙග් උසස් වීම් සම්බන්ධවත් අද කථා
කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ආබාධිත හැම රණ
විරුවකුටම නියමිත කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී තමන්ෙග් වැටුප් වැඩිවීම්
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සියල්ලක්ම ලබා ෙදන බව මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ඒ
උසස්වීම් ලැෙබන ආකාරයටයි. නිලෙයන් උසස් ෙනොවුණත් ඒ
අයට අවශ වන්ෙන් ඒ වැටුප් පමාණයන් ලබා ගන්නයි. ෙමොකද,
ෙසේවෙය් ෙයෙදන්ෙන් නැති නිසා. ෙසේවෙය් ෙනොෙයදුණත්, ෙගදර
සිටියත් ඒ අයට අවශ පහසුකම් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ, ඒ
වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් වැටුප් වැඩි වීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙම් රජය දියත්
කරනවායි කියන එකත් මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මා ඉතාමත්
පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නට කැමැතියි, දැන් ෙම් රණවිරු ෙසේවා
අධිකාරිය මඟින් හැම ආබාධිත රණ විරුෙවකුටම තමන්ෙග්
නිවෙසේ අංග සම්පූර්ණ වැසිකිළියක් ඉදි කර ගැනීම සඳහා ආධාර
මුදල් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක වන බව. ෙමොකද, ෙම්
ආබාධිත රණ විරුවන්ට තිෙබන පධාන පශ්නයක් තමයි වැසිකිළි
යාෙම් දී අවශ පහසුකම් සහිත වැසිකිළියක් ෙනොමැති වීම. එම
ආබාධිත රණ විරුවන්ෙග් ඉල්ලීමක් ෙවලා තිබුණු ඒ වැසිකිළි ලබා
දීමට අවශ මුල පතිපාදන රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය මඟින් ලබා
ෙදනවා.
ෙම් ආකාරෙයන් බැලුෙවොත් අද හැම ක්ෙෂේතයක්
සම්බන්ධෙයන්ම -යුද්ධය අවසාන වුණා කියලා නැතිව, දැන් ඒ අය
වැඩ කරන්ෙන් නැහැ කියලා කියන්ෙන් නැතිව- ඒ අයව රැකබලා
ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළවල් රජය මඟින් කියාත්මක කර තිෙබනවා.
රණ විරුවන්ෙග් දරුවන්ට ෙවනම පාසල් සකස් කරලා තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම ෙවනම ෙරෝහල් හදා තිෙබනවා. තිවිධ හමුදාෙව් රණ
විරුවන්ෙග් දරුවන්ට ෙවනමම පාසල්, ෙවනමම ෙරෝහල් හදන
අතෙර්, රජෙය් සියලුම පාසල්වලට ළමුන් බඳවා ගැනීෙම් දී ඒ
අයෙග් දරුවන්ට මූලිකත්වය ලබා දී තිෙබනවා. රජෙය් සියලුම
කටයුතුවල දී -රැකියා ලබා දීෙම් දී පවා- රණ විරු පවුල්වල අය
ෙවනුෙවන් විෙශේෂ අවස්ථාවක් ලබා දී තිෙබන බවත් මා සඳහන්
කරන්නට කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ
මන්තීතුමා කිව්වා, ඒ අයට ෙගවල් ලබා දීලා නැහැ, කුඹුරු ඉඩම්
ලබා දීලා නැහැ කියලා. කුඹුරු ඉඩම් ලබා දීම ගැන කථා කරන්න
ගත්ෙතොත් ඒක ෙවනම කථාවක්. ෙමොකද, එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුව කාලෙය් හිටපු අගමැති රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා කිව්වා,
කුඹුරු වගා කරන එක පාඩුයි කියලා. ෙවනත් කටයුතුවලට ෙයොදා
ගන්න කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කරන්නට ඉඩ ෙදන්න ඕනෑයි කිව්වා.
ෙපොෙහොර සහනාධාරය කැපුවා. කිසිම වාරිමාර්ග ව ාපෘතියක්
සකස් කරලා එක අක්කරයක්වත් වගා කරන එක වැඩි කෙළේ
නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් අෙප් ආණ්ඩුව යටෙත්
අක්කර දහස් ගණනක් අලුෙතන් වගා කරන්නට පුළුවන්
තත්ත්වයට කුඹුරු ඉඩම් සකස් කරලා තිෙබනවා විතරක්
ෙනොෙවයි, රණ විරුවන් විශාල පමාණයකට ඒවා ලබා දීලා
තිෙබනවාය කියන එකත් මා සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. රණ
විරු පවුල්වලට විෙශේෂත්වයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
නිවාස ලබා දීෙම් දී සමෘද්ධි අධිකාරිය හරහා, පාෙද්ශීය ෙල්කම්
හරහා, තමන්ෙග් නිවස වැඩිදියුණු කර ගන්න, අලුත් නිවාස
ව ාපෘති ඉදිකර ගන්න ආදී විවිධාකාරෙයන් ෙම් රෙට් රණ විරු
පවුල්වලට රජය උදවු උපකාර කර තිෙබන බවත්, අනාගතෙය් දීත්
ෙම් රටට සාමය ඇති කර ෙම් රට නිදහස් කර දුන් රණ විරුවන්
ෙවනුෙවන් ගන්න පුළුවන් හැම කියා මාර්ගයක්ම, ලබා ෙදන්න
පුළුවන් හැම සහනයක්ම මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග්
මූලිකත්වෙයන් ෙම් රජය සිදු කරන බවත් සඳහන් කරමින් මා
නිහඬ වනවා. ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ස්තුතියි. මීළඟට ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා. ඊට පථම
කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් ගරු හුෙනයිස් ෆාරුක්
මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.
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ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු
අමාත තුමිය)
(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஐயேசன - பாரா
அ வல்கள் அைமச்சர்)

மன்ற

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Minister of
Parliamentary Affairs)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු හුෙනයිස් ෆාරුක්
මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා මූලාසනෙයන්
ඉවත් වුෙයන්, ගරු හුෙනයිස් ෆාරුක් මහතා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க்
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER left the Chair,
and THE HON. HUNAIS FAROOK took the Chair.

[අ.භා. 5.20]

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පතට අදාළව අදහස් දැක්වීමට
අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මා සතුටු වනවා. අපි දන්නවා, තිවිධ
හමුදාෙව් වැඩිම පිරිසක් එල්ටීටීඊ තස්තවාදෙයන් ෙම් රට ෙබ්රා
ගැනීෙම් කාර්යෙය් ෙයදී සිටි බව. ඒ වාෙග්ම සමස්ත හමුදාව දිහා
බැලුවාම හමුදාෙව් වැඩිම පිරිසක් නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කය
වන්ෙන් මා නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල දිස්තික්කයයි. මා
හිතන හැටියට ඒ නිසාම වන්නට ඇති අතිගරු ජනාධිපතිතුමා,
විෙශේෂෙයන්ම ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා ඇතුළු ඒ සියලුම ෙදනා
සාකච්ඡා කරලා ෙම් රණ විරුවන් ෙවනුෙවන් ෙසේවාව සපයන්නට
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනතක් මඟින් පිහිටුවන ලද රණවිරු ෙසේවා
අධිකාරිෙය් වර්තමාන සභාපති ධූරයත් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්ම
මහත්මියකට ලබා ෙදන්නට කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්. අපි
සතුටු වනවා, එතුමිය ඉතාමත් වුවමනාෙවන් සහ කැපවීෙමන්
පාෙයෝගිකව ඒ රණ විරුවන්ෙග් පවුල්වල තිෙබන ගැටලු හඳුනා
ගත් ෙකෙනක් හැටියට ඒ වැඩ පිළිෙවළ අද ඉතාම සාර්ථකව රජය
බලාෙපොෙරොත්තු වන ආකාරෙයන් ඉටු කරෙගන යාම ගැන.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තමයි තිවිධ හමුදාව සහ ෙපොලීසියට
වැඩිම ෙගෞරවයක් ලබා දුන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
"ෙසබළා, ෙසොල්දාදුවා" නමින් හඳුන්වපු අයට ෙම් රණ විරුවා
කියන නම පවා ඇති කරලා ෙදමින්, ෙම් රණ විරුවන්ට අෙප් රෙට්
ෙගෞරවයක් ඇති වන ආකාරයට ඒ පසුබිම නිර්මාණය කෙළේ අෙප්
රජයන් යටෙත්යි කියන එකත් මා විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්නට
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අදත් අපි රණවිරුවන් ෙවනුෙවන් උජාරුෙවන්
කථා කරන්ෙන්, ආඩම්බරෙයන් කථා කරන්ෙන්, ෙලෝකෙය්
පබලම තස්තවාදී සංවිධානය හැටියට හඳුනා ගත්, නැත්නම්
සමහර අය ඒ විධියට කථා කරපු ෙබදුම්වාදී එල්ටීටීඊ තස්තවාදය
පරාජයට පත් කිරීම ගැනයි.
අෙප් රණ විරුවන්ට ඒ තස්තවාදය පරාජයට පත් කරන්න
හැකියාව ලැබුෙණ් නැත්නම් අදත් අපි ෙමච්චර ආඩම්බරෙයන්,
ෙගෞරවාන්විතව ඔවුන් ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට්
ෙසේනාධි නායකයා හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් වීෙරෝදාර
රණ විරුවන් ෙමෙහයවා, ඔවුන්ට නිසි නායකත්වය ලබා දීලා
කටයුතු කළ නිසා තමයි, අදත් අපි හැම ෙදනාම රණ විරුවන්ට
ෙගෞරව කරමින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අදහස් දැක් වූෙව්.
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අපි දන්නවා, සමහර නායකයන්ෙග් කියාකලාප නිසා එල්ටීටීඊ
සංවිධානය පරාජයට පත් කරන්න යන ගමෙන්දී අෙප් රණ
විරුවන් විශාල වශෙයන් හෑල්ලුවට පත් වුණු බව. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේට මතක ඇති, 2001 - 2004
ආණ්ඩුව කාලෙය් සාම ගිවිසුම ඇති කළාට පස්ෙසේ එල්ටීටීඊ
සංවිධානය විසින් අෙප් රණ විරුවන් ෙමොන තරම් පහත්
මට්ටමකට ඇද දමනු ලැබුවාද කියලා. අෙප් රණ විරුවන්ට තහංචි
දමා තිබුණු නිසා එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් අය හමුදා කඳවුරු ඉදිරියට
ඇවිත් ෙනොෙයකුත් ෙනොමනා කියාකාරකම් කරද්දීත් අෙප් රණ
විරුෙවෝ නීති ගරුක හමුදාවක් වශෙයන්, විනය ගරුක හමුදාවක්
වශෙයන් ඒවා ඉවසා ෙගන සිටියා. ඒ විධියට අෙප් රණ විරුවන්
අපහාසයට, උපහාසයට ලක් කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව
කාලෙය්දීයි කියන එක අපි මතක් කරලා ෙදන්න ඕනෑ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් හමුදාව ලබා ගන්නා ජයගහණ
හෑල්ලුවට පත් කළා. අද අහනවා, "රණ විරුවන්ට ෙමොනවාද
කෙළේ?" කියලා. එදා අෙප් රණ විරුවන් පියවෙරන් පියවර
ජයගහණය කරමින් ඉදිරියට යනෙකොට මරණාධාර සමිතියක,
ගාම සංවර්ධන සමිතියක, සමෘද්ධි සමිතියක ෙනොෙවයි, ෙම්
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඇතැම් අය
ඒ ගැන කියපු ඒවා අපි දන්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ෙතොප්පිගල" කියන පෙද්ශය
මුදා ගන්න අමාරු පෙද්ශයක්. ඒෙක් පිහිටීම අනුවම ඒ පෙද්ශය
අත් පත් කර ගන්න අමාරුයි. හැබැයි අෙප් වීෙරෝදාර රණ විරුවන්
ෙතොප්පිගල පෙද්ශය අත් පත් කර ගත්තාට පස්ෙසේ ෙම් රෙට්
ෙද්ශපාලන නායකයන් කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? "ඕක නිකම් වැඩක්
නැති කැලයක්" කිව්වා. අපට මතකයි, අෙප් රණ විරුවන්
ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් කිලිෙනොච්චිය අල්ලා ගත්තාට පස්ෙසේ
සමහර අය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්ව කථා. "ඔය අසත
කියන්ෙන්. මැදවච්චියට ගිහිල්ලා කිලිෙනොච්චිය අල්ලා ගත්තාය
කියලා ජනතාවට අසත පකාශ කරනවා"යි කියලා විහිළු කථා
කිව්ෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් හිටපු අය ෙනොෙවයිද,
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නිෙයෝජිතයන් ෙනොෙවයිද, එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් පධාන අය ෙනොෙවයිද කියලා අපි අහන්න
කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම අෙප් රණ විරුවන් අලිමංකඩ මුදා ගත්තාට
පස්ෙසේ, "පාමංකඩ ගිහින් අලිමංකඩ ගියා කියලා කියනවා" කිව්වා.
ඒ රණ විරුවා, අෙප් හමුදා ෙසබළා අපහසුතාවට පත් කෙළේ,
එෙහම නැත්නම් ඔවුන්ෙග් ෙසේවාව අගය කෙළේ නැත්ෙත් කවුද
කියන එක ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පසු ගිය හැන්සාඩ්
වාර්තා අරෙගන බැලුෙවොත් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙපනී යනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි විෙශේෂෙයන්ම දන්නවා
වඩමාරච්චි සටන ගැන. තස්තවාදය අවසන් කරන්න තිබුෙණ්
2009 වර්ෂෙය් ෙනොෙවයි, 1988 වර්ෂෙය්දී. වඩමාරච්චි සටෙන්දී
අෙප් වීෙරෝදාර හමුදාව ජීවිත පරිත ාග කරමින් පියවෙරන් පියවර
ඉදිරියට යනෙකොට, එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් නායකයා ෙපෙනන
ෙතක් මානයට යනෙකොට ඒ ෙවලාෙව් හිටපු රාජ නායකයා
ෙමොකද කෙළේ? ''ආපසු හැෙරන්'' කිව්වා. ඒ ෙවලාෙව් එෙහමයි
තීන්දු ගත්ෙත්. එතෙකොට සීල් කරපු ෙපට්ටිෙයන් ගමට ආපු
ෙසබළාෙග් ෙගෞරවය රැකුණාද? අත පය අහිමි වුණු ෙසබළාෙග්
ෙගෞරවය රැකුණාද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් රණ
විරුවාට, යුද ෙසබළාට ෙගෞරවය අත් පත් කරලා දුන්ෙන් අෙප්
රෙට් ෙසේනාධි නායක අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමාය කියන එක ෙගෞරව අභිමානෙයන් යුක්තව පකාශ
කරන්න ඕනෑ. ඒක කාටවත් උදුරා ගන්න බැහැ. නමුත් උදුරා
ගන්න උත්සාහ කරනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තවත් විවිධ ව ාජ මත වාද අද ෙම්
සභාෙව්දී කිව්වා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් කථා
කරමින් කිව්වා, "ෙම් ආණ්ඩුෙවන් හමුදා ෙසබළාෙග් අම්මාටයි,
තාත්තාටයි රුපියල් 750 ගණෙන් ෙවන ෙවනම ෙදනවා. හැබැයි
ඒක ෙදන්ෙන් ෙසබළාෙග් වැටුෙපන්" කියලා. ඒක සම්පූර්ණ

1498

අසත යක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය සුපුරුදු පරිදි අසත පකාශ
කරනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුදල් අමාත වරයා හැටියට
ජාතික අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් කරලා, රණ විරුවාෙග් අම්මාටයි,
තාත්තාටයි ලැෙබන වරපසාදවලට අමතරව පාෙද්ශීය ෙල්කම්
කාර්යාල මට්ටමින් රුපියල් 750ක දීමනාවක් ලබා ෙදන්න තීන්දු
කරලා, ඒ තීන්දුව ෙම් වනෙකොට කියාත්මක කරලා තිෙබනවා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අය ඒවා දන්ෙන් නැහැ; ගෙම් ෙවන්ෙන්
ෙමොකක්ද කියලා දන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය
ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලා අහනවා. ඒ ගැන අපට ලජ්ජයි. ෙම්
රෙට් ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණ ආණ්ඩුව කාලෙය් ආරම්භ කළ
රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය මඟින් අද අතිවිශාල වැඩ ෙකොටසක් කර
ෙගන යනවා. අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු ඇමතිතුමන්ලා, ගරු
මන්තීතුමන්ලා දැන් ෙම් සභාෙව්දීම කිව්වා වාෙග් ඔබතුමන්ලා
අභිමංසලට යන්න, මිහිඳු ෙසත් මැදුරට යන්න. ගිහිල්ලා ඒ තැන්
බලන්න. ඒ වාෙග්ම රණවිරු ෙසේවා අධිකාරියක් අවශ වුෙණ් ඇයි
කියලා කල්පනා කරලා බලන්න.
අෙප් හමුදා ෙසොල්දාදුෙවෝ, හමුදා නිලධාරින් -රණ විරුෙවෝරට ෙවනුෙවන් ජීවිත පරිත ාග කළාට පස්ෙසේ ඒ පවුල්වල අය
විශාල වශෙයන් අසරණ තත්ත්වයට පත් වුණා. විෙශේෂෙයන් ම
තරුණ රණ විරුෙවෝ ජීවිත පරිත ාග කළාට පස්ෙසේ අම්මායි,
තාත්තායි අසරණ තත්ත්වයට පත් වුණා. ෙම් රෙට් සමහර
ෙදමව්පියන්ට හිටිෙය් එකම පිරිමි දරුවා යි. ඒ එකම පිරිමි
දරුවාත් හමුදාටට දායාද කරපු පවුල් ඉන්නවා. දරුවා හමුදාවට
දායාද කළාට පස්ෙසේ ඒ ෙදමව්පියන් බලා ගන්න ෙකෙනක්
නැතිව ගියා. සමහර තරුණ බිරින්දෑවරුන් විවාහ ෙවලා මාසයයි
ෙදකයි. සමහරවිට කුසට දරුවකු පිළිසිඳ ගත්තා විතරයි. ස්වාමියා
අහිමි වීෙමන් ඒ තරුණ බිරින්දෑවරුන් අපහසුතාවයට පත් වුණා;
තනි වුණා. ඒ අවස්ථාෙව් පිහිටට ෙකෙනක් හිටිෙය් නැහැ. ඒ
වාෙග්ම රණ විරුවාෙග් දරුවා ෙවනුෙවන්, ඒ දරුවාෙග් ආරක්ෂාව
ෙවනුෙවන් ෙකෙනක් හිටිෙය් නැහැ. ඒ පවුල් අසරණ ෙවච්ච
ෙවලාෙව් තමයි එදා ෙපොදු ජන එක්සත් ෙපරමුණ ආණ්ඩුව දුර
දිග බලලා, කල්පනා කරලා රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය ඇති කෙළේ.
වර්තමානෙය්දී අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා
අතිවිශාල බලයක් සහ වගකීමක් භාර දීලා ඒ අධිකාරිය තවදුරටත්
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා කටයුතු කර තිෙබනවා. අද ඒ රණවිරු
පවුල් ආරක්ෂා කර ගන්ෙන් ඒ රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිෙයන්ය
කියන එකත් අප ෙගෞරවෙයන් මතක් කරන්නට ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් නිවාස හදා ෙදන එක
ගැන කථා කළා. ඒ නිවාස හදා දීෙම්දී අද රණවිරු ෙසේවා
අධිකාරිය විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරනවා. පාෙද්ශීය ජනතාවත්
එක්ක ජීවත්වන අය හැටියට අප දන්නවා, පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාස මට්ටෙමන් රණවිරු සංසද ඇති කර තිෙබන බව. ඒ
වාෙග්ම දිස්තික් ම්ට්ටෙමන් රණවිරු සංසද ඇති කරලා තිෙබනවා.
රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිෙය් සම්බන්ධීකරණ නිලධාරින් ඒ සඳහා
පත් කර තිෙබනවා. මාසිකව ඒ අය රැස් ෙවනවා. ඒ පවුල්වල
තිෙබන අඩු පාඩු කථා කරනවා. නිවාස තනා ගන්න රණවිරු
ෙසේවා අධිකාරිෙයන් ණය ෙයෝජනා කම හදා දීලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙවනත් ආධාර
වැඩසටහන් කියාත්මක කරනවා. ඒවාට අමතර සමෘද්ධි
වැඩසටහන යටෙත්ත් රණවිරු පවුල්වලට නිවාස හදලා ෙදන්න
වැඩසටහන් හදලා තිෙබනවා. මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ හැටියට අප
ඒවාට සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා. රජෙයන් ෙදන්ෙන් රුපියල්
ලක්ෂයද, රුපියල් හැත්තෑ පන්දාහද ඒ මුදලත් ලබා දීලා,
එතැනින් නවතින්ෙන් නැතිව ඒ පෙද්ශෙය් ඉන්න සියලු ෙදනා
එකතු කර ෙගන, රාජ නිලධාරින් එකතු කර ෙගන - ඔවුන්
සියලු ෙදනාම සම්බන්ධ කර ෙගන- රණවිරු පවුල් සඳහා ස්ථිර
නිවාස හදලා ෙදන්න ෙහොඳ සම්බන්ධිකරණ වැඩ පිළිෙවළක් අපි
ඇති කරලා තිෙබනවා.
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එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අය ෙම්වා දන්ෙන් නැතිව රණවිරු
ෙසේවා අධිකාරිය ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලා අහන එක විහිළුවක්
බව මම මතක් කරන්න ඕනෑ. අද ඒ අසරණ ෙවච්ච පවුල්
ෙවනුෙවන්, ඒ වාෙග්ම ආබාධිත තත්ත්වයට පත් ෙවච්ච පවුල්
ෙවනුෙවන් උදව් කරන්න රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය විශාල වැඩ
පිළිෙවළක් දියත් කර ෙගන යනවා. කෘතිම පාද ලබා දීෙමන් ද,
කිහිලි කරු ලබා දීෙමන් ද, ටයිසිකල් ලබා දීෙමන් ද උපකාර
කරනවා. උපකරණ ලබා දීම විතරක් ෙනොෙවයි, අප විශාල
වශෙයන් අගය කරන්ෙන් රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය මඟින් ඒ
රණවිරු පවුල්වල දරුවන්ෙග් අධ ාපනය පිළිබඳව විෙශේෂ
අවධානය ෙයොමු කර තිෙබන එක ගැනයි. ශිෂ ත්වෙයන් සමත්
වන දරුවන්ට ශිෂ ත්ව ලබා දීලා ඔවුන් දිරි ගන්වනවා වාෙග්ම,
අ.ෙපො.ස සාමාන ෙපළ විභාගෙයන් අසමත් වන රණ විරු
පවුල්වල දරුවන්ට, අ.ෙපො.ස උසස් ෙපළ අසමත් වන රණ විරු
පවුල්වල දරුවන්ට නිපුණතාව පිළිබඳ වෘත්තීය පුහුණුව ලබා
ෙදනවා. එතැනින් නවතින්ෙන් නැතිව ඔවුන් විවිධ ස්වයං
රැකියාවල, කර්මාන්තවල ෙයදවීම සඳහා රණ විරු ෙසේවා
අධිකාරිය මඟින් වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන යනවා. ඔවුන්ට සහනදායි
ෙපොලී යටෙත් ණය ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ආධාර ලබා ෙදනවා;
පුහුණුව ලබා ෙදනවා. ඔවුන්ෙග් අනාගතය සාර්ථක කර ගැනීම
සඳහා රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය මඟින් වැඩ පිළිෙවළක්
කියාත්මක කරන බව අප මතක් කරන්න ඕනෑ. එවැනි පුළුල්
වැඩ පිළිෙවළක් අද රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය කියාත්මක කරනවා.
"අපි ෙවනුෙවන් අපි" නිවාස වැඩසටහන යටෙත් ෙගවල්
හැදුෙව් ෙමච්චරද කියලා අහනවා. අපි කියන්න කැමැතියි,
ඉපෙලෝගම රණ විරු ගම්මාන නිවාස ව ාපෘතිය යටෙත් ස්ථිර,
අංග සම්පූර්ණ, ෙහොඳ නිවසක් සහිත ඉඩමක් ලබා දීලා තිෙබන
බව. ඒ වාෙග්ම අවශ ගෘහ උපකරණ ටික ලබා ෙදන්න කටයුතු
කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, දැනටත් ෙසේවෙය් ඉන්න අයටයි ඒවා
ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ඔවුන්ෙගන් ලක්ෂ 8ක් වාෙග් සාමාන
මුදලක් අය කරනවා. අද සාමාන ස්ථිර නිවසක් සහිත ඉඩමක්
සහ ඒ නිවසට අවශ සියලුම ගෘහ උපකරණත් එක්ක ගණන්
බලනෙකොට එය විශාල වටිනාකමක් ෙවනවා. ඒ වාෙග් නිවසක්
ලක්ෂ අටක් වාෙග් මුදලකට දීලා, ඒ ලක්ෂ අටත් ෙපොලී රහිතව
තමයි අය කර ගන්ෙන්. හැබැයි, අෙනක් පෙද්ශවල "අපි
ෙවනුෙවන් අපි" නිවාස වැඩසටහන යටෙත් රණ විරුවන්ට හදා
දීලා තිෙබන නිවාස සඳහා ඒ වාෙග් මුදල් අය කර ෙගන නැහැ.
ඔවුන් ඉන්න පෙද්ශෙය්ම ඔවුන්ෙග් නිවාස හදා ගන්න, ඒ නිවසට
අවශ උපකරණ ටික ලබා ගන්න අවශ සහෙයෝගය "අපි
ෙවනුෙවන් අපි" වැඩසටහන යටෙත් ලබා දීලා තිෙබනවා. අද
විපක්ෂය ෙම්වා පිළිබඳව ඊර්ෂ ාෙවන් කථා කරන එක අපි ෙම්
ෙවලාෙව්දී ෙහළා දකින්න ඕනෑ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, රණ
විරුවා මිය ගිය හැම පවුලකටම හිමි විශාම වැටුප - වැඩි වන වැටුප්
පවා- ලබා ෙදන්න කටයුතු කර තිෙබනවාය කියලා.
අද අෙප් විපක්ෂ මන්තීවරු හුඟ ෙදෙනක් පශ්න කළා, රෙට්
සංවර්ධන වැඩවලට හමුදාව ෙයොදා ෙගන තිෙබන්ෙන් ඇයි කියලා.
අපි දන්නවා, ෙලෝකෙය් රටවල් ගණනාවක් තස්තවාදී පශ්න,
එෙහම නැත්නම් ගැටුම්කාරී තත්ත්වයන් සමනය වුණාට පස්ෙසේ
හමුදාෙව් සමහර අය ෙගදර යවලා; සමහර අය විශාම යවලා
තිෙබන බව. හැබැයි, අෙප් වීෙරෝදාර රණ විරුෙවෝ
එක්ෙකෙනක්වත් එළියට දාලා නැහැ. අද ඒ අය රැකබලා ගන්ෙන්
ආණ්ඩුව; අෙප් රජය; රාජ ආරක්ෂක අමාත ාංශය. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා උපෙදස් දීලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ආරක්ෂක
ෙල්කම්තුමා කටයුතු කරනවා. තස්තවාදය අවසන් වුණත් ෙම් රෙට්
සියලුම රණ විරුවන් ෙවනුෙවන් ඒ අයට ලබා ෙදන්න පුළුවන්
හැම සහනයක්ම ලබා ෙදමින්, ඒ අයෙග් විශාම වැටුප, වැඩි වන
වැටුප ලබා ෙදමින් ඒ වාෙග්ම ඒ පවුල්වලට ආරක්ෂාව සහ ඒ
පවුල්වලට ෙදන සහන සියල්ලම පියවෙරන් පියවර ඉදිරියට ලබා
ෙදමින්, ඒ සඳහා ෙම් රජය කටයුතු කරමින් තිෙබනවා. ඔවුන්
පැත්තකට අයින් කරලා නැහැ.
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. වැඩ කටයුත්තක් නැතිව ඔවුන්ව නිකම්ම
එක තැන තියන්න බැහැ. තරුණ ජවය, ඔවුන්ෙග් ශක්තිය නිකම්
ගාල් කරලා තියන්ෙන් ඇයි? ඒ නිසා ඔවුන් තීරණය කරලා
තිෙබනවා, "අපි අවිෙයන් රට ෙගොඩ ගත්තා වාෙග්; අපි අවිෙයන්
තස්තවාදය විනාශ ෙකොට ෙම් රට ෙබ්රා ගත්තා වාෙග් අෙප් ජවය,
ශක්තිය, අෙප් දැනුම ෙයොදවලා ෙම් රට සංවර්ධනය කරන කාර්ය
භාරයටත් උර ෙදනවා" කියලා. එෙහම කියලා අද ඒ රණ විරුෙවෝ
රෙට් සංවර්ධන පවාහයටත් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අද
ෙයෝධ සංවර්ධනයක් කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ෙකොළඹ නගරය දිහා බලන්න, අෙනක් නගර දිහා බලන්න.
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අද රාජ ආරක්ෂක අමාත ාංශය
යටතට අරෙගන ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාෙග් නායකත්වෙයන්
ෙකොළඹ නගරය සහ අෙප් රෙට් නගර රාශියක් සංවර්ධනය
කරන්න අද වීෙරෝදාර රණ විරුවන්ෙග් ශක්තිය ලබා ෙගන
තිෙබනවා. ඉස්සර අපි පිට රටවලට ගියාම ඒ රටවල තිෙබන නගර
දිහා බලලා අෙප් ෙකොළඹ නගරය ගැන කල්පනා කර අපි කනගාටු
වුණා. නමුත් අද අපට පිට රටින් එන ඕනෑම ෙකනකුට විෙද්ශිකයකුට- "ෙම් අෙප් රෙට් පධාන නගරය" කියලා කියන්න
පුළුවන් පරිසරය ඇති කරලා තිෙබන්ෙන් නාගරික සංවර්ධන
අධිකාරිය රාජ ආරක්ෂක අමාත ාංශය යටතට ගත්තාට පස්ෙසේ
කියන එක අපි ෙගෞරවෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒෙකන්
ෙකොටසක් ෙම් වීෙරෝදාර රණ විරුවන්ට අයිති ෙවනවා.
අවස්ථා කිහිපයකදීම, මිෙල්නියම් සිටි එක ගැන ෙම් ගරු
සභාෙව්දී කථා කළ බව අපි දැක්කා. ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ
මන්තීතුමා ඉන්නවාද? මිෙල්නියම් සිටි වැඩ පිළිෙවළ නිසා තමයි
අෙප් රට තස්තවාදෙයන් ෙබ්රා ගන්නා කටයුත්ෙත්දී මූලික වස්තු
බීජය පැළ කෙළේ. හැබැයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ආවට
පස්ෙසේ ෙමොකද කෙළේ? ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන්ම ෙහළි කළා. ෙහළි
කළා විතරක් ෙනොෙවයි, එදා ඒ වැඩ පිළිෙවළ භාර දුන්ෙන්
ෙපේමදාස උඩුගම්ෙපොල ෙපොලිස් අධිකාරිතුමාට. එතුමා සුනඛයින්
භාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරයා හැටියට සිටියා. අති විශාල වැඩ
ෙකොටසක් කරපු, එල්ටීටීඊ එක ෙදකට තුනට කඩන්න වැඩ කරපු
මිෙල්නියම් සිටි එෙක් හිටපු වීෙරෝදාර රණ විරුෙවෝ ටික ෙගන
ගිෙය් සුනඛයින් දාෙගන යන වාහනවල. එදා එෙහමයි සැලකුෙව්.
අද ඇවිල්ලා උජාරුෙවන් කථා කරනවා. එදා ඒ විධියටයි එක්සත්
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් වීෙරෝදාර රණ විරුවන්ට
සැලකුෙව් කියන එක අපි කියන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම සරත් ෙෆොන්ෙසේකා
මහත්මයා ගැන දිගින් දිගටම කථා කළා. සරත් ෙෆොන්ෙසේකා
මහත්මයාව වරදකරුෙවක් කෙළේ ෙම් ආණ්ඩුෙවන්වත්, ෙවන
ෙකොෙහන්වත් ෙනොෙවයි. නීතිඥෙයක් හැටියට එතුමා ඒවා ගැන
ඊට වඩා වග කීෙමන් කථා කරන්න ඕනෑ. යුද අධිකරණෙයනුයි
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා වරදකරුෙවක් කෙළේ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, please wind up.
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

මට විනාඩියක
මන්තීතුමනි.

කාලයක්

ෙදන්න

මූලාසනාරූඪ

ගරු

අෙප් සාමාන නීතිය වාෙග්ම හමුදාවල ඉන්න අයටත්
විනයක්, හමුදා පිළිෙවතක් තිෙබනවා. ඒවාට අනුවයි ඒ අය
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ යුද අධිකරණෙයන් ලබා දුන් තීන්දුවත්
එක්ක ඔහු සිරගත කළාට ෙකෙළහි ගුණ දන්නා නායකයකු
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා]

හැටියට අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා, ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙවන් තමාට පැවරිලා තිෙබන බලතල අනුව ඔහුට සමාව
ෙදන්න තරම් නිහතමානී වුණා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සරත්
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාට සමාව දුන්නා. අපි එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙයන් අහන්න කැමැතියි, ෙමන්න ෙමය. එදා ඔවුන්ට කිසිම
බලයක් නැති ෙවලාෙව්, ජනාධිපතිවරණයට නායකෙයක් ඉදිරිපත්
කර ගන්න බැරි ෙවලාෙව් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත්, එක්සත්
ජාතික පක්ෂයත් ගිහිල්ලා සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයාෙග්
පිටුපස ඉඳෙගන පලිහක් හැටියට ඔහුව ඉස්සරහට දාලා බිල්ලට
දුන්නා. ඉතිහාසය තුළ ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරණයකදී වැඩිම
පරාජයක් ලබපු නායකයා බවට සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා
පරිවර්තනය වුණා. ලක්ෂ දහඅටකට එහා පැත්ෙත් වැඩි ඡන්දවලින්
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා නැවත වතාවක් ෙම් රෙට්
රාජ නායකයා බවට පත් වුණා.
හැබැයි, ඊට පස්ෙසේ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ සරත්
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයාට කෙළේ ෙමොකක්ද? ඊට පස්ෙසේ එක්සත්
ජාතික පක්ෂය සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයාට කෙළේ ෙමොකක්ද?
එක්සත් ජාතික පක්ෂය කිව්වා, ඕනෑ නම් රුපියල් 20ක් අරෙගන
ඇවිල්ලා අෙප් පක්ෂෙය් සාමාජිකත්වය ගන්න කියලා. ඔන්න,
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයාට සලකපු හැටි. අපිද, එයාලද, කවුද
සලකලා තිෙබන්ෙන් කියන එක පැහැදිලි කර ගන්න පුළුවන්.
ෙහොඳට හිටපු මනුස්සයාව, ෙගෞරවයක් ලබා තිබුණු මනුස්සයාව
ෙද්ශපාලන භූමිකාවට ෙගනැල්ලා අනාථ කරලා දැම්මා. අද සරත්
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා දිහා කවුද බලන්ෙන්? අතිගරු ජනාධිපති
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඔහුට සමාව ෙනොෙදන්න, ෙවන කිසි
ෙකෙනක් ඔහුට උදවු කරන්ෙන් නැහැ. එතුමා සමාව දීපු නිසා
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා හිර ෙගදරින් එළියට ආවත් ඒ
පක්ෂවල කිසි ෙකෙනක් අද ඔහු ළඟ නැහැ. දැන් එතුමා
ෙද්ශපාලන වැඩ පිළිෙවළවල් නැති, එෙහන් ෙමෙහන් හැලුණු අය
එකතු කරමින් අලුත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් හදන්න හදනවා. ඒ
තරමට සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා අසරණ කරලා දැම්ෙම්
එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි කියන කාරණයත් මතක් කරමින් මා
නිහඬ ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. A. H. M. Azwer. You
have five minutes.
[5.40 p.m.]
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)
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This is a tragedy in the modern world staged by the so
-called colonial powers; Western blocs. The Western
powers have found a man called Salman Rushdie who
wrote that infamous book "Satanic Verses" in order to
insult the Holy Prophet of Islam. Then, they found
another ghost writer, Taslima Nasrin from the Islamic
State of Bangladesh to write another book insulting
Islam. This game is going on unabated. All right-thinking
people and all who profess religion must vehemently
protest against this heinous crime.
When the Bahamian Statues in Afghanistan were
damaged, Alhaj Moulavi Niyas Mohamed and all of us
took to the streets in Pettah and other places protesting
against that. That is a distinct feature of all religionists,
whatever the religion one may follow.
This is the work of the Zionists, the conspirators who
wanted to topple the Government even in this country.
This is the work of Yahudis who have been warned
against in the Holy Quran. This dirty game is going on.
Why should anybody hurt the feelings and the religious
susceptibilities of another person? Now, you can see that
the Arab Spring is in a whirlpool. It is around their neck.
It has boomeranged on them. පාරා වළල්ලක් වාෙග් දැන් ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් ෙබල්ල වෙට් කැරෙකනවා. The whole Arab
world is against hurting the feelings of Muslims. I am
happy that the Hon. Hunais Farook is in the Chair at the
moment. You know how strong the feelings of Muslims
are. You know how some people made use of Islam in
order to win elections or to at least get more seats at the
just concluded Provincial Election, particularly in the
Eastern Province. Religion must not be made a tool in
order to win wars; in order to win elections and in order
to get votes and win over people. This will never be
condoned by anybody. On my right is the Hon. A.L.M.
Athaullah. He also joins me in protesting against this
violent attack on the Holy Prophet of Islam. We, from
this House, appeal to use all your influence against the
United States. On my left is the Hon. Wijayamuni De
Zoysa, Deputy Minister of Education, who commands the
respect of the Muslims in Bibile and in other areas in the
Moneragala District for helping in the education of
Muslims.

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

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Sir, at the outset, I would like to place on record our
revulsion and protest not only of the Muslims but of the
entire Parliament against a You Tube video that is in
circulation, which vilifies, defames and insults our Holy
Prophet of Islam, Muhammed (Sal.) I am getting SMSs
from the Centre of Islamic Studies urging all brothers of
Islam to protest against the US Diplomatic Mission for
continuing with the film that was made in the United
States. Sir, the former Member of Parliament, Hon.
Shafeek Rajabdeen says, "The obscure, poorly made film
depicting the Holy Prophet Muhammed in so many ways
is at the centre of a row".

I, as a Musalman, condemn on behalf of Parliament,
this anti-Islamic propaganda. I do not think anybody in
this House will disagree with me. We request the socalled powerful United States of America to come
forward and stop this nonsense. Do not allow bloodshed
in not only the Muslim countries but in the rest of the
world also.
Sir, pictures of Lord Buddha had been printed in
basins that were sold in Pettah and Fort pavements some
years ago.
At that time, one of our greatest leaders, Dr. T.B
Jayah was presiding over the Working Committee of the
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All-Ceylon Muslim League and I was a member of the
Working Committee. He said, “Bring those basins”. Dr.
T.B. Jayah was the first person who protested against
carrying pictures of Lord Buddha in saleable items. He
said, “You cannot use the pictures of Lord Buddha in
such merchandise items”. That is the feeling we have.
Sir, we are all one in our feelings for all religions, without
exception.
As far as this Bill is concerned, I must place on record
that nowhere in the world - you have heard about the
Korean War, you have heard about the Vietnam War,
even after the war, with all respect to those governments,
whom we recognize now - has anyone solved the
problems of ex-soldiers as remarkably being done by our
Government. Also, particularly the whole country owes a
great debt of gratitude to Mr. Gotabhaya Rajapaksa for
not only winning the war as commanded by the
Commander in Chief, the President of the country, but
also rehabilitating the soldiers. If you to Malay Street - I
was seated there once upon a time as the Minister of
Muslim Religious and Cultural Affairs, you can see that
that huge building in Malay Street, Slave Island, has been
transformed into a school for the children of soldiers.
Sir, our Party, the United People’s Freedom Alliance UPFA - has even nominated soldiers who have lost their
arms and legs to contest elections. They suffered in the
war; they were the victims of the war. One of them was
elected to the Western Provincial Council and another
was elected to Rajarata, the North-Central Province and
he always attends our meetings coming in a threewheeler.
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good fortune of visiting Jaffna. I will come back again
with my family alone to spend a holiday in Jaffna”. Hon.
D.M. Swaminathan, please be there to receive them.
What are the soldiers doing today? A copy of the
"Business Today" magazine of September, 2012 is here
with me. But, I have no time to read out all the articles.
This is a very good magazine. I must commend the clever
editor and the contributors of the articles to this popular
magazine. In one article published in this magazine,
Major General Mahinda Hathurusinghe states, I quote:
“The overnight transformation of the image of the soldier from the
“fighter” to “protector” was thought to be necessary and crucial.”

Sir, the soldier was a fighter. He was fighting to save
the nation. The war was won and what is he doing now?
He is acting the role of a protector.
He further states, I quote:
“The Army, in the in the process of reconstruction and resettlement,
has taken Jaffna a long way to achieve sustainable peace.”

Thank God! Thank His Excellency Mahinda
Rajapaksa and particularly Mr.Gotabhaya Rajapaksa as
far as rehabilitation of soldiers is concerned, it is being
done extremely satisfactorily.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, please wind up your speech.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

Sir, I went to the North with the foreign delegates who
attended the 58th Commonwealth Parliamentary
Conference. They were amazed; they were bewildered
and they were surprised to see the transformation that has
taken place in Jaffna. A Member of the Canadian
Parliament asked me when we were travelling together in
the bus, “Is this Jaffna?” I told, “Yes, this is Jaffna”. He
again asked me, “Is this the real Jaffna?” I said, “Yes, we
have only one Jaffna. We do not have two Jaffnas”. The
Hon. John Amaratunga knows it very well. He also
participated in the Conference. He was very much present
in the Conference and he appreciated everything. Then,
the Member of the Canadian Parliament further asked,
“Where are the soldiers?” I said, “Why, for what do we
need soldiers? The role of the army is over. They have
gone back home”. He then said, “No. I was told in
Canada by certain agents of the diaspora and others not to
go to Sri Lanka, and if at all I go, not to step into the
Jaffna Peninsula because military officers are all over and
under every tree there would be a soldier". The Hon.
D.M. Swaminathan is listening to what I am saying now.
But, alas! They did not find any soldier in the streets of
Jaffna. They went to see the rehabilitation villages. Food
was being cooked by ladies. The African lady Delegates
even helped the people there to cook food. They were
drawing water from the wells. Even Ahamed Shihab, the
Speaker of the Maldivian Parliament told me, “I have
come several times to Sri Lanka but I did not have the

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

I will not take much time. I will soon wind up my
speech.
Sir, in an another article published in the "Business
Today" magazine of September, 2012, Dr. Subramanian
Swamy, Member of NDA Coalition and President of the
Janata Party in India states, I quote:
“I am not going to give any message to the TNA. I am asking the
government to go straight to the public. The public has been talking
to me and corresponding with me, and they tell me that they are
very happy that their children are safe and they do not have to be
worried about their children being forcibly recruited.”

He does not agree with the LTTE anymore.
He further states, I quote:
"That they do not have to give a portion of their salary to the
LTTE. The people are happy becuse they are able to lead a
normal life".

I commend this magazine. The "Business Today"
magazine should be read and re-read by the entire Sri
Lankan nation and all our friends in foreign countries.
Thank you very much.

පාර්ලිෙම්න්තුව

1505

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම්
පිටු අංක 25හි "රණ විරු අභිනද" යටෙත් එතුමා ෙමෙසේ කියා
තිෙබනවා:

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Lalith Dissanayake.
Before that, will an Hon. Member propose the Hon. Alhaj
A.H.M. Azwer to take the Chair?
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

I propose that the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer do now
take the Chair.
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம்.
அஸ்வர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. HUNAIS FAROOK left the Chair and
THE HON. ALHAJ A.H.M AZWER took the Chair.

[අ.භා. 5.45]

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)

මහතා

(ෙසෞඛ
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නිෙයෝජ

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙදවන වර කියැවීම සඳහා
රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙම් ගරු
සභාවට ඉදිරිපත් කර ඇති ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ ගැන මටත් කථා
කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
පළමුෙවන්ම මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් පිටු අංක 25 ෙකෙරහි
මෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට අප ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද එතුමා ෙම්
යුද්ධය ජයගහණය කළා. සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා විවිධ ෙද්වල්
කිව්වා. නමුත් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 2005 දී ෙම් රෙට්
ජනාධිපති වීම නිසා තමයි අර 24,000ක් රණ විරු මරණවලට තිත
තියලා ෙම් යුද්ධය අවසන් කරන්න පුළුවන්කම ලැබුෙණ්.
එදා -1972 දී- යාපනෙය් නගරාධිපති දුෙරයප්පා ඝාතනය
කරමින් තමයි පභාකරන් ෙම් තස්තවාදය පටන් ගත්ෙත්. එදා
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපති හැටියට හිටපු මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමා 2005 දී ෙම් රෙට් නායකයා ෙවලා පභාකරන්ෙග් ඒ
ම්ෙල්ච්ඡ කියාවලියට තිත තියලා ෙම් රට ෙබ්රා ගැනීම ගැන අප
අද සතුටු ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙමන්
එතුමාට රණ විරුවන් අයින් කරන්න තිබුණා. නමුත් එතුමා එෙහම
කෙළේ නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙමොනවා කිව්වත් කළ ගුණ
දන්නා නායකෙයන් හැටියට එතුමා රණ විරුවන් ෙවනුෙවන්
විශාල කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කළා.

"තස්තවාදයට එෙරහි සටෙන්දී දිවි පිදූ ෙහෝ ආබාධිත වූ රණවිරුවන්
එක් ජාතියකට ෙහෝ ජනවර්ගයකට පමණක් අයත් ෙනොෙවති. ඔවුන්
සටන් කෙළේ කිසියම් ජාතියකට, ජන වර්ගයකට,එෙරහිව ෙනොෙව්.
තස්තවාදය නිසා මියගිය ආබාධිත වූ බිෙයන් ගල් ගැසී සිටි උතුෙර්
නැෙඟනහිර ෙමන්ම දකුෙණ්ත් ජනතාව තස්තවාදෙය් පාණ ඇපෙයන්
මුදා ගැනීම සඳහාය."

එතුමා තවදුරටත් එහි පැහැදිලිවම ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා:
"එබැවින් ෙම් කුරිරු තස්තවාදය උෙදසා දිවි දුන් පළමු ෙසබළාෙග් සිට
මානුෂික ෙමෙහයුම ෙවනුෙවන් දිවි දුන් ෙහෝ ආබාධිත වූ අවසන්
ෙසබළා දක්වාත් ඔවුන්ෙග් පවුල්වල දුවා දරුවන් ෙවනුෙවනුත් මම
මෙගන් ඉටු විය යුතු යුතුකම් ඉටු කිරීමට ෙනොපැකිෙළමි. "

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි දැක්මක්, ෙමවැනි
වැඩ පිළිෙවළක් අෙප් රජයට තිබීම ගැන අප සතුටු ෙවනවා. එය
සංවර්ධනය, මහජන ශුභසාධනය ඉලක්ක කර ගත් වැඩ
පිළිෙවළක්. එය කියාත්මක කරන්ෙන් "දිවි නැගුම", "මඟ නැගුම"
වැනි වැඩසටහන් මඟින් ෙවන්න පුළුවන්. මම අහනවා,
විපක්ෂයක් හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබන වැඩසටහන
ෙමොකක්ද කියලා. ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් ගිලිෙහන යම් ෙදයක්
අරෙගන - Z-score එක ෙවන්න පුළුවන්, එෙහම නැත්නම් පෙහේ
ශිෂ ත්වය ගැන ෙබොරු ෙචෝදනාවක් ෙවන්න පුළුවන්- තමන්ෙග්
ෙද්ශපාලනය කරනවා ඇෙරන්නට පතිපත්තියක් මත කරන
ෙද්ශපාලනයක් අද විපක්ෂෙය් අයට නැහැ කියන එක අපි
කියන්න ඕනෑ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. යහපත්
පතිපත්තියක් ඇති නායකයකු යටෙත් තිෙබන රජයක් නිසා තමයි
එදා 2009 මැයි මාසෙය් සටනට අවසාන තිත තැබූ රණ විරුවන්
ෙවනුෙවන් ෙම් සුවිෙශේෂ වූ ෙයෝජනා කම කියාත්මක වන්ෙන්.
ඉපෙලෝගම ව ාපෘතිය ගැන කථා කරලා රණ විරු
ශුභසාධනය නවත්වන්න අපට බැහැ. අද ෙම් රෙට් රණ විරුවන්
ෙවනුෙවන් සුවිෙශේෂ වූ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1999 අංක 54 දරන පනතින්
රණවිරු ෙසේවා අධිකාරියක් පිහිටුවලා තිෙබනවා. රණ විරුවකු
කියලා කියන ෙකොට සන්නද්ධ හමුදාවල සහ ෙපොලීසිෙය් අයත්
ඇතුළත්. ෙමන්න ෙම්ක වැදගත් ෙවනවා. ෙමොකද, සමහරු
හිතනවා "රණ විරු" කියලා කියන ෙකොට අපි ෙපොලීසිය අමතක
කරලා කියලා.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාත් කථා කළා ෙපොලීසිෙය්
පඩි ගැන. ෙමය පඩි ගැන කථා කරන අවස්ථාවක් ෙනොෙවයි. ෙමය
ඒ කියාන්විතෙය්දී මිය ගිය රණ විරුවන් ෙවනුෙවන් ඉටු කරන
යුතුකමක් සහ වග කීමක්. ආබාධිත බවට පත්ව ජීවත් වන රණ
විරුවන් ෙවනුෙවන්, ඒ වාෙග්ම කියාන්විතෙය්දී මිය ගිය ෙහෝ
ෙසොයා ගත ෙනොහැකිව සිටින රණ විරුවන්ෙග් පවුල් ෙවනුෙවන්
කරන ෙසේවාව තමයි අප ෙමතැනදී අගය කරන්න ඕනෑ. එෙහම
නම්, සන්නද්ධ හමුදාවල සහ ෙපොලිස් හමුදාෙව් ආබාධිත බවට
පත්ව සිටින සාමාජිකයන්ෙග් සහ කියාන්විතෙය්දී මිය ගිය ෙහෝ
ෙසොයා ගත ෙනොහැකිව සිටින සන්නද්ධ හමුදාවල සහ ෙපොලිස්
හමුදාෙව් සාමාජිකයන්ෙග් පවුල්වල ශුභසාධනය සැලසීම තමයි
ෙම් අධිකාරිය හරහා කරන්ෙන්. ෙම් යටෙත් වැඩසටහන් විශාල
සංඛ ාවක් කියාත්මක ෙවනවා. ඒක ඉපෙලෝගම ව ාපෘතිය
ෙවන්න පුළුවන්, "අපි ෙවනුෙවන් අපි" වැඩසටහන ෙවන්න
පුළුවන්. ඉපෙලෝගම ව ාපෘතිය විතරක් ෙනොෙවයි. "අපි
ෙවනුෙවන් අපි" ව ාපෘතියත් තිෙබනවා. විවිධ නිවාස ව ාපෘති
තිෙබනවා. රණ විරුවන් සඳහා, ඔවුන් උපයන මුදලින් ෙගවීම්
කරන බැංකු ණය ව ාපෘතියක් තිෙබනවා. නිවාස 50,000ක් ඔවුන්
ෙවනුෙවන් සකසා දීෙම් ව ාපෘතියක් කියාත්මක ෙවනවා. ඒ
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ව ාපෘතිය විවිධ වැඩසටහන් යටෙත් තමයි කියාත්මක වන්ෙන්. ඒ
අනුව, රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය විසින් පළාත්බදව සහ දිස්තික්
මට්ටමින් පධාන වශෙයන් ව ාපෘති ගණනාවක් කියාත්මක
ෙවනවා.
එකක් තමයි, රණ විරු පවුල් සඳහා නිවාස සැපයීම. ඒ නිවාස
සැපයීම සම්බන්ධෙයන් කථා කරද්දී විපක්ෂෙය් අය ඉපෙලෝගම
නිවාස ව ාපෘතිය වැරැදි විධියට අර්ථ කථනය කරනවා. එය හමුදා
ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින රණ විරුවන් සඳහා ලබා දුන්නු නිවාස
ෙයෝජනා කමයක්. ඒ නිවාස ව ාපෘතිෙය් රුපියල් ලක්ෂ 14ක්,
15ක් වටිනා නිවසක් රුපියල් ලක්ෂ 8ක විතර මුදලකට හමුදාෙව්
අය සඳහා ලබා දීලා තිෙබනවා. එෙහම නම් ඔහු ඒ මුදල ඔහුෙග්
මාසික වැටුප මඟින් ෙගවා ඒ නිවෙසේ අයිතිකාරයා ෙවන්න ඕනෑ.
රණ විරුවන් සඳහා ෙනොමිලෙය් නිවාස ලබා ෙදන නිවාස
ව ාපෘතියක් හැටියට එය අර්ථ කථනය කරලා නැහැ. එය රණ
විරුවන් සඳහා, හමුදා ෙසේවෙය් ඉන්න අය සඳහා නිවාස ලබා ෙදන
එක නිවාස ව ාපෘතියක් විතරයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමා කිව්වා, එක් ෙකෙනක් යම්කිසි ෙදයක් කළා කියලා ඔහු
ෙසේවෙයන් ෙනරපුවා කියලා. හමුදාව කියලා කියන්ෙන් විනය
තිෙබන, විනය අනුව කටයුතු කරන්න ඕනෑ පිරිසක්. විනය තිෙබන
හමුදාව වාෙග් තැනක ෙසබළුන්ට හරි ෙවනත් ෙකනකුට හරි
තමන්ට ඕනෑ විධියට කථා කරන්න බැහැ. ඉපෙලෝගම ඉන්න අය
ෙවන්න පුළුවන්, ෙවනත් තැනක ඉන්න අය ෙවන්න පුළුවන්,
අනිවාර්යෙයන්ම ඒ විනය රැකිය යුතුව තිෙබනවා. ඔවුන්ට හර්තාල්
කරන්න බැහැ. එෙහම නැත්නම් strike කරන්න බැහැ. එෙහම
කළා නම් අපි යුද්ධය ජයගහණය කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා
හමුදාෙව් විනය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා, ඉපෙලෝගම ෙනොෙවයි,
ෙවන ඕනෑම තැනක් සම්බන්ධෙයන් වුණත් කටයුතු කරන්න
පැකිෙලන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒ කාරණය දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමා ෙම් සභාෙව්දී වැරැදි විධියට අර්ථ කථනය කිරීම ගැන
අපි කනගාටු ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිවාස සැපයීම එක්
කාර්යයක්. ඊළඟට, රණ විරු පවුල්වල ආර්ථිකය ෙගොඩ නැඟීම
සඳහා ණය ආධාර ලබා දීම තවත් එකක්. ෙම් ණය ආධාර ලබා දීම
අද "දිවි නැගුම" කියන වැඩසටහන යටෙත්ත් සිදු ෙවනවා. "දිවි
නැගුම" වැඩසටහනට රණ විරුවන් සම්බන්ධ කර ෙගන ඒ
වැඩසටහන යටෙත්ත් ඔවුන්ෙග් පවුල්වලට ණය ලබා ෙදනවා. එය
ඉතාම අඩු ෙපොලියකට ලබා ෙදන ණයක්. ඒ වාෙග්ම, "දිවි නැගුම"
යටෙත් තිෙබන ස්වයං රැකියා ව ාපෘති ආදි සියල්ලටම ඔවුන්
ෙයොමු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එමඟින් බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන් ඒ රණ විරු පවුල්වල ආදායම වැඩි කිරීමයි. ෙමොකද, හැම
රණ විරුෙවකුටම එක හා සමාන ආදායමක් ලබන්ෙන් නැහැ. ඒ
වාෙග්ම, ආබාධිත රණ විරුවන් සඳහා ෙරෝද පුටු, කෘතිම අත් පා
උපකරණ ලබා දීම අද සිදු ෙවනවා. එය අද රණවිරු ෙසේවා
අධිකාරිය යටෙත්ත් සිදු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම රාජ ෙනොවන
ආයතන සහ අෙනකුත් ආයතනත් ෙම් සඳහා ආධාර ලබා ෙදනවා.
ඒ වාෙග්ම අප ෙහට අනිද්දා කියාත්මක කරන තවත් පධානම
ෙදයක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් රණ විරුවන් බිහි කළ සෑම මවක සහ
පියකු ෙවනුෙවන් රුපියල් 750ක දීමනාවක් ලබා දීෙම් -මව සහ
පියා කියන ෙදෙදනාම ජීවතුන් අතර ඉන්නවා නම් රුපියල්
1,000ක් සහ එක් අෙයකු විතරක් ජීවතුන් අතර සිටිනවා නම්
රුපියල් 750 බැගින් ලබා දීෙම්- විෙශේෂ වූ රණ විරු වැඩසටහනක්
කියාත්මක ෙවනවා. එය "මාපිය රැකවරණ ගිණුම" කියන
වැඩසටහන යටෙත් කියාත්මක ෙවනවා. රණ විරුවන්ට කෘතගුණ
සැලකීමක් හැටියට ඒ වැඩසටහන යටෙත් ෙම් රටට රණ විරුෙවකු
බිහි කළ ෙදමවුපියන් ෙවනුෙවන් රජෙය් දායකත්වය යටෙත්
රුපියල් 750ක් ෙවන් කරලා ඒ ෙදමවුපියන්ව රැක ගන්න කටයුතු
කරනවා. ෙමය ඉතාම උසස් ගුණයක් හැටියට අප සලකනවා. ෙම්
අනුව එක ව ාපෘතියක් ෙනොෙවයි, විවිධ වූ ව ාපෘති රැසක් රණ
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විරුවන් ෙවනුෙවන් කියාත්මක වනවාය කියන එක අප කියන්න
ඕනෑ.
ඊළඟට, ආබාධිත රණ විරුවන් සඳහා තිෙරෝද රථ ලබා දීෙම්
ව ාපෘතිය යටෙත් තිෙරෝද රථ විශාල පමාණයක් ලබා දීලා
තිෙබනවා. 2005 අවුරුද්ෙද් ඉඳලා 2010 අවුරුද්ද දක්වා ගත්තාම
තිෙරෝද රථ 258කට වැඩි පමාණයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම්
සියල්ල ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් රණ විරු පවුල්වල ආදායම යම්
ආකාරයකින් වැඩි කිරීම සඳහායි. ඒ වාෙග්ම සියලුම රණ විරුවන්
ඒක රාශි කරලා පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටෙමන් "රණ
විරු සංසද" පිහිටුවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, රණ විරුවා කියන
පුද්ගලයාට නිවාසයක් ලබා දීම පමණක් ෙනොෙවයි අප කළ
යුත්ෙත්. ආබාධිත තත්ත්වයට පත් වුණු රණ විරුවන් ෙම්
සමාජයට සම්බන්ධ කර ගැනීම අවශ
ෙවනවා. ඔවුන්
සමාජෙයන් පිටස්තරව තැබීම කළ යුතු නැහැ. ෙමවැනි සංසද
පිහිටුවීම තුළින් ඔවුන් ෙම් සමාජයට සකියව දායක කර ගැනීමට
පුළුවන් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම රණ විරු ගම්මාන, රණ විරු සංසද
ආශිතව අපි වෘත්තීය පුහුණු මධ ස්ථාන පිහිටුවලා ඒවා පවත්වා
ෙගන යනවා. වෘත්තිය පුහුණුව ලබා දීම තුළින් රණ විරු පවුල්වල
සාමාජිකයන්ට යම් කිසි ආදායමක් ලබා ගන්නට හැකියාවත්,
ශක්තියත් ලැෙබනවා.
ඊළඟ ව ාපෘතිය, රණ විරු උපහාර පදක්කම් ලබා දීම.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි හිතුෙව්, අපි දැක්ෙක් යුද
ෙපරමුෙණ් ඉදිරියට ගිහිල්ලා තමන්ෙග් ජීවිතය පරිත ාග කරලා
ජීවිත රැසක් ෙබ්රා ගත්ෙත් මහියංගනය පෙද්ශෙය් රණ විරුවා
විතරයි කියලායි. නමුත් යුද ජයගහණය සැමරූ පසු ගිය දිනෙය්දී
අපි විෙශේෂෙයන්ම දැක්කා මිය ගිය රණ විරුවන්ෙග් ෙදමවුපියන්,
බිරින්දෑවරුන් ලංකාෙව් විවිධ පළාත්වලින් ඇවිල්ලා එදා ගාලු
මුවෙදොර පිටිෙය්දී අෙප් ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිෙය් සම්මානවලින්
පිදුම් ලැබූ බව. අපි ෙම් රණ විරු උපහාර පදක්කම් ලබා දුන්ෙන්
ෙම් රට ෙවනුෙවන් ජීවිතය දුන්න රණ විරුවාෙග් ජීවිතෙය්
වටිනාකම, කැප කිරීම හා වැදගත්කම ඔවුන්ෙග් දරුවන් ඉදිරිෙය්,
ඔවුන්ෙග් ෙදමවුපියන් ඉදිරිෙය් ෙම් ජාතියට ෙපන්වා දීම සඳහායි.
එෙහම නම් ෙම් විපක්ෂෙයන් කියන ආකාරයට ඒ රණ විරුවන්ට
සැලකීම කියන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙගයක් සාදා
දීම, නැත්නම් ණයක් දීම, තිෙරෝද රථයක් දීම විතරක් ෙනොෙවයි.
මම හිතන හැටියට ඊට වැඩිය ෙදයක් තිෙබනවා. විශාල වූ කැප
කිරීමක් කළ රණ විරුවන්ෙග් ෙසේවය ඇගයීම ඔවුන්ෙග්
පවුල්වලට කරන ෙගෞරවයක් ෙවනවා.
රණ විරු දරුවන්ට ශිෂ ත්ව ලබා දීෙම් වැඩසටහනකුත්
කියාත්මක ෙවනවා. ෙම්ක ඉතා වැදගත් ෙවනවා. ෙමොකද, අප
ෙවනුෙවන් තම වර්තමානය කැප කර මිය ගිය රණ විරුවන්ෙග් හා
අද සදාකාලික අබ්බගාතයන් බවට පත් ෙවලා ඉන්න රණ
විරුවන්ෙග් දරුවන් ෙවනුෙවන් ශිෂ ත්ව ලබා දීම ඉතාම වැදගත්
වැඩසටහනක්. ඒ රණ විරුවන්ෙග් දරුවන් උසස් ෙපළ අධ ාපනය
ලබන විට ඔවුන් සඳහා ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් රුපියල්
12,500ක මුදලක් ඉතිරි කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ
කියන්ෙන් රණ විරුවාෙග් දරුවා අෙපොස සාමාන ෙපළ විභාගයට
ලියන ෙකොට ඔහුට ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් රුපියල්
12,500ක මුදලක් ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් කමය සකස් කර
තිෙබන්ෙන් රණ විරුවන්ෙග් දරුවන් උසස් ෙපළ විභාගයට
සූදානම් වන ෙකොට ඔවුන්ට අවශ ආර්ථික ශක්තිය ලබා දීමටයි.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ දරුවන් විශ්වවිද ාලට යන ෙකොට,
විශ්වවිද ාලෙය් ඉෙගනුම ලබන ෙකොට, ඔවුන්ට මාසිකව රුපියල්
2,000ක් විශ්වවිද ාල අධ ාපනය ෙවනුෙවන් ලබා ෙදනවා. ඒ
දරුවන් විද ා පීඨයකට ඇතුළු වන ෙකොට විද ා පීඨෙය්දී ඒ
දරුවන් ෙවනුෙවන් දැරිය යුතු වියදම රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය
දරනවා. ඒ වාෙග්ම උසස් ෙපළට ඉෙගන ගන්නා දරුවන්
ෙවනුෙවන් මාසිකව රුපියල් 1,000ක මුදලක් ලබා ෙදනවා. රණ
විරු පවුල්වලට ඒ සියල්ල ලැෙබන්ෙන් රණ විරුවාෙග් ෙසේවය
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"ජානක ෙපෙර්රා, අෙප් ගාමිණී දිසානායක, අෙප් රණසිංහ ෙපේමදාස
වාෙග් අය මැරුවා. ෙකොටිත් එක්ක ගිවිසුම් ගහනවාය කියලා
කියනවා. අපව පරාජය කරන්ෙනත් උන්මයි. ෙමෙහම කරලා දැන්
ෙබොරුව ෙහළිදරවු ෙවලා තිෙබනවා. ඒක තමයි දැන් තිෙබන යුද්ධය."

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරලා ඒ ගමන ගියා. ෙජයරාජ්
පනාන්දුපුල්ෙල් ඇමතිතුමා ඊට කලින් දවෙසේ මෙග් මාධ
සංවිධානයට ඇවිල්ලා කථා කරලා පසුවදා ෙවන ෙකොට මිය ගිෙය්
තස්තවාදය නිසායි. අද ඒ තස්තවාදය නැතිව නිදහෙසේ කථා කරලා,
හවසට ගිහිල්ලා අෙප් දරුවන්ට කථා කරන්න පුළුවන්කම ලැබිලා
තිෙබනවා. අෙප් දරුවන්ට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් සියලුම
පුරවැසියන්ට ඒ අයිතිය ලබා දුන්න රණ විරුවන් ෙවනුෙවන්,
වත්මන් සමාජය ඉටු කළ යුතු වග කීමක් තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන්
"මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම" තුළින් රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය
පිහිටුවීෙමන් ඉතා සුවිෙශේෂ වූ වග කීමක් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා ඉටු කර තිෙබනවා. අද රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය
තුළින් ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලුම අය
සමාජෙය් විශ්වසනීයත්වය තහවුරු වන අයුරින් කටයුතු කිරීම
ගැන අපි සතුටු වනවා. ඒ කටයුතු කාරණා විතරක් ෙනොෙවයි රණ
විරුවන් තුළින් ගායකයන්, නව හැකියාවන් තිෙබන අය බිහි
ෙවනවා පසු ගිය කාලෙය් අපි දැක්කා. ඒ තුළින් රුපියල් ලක්ෂ
ගණන් වටිනා නිවාස වාෙග් ෙද්වල් තෑගි හැටියට ලැෙබනවා.
එවැනි ෙද්වල් දකින්නට රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය හරහා ඒ
නිලධාරින් කරන ෙසේවාව අපි ඉතාම අගය කරනවා. අවසාන
වශෙයන් මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා.

දැන් ෙම් කියන්ෙන් යුද්ධය ගැනයි. එහි තවදුරටත් ෙමෙසේ
සඳහන් වී තිෙබනවා:

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. පනත් ෙකටුම්පත ඊට
අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.

[ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා]

ඇගයීමක් හැටියටයි. එෙහම නම් අපි ෙම් වැඩසටහන ගැන
ෙබොෙහොම සතුටු ෙවන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
කියාන්විතෙය් සිටි ෙපොලීසිෙය් අයත් ෙම්කට ඇතුළත් ෙවනවා. ඒ
නිසා අපි ෙම් ඇගයීම ඉතාම ඉහළින් කරනවා. ෙම් කටයුතු
කාරණා ගැන කියන ෙකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂය යුද්ධය ගැන
විවිධ ෙද්වල් කිව්වා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, 2008 ෙදසැම්බර් මාසෙය්
05වැනි දා ෙම් ගරු සභාව තුළ ඉදිරි ෙපෙළේ වම් පැත්ෙත් මුල්
ආසනෙය් ඉන්න විපක්ෂෙය් මන්තී ගරු රවි කරුණානායක
මහත්තයා කියපු ෙදයක් ඔබතුමාට නැවත මතක් කර සිටිනවා.
එතුමා යුද්ධය ගැන කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?
2008 ෙදසැම්බර් 05වන දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 3283
තීරුෙව් ෙම් විධියට සඳහන් වී තිෙබනවා:

"හැම දාම කිලිෙනොච්චි කිලිෙනොච්චි කියනවා. වටිනාකමක් නැහැ.
මූලාසනාරුඪ ගරුතර ස්වාමීන් වහන්ස, ෙම් ෙගොල්ෙලෝ කිලිෙනොච්චි
කියලා යන්ෙන් මැදවච්චියට. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ අලිමංකඩ කියලා
යන්ෙන් පාමංකඩට. ෙමන්න ෙම්වා තමයි කරන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ
ගරුතර ස්වාමීන් වහන්ෙසේටත් ෙපෙනනවා ෙන් ෙබොරුව කියලා."

එක්සත් ජාතික පක්ෂය යුද්ධයට කිසිම දායකත්වයක් දුන්ෙන්
නැහැ. ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාව තුළ ඒක
හෑල්ලුවට ලක් කළා. එෙහම හෑල්ලුවට ලක් කරලා යුද්ධය වැරදි
විධියට අර්ථ කථනය කළා. එතෙකොට ෙම් යුද්ධයට නැත්නම් යුද
ජයගහණයට දායක වන්නට ඒ මිය ගිය 24,000ක් තිවිධ හමුදාෙව්
රණ විරුවන් යුද ෙපරමුණට යන ෙකොට අඩු ගණෙන් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී වචනයකින්වත් ශක්තියක් ලබා දීම ඔවුන්
කෙළේ නැහැ. එෙහම නම් රණ විරුවන් ගැන අද එක්සත් ජාතික
පක්ෂය ෙහළන්ෙන් කිඹුල් කඳුළු. ෙම් රණ විරුවන්ට නිවාස
දුන්නාද, එෙහම නැත්නම් ඒ දරුවන්ට ශිෂ ත්වයක් ලබා දුන්නාද
කියන එක අවශ නැහැ. එදා එෙහම කථා කරපු අය අතිගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් නායක්වය යටෙත් යුද්ධෙය්
ජයගහණය ලබා ගත්ත එක ගැන අද රෙට් ජනතාවට යමක්
කියන්න ඕනෑ නිසා ෙම් ආකාරයට කියනවා. ඔවුන්ට ඒවා
කියන්න අයිතියක් නැහැ. නමුත් අපි පැහැදිලිව කියනවා අතිගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා "මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම"
යටෙත් රණ විරුවන් ෙවනුෙවන් -සාමය දිනා ගන්නට කටයුතු
කළ නායකයන් ෙවනුෙවන්- ඉටු කළ ෙසේවාව ෙමොකක්ද කියන
එක අපි පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා.
රණවිරු වැඩසටහන් සම්බන්ධෙයන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය්
දායකත්වය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි,
රණවිරු නිෙක්තනය සකස් කරන්නට ෙඩ්විඩ් පීරිස් සමාගෙමන්
රුපියල් මිලියන 33ක් ලැබුණා. එෙහම ෙදන්ෙන් ඇයි? ෙම්
කමවත් වැඩ පිළිෙවළ සකස් කිරීම සඳහා පජාවෙග් දායකත්වය,
එෙහම නැත්නම් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් දානපතියන්ෙග් දායකත්වය
අපට ලබා ගන්නට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. අද ෙම් සංෙශෝධනය
තුළින් ඇති වන්ෙන් තනතුරු නාමයක් ෙවනස් කිරීම පමණයි.
නමුත් ෙම් රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය විසින් කරනු ලබන ෙසේවාව
ඉමහත්.
රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය විසින් ඒ ෙසේවාව ඉටු කරනු
ලබන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන්. එදා අපි ෙම්

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . அதன்ப ,
சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட .
Question put, and agreed to. Bill accordingly read a Second time.

මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.:
“පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය
යුතු ය.'' -[ ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ]
தீர்மானிக்கப்பட்ட .
"சட்ட லம்
ப்
பாரா மன்றக்
கு
ப மாக" [மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா]

க்குச்

சாட்டப்

Resolved:

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [The Hon. Nimal Siripala de Silva.]

කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී.
[ මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]
கு வில் ஆராயப்பட்ட .
[தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.]

Considered in Committee.

[MR. PRESIDING MEMBER in the Chair.]

1 සිට 3 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
1ஆம் வாசகத்தி
ந்
3ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

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

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

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported without Amendments.
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

He further stated, I quote:

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

"We will also hold elections to the Northern Provincial Council
next year upholding the principles of democracy”.

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

I move,

Sir, I wish to table* the speech made by His
Excellency the President on that occasion as Annex I.

“That the Bill be now read a Third time.”

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

மதிப்பிடப்பட்

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

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

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

The principles enshrined in the Commonwealth
Values and Principles have been defined and
strengthened over the years by the Singapore Declaration,
the Harare Declaration, the Millbrook Commonwealth
Action Programme, the Latimer House Principles and the
Aberdeen Principles. The Commonwealth Heads of
Government Meeting held in Port of Spain in 2009 reaffirmed the Commonwealth Values and Principles,
which document I wish to table* as Annex II.
The Sri Lankan President also took part in that and as
such, is a party to the Declaration, and we all are bound
by it. Sir, I wish to table* a document publishing the
photos of all the Heads of Government who participated
at that CHOGM in Trinidad and Tobago as Annex III.
Sir, the Affirmation of the Commonwealth Values and
Principles made at the CHOGM held in Port of Spain
states, I quote:

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Then, the Adjournment Motion is to be moved by the
Hon. Lakshman Kiriella.

උතුරු පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම
வட மாகாண சைபத் ேதர்தைல நடத் தல்

HOLDING OF NORTHERN PROVINCIAL COUNCIL ELECTIONS

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Mr. Presiding Member, I move the following Motion:
“In view of the statements made by the Government on several
occasions regarding the holding of Northern Provincial Council
Elections, will the Government make an early announcement that
the Northern Provincial Council Elections
will be held in February, 2013 after monsoon rains are over?”

Sir, addressing the gathering at the Official Opening
of the 58th Commonwealth Parliamentary Conference on
11th September, 2012, the President, His Excellency
Mahinda Rajapaksa, stated, I quote:
“It is also noteworthy that among the first things done after the
defeat of terrorism, first in the Eastern Province, and later in the
entire country, was to quickly hold local government, provincial and
national elections to obtain a proper mandate from the people, large
sections of whom were deprived of their franchise by the forces of
terror."

“Democracy: reaffirming our belief in the inalienable right of the
individual to participate by means of free and democratic political
processes in shaping the society in which they live; underlining that
not only governments but all political parties and civil society also
have responsibilities in upholding and promoting democratic
culture and practices as well as accountability to the public in this
regard; and recognizing that parliaments and representative local
government and other forms of local governance, are essential
elements in the exercise of democratic governance;”

Therefore, the people of the North have the
inalienable right to elect their representatives to the
Provincial Council and to take part in the exercise of
democratic governance. The Parliamentary, Presidential
and Local Authority Elections had been held in the
Northern Province as well as in other provinces. In the
North, the security is back to normal now. Only a very
small area of the North has to be cleared of mines. The
people concerned live in the camps nearby and carry out
their day-to-day activities. Even when the whole area was
mined by the LTTE, people had the right to exercise their
vote. Demining is not an excuse to hold back elections.
The Principle of Democracy calls for the immediate
holding of elections in the Northern Province.
The Perth Communiqué issued at the meeting of the
Commonwealth Heads of Government in Perth 2011, has
stated the circumstances which can be taken into account
in determining whether there has been a significant
violation of fundamental political values. I wish to table*
that as Annex IV.
—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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One such instance is the suspension or prevention of
key democratic institutions. The Provincial Council is a
key democratic institution in Sri Lanka. The criteria
relating to the postponement of national elections without
justification also apply to Provincial Council Elections.
This will amount to a systematic violation of the
fundamental
rights of a population, or of any
communities or groups - that is, the people of the
Northern Province - by the Government of a member
country.
Circumstances establishing such violations according
to the Perth Communiqué and Article 25 of ICCPR state
that every citizen shall have the right and opportunity to
take part in the conduct of public affairs through freely
chosen representatives and to vote and to be elected at
genuine periodic elections. Similarly, the Sri Lankan
Constitution, under "Directive Principles of State Policy
and Fundamental Duties", Article 27(4) states that the
State must afford all opportunities to people to participate
at every level. This Article read together with Article 12
and 14 requires holding of elections at the earliest
possible time. Any delay will amount to violation of
fundamental rights. Therefore, in this background, the
Government is duty-bound to hold elections for the
Northern Provincial Council by February 2013, otherwise
it will be a breach of the undertaking given by the
President at the 58th Commonwealth Parliamentary
Conference. It is also a violation of the values and
principles of the Commonwealth, the ICCPR and the
Constitution of Sri Lanka.
Thank you.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)
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மக்கள் அ பவிக்கும் நிம்மதிைய ம் உாிைமைய ம் வடக்கு
மக்க ம் அ பவிக்க ேவண் ம் என்பேத என
தற்
ேகாாிக்ைகயாகும். எம
மக்கள் ப ம்
ன்பத்ைத ஓாி
வாிகளில் கூறி
க்க
யா
என்பதனா ம் எனக்கு
வழங்கப்பட் ள்ள ேநரம் அதற்குப் ேபாதா
என்பதனா ம்
விவாதத்தின் க ப்ெபா
டன் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கைள
மாத்திரம் இச்சந்தர்ப்பத்தில் கூற யற்சிக்கின்ேறன்.
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
த்தத்தின்ேபா , குறிப்பாக அரசாங்கத்தின் கட்டைளக்
கிணங்க, த்த க்ேகாண வலயத்தில் இ ந்த எம மக்கள்
அரசாங்கக்
கட் ப்பாட் ப்
பிரேதசத்திற்கு
வந்தனர்.
அவர்களில் ஒ
சிலர் இன்ன ம்
காம்களில் வாழ்ந்
வ வைத நாம் அைனவ ம் அறிேவாம். கடந்த இ
வாரங்க க்கு ன்னர், மக்கள் வாழ்வதற்கு ஏற்ற சுற் ச்சூழல்
காணப்படாத நிைலயில், கு நீர் வசதிேயா மலசலகூட
வசதிகேளா ெசய் ெகா க்கப்படா , குறிப்பாக அ ப்பைட
வசதிகள்கூட
ெசய்
ெகா க்கப்படாத
நிைலயில்,
ெமனிக்பாம், ெசட் க்குளம்
காமி
ந்
ல்ைலத்தீ
மாவட்டத்தில் மீள்கு ேயற்றப்பட்ட மக்கள் அங்கு ெப ம்
சிரமங்கைள எதிர்ேநாக்கி வ கின்றனர். மீள்கு யமர்த்தப்
பட் ள்ள
மக்கள்
தம
சுற் ச்சூழைலத்
ப் ர
ெசய் ம்ேபா ெவ ெபா ட்க ம் மனித எ ம் க்கூ க ம்
ெதன்ப வதாகக்
குறிப்பி கின்றனர்.
இ
இம்மக்கள்
மத்தியில் ெப ம் அச்சத்ைத ஏற்ப த்தி ள்ள . ெவ ெபா ட்
க க்கும்
இறந்த
மனித
எச்சங்க க்கும்
மத்தியில்
மீள்கு ேயற்றப்பட் ள்ள இம்மக்கள் தம
குழந்ைதகைள
ட்
ள்ேளேய அைடத் ைவக்க ேவண் ய ர்ப்பாக்கிய
நிைல ஏற்பட் ள்ள . சகல இன மக்க க்கும் சமமான
உாிைமகைள ம் ச ைககைள ம் வழங்கி வ வதாகக்
கூறிவ ம் இந்த அரசாங்கம், தமிழர்கள் விடயத்தில் ெப ம்
பாரபட்சத்ைதேய காட்
வ கின்ற
என்ப
தற்ேபா
சர்வேதச மட்டத்தில் ேபசப்ப ம் ஒ விடயமாக மாறி ள்ள .
த்த காலத்தி ம் அதன் பின்னரான காம் வாழ்க்ைகயி ம்
ன்பப்பட்ட இம்மக்களால் ேம ம்
ன்பப்பட
யா
என்பைத இந்தச் சைபயில் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
அவர்க க்கு மீதமி ப்ப கண்ணீர் மாத்திரேம!

Sir, I have the privilege in seconding the Motion that
was moved by the Hon. Lakshman Kiriella. This is a
matter dealing with the Northern Province and therefore, I
will be speak in this House in the Tamil language.

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, தமிழ்
மக்கள்
விடயத்தில்
பாாிய
பாரபட்சம்
இடம்ெபற்
வ கின்ற என்பைதேய நான் இங்கு கூற வி ம் கின்ேறன்.
இவ்வா
அல்லற்ப ம் மக்க க்கு எவர் லம் விேமாசனம்
கிைடக்கும் என்பேத இன்ைறய ேகள்வியாகும். வடக்கி ள்ள
மக்க க்கு
வடக்குப்
பிரேதசத்ைதச்
ேசர்ந்த
மக்கள்
பிரதிநிதிகளினாேலேய விேமாசனம் கிைடக்கும் என்ப
அம்மக்கள நம்பிக்ைக யாகும். மக்கள் அரசாங்கம் என்றால்
மக்கள் அப்பிராயேம அங்கு தன்ைமப்ப த்தப்பட ேவண் ம்.
அதனால்
மக்களின்
நியாயமான
ேகாாிக்ைக க்குச்
ெசவிம க்க அரசாங்கம் ன்வர ேவண் ம்.

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
இந்நாட் ல் ஜனநாயகம் நிைலநாட்டப்பட்
சகல இன
மக்க ம் சம உாிைமகைள அ பவிக்கக்கூ ய சூழல்
உ வாக்கப்பட ேவண் ம் என்பேத எம் அைனவர ம்
அவாவாகும். இந்நாட் ேல தமிழ் மக்களின் உாிைமப்
ேபாராட்டம் ஒ
த்தமாக மாற்றம் ெபற் , இற்ைறக்கு ன்
வ டங்க க்கு
ன்னர் அ
க்குக் ெகாண் வரப்
பட்டைத நாம் யாவ ம் அறிேவாம். அந்த
த்தத்தின்
ேகாரத்தன்ைம குறிப்பாகத் தமிழ் ேபசும் மக்கைள இன் ம்
விட் ைவக்கவில்ைல. அதன் வ
இன் ம் வடக்குப்
பிரேதசங்களிேல
காணப்ப கின்ற .
இதற்குக்
கூ ய
விைரவில்
ற் ப் ள்ளி ைவக்கப்பட் , ெதற்கில் வா ம்

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
இந்நாட் ேல 13வ அரசியலைமப் ச் சீர்தி த்தம் ெகாண்
வரப்பட்டதன் ேநாக்கத்ைத நாம் அைனவ ம் நன்கு
அறிேவாம்.
அரசியலைமப் க்கான
13வ
சீர்தி த்தம்
ெகாண் வரப்பட்டதன்
க்கிய ேநாக்கம் மாகாண சைப
ைறயின்கீழ் வடக்கு, கிழக்குப் பிரச்சிைனக்குத் தீர்
காண்பதாகும். அ எவ்வள
ரம் சாத்தியப்பட்ட என்ப
ஒ
றம் இ க்க, தற்ேபா
வடக்கின் நிைலைம என்ன
என்பைதப் பற்றி ஆராய ேவண் ய
க்கியமாகும். வடக்குப்
பிரேதசம் அபிவி த்தியைடய ேவண் மாயின் அங்குள்ள
மக்கள் பிரதிநிதிக க்கு அதிகாரம் ைகயளிக்கப்பட ேவண் ம்.
இ நான் கூ ம் க த்தல்ல, அரசாங்கம் கூறிவ ம் க த் .

(The Presiding Member)

The Hon. D.M. Swaminathan will second the Motion.
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා
(மாண் மிகு

.எம். சுவாமிநாதன்)

(The Hon. D.M. Swaminathan)
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இதைன அ ப்பைடயாக ைவத்ேத ஒவ்ெவா பிரேதசத்தி ம்
அரசாங்கம் மாகாண சைபத் ேதர்தைல நடத்தி வ கின்ற .
மாகாண சைபகளின் ேதர்தைல ஒேரநாளில் நடத்தி
க்கா
பகுதி பகுதியாகப் பிாித்
நடத் வதன் லம் மக்களின்
உண்ைமயான அபிப்பிராயம் ெவளிப்ப த்தப்ப வதில்ைல
என்பைத த ல் நான் கூற வி ம் கின்ேறன். இைதப்பற்றி
ேம ம்
விபரமாகக்
கூ வதற்கு
ேநரம்
எனக்கு
இடம்ெகா க்கா என்பதனால் அைத விட் விட் இன்ைறய
தைலப்பிற்கு வ கின்ேறன்.
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, எம
நாட்ைடப்ெபா த்தவைரயில்
இன்
மிக க்கியத் வம்
வாய்ந்த ம் சர்வேதச மட்டத்தில் ேபசப்பட் வ வ மான ஒ
ேதர்தல் என்றால் அ வட மாகாண சைபத் ேதர்தலாகத்தான்
இ க்கும். சர்வேதச ச கம் வட மாகாண சைபத் ேதர்தைல
நடத் மா பல தடைவகள் அ த்தங்கள் பிரேயாகித் ள்ளைத
நாங்கள் ஊடகங்கள் லம் அறிந் ள்ேளாம். இம்மாதம் 08ஆம்
திகதி
ன்
மாகாணங் க க்கான ேதர்தைல அரசாங்கம்
நடத்திய . இத்ேதர்தைல மக்கள் ேகட்கவில்ைல; அதற்கான
கால ம்
வரவில்ைல.
அரசாங்கம்
பலவந்தமாகேவ
இத்ேதர்தைல மக்கள்மீ திணித்த . அதாவ , இந்த
ன்
மாகாண சைபகளின் காலம்
வைடவதற்கு இன் ம் ஒ
வ ட ம்
நான்கு
மாதங்க ம்
மீதமி க்கும்
சந்தர்ப்பத்திேலேய,
மாகாண
சைபகைளக்
கைலத் த்
ேதர்தைல நடத்திய . ஏன் இவ்வா ெசய்த என்ப
ாியாத
திராகும். கிழக்ேக இ
ைற மாகாண சைபத் ேதர்தைல
நடத்திய இந்த அரசாங்கம், ஏன் ஒ
ைறேய ம் வட
மாகாண
சைபத்
ேதர்தைல
நடத்தவில்ைல?
ேதர்தல்
நடத்தப்படேவண் ய மாகாணம் வட மாகாணமாகும். இந்தத்
ேதர்தைல நடத்தா பலவிதமான சாக்குப்ேபாக்குகைளக் கூறி,
ஏன் காலம் கடத்தி வ கின்ற ? அங்குள்ள மக்கள
அபிப்பிராயம் ெவளிப்ப த்தப் படேவண் ம். வடக்கி ம்
ஜனநாயக வழி ைறகைளக் ைகயா வதற்கு அரசாங்கம்
இடமளிக்க
ேவண் ெமன
நான்
இந்தச்
சைபயில்
ேகட் க்ெகள்கின்ேறன்.
வடக்கில் மாகாண சைபத் ேதர்தல் நடத்தப்ப மாயின்,
மக்களின் வி ப் ெவ ப் க க்கு அைமய அதிகாரம் மக்கள்
பிரதிநிதிகைளச் ெசன்றைட ம். இதற்கு ஏன் அரசாங்கம்
அச்சமைடகின்ற , தயங்குகின்ற ? வடக்கு மாகாண ம்
இலங்ைகயின் ஒ மாகாணம் அல்லவா! இதற்கான ேதர்தைல
நடத்தி, அம்மக்களின் அபிப்பிராயத்ைத அறிய ஏன் தயக்கம்?
தமிழ் மக்க க்கான உாிைமகள் ெதாடர்ந் ம் ம க்கப்
ப வதாகச் சாட்டப்ப கின்ற சர்வேதசத்தின் குற்றச்சாட்ைட
ஏன் நாம் ேகட்கேவண் ம்? இந்த நாட் ன் பிரச்சிைன இந்த
நாட்
மக்களாேலேய தீர்க்கப்படேவண் ம். ஒன்றிைணந்த
இலங்ைகக்குள் சகல இன மக்க ம் ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய
நிரந்தர சமாதானத் தீர் காணப்படேவண் ம் என்பேத எம்
அைனவாின ம் ேகாாிக்ைகயாகும். தமிழ் ேபசும் மக்கள் தனி
நா
ேகட்கவில்ைல. அவர்கள் ேகட்ப , இந்த நாட் ல்
ஏைனய மக்கள் அ பவிக்கும் உாிைமகைளத் தாங்க ம்
அ பவிக்க ேவண் ம் என்ப தான். அவர்க ம் இந்நாட்
மக்கேள! ஏைனய மாகாணங்களி ள்ள மக்கள் அ பவிக்கும்
உாிைமகைள ஏன் வட மாகாண மக்கள் அ பவிக்கக்கூடா ?
அவர்க க்கு மாத்திரம் ஏன் இந்தத் தடங்கல்?
"சி
ளி ெப
ெவள்ளம்" என்பதற்கு அைமய, சிறிய
பிரச்சிைனதான் பாாிய பிரச்சிைனயாக மா கின்ற . இதற்கு
வழிசைமக்கேவண்டாம்.
ஏெனன்றால்,
த்தத்தின்ேபா
மட் மல்லாமல் அதற்குப் பிற்பட்ட காலத்தி ம் அேநகமாக
ன்பப்ப பவர்கள் தமிழ் ேபசும் மக்கேள! இன் ம் த்தத்தின்
ெகா ரத்ைத எம மக்கள் அ பவித் வ கின்றனர். த்த
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காலத்தி ம் அதன் பின்னரான
காம் வாழ்க்ைகயி ம்
அல்லல்பட்ட இம்மக்கைள ேம ம் வைதக்கா , நிம்மதியாக
வாழக்கூ ய
சூழைல
உ வாக்கிக்ெகா ப்ப
இந்த
அரசாங்கத்தின் தார்மீகக் கடைமயாகும். எனேவ, இ
மனிதேநயம்
ெகாண்ட
ஓர்
அரசாங்கமாக
இ ப்பின்
இவற்ைறக் க த்திற்ெகாண் , வட மாகாண சைபத் ேதர்தைல
உடன யாக நடத்தி - ெகளரவ உ ப்பினர் ல
மன்
கிாிெயல்ல அவர்கள் கூறிய ேபால் அ த்த வ டம் ெபப்ரவாி
மாதமளவில் இந்தத் ேதர்தைல நடத்தி - மக்களின்
யர்
ைடப்பதற்கு ன்வரேவண் ம். இதற்காக நாம் அைனவ ம்
ஒன்றிைணந்
ெசயற்ப ேவாம்! இனவாதத்ைத மறந்
ஒ
தாயின் பிள்ைளகள் என்ற ேகாட்பாட்ைடக் கட் ெய ப்
வதற்கு நாம் திடசங்கற்பம்
ேவாம்! இன்
இந்தச்
சைபயிேல
ஆற்றப்பட்ட
உைரகளி
ந் ,
தமிழர்கள்
மத்தியில் ெப ம் பிரச்சிைனகள் இ ப்பைத அரசாங்கத்
தரப்ைபச் ேசர்ந்த எல்ேலா ம் அறிந்தி ப்பார்கள். எனேவ,
இவற் க்கு ஒ
காணேவண் ெமனில் அங்கு மாகாண
சைபத்ேதர்தைல
நடத்தி,
அவர்க ைடய
வி ப்
ெவ ப் க்க க்கு
ஏற்ப
மக்கள்
பிரதிநிதிகைளத்
ெதாி ெசய் , மாகாண சைப என்ற அைமப்ைப அங்ேக
ஏற்ப த்தேவண் ம்
என்ப தான்
எங்க ைடய
ேகாாிக்ைகயாகும்.
அ த் , ெகளரவ அஸ்வர் அவர்கள் கூறிய ேபால்,
இஸ்லாமியர்க க்கு வழிகாட் யாக வாழ்ந்த இைற தர்
ஹம்மத் அவர்கைளப் பற்றி கீழ்த்தரமாக விமர்சித் -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ஹம்மத் நபி அவர்கள்.

ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා
(மாண் மிகு

.எம். சுவாமிநாதன்)

(The Hon. D.M. Swaminathan)

மன்னிக்க ேவண் ம்.
ஹம்மத் நபி அவர்கைளப் பற்றி
கீழ்த்தரமாக விமர்சித்
திைரப்படம் தயாாித்ததற்கு எதிராக
இன்
பல நா களிேல எதிர்ப் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடந்
ெகாண்
க்கின்றன. அந்த திைரப்படத்ைத தயாாித்தவர்கைள
நாங்கள் வன்ைமயாகக் கண் க்கேவண் ெமன்ப
என்
ைடய ேகாாிக்ைகயாகும். இந்த அரசாங்கம் மட் மல்ல,
சர்வேதச அரசாங்கங்க ம் இப்ப யான விமர்சனங்க க்கு
இடங்ெகா க்கக்கூடா . அதற்ேகற்ப இலங்ைக அரசாங்க ம்
அதற்ெகதிரான
தன் ைடய
எதிர்ப்ைபத்
ெதாிவிக்க
ேவண் ெமன்ற ேகாாிக்ைகைய வி க்க வி ம் கின்ேறன்.
அந்த வைகயில், ெகளரவ அஸ்வர் அவர்கள் கூறியைத நான்
ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன்.
இ தியாக, 2013ஆம் ஆண் ெபப்ரவாி மாதத்திலாவ
வட மாகாண சைபத் ேதர்தைல நடத்தி, அங்குள்ள
மக்க ைடய உணர் கைள ம் ேதசிய ஐக்கியத்ைத ம்
ெதாிவிப்பதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கேவண் ெமன மீண் ம்
அரசாங்கத்திடம்
ேவண் ேகாள் வி த் , விைடெப
கின்ேறன். வணக்கம்.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

நன்றி. அ த் , மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா
உங்க க்கு 5 நிமிடங்கள் இ க்கின்றன.

க் அவர்கள்.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා
(மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா

க்)

(The Hon. Hunais Farook)
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, எம
உயிாி ம் ேமலாக மதிக்கப்ப கின்ற நபி (ஸல்) அவர்கைளப்
பற்றி கூறப்பட்
க்கின்ற அல்ல
ைனந் ைரக்கப்பட்ட
அந்தத் திைரப்படம் ெதாடர்பாக இந்த நாட் ல் வசிக்கின்ற 20
இலட்சத் க்கும் ேமற்பட்ட ஸ் ம்கள் சார்பாக இந்த னித
சைபயில்
த ல்
நான்
என் ைடய
வன்ைமயான
கண்டனத்ைதத்
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.
இதனால்
ஸ் ம்கள்
இன்
கவைலயைடந்தி க்கின்றார்கள்.
அதேனா
ெதாடர் பட்டவர்க க்ெகதிராக
அெமாிக்க
அரசாங்கம்
நடவ க்ைக
எ க்கேவண் ெமன
இந்தச்
சைபயி டாக ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
கிழக்கு மாகாண சைபயின்
தலைமச்சராக சேகாதரர்
நஜீப் ஏ. மஜீத் அவர்கள் ெதாி ெசய்யப்பட்
க்கிறார்.
இலங்ைக வரலாற்றில் க மா ெசான்ன ஸ் ம் ஒ வ க்குக்
கிைடத்த
தலாவ
சந்தர்ப்பம்
இ ெவன
நான்
நிைனக்கின்ேறன். அந்த வைகயில் இலங்ைகயில் தலாவ
ஸ் ம் தலைமச்சராக உ திப் பிரமாணம் ெசய்த நஜீப் ஏ.
மஜீத் அவர்க க்கு எம
வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவித் க்
ெகாள்கின்ேறாம். அவர் எம
அகில இலங்ைக மக்கள்
காங்கிரஸ் கட்சியின் ன்னாள் உ ப்பினர் என்ப ம் இங்கு
குறிப்பிடத்தக்க . எனேவ, எம
கட்சி சார்பாக ம் நான்
அவ க்கு மீண் ம் மனமார்ந்த வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவித் க்
ெகாள்கின்ேறன். ேம ம், எதிர்வ ம் ெபப்ரவாி மாதம் வட
மாகாண சைபத் ேதர்தைல நடத்த ேவண் ெமன்ற ேகாாிக்ைக
இங்கு
ன்ைவக்கப்பட்ட .
உண்ைமயில்
எம
அரசாங்கத்ைதப்ெபா த்தமட் ல்
நாங்கள்
ேதர்த க்கு
பயந்தவர்களல்லர்; ேதர்த க்கு
கங்ெகா ப்பதில் நாங்கள்
பின்வாங்கக்கூ யவர்க மல்லர். இன்
எனக்கு
ன்
உைரயாற்றிய உ ப்பினர் அவர்கள், அவசரஅவசரமாக
ன்
மாகாணங்களி ம்
ேதர்தல்
நடத்தப்பட்டதாகக்
கூறினார்.
அவ்வா
ேதர்தைல
நடத்திய
எம
அரசாங்கத் க்கு வட மாகாண சைபத் ேதர்தைல எதிர்வ ம்
ெபப்ரவாி மாதமல்ல, அதற்கு ன்னர் நடத் வதற்கும்
ம்.
எதற்கும் நாங்கள் தயாராக இ க்கின்ேறாம். ஆனால்,
அங்குள்ள சூழ்நிைலகைள கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் யவர்
களாக
இ க்கின்ேறாம்.
குறிப்பாக,
ல்ைலத்தீ
மாவட்டத்தி ள்ள ம ைதயன்பற் ,
க்கு யி ப் ஆகிய
இரண்
உள் ராட்சிச் சைபக க்கான ேதர்தைல நடத்த
யாத சூழ்நிைல இ ப்பதாக நீதிமன்றத்தால் தீர்ப்
வழங்கப்பட்
க்கிற . இைத அரசாங்கம் கூறவில்ைல.
ேதர்தல் நடத் வதற்கான சூழ்நிைல அங்கு இல்லாததன்
காரணமாக குறிப்பிட்ட உள் ராட்சிச் சைபக க்கான
ேதர்தைல இைடநி த்தக்ேகாாி அந்தப் பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த
மக்கேள நீதிமன்றத்தில்
ைறயிட்
க்கிறார்கள். நீதிமன்ற
ம் அதற்கு தைட உத்தர
பிறப்பித்தி க்கிற . வடக்கில்
உள் ராட்சிச் சைபத் ேதர்தைல நடத்த
யாத சூழ்நிைலயில்
எவ்வா மாகாண சைபத் ேதர்தைல நடத் வ ?
வடக்கின்
மீள்கு ேயற்றத்ைத
எ த் க்ெகாண்டால்,
ல்ைலத்தீ
மாவட்டத்தில்
ற்
தாக மீள்கு ேயற்றம்
நடந்
யவில்ைல. அேதேபான் , மன்னார் மாவட்டத்தில்
ஸ் ம்களின்
மீள்கு ேயற்றத்ைத
எ த் க்ெகாண்டால்
அங்கும் இேத நிைலதான் காணப்ப கின்ற . சுமார் 22
வ டங்க க்கு
ன்னர்
வடக்கி
ந்
விரட்டப்பட்ட
ஸ் ம்க ைடய மீள்கு ேயற்ற ம் இன் ம்
ற் ப்
ெபறவில்ைல.
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Sir, the “Sunday Observer” of 5th August, 2012
states, I quote:
“About 82 per cent of them are living as refugees in Puttalam…”

த்தளத்தி ள்ள
ஸ் ம்கள்
வட
மாகாணத்தில்
மீள்கு ேய வதற்காகப் பதி ெசய்தி ந்தா ங்கூட இன்ன
ம் உடல் ாீதியாக மீள்கு ேயற
யாத நிைலயில்
இ க்கின்றார்கள். அங்கு கு ேயறவி க்கும் மக்க க்கு
காணிப்
பிரச்சிைன
உள்ள .
உதாரணமாக
என
கு ம்பத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், 1990ஆம் ஆண் ல்
நாங்கள் எம
தந்ைத டன் ேசர்ந்
ஒ
கு ம்பமாக
ெவளிேயற்றப்பட்ேடாம்.
ஆனால்
இன்
எம
கு ம்பத்தி ள்ள ஒவ்ெவா வ ம் விவாகம் ெசய்
7
கு ம்பங்களாக இ க்கின்ேறாம். இவ்வா
ஒவ்ெவா
கு ம்பத்ைத ம்
எ த் க்ெகாண்டால்,
அவ்வக்
கு ம்பங்களி ள்ள பிள்ைளகள் வளர்ந் இன் 4-5 அல்ல
7-8
கு ம்பங்களாகப் ெப கியி க்கின்றார்கள். ஆகேவ,
அத்தைன கு ம்பங்க ம் வாழ்வதற்குாிய காணி,
ேபான்ற வசதிகள் இன்
வைரயில் அரசாங்கத்தினாேலா
அல்ல
ேவ
எந்தத் தரப்பினராேலா ெசய்
ெகா க்க
யாத
நிைல
காணப்ப கின்றைம
கவைலக்குாிய
விடயமாகும்.
இச்சைபயிேல ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியினர் இந்த
விடயங்கைளப்பற்றிப்
ேபசாமல்
வட
மாகாணத்திேல
ேதர்தைல நடத் வைதப்பற்றி மட் ம் ேபசுகின்றார்கள்.
இன்ைறய தினம் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியினர் வட
மாகாணத்தில் ேதர்தைல நடத் வ
சம்பந்தமாக ஓர்
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணையக் ெகாண் வந்தைதப்ேபான் ,
அவர்க ைடய ஆட்சிக்காலத்தில் வட மாகாணத்தி
ந்
ெவளிேயற்றப்பட்ட
ஸ் ம்
மக்கைளக்
ெகளரவமாக
மீள்கு யமர்த் வதற்கு அல்ல
அவர்க ைடய இ ப்ைப
உ திப்ப த் வதற்கு ஓர் ஏற்பாட்ைடச் ெசய்ய ேவண் ம்
என்
ஒ
பிேரரைணையக் ெகாண்
வந்தி ந்தால் அ
உண்ைமயிேல நாம் சந்ேதாஷப்படக்கூ ய, வரேவற்கத்தக்க
விடயமாக இ ந்தி க்கும். ஆனால், வட மாகாணத்தி
ந்
ெவளிேயற்றப்பட்ட
ஸ் ம் மக்களில் அேனகமாேனார்
இன்ன ம் மீள்கு யமர்த்தப்படாத நிைலயி ள்ளார்கள். நான்
இங்கு குறிப்பிட்ட ேபால், “Sunday Observer” பத்திாிைகயிேல
82 per cent of them has still not been resettled physically" எனக்
குறிப்பிடப்பட் ள்ள . அேதேபான் இடம்ெபயர்ந்த தமிழ்ச்
சேகாதரர்கள் இன்ன ம் மீள்கு ேயற்றப்படாத நிைலயில்
இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, இத்தைகய நிைலயில் அங்கு
ேதர்தல் நடத் வ
சாத்தியமில்ைல என் தான் கூற
ேவண் ம். இதற்கு ஒப்பாக நீதிமன்றேம "வட மாகாணத்தில்
க்கு யி ப்
மற் ம்
ம ைதயன்பற்
பிரேதச
சைபக க்கான
ேதர்தைல
நடத்த
யா "
எனத்
தீர்ப்பளித்தி க்கின்ற . ஆகேவ, எந்தவைகயி ம் 2013
ெபப் வாி மாதம் வட மாகாணத்தில் ேதர்தைல நடத் வ
சாத்தியமற்றதாகும் என்பேத என
க த்தாகும். ஆகேவ,
பாதிக்கப்பட்ட
ஸ் ம் மக்கைள மீள்கு ேயற் வதற்கான
உதவிகைளச் ெசய் ம்ப சர்வேதசத் க்கும் உதவி வழங்கும்
நி வனங்களிட ம் ேவண் ேகாள் வி க்கேவண் ெமன
நான்
அரசாங்கத்திட ம்
எதிர்க்கட்சிப்
பாரா மன்ற
உ ப்பினர்களிட ம் மிக ம் கண்ணியமாக ம் ேநர்ைம
யாக ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ஏெனனில் மீள்கு ேயறி
ள்ள
ஸ் ம் மக்க க்கு வசதிகைள ஏற்ப த் ம்
விடயத்திேல
எம
நாட் க்கு
வ கின்ற
சர்வேதச
நி வனங்கள் மிகுந்த பாரபட்சம் காட் கின்றன. ஐக்கிய
ேதசியக் கட்சியின் ஆட்சிக்காலத்தில் வடக்கி
ந்
ஸ் ம்
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மக்கள் ெவளிேயற்றப்பட்டதனால், சர்வேதசத் க்கு அ த்தங்
கைளக் ெகா த்
இடம்ெபயர்ந்த
ஸ் ம் மக்கைள
மீள்கு ேயற் ம்
நடவ க்ைககைளத்
ாிதப்ப த் ம்
விடயத்தில் ஆ ங்கட்சிையவிட ஐக்கிய ேதசியக் கட்சிக்ேக
பாாிய பங்கு இ க்கின்ற . எனேவ, அக்கட்சியினர் ஸ் ம்
மக்களின் ெகளரவமான மீள்கு ேயற்ற நடவ க்ைககைள
ேமற்ெகாள்வதற்கு
சர்வேதசத் க்கு
அ த்தங்கைளக்
ெகா க்கேவண் ம் என ம் அரசாங்கம் ேமற்ெகாள் ம்
நடவ க்ைகக க்கு ஒத் ைழப்
நல்க ேவண் ெமன ம்
ேவண் கின்ேறன்.
அேதேவைள, வட மாகாணத்தில்
ஸ் ம் மக்கள்
மீள்கு ேய வதற்கு காணிப்பிரச்சிைன பாாிய பிரச்சைனயாக
இ க்கின்ற . அங்குள்ள வன இலாகாத் திைணக்களத்தினர்
ஸ் ம் மக்களின் மீள்கு ேயற்றத் க்கு மிகுந்த கு க்கீடாக
இ க்கின்றார்கள். எனேவ, ஒ விேசட ேவைலத்திட்டத்தின்
கீழ் அம்மக்க க்குக் காணிகைள வழங்குவதற்கும் மீள்கு
ேயற்றத் க்கான
அைனத்
நடவ க்ைககைள
ேமற்
ெகாள்வதற்கும் ஒத் ைழப்
வழங்கி, அதைனச் சாிவரச்
ெசய் விட் வடமாகாணத்தில் ேதர்தைல நடத் வதற்கு இந்த
அரசாங்கம் ன்வரேவண் ம் என இச்சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் ,
விைடெபற் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු හුෙනයිස් ෆාරුක්
මන්තීතුමා සඳහන් කළා, උතුෙර් මැතිවරණ පැවැත්වීම සඳහා
තිෙබන පාෙයෝගික පශ්න ගැන. නමුත් ඔය උතුෙර්ම
ජනාධිපතිවරණය තිබ්බා. ඔය උතුෙර්ම පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය
තිබ්බා. ඔය උතුෙර්ම පළාත් පාලන ආයතන සියයට 85ක
පමාණයක පළාත් පාලන මැතිවරණ තිබ්බා. ඒ නිසා උතුෙර්
ජනතාවට තමන්ෙග් පාලනයක් ඇති කර ගන්න තිෙබන අවස්ථාව
අහිමි කරන්ෙන් ඒ භූමිෙය් තිෙබන පාෙයෝගික පශ්න නිසා
ෙනොෙවයි, ආණ්ඩුෙව් තිෙබන ෙද්ශපාලනික අවශ තාවන් මත බව
මම මූලිකව සඳහන් කරන්න කැමැතියි.
ෙම් සාකච්ඡාෙව් ඉතා වැදගත් ෙදයක් තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි. අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 103(2)
ව වස්ථාව පකාරව නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණ සහ ජනමත
විචාරණ පැවැත්වීෙම් වගකීම භාර දී තිෙබන්ෙන් මැතිවරණ
ෙකොමිෂන් සභාවටයි. ඒ කියන්ෙන් ෙම් රෙට් නිදහස් සහ සාධාරණ
මැතිවරණයක් පවත්වන්න අවශ නම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව්
103(2) ව වස්ථාව පකාරව මැතිවරණ ෙකොමිසමක් තිබිය යුතුයි.
මැතිවරණ ෙකොමිසමක සාමාජිකයන් තිෙදෙනක් ඉන්නවා.
දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනෙයන් සාමාජිකයන්
පස් ෙදෙනක් හිටියා. සාමාජිකයන් පස් ෙදෙනක් වැඩියි කියන
තර්කයක් ඉදිරිපත් වුණා. ඒ අනුව විය හැකියි දහඅටවන
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනෙයන් සාමාජිකයන් ගණන තුනක්
දක්වා අඩු කෙළේ. ඒ වාෙග්ම දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා
සංෙශෝධනෙය්දී ඒ පත් කිරීෙම් කමෙව්දය තුළ ජනාධිපතිවරයාෙග්
පාලනයක් ෙනොමැතිය කියන පදනම මත චන්දිකා බණ්ඩාරනායක
කුමාරතුංග මැතිනිය ෙහෝ වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ෙහෝ මුල්
අවස්ථාෙව්දී ෙකොමිසම සඳහා පත් කිරීම් කෙළේ නැහැ. ඒ,
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාව සමඟ සහෙයෝගෙයන් ඒ පත් කිරීම්
කරන්න තිෙබන අකැමැත්ත නිසායි. හැබැයි දහඅටවන ආණ්ඩුකම
ව වස්ථා සංෙශෝධනය මඟින් ජනාධිපතිවරයාට තමන්ෙග් තනි
මතයට තමන් කැමැති ෙකොමසාරිස්වරුන් තුන් ෙදෙනක් පත්
කරන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 41අ. ව වස්ථාව අනුව
ඒ සඳහා බලය තිෙබන්ෙන් ජනාධිපතිවරයාටයි.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පුදුමය තමයි, තමන්ට අවශ
විධියට ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සංෙශෝධනය කර ෙගන සාමාජික
සංඛ ාව පෙහේ ඉඳලා තුන දක්වා අඩු කර ෙගන, තමන්ෙග් තනි
මතයට මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් සාමාජිකයන් තිෙදනාම පත්
කර ගන්න ජනාධිපතිවරයාට පුළුවන්කම තිෙබද්දි, ඉතිරි අනික්
ෙකොමිෂන් සභා සියල්ලටම සාමාජිකයන් පත් කරද්දි මැතිවරණ
ෙකොමිෂන් සභාව සඳහා සාමාජිකයන් පත් කරන්න
ජනාධිපතිතුමාට අමතක වීම. ඒක අමතක වීමක් ෙවන්න බැහැ,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එය ෙච්තනාන්විතව මඟ හැරීමක්.
අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 37(2) ව වස්ථාව අනුව
ජනාධිපතිවරයාට ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් පැවරී තිෙබන
වගකීම් ඉෂ්ට කිරීම ෙච්තනාන්විතව මඟ හරිනවා නම් එම
ව වස්ථාව පකාරව ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ෙගන එන්නත් පුළුවන්.
ඒක ඒ තරම්ම බරපතළයි. එෙහම නම් ෙම් රෙට් සාධාරණ,
නිදහස් මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට අවශ කරන මූලික සාධකය,
මූලික ව හය, මූලික ආයතනය මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව පත්
කිරීම පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා පළමුව කටයුතු කළ යුතුයි,
සාමාජිකයන් පත් කළ යුතුයි. එෙහම පත් ෙනොකිරීම
ෙච්තනාන්විතව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමක්
වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නැෙඟනහිර පළාෙත් සහ
අනිකුත් පළාත් ෙදකක පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වුවා. ඡන්දය
දවෙසේ සාමකාමී බවක් තිබුණා. හැබැයි තනි පුද්ගලෙයක් වන,
තනි නිලධාරිෙයක් වන මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයාට
ආණ්ඩුවක ෙද්ශපාලන අධිකාරියට එෙරහිව, ආණ්ඩුෙව්
ෙද්ශපාලන කියාදාමයට එෙරහිව කටයුතු කරලා සාධාරණ සහ
නිදහස් මැතිවරණයක් සහතික කිරීමට අවශ
පෙයෝගික
හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි ෙකොමිසමක් පත් කරන්ෙන්. ඒ
නිසා තමයි සාමාජිකයන් තුන් ෙදෙනක් පත් කරන්ෙන්. ඒ නිසා
තමයි ඒ සාමාජිකයන්ට, ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරෙයකුට
තිෙබන වරපසාද දීලා ඒ අය ආරක්ෂා කරලා තිෙබන්ෙන්,
විධායකයට, ව වස්ථාදායකයට එෙරහිව වුණත් රෙට් සාධාරණ,
නිදහස් මැතිවරණයක් පවත්වන්න අවශ පියවර ගන්න. තමන්ට
ඕනෑ විධියට ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සංෙශෝධනය කර ගත්තාට
පසුවත් මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව පත් කරන්න බැරි ඇයි?
මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාවට සුදුසු පුද්ගලයන් ෙම් රෙට් නැද්ද?
ෙම් රෙට් මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙකොමසාරිස් ධුර තුන
දරන්න තරම් ගැළෙපන නිර්භීත, උගත්කම් ඇති ෙශේෂ්ඨ
පුද්ගලයන් නැද්ද? තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් පශ්නයට උත්තර
ෙදන්න ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරු ෙදනෙකොට
''මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?''
කියන කාරණය ගැන පිළිතුරු ෙද්විය කියා මා බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. උතුෙර් මැතිවරණයක් තිබ්බත්, නැෙඟනහිර
මැතිවරණයක් තිබ්බත්, මහ මැතිවරණයක්, ජනාධිපතිවරණයක්
තිබ්බත් මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව නැතිව තබන මැතිවරණ
නිදහස් ෙහෝ සාධාරණ මැතිවරණ ෙනොෙවයි. ෙමොකද, 103
ව වස්ථාව මඟින් ඒ වගකීම් ඉෂ්ට කරන්න පවරා තිෙබන්ෙන්
මැතිවරණ ෙකොමිසමට නිසා.

ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා (පළාත් පාලන හා
පළාත් සභා අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா - உள்
சைபகள் அைமச்சர்)

ராட்சி, மாகாண

(The Hon. A.L.M. Athaulla - Minister of Local Government
and Provincial Councils)
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.
நஹ்ம ஹு வ சல் அலா ரஸூ ஹில் காீம்.
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
இன்ைறய தினம் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியினர் வட மாகாண
சைபத் ேதர்தல் சம்பந்தமான ஓர் ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணைய
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இங்ேக சமர்ப்பித் ள்ளைமயான ேக க்குாிய ஒ விடயமாக
இ க்கின்ற
என்பதைன
நான்
இங்கு
குறிப்பிட
வி ம் கின்ேறன். இ பற்றிப் ேபசுவதற்கு
ன் நான்
த ேல ஹம்ம நபி ஸல்லல்லாஹு அைலஹிவஸல்லம்
அவர்கைளக்
ேக ெசய் ம்
விதத்திலான
படங்கள்
அெமாிக்காவினால்
ெவளியிடப்பட்
ந்தைமக்கு
என
கண்டனத்ைதத்
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.
உலகம்
வதி ம் உள்ள
ஸ் ம்கள் இன்
கிளர்ந்ெத ந்
இச்ெசயற்பாட் க்குக்
கண்டனம்
ெதாிவித் ள்ளார்கள்.
அெமாிக்காவி ைடய
ேவைலேய
இத்தைகய தான்.
உலகத்தி ள்ள எந்த நாட்ைட ம் விட் ைவக்காத அவர்கள்
அேரபிய,
இஸ்லாமிய
நா கைள ம்
சிைதத்
வந்தி க்கிறார்கள். அைதப்ேபான்ேற பல சந்தர்ப்பங்களில்
இலங்ைகைய ம்
சிைதப்பதற்கு
ைனந்தி க்கிறார்கள்.
காலத் க்குக்காலம் அதற்கு உடந்ைதயாகச் ெசயற்ப கின்ற
'ஏஜன்ட்'கள் எம
நாட்
ம் இல்லாம ல்ைல. இன்
இலங்ைகைய மனித
உாிைமகள்
மீறல்
ெதாடர்பான
குற்றச்சாட் க்கு
ஆளாக்கி
ெஜனீவா க்குக்
ெகாண்
ெசன்ற ம் இந்த அெமாிக்கர்கள்தாம். இவர்கள் உலகின்
சண் யர்களாக
இ ந்
ெசயற்பட் க்ெகாண் ,
நா களி ள்ள
இனங்க க்கிைடயில்
பிரச்சிைனகைளத்
ேதாற் வித்
அவர்களின்
மதங்கைள
அழித் க்
ெகாண் வ ம் ெசய க்கு நான் இச்சைபயிேல என
கண்டனத்ைதத்
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.
ெகளரவ
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினராகிய நீங்கள் மாத்திரமன்றி,
இச்சைபயி ள்ள
உ ப்பினர்கள்
பல ம்
இச்ெசயற்
பாட் க்குக்
கண்டனம்
ெதாிவித்தி ந்தார்கள்;
ெகளரவ
உ ப்பினர் சுவாமிநாதன் அவர்க ம் இதற்குக் கண்டனம்
ெதாிவித்தி ந்தார்.
ஒவ்ெவா
மனித க்கும் மதச் சுதந்திரம் இ க்கிற .
ஆண்டவனால் பைடக்கப்பட்ட
வர்கள் லமாக மதங்கள்
உ வாக்கப்பட்
க்கின்றன.
மதங்கள்
ஒவ்ெவான் ம்
மக்கைள
நல்வழிப்ப த் வதற்கு
உ
ைண ாிகின்றன.
"லக்கும் தீ க்கும் வ யத்தீன்" - "அவரவர் மார்க்கம்
அவரவர்க்கு" என்பதன் அ ப்பைடயில், ஒவ்ெவா வ ம்
அவரவர் மார்க்கத்ைதப் பின்பற் கின்றார்கள். ஆகேவ, இந்த
அெமாிக்கர்க க்கு
இன்ெனா
மார்க்கத்ைதப்பற்றிப்
ேபசுவதற்கு
எந்த
உாித் மில்ைல
என்பைத
இந்தச்
சைபயி ள்ளவர்க ம்
நீங்க ம்
அறி ர்கள்.
அெமாிக்காவி ைடய ெவறியாட்டம் எம
நாட்ைட ம்
விட் ைவத்தபா ல்ைல. இேத அெமாிக்காதான் கடந்த
காலங்களில் எம
நாட் ேல இ க்கின்ற பல அரசியல்
கட்சிகள், மற் ம் இயக்கங்கைளத் தன ைகயிேல ைவத் க்
ெகாண் , இந்த நாட்ைடச் சின்னாபின்னப்ப த்திய . ஐக்கிய
ேதசியக் கட்சி ஏற்ப த்திய அரசியல் மாற்றம், 1987ஆம்
ஆண் ல்
ஏற்பட்ட
பிரச்சிைனகள்
என்பன
அதற்குக்
ைகெகா த்தன. அன்ைறய ஜனாதிபதி ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன
அவர்களால்
ெகாண் வரப்பட்ட
நிைறேவற்றதிகாரம்
ெகாண்ட ஜனாதிபதி
ைறைமயினால் ஒ வர
தாைய ம்
தந்ைதைய ம் மாற்ற
யாதி ந்தேத தவிர, ஏைனய
எல்லாவற்ைற ம் மாற்றக்கூ யதாக இ ந்த . தமிழ், ஸ் ம்
மக்க ைடய பிரச்சிைனகளில் பரா கமாக இ ந் , நம
நாட் ப் பைடகளின் ைககைளக் கட் , ெவளிநாட் ப்
பைடகைள இங்ேக ெகாண் வந்த பின்னர், வடக்கி
ந்த
ஸ் ம்கள் விரட்டப்பட்டார்கள். அவர்கள் விரட்டப்பட்
இன்
20 ஆண் க க்கும் ேமலாகின்ற . அவர்கள்
இன்ன ம் நிர்க்கதியாகேவ வாழ்ந் ெகாண் இ க்கின்றார்
கள். எத்தைனேயா தமிழ் மக்கள் இயக்கங்களிேல ேசரவி ப்ப
மின்றி நாட்ைடவிட்
ெவளிேயறி, ெவளிநா களில் தஞ்சம்
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குந் இன்ன ம் அங்கு வாழ்ந் ெகாண் இ க்கின்றார்கள்.
இைவகெளல்லாம் 30 ஆண் காலமாக இந்த நாட் ல்
ஏற்பட்ட
பார ரமான
விைள கள்.
இந்த
விைள க க்ெகல்லாம் காரணம் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சிேய!
ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி
த ேல இவற் க்கான தார்மீகப்
ெபா ப்ைப ஏற் க் ெகாள்ளேவண் ம். அைதவி த் ,
ெவ மேன இந்த அரசாங்கம் வட மாகாண சைபத் ேதர்தைல
நடத்தவில்ைல என்பைத மாத்திரம் இங்ேக குறிப்பி வ ஒ
ேக க்குாிய விடயமாகேவ ேதான் கின்ற .
30 ஆண் களாக நடந்த த்தத்திேல பயங்கரவாதிகைள
அழித் , நாட்
மக்கள் நிம்மதிப் ெப
ச்சு வி வைத ம்
அவர்க ைடய ேமனியிேல இயற்ைகக் காற் ப வைத ம்
த த்தவர்கள் இந்த ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியினேர! இேத
ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியினர்தான் அன்
பிரபாகர க்கு
ஆ தங்கைள ம் ெஹ ெகாப்டர்கைள ம் ெகா த் , இந்த
நாட்
ள்ள எல்லா இனங்கைள ம் அழிப்பதற்கு காரணமாக
இ ந்தார்கள். ஆனால், இன்
அவர்கள் வட மாகாணத்தில்
ேதர்தல்
நடத்தப்படேவண் ெமன்
ெசால்கின்றார்கள்.
இன் ெகளரவ சுவாமிநாதன் அவர்கள் ெசான்ன அத்தைன
நிம்மதியான
விடயங்கைள ம்
ேமதகு
ஜனாதிபதி
அவர்கள்தான் ெபற் க்ெகா த் ள்ளார். ேமதகு ஜனாதிபதி
அவர்கள் த்தத்ைத
க்குக் ெகாண் வ வதற்கு
ன்
தமிழ் மக்களின் நிைல என்ன?
ஸ் ம் மக்களின் நிைல
என்ன? எத்தைன ேபர் உண்டார்கள்? எத்தைன ேபர்
உறங்கினார்கள்?
எத்தைன
ேபர்
பாடசாைலக்குப்
ேபானார்கள்? என் ெகளரவ சுவாமிநாதன் அவர்கள் தன
மனச்சாட்சிையத் ெதாட் க்ேகட்டால் ெதாி ம்! அ மட்
மல்ல, சி வர்கள் த்தத் க்குப் பயன்ப த்தப்பட்ட விதத்ைத
அவர் நன்கு அறிவார். அங்குள்ள ெபற்ேறார் தங்க ைடய
பிள்ைளகைள காகம் மற் ம் ேகாழி ேபான்றைவ தம்
குஞ்சுகைள இறக்ைகக க்குள் ைவத் ப் பா காப்ப
ேபான்
பா காத்தார்கள். அவ்வாேற, அங்குள்ள மக்கள்
ேகாயில்களி ம் ேதவாலயங்களி ம் தஞ்சம் குந்
வாழ்ந்த
வாழ்க்ைகைய ெகளரவ சுவாமிநாதன் அவர்கள் நன்கு
அறிவார்.
ஆனால், இன்
நிைலைம அவ்வாறல்ல. இரவாக
இ க்கலாம் அல்ல பகலாக இ க்கலாம். எந்த ேநரத்தி ம்
நாட்
ைடய எந்தப் பிரேதசத் க்கும் எவ ம் ெசன்
வ வதற்கான ஒ
சுதந்திரச் சூழல் ஏற்ப த்தப்பட்
க்
கின்ற . இதற்காக நாங்கள்
த ல் இைறவ க்கு நன்றி
ெச த்தேவண் ம்; இரண்டாவதாக ேமதகு ஜனாதிபதி
மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்க க்கு நன்றி ெசால்லேவண் ம்.
இன்
அரசியல் கட்சிகைளச் ேசர்ந்தவர்கள் தங்க ைடய
ேதர்தல் பிரச்சாரங்க க்காக ேதைவயான ேநரம் ேதைவயான
இடத் க்குப் ேபாக
கின்ற . ஆலயங்களிேல மணி
ஒ க்கிற ; பள்ளிவாசல்களிேல ெதா ைக நைடெப
கின்ற ;
விகாைரகளில்
'பிாித்'
ஓதப்ப கின்ற ;
பாடசாைலகளில்
ஒ ங்காக
கல்வி
நடவ க்ைககள்
இடம்ெப கின்றன;
திகள்
அகலமாக்கப்ப கின்றன;
பாைதகளில் ந ன பஸ் வண் கள் ஓ கின்றன. விவசாயிகள்
நிலத்ைத
உ
,
விவசாயம்
ெசய்கின்றார்கள்.
யாழ்ப்பாணத்தில் மக்கள் அச்சமின்றித் தங்க ைடய ெசாந்த
மண்ணில் விவசாயத்ைத ேமற்ெகாண்
விைளச்சல்கைளப்
ெபற்
உண் ெகாண்
க்கின்றார்கள்.
இைவக க்
ெகல்லாம் காரணம் யார்? ேமதகு ஜனாதிபதி மஹிந்த
ராஜபக்ஷ அவர்கேள! இதற்காக நாங்கள் அவ க்கு த ல்
நன்றி ெசால்லேவண் ம். அைதவி த் , ெவ மேன வட
மாகாண
சைபத்
ேதர்தைல
நடத்தவில்ைல
என்
ெசால்கின்றார்கள்.
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குறித்த
ஒ
மாகாணத்தில்
ேதர்தல்
நடத் வதாக
இ ந்தால், அம்மாகாணத்ைதச் ேசர்ந்த மக்கள் அங்ேக
இ க்கேவண் ம்.
அன்
வடக்கிேல
ஜனாதிபதித்
ேதர்தைல ம் பாரா மன்றத் ேதர்தைல ம் நடத்தியதாகச்
ெசான்னார்கள். இைவ ேதசிய ாீதியானைவ. ஜனாதிபதித்
ேதர்தலான
ேதசிய ாீதியிலான ஒ
ேதர்தல். அவ்வாேற,
பாரா மன்றத் ேதர்த ம் ஒ
ேதசிய ாீதியிலான ேதர்தல்.
ஆனால், மாகாண சைபத் ேதர்தலான
குறிப்பிட்ட ஒ
மாகாணத் க்கு மாத்திரம் வைரய க்கப்பட்ட . ன்னர் வட
மாகாணத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் இன்ன ம்
த்தளத்தில்
அகதிகளாக
வாழ்ந் ெகாண்
க்கின்றார்கள்;
நாட் ன்
ஏைனய
பிரேதசங்களில்
வா கின்றார்கள்;
லண்டனில்
வாழ்கின்றார்கள்; மற் ம் ெவளிநா களில் வாழ்கின்றார்கள்.
அ ேபால், அங்கி ந்
ெவளிேயற்றப்பட்ட சிங்கள மக்கள்
இன்ன ம் அங்குெசன் கு ேயறவில்ைல. அ மாத்திரமன்றி,
மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க் அவர்கள் கூறிய ேபான் ,
நீதிமன்றமான
வட
மாகாணத்தி ள்ள
இரண்
உள் ராட்சி சைபக க்கான ேதர்தைல நடத் வதற்கு
இைடக்காலத் தைட விதித்தி க்கின்ற . இவ்வாறான ஒ
சூழ ல் அந்த மக்கைள அவர்க ைடய ெசாந்த மண்ணில்
நிம்மதியாக வாழைவக்காமல், ெவ மேன ேதர்தைலப்பற்றி
மாத்திரம் இவர்கள் ேபசிக்ெகாண்
க்கின்றார்கள்.
என்ைனப்ெபா த்தவைரயில், இன்
இந்த நாட் ேல
மக்கள் நிம்மதியாக இ க்கக்கூடா
என்ற எண்ணம் சில
அரசியல்வாதிக க்கு இ க்கின்றதாகத்தான் ேதான் கின்ற .
ஆனால், சாதாரண மக்கள் அவ்வாறில்ைல. இந்த அரசியல்
வாதிக க்கு பள்ளிவாசல்கள் உைடக்கப்பட ேவண் ம்;
நாட் ேல பிரச்சிைன இ க்க ேவண் ம்; மக்கள் பட் னியாக
இ க்க ேவண் ம்; அப்ெபா
தான் அவர்களால் வாக்குக்
ேகட்க
ம். அதனால்தான் இவர்கள் இவ்வாறான ஒ
ர்ப்பாக்கிய நிைலைமைய இந்த மண்ணிேல ஏற்ப த்தி
இனவாதத்ைத ேமேலாங்கச் ெசய்யப் பார்க்கின்றார்கள்.
த ல்
இனவாதத்ைத
நாங்கள்
நி த்த
ேவண் ம்.
யாழ்ப்பாணத்தில் தமிழ் மக்கள்,
ஸ் ம் மக்கள், சிங்கள
மக்கள் என எல்ேலா ம் வாழ ேவண் ம். அண்ைமயில் கிழக்கு
மாகாணத்தில் சுயாதீனமான ஒ
ேதர்த க்கு நாங்கள்
கங்ெகா த்ேதாம்.
எந்தவிதமான
அசம்பாவிதங்க ம்
பிரச்சிைனக ம்
ஏற்படாமல்
Election
Commissioner
ேதர்தைல நடத்தியி க்கிறார். கூ ய விகிதாசாரத்தில்
வின
மக்க ம் வாக்களித்தி க்கிறார்கள். இதன் லம் எல்லா
மக்க ம் ேசர்ந்
அந்த மாகாண சைபைய நி
வதற்கான
ஒ
சிறந்த
சந்தர்ப்பம்
எங்க க்கு
கிட் யி க்கிற .
சுயாதீனமாக தமிழர்கள் வாக்களித்தி க்கிறார்கள்; ஸ் ம்கள்
வாக்களித்தி க்கிறார்கள். குறிப்பாக, ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக்
கூட்டைமப்பின் ெவற்றிைலச் சின்னத் க்கு தமிழர்கள்,
ஸ் ம்கள்,
சிங்களவர்கள்
என
வின
மக்க ம்
வாக்களித்தி க்கிறார்கள். அங்கு இ தரப்பினரால் இனவாதம்
ேபசப்பட்ட . எப்ப த்தான் ேபசினா ம் கைடசியில் எல்லா
இன
மக்கைள ம்
பிரதிநிதித் வப்ப த் ம்
வைகயில்
தலைமச்சர் ஒ வர் அந்த மாகாண சைபக்கு நியமிக்கப்
பட்
க்கிறார்.
கிழக்கு மாகாண சைபக்கு ேதர்தைல நடத்திய ேபான்
நாட்
ள்ள ஏைனய மாகாண சைபக க்கும் அரசாங்கம்
ேதர்தைல நடத் ம். ஆனால், வட மாகாண சைபத் ேதர்தைல
மாத்திரம்
நடாத் ம்ப
ெசால்வதில்
என்ன
நியாயம்
இ க்கின்ற ? த்தத்தின் விைளவாக அங்கு எத்தைன அகதி
காம்கள்! எத்தைன பிரச்சிைனகள்! எத்தைன
ப்பாக்கி
ேயந்திய வா பர்கள்! எத்தைன இயக்கங்கள்! எத்தைன
சவங்கள்! எத்தைன ஓலங்கள்! இைவெயல்லாம்
ற்
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இன் தான் அவர்கள் சுதந்திரமாக
ச்சு வி கின்றார்கள்.
அந்த மக்கள் ைககால்கைள நீட் இைளப்பா வதற்கு ஒ
சந்தர்ப்பம் ெகா ப்படேவண் ம். ஆனால், அந்த நிைலைய
அப்ப ேய மைறத் விட் த் ேதர்தல் பற்றிப் ேபசுகின்றார்கள்.
மீண் ம்
அங்ேக
ேபாய்
அரசாங்கத் க்கும்
சிங்கள
மக்க க்கும் ஸ் ம் மக்க க்கும் எதிராக இனவாதம் ேபசி,
அந்த மக்களின் உணர் கைளத்
ண் , அந்த மக்க க்குக்
கிைடக்கவி க்கின்ற
ச ைககைள
நி த் வதற்கு,
சுவாமிநாதன் ஐயா அவர்கேள, நீங்கள் ணிய ேவண்டாம்.
நிச்சயமாக அங்கு ேதர்தல் நடக்கும். அந்தத் ேதர்தல் மாாிக்குப்
பிறகு நடப்பெதன்ப
ஒ
பிரச்சிைனயல்ல. Monsoon
ந்ததன் பிறகு ேதர்தெலன்
ெசால்வதில் எந்தவிதமான
அர்த்த ம் இல்ைல. சிலேவைள மாாி காலம் பிந்தலாம்
அல்ல
ந்தலாம். அந்த மக்க க்கு நாங்கள் relax ெகா க்க
ேவண் ம். சிந்தித் ப் பா ங்கள், உண்ைமயில் அந்த மக்கள்
எவ்வள கஷ்டங்கைள அ பவித்தி க்கிறார்கள்! கிழக்கின்
மக்கள் பட்ட கஷ்டம் ெகாஞ்சநஞ்சமா? தமிழர்க ம்
ஸ் ம்க ம் ேமாத விடப்பட்டார்கள். ஒேர மாகாணத்திேல
வாழ்ந்த
தமிழர்க ம்
ஸ் ம்க ம்
சிங்களவர்க ம்
ஒ வ க்ெகா வர் எதிாிகளாக மாறினார்கள். தமிழர்க க்குச்
சிங்களவர்க ம் ஸ் ம்க ம் எதிாிகளானார்கள்; சிங்களவர்
க க்குத் தமிழர்க ம் மற்றவர்க ம் எதிாிகளானார்கள்.
இவ்வாறான நிைலைம மாறி இன் எல்ேலா ம் சந்ேதாசமாக
வாழ்கின்றார்கள்.
எனேவ, இன்
எவ்வா
அந்த மக்கைள வாழ
ைவக்கலாம்? அந்தப் பகுதிகைள எவ்வா
அபிவி த்தி
ெசய்யலாம்? இனவாதத்ைத எவ்வா
ேபாக்கலாம்? என்ற
இந்த
விடயங்கைளப்
பற்றிப்
ேபசுேவாம்!
அரசியல்
ேமைடகளிேல நாங்கள் என்ன ேபசுகிேறாம். அரசியல்
வாதிகளான நாங்கள் எப்ெபா தாவ
ெகாள்ைககைளப்
பற்றிப் ேபசி வாக்குகைளப் ெபற்றி க்கிேறாமா? நாங்கள்
ேபாய்
க்க
க்க இனவாதத்ைத மாத்திரந்தாேன
ேபசுகிேறாம். அைதத்தவிர ேவ
என்ன இ க்கிற ?
இனவாதத்ைதப்
ேபசி
இந்த
நாட் ேல
வாழ்கின்ற
ச கங்க க்கிைடயில் பிரச்சிைனகைள உண்டாக்குவதன்
லம் இலாபம் ெபறத்தாேன நாங்கள் யற்சிக்கிேறாம். ஏன்
எங்களால் இந்த நாட்ைட அைமதிப்ப த்த
யா ?
அவ்வா
ெசய்வதற்கு ஏன் நாங்கள் பின்நிற்கிேறாம்? ஏன்
நாங்கள் சமாதானம் பற்றிப் ேபசக்கூடா ? இைவகைளப்
பற்றிச்
சிந்திக்கேவண் ம். ஐக்கிய
மக்கள்
சுதந்திரக்
கூட்டைமப்பில் பல அரசியல் கட்சிகள் இ க்கின்றன.
கிழக்கிேல பல அரசியல் கட்சிகள் இ க்கின்றன; அரசியல்
தைலவர்கள்
இ க்கின்றார்கள்.
வடக்கி ம்
அரசியல்
தைலவர்கள் இ க்கின்றார்கள். எல்ேலா மாகச் ேசர்ந்
மக்க க்கு அைமதியான வாழ்க்ைகைய ஏற்ப த் வதற்கான
வழிையப் பற்றிச் சிந்திப்ேபாம்!
எங்கைளப்
ெபா த்தவைரயில்,
தமிழ்
மக்க க்கு
உாிைமகைளப் ெபற் த் த வதில் ெவளிநா களின் பங்கு
என்ப
நிைனத் க்கூடப்
பார்க்க
யாத
ஒன் .
எத்தைனேயா
நா கள்
தங்க ைடய
ேதைவக க்கு
மாத்திரந்தான் தமிழர்கைளப் பாவித்தன. அேதேபான் தான்
ஸ் ம் மக்கைள ம் சிங்கள மக்கைள ம் பாவித்தன.
ெஜனீவாவில்
இலங்ைகக்கு
எதிராகக்
ெகாண் வரப்
பட்
க்கும் மனித உாிைம மீறல் பிேரரைண தமிழ் மக்க க்கு
உாிைம ெபற் த் த வதற்காகத்தான் என்
தமிழர்கள்
நிைனத்தால் அ
அவர்க க்கு ஏமாற்றந்தான். உண்ைம
அ வல்ல. அெமாிக்காவின் சுய ேதைவையப் ர்த்திெசய்
ெகாள்வதற்காகேவ
அ
ெகாண் வரப்பட்
க்கிற .
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அவர்க க்கு ேவ
ேவ
ேதைவகள் இ க்கின்றன. ஓர்
இனத்தின் தைலைமைய இழி ப த் ம் விதமாக இன்
அவர்கள் நடந்
ெகாண்
க்கிறார்கள். அவர்க ைடய
ேதைவக க்குத்தான் அவர்கள் அந்தப் பிேரரைணையக்
ெகாண் வந்தார்கேள தவிர, தமிழ் மக்க க்கு உாிைம
ெபற் த் த வதற்காக அல்ல. தமிழர்க ம்
ஸ் ம்க ம்
சிங்களவர்க ம்
தங்க ைடய
பிரச்சிைனகைள
இந்த
மண்ணிேல ேபசித் தீர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.
இன் கிழக்கு மாகாண சைபத் ேதர்தல்
வைடந்த பின்,
கைடசியில் யார் தலைமச்சராவ ? அ தமிழரா, ஸ் மா?
என்
ேபதத்ைத
உ வாக்குகின்றார்கள்.
" ஸ் ம்
தலைமச்சைரப் ெபற் க்ெகாள்ளலாம் வா ங்கள்" என்
கைடசி ேநரத்திேல அைழக்கின்றார்கள்! யார்? TNA.
ஸ் ம்கள் ஒ
தலைமச்ச க்காக அவாக் ெகாண்
க்
கின்றார்கள் அல்ல
தமிழர்கள் ஒ
தலைமச்சைரப்
ெபறேவண் ம் என்
அவாக் ெகாண்
க்கின்றார்கள்
என்ப தான் அத ைடய க த் . இைவ எல்லாம் நி த்தப்பட
ேவண் ம்! அதாவ
ேபா யான பதவிகள், ேபா யாக
மக்க க்குக் காட் கின்ற இந்த விடயங்கள் எல்லாம்
அரசிய
ந்
நி த்தப்பட ேவண் ம்.
தலைமச்சர்கள்
அல்ல
எங்க ைடய
பிரச்சிைன.
மக்கள்
சாந்தமாக
வாழ்வ தான் எங்க ைடய ேதைவ. மக்கள் சார்பாகேவ
பாரா மன்றத்திற்கு நாங்கள் 225 ேபர் வந்தி க்கின்ேறாம்.
இந்த 225 ேப ம் ேசர்ந் மக்கைள நிம்மதிப்ப த்த ேவண் ம்.
அைதவி த் ஒ
தலைமச்சர் லம் ஒ ச கத்ைத நாங்கள்
தன்ைமப்ப த்தலாம் என்
எண்ண
யா . இன்
இவ்வா தான் அரசியல் ேக யாக இ க்கின்ற .
குறிப்பாக, ெகளரவ சுவாமிநாதன் அவர்கள் ஐக்கிய
ேதசியக் கட்சியில் இ ந்
ேபசுவ
எனக்கு மிக ம்
மகிழ்ச்சியாக இ க்கின்ற . பிரச்சிைன இல்ைல; அ
ஒ
ேதசியக் கட்சி. இ ந்தேபாதி ம் இந்த ஐக்கிய ேதசியக்
கட்சிதாேன
நமக்குக்
கடந்த
காலங்களில்
இவ்வள
அநியாயங்கைள ம் ெசய்த . அன்
ஐக்கிய ேதசியக்
கட்சியிேல இ ந்த
ஸ் ம்கள் மற் ம் தமிழர்கள் எல்லாம்
இன்
அங்ேக இல்ைல. அதாவ
அவிசுவாசம்! அவர்கள்
அந்தக் கட்சியில் நம்பிக்ைக இழந் விட்டார்கள். இன்
எத்தைனேயா
த்த தைலைமகள் அங்கு
இல்ைல.
உதாரணமாகப் பா ங்கள், அஸ்வர் ஹாஜியார்! அவர் ஐக்கிய
ேதசியக் கட்சியி ைடய
க்கிய உ ப்பினராக இ ந்தவர்.
எனேவ, இன்
ஸ் ம்க ம் தமிழர்க ம் ஐக்கிய ேதசியக்
கட்சியில் நம்பிக்ைக இழந்தி க்கின்றார்கள். இன்ைறக்கு இந்த
வட மாகாண சைபத் ேதர்தைலப் பற்றிப் ேபசுங்கள் என்
அெமாிக்காவினாேலா அல்ல
ேவ
யாாினாேலா ஐக்கிய
ேதசியக் கட்சியின க்கு - ெகளரவ உ ப்பினர் ெகளரவ
ல
மன்
கிாிஎல்ல
அவர்க க்கு
ஒ
கயி
ெகா க்கப்பட்
க்கிற . ஆனால், வட மாகாண சைபத்
ேதர்தைலப் பற்றிப் ேபசுவதற்கு இவர்க க்கு என்ன
ேயாக்கியைத இ க்கின்ற ? இவர்கள் எதைன இந்த
நாட் ற்குச் ெசய்தி க்கின்றார்கள்? வட மாகாணத்திற்கு
எதைனச் ெசய்தார்கள்? தமிழ் மக்க க்கு எைதச் ெசய்தார்கள்?
ஸ் ம் மக்க க்கு எதைனச் ெசய்தார்கள்? காலத்திற்குக்
காலம்
பயங்கரவாதம்
ெசழித்ேதாங்குவதற்காக ம்
அவர்க ைடய சுய இலாபங்க க்காக ம் உைழத்தார்கேள
தவிர, அவர்கள் மக்க க்காக ஒன் ம் ெசய்யவில்ைல.
அதனால்தான் இன்ைறக்கு ஆண்டவன் அவர்க ைடய
தைலைமயால்
ெவல்ல
யாதவா
தண்டைன

ெகா த்தி க்கின்றான்
க்கின்ேறன். நன்றி.
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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)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
මන්තීතුමා විසින් ෙගන එන ලද සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව
පිළිබඳව රජෙය් ස්ථාවරය පැහැදිලි කර දීමට අවස්ථාවක් ලැබීම
පිළිබඳව මම ඉතාම සතුටු ෙවනවා.
විෙශේෂෙයන්ම උතුරු පළාෙත් පළාත් සභා මැතිවරණය
පැවැත්වීම පිළිබඳව අෙප් රජය දැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරමින් ඒ
සඳහා අවශ පසු බිම සකස් කිරීෙම් කටයුතු මීට අවුරුද්දකට
පමණ ෙපර සිටම ආරම්භ කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමා දන්නවා උතුරු පළාෙත් ජීවත් වුණ
ජනතාවෙගන් මුස්ලිම් ජනතාවත්, සිංහල ජනතාවත් එල්ටීටීඊ
තස්තවාදීන් විසින් පළවා හැරීෙමන් පසුව උතුරු පළාත තුළ
සුවිෙශේෂ වශෙයන් ජන අනුපාතෙය් ෙවනසක් සිදු වුණු බව. නමුත්
අපි නැෙඟනහිර පළාෙත් සිංහල, දවිඩ සහ මුස්ලිම් කියන සියලුම
ජන ෙකොටස් තුළින් පත් වූ නිෙයෝජිතයින්ෙගන් සමන්විත, ඉතාම
සමගිෙයන් හා සමාදානෙයන් වැඩ කළ හැකි පළාත් සභාවක්
ෙතෝරා පත් කර ගැනීම සඳහා අවශ කටයුතු අපි ඉෂ්ට කළා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් එහි ෙදෙවනි පළාත්
සභාවත් පත් කරලා එහි මහ ඇමතිවරයා වශෙයන් එක්සත් ජනතා
නිදහස් සන්ධානෙය්, විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය
නිෙයෝජනය කරන මහ ඇමතිවරෙයක් අද දිවුරුම් දුන්නා. ඒ නිසා
අපට විශාල වගකීමක් තිෙබනවා ෙමන්ම අෙප් රජය ඒ වගකීම්
කියාත්මක කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා දන්නවා, තස්තවාදය
පැවති සමෙය්දී උතුෙර් දවිඩ ජනතාව විශාල පමාණයක්
ෙලෝකෙය් විවිධ රටවලට ගිහින් ආර්ථික සරණාගතයින් බවට පත්
ෙවලා පිට රටවල ජීවත් ෙවන බව. සමහර අය ෙබෝට්ටුවලින් ගියා;
ෙහොෙරන් ගියා; ෙහොර පාස්ෙපෝට් හදා ෙගන ගියා. ඒ නිසා අද
උතුෙර් ඉතිරි ෙවලා ඉන්න ජනතාව කවුද කියන කාරණය
පිළිබඳවත්, ඡන්ද දායකයින් ෙකොපමණ පමාණයක් නිත
වශෙයන්ම ඉන්නවාද කියන කාරණය පිළිබඳවත් පශ්නයක්
තිබුණා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙකෙනක් පිට රට ගියාම අපි ඔහුෙග් නම ඡන්ද
ලැයිස්තුෙවන් කපන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි පවත්වනු ලබන
මැතිවරණය සාධාරණීකරණය කිරීම සහ එහි පතිඵල පිළිබඳව
අර්ථ නිරූපණය කිරීෙම්දී එහි විශ්වසනීයත්වය තහවුරු කිරීෙම්
වගකීම මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයා ෙවත තිෙබනවා. ඒ නිසා
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයාට අවශ යි, රජය මඟින් පවත්වනු
ලබන නීත නුකූල සංගණනයක් අනුව තමන්ෙග් මැතිවරණ
ලැයිස්තුව, ඡන්ද දායක ලැයිස්තුව සකස් කිරීමට. එෙහම නැත්නම්
අන්තිමට මැතිවරණ තිබ්බාට පසුව කියයි ලක්ෂ 9ක් ඡන්ද
දායකෙයෝ හිටියා; ෙකෝ ඡන්දය දුන්ෙන් ලක්ෂ 2යි ෙන්; ෙමතැන
බලපෑම් ඇති කරන්නට ඇති; ෙමතැන නියම ජන මතයක් පකාශ
ෙවලා නැහැ කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අෙප්
රජය ශී ලංකාව පුරාම පැවැත්වූ ඒ ජන සංගණනය අද උතුරු
පළාෙත්ත් පවත්වලා අවසානයි.
එම ජන සංගණනෙය් පතිඵල අපි මැතිවරණ ලැයිස්තුවට
ආෙද්ශ කරන්නට ඕනෑ. මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයා ඒ ජන
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සංගණනෙය් පතිඵල හා එයින් ලබා ගත් ෙතොරතුරු අනුව
තමන්ෙග් Voters' List එක සකස් කළ යුතුයි. ඔබතුමා දන්නවා,
විෙශේෂෙයන්ම සෑම අවුරුද්දකම ජුනි මාසෙය් අපි Voters' List එක
revise කරනවා -සංෙශෝධනය කරනවා- කියලා. එෙහම කෙළේ
නැත්නම් ඒ ෙවන ෙකොට සිටින අවුරුදු 18ට වැඩි අයට ඡන්ද
ලැයිස්තුවට නම ඇතුළත් කර ගන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා
වඩාත් පුළුල් වූ පජාතන්තවාදයක් ලබා දීම සඳහා ඒ පෙද්ශවල
ඉන්න ජනතාවට ෙම් අවුරුද්ෙද් ඡන්ද ලැයිස්තුවටත් ඇතුළත් වීෙම්
අවස්ථාව අපි ලබා ෙදනවා. එතෙකොට ෙම් අවුරුද්ද අවසාන ෙවන
ෙකොට තමයි ඒ ඡන්ද ලැයිස්තු නිසි ෙලස සහතික කිරීම සිදු
වන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා තමයි අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ඉතා පැහැදිලිව කියා සිටිෙය් එන වර්ෂෙය්
අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් මැතිවරණය පවත්වනවා කියලා. එතුමා ෙම්
පිළිබඳව ෙදවතාවකදී පකාශයට පත් කළා. අතිගරු මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කියන ෙද් කරන, කරන ෙද් කියන
නායකෙයක් වශෙයන් එතුමා ගැන අපට අවිශ්වාසයක් නැහැ.
එතුමා ඡන්දයක් පවත්වනවා කිව්ෙවොත් ඡන්දය පවත්වනවා. ඒ
නිසා එතුමා ඉතා පැහැදිලිව එන වර්ෂෙය්දී ෙම් මැතිවරණය
තිෙබනවා කියන එක පකාශ කරලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඒ මැතිවරණය
පවත්වන දින වකවානු, වැස්ස තිෙබන කාලයක පවත්වනවාද,
අව්ව තිෙබන කාලෙය් පවත්වනවාද, නැත්නම් තව ෙදයක් වුණාම
පවත්වනවාද කියලා එෙහම තීන්දුවක් ගන්න රාජ නායකෙයකුට
පුළුවන්කමක් නැහැ. එෙහම පකාශයක් කරන්නත් පුළුවන්කමක්
නැහැ. ෙමොකද මැතිවරණය පවත්වන බව පකාශයට පත් කළායින්
පස්ෙසේ ඒ තිෙයන නීතිරීති හා ෙරගුලාසි අනුව මැතිවරණ දිනය
නියම කරන්ෙන් මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමායි. ඒ නිසා රජය
මඟින් ජනතාවෙග් පජාතන්තවාදී අයිතිය කියාත්මක කිරීම සඳහා
වැඩි ජන සහභාගිත්වයක් ඇති සුදුසුම අවස්ථාව පැමිණි
අවස්ථාෙව්දී ඒ මැතිවරණය පකාශයට පත් කරනවා ඇති.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් මිත අජිත් ෙපෙර්රා
මැතිතුමා කියා සිටියා, මැතිවරණ ෙකොමිසමක් නැතුව පවත්වන
මැතිවරණවලින් වැඩක් නැහැ කියලා. නමුත් ෙජෝන් අමරතුංග
මැතිතුමා ඊෙය් ෙපෙර්දා පකාශයක් කරලා තිබුණා, නැෙඟනහිර
මැතිවරණය සාධාරණයි, කිසිම පශ්නයක් නැහැ කියලා. අන්තර්
ජාතික වශෙයන් නැෙඟනහිර මැතිවරණය පිළිබඳව කිසිම
ෙචෝදනාවක් අද අපට නැහැ. මැතිවරණ ෙකොමිසමක් තිබුණත්,
නැතත් සාධාරණ මැතිවරණයක් පවත්වා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි
දවිඩ එක්සත් සන්ධානෙය් මන්තීවරු එෙකොෙළොස් ෙදෙනකුට
එන්න පුළුවන් වුෙණ්. ෙම් මැතිවරණෙය්දී අපි ගහලා ඡන්ද ගත්තා
කියලා, බලහත්කාරෙයන් ඡන්ද ගත්තා කියලා අපට එකම
ෙචෝදනාවක්වත් තිෙබනවාද? සම්පන්දන් මැතිතුමා කවදාවත්
එවැනි පකාශයක් කරලා නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඒක ෙවනම
පශ්නයක් ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අවසාන
පතිඵලය අනුව නිදහස් හා සාධාරණ වූ මැතිවරණයක් අපි
නැෙඟනහිර පළාෙත් පවත්වා තිෙබනවා. එක මැතිවරණ
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ෙකොමසාරිස්වරෙයක් ෙවනුවට ඔතැන තුන් ෙදෙනකු හිටියා
කියලා අමුතුෙවන් කරන්න පුළුවන් ෙදයක් නැහැ. අෙප් මැතිවරණ
ෙකොමසාරිස්වරයා ඉතාම සාධාරණ ෙලස රජයට පවා එෙරහිව අෙප් පැත්ෙතන් ඉදිරිපත් වුණු අයටත් එෙරහිව- යම් යම් පියවර
ගත්ත එක ගැන අපි සතුටු වනවා. ඒ ගැන අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත
වනවා. අපි එතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඉදිරිෙය්දී පවත්වන සෑම
මැතිවරණයකදීම දැඩි ෙලස ෙම් නීතිය කියාත්මක කරන්න
කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අන්තර් ජාතික වශෙයන්
international community එක කිව්වාය කියලා, international
community එකට ඕනෑ ඕනෑ ෙවලාවට අපි මැතිවරණ තියන්ෙන්
නැහැ. ඔවුන්ෙග් නිෙයෝගයන් අනුව වැඩ කටයුතු කරන රජයක්
ෙනොෙවයි, අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය. ෙම්
රෙට් ස්ෛවරීභාවය, ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කරන රජයක් තමයි
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය.
සුද්ෙදෝ කියපු නිසා මැතිවරණ තියන්න, ඒ අය කියන ෙකොට
හිට ගන්න, ඒ අය කියන ෙකොට දණ ගහන්න අපි ලැහැස්ති නැහැ.
සාධාරණත්වය අනුව, අවශ තාව අනුව පජාතන්තවාදය රැකීම
සඳහා ගත යුතු පියවර අපි ගන්නවා. කවුරුවත් බල කරන නිසා
අපි ඒ පියවර ගන්ෙන් නැහැ. ඒවා කළ යුතු නිසා අපි කරනවා.
ඒක තමයි අෙප් පතිපත්තිය. ඒක තමයි මා සම්පන්දන්
මැතිතුමාටත් කියා සිටිෙය්, ''එන්න අපිත් එක්ක සාකච්ඡාවලට''
කියලා. ෙම් රෙට් යමක් ලබා ගන්න ඕනෑ නම් මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජෙයන් ලබා ගන්න. එෙහම නැතිව
ලන්ඩනයට, නිව්ෙයෝර්ක්වලට, කැනඩාවට, ෙමොන්ටියල්වලට
ගිහිල්ලා ලබා ගත හැකි ෙදයක් නැහැ. ෙම් පශ්න අපි ෙම් රට තුළ
විසඳා ගත යුතුයි.
අෙප් රජය ලැබූ විශාල ජයගහණයක් තමයි නැෙඟනහිර
මැතිවරණය පැවැත්වීම. ඒ වාෙග්ම අපි විශ්වාස කරනවා, උතුෙර්
මැතිවරණයත් පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් පැවැත්වීම අෙප් රජෙය්
ජයගහණයක් ෙවයි කියලා. හැබැයි ඒ පවත්වන මැතිවරණය
යථාර්ථවාදී, සාධාරණ හා ස්වාධීන ෙලස කිසිම ජන
ෙකොට්ඨාසයකට අගතියක් ෙනොවන පරිද්ෙදන් පැවැත්වීෙම් වග
කීමත් අප ෙවත තිෙබනවා. ඒ වග කීම එන වර්ෂය තුළදී නිසි
කලට හා නිසි ෙව්ලාවට අපි ඉටු කරන බව ෙම් සභාවට පකාශ
කරමින් මෙග් කථාව අවසාන කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.03 ට, 2012 සැප්තැම්බර්
19වන බදාදා අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.

அதன்ப பி. ப. 7.03 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2012 ெசப்ெரம்பர்
19, தன்கிழைம பி.ப.1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
Adjourned accordingly at 7.03 p.m. until 1.00 p.m. on Wednesday,
19th September, 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.
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