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අ.භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
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.

නිෙව්දන

அறிவிப் க்கள்
ANNOUNCEMENTS

(Mr. Speaker)

ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා (නැවත පදිංචි කිරීෙම්
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு குணரத்ன

ரேகான் - மீள்கு ேயற்ற அைமச்சர்)

(The Hon. Gunaratne
Resettlement)

Weerakoon

-

Minister

of

ගරු කථානායකතුමනි, ගාල්ල, ෙකොටුව, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා
කාර්යාලෙයහි පී. අනුර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම
පිළිගන්වමි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීම
பாரா

மன்ற அ

வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம்

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු සී.පී.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා - පැමිණ නැත.

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

ගරු අනුර දිසානායක මහතා
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2013
ජුනි මස 20 වන බහස්පතින්දා, එනම් අද දින පස් වරු 2.30ට
මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් එයට පැමිණ
සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීන් සියලු ෙදනාට ෙමයින්
දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
(1)

(2)

(3)

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44(2) වැනි ව වස්ථාව සහ 1969 අංක 1 දරන
ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙත් 4 වැනි වගන්තිෙය් (3) වැනි
උපවගන්තිය සහ 14 වැනි වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එම පනෙත් 20
වැනි වගන්තිය යටෙත් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව 2013 ජුනි 5
දිනැති අංක1813/15 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද
නිෙයෝග;
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44(2) වැනි ව වස්ථාව සහ 1969 අංක 1 දරන
ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙත් 4 වැනි වගන්තිෙය් (3) වැනි
උපවගන්තිය සහ 14 වැනි වගන්තිය සමග කියවිය යුතු එම පනෙත් 20
වැනි වගන්තිය යටෙත් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව 2013 ජුනි 5
දිනැති අංක1813/14 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද
නිෙයෝග; සහ
2012 අංක 23 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 මගින් සිදු
කරන ලද පරිපූරක ෙවන් කිරීම - 2013. [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.

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

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

ෙකොස්ගම, පහළ ෙකොස්ගම, අංක 59 දරන ස්ථානෙයහි
පදිංචි එම්.ඩී.එස්.ඒ. ෙපෙර්රා මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම; සහ

(2)

මහෙවල, ඩී.එම්. ගුණරත්න විද ාලෙය් ගුරු නිවාසෙය්
පදිංචි ඩී.ජී. ෙසෝමසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - ெபற்ேறா யக்
ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர்)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of
Petroleum Industries)

ගරු කථානායකතුමනි, වඩුමුන්ෙන්ෙගදර, ජයගම පදිංචි
එස්.එම්. විමලාවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම
පිළිගන්වමි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා - පැමිණ නැත.

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.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு வாய்

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 1-2569/'12-(1), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

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

திேனஷ்
குணவர்தன
நீர்வழங்கல்,
அைமச்ச ம்
அரசாங்கத்
தரப்பின்
ம்)

1154

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, කීඩා අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම එම
පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

දිවි නැගුම වැඩ සටහන : සංවර්ධන ව ාපෘති
திவிெநகும நிகழ்ச்சித்திட்டம் : அபிவி த்திக்
க த்திட்டங்கள்

DIVINEGUMA PROGRAMME : DEVELOPMENT PROJECTS

2575/’12

7. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

දිවි නැගුම වැඩ සටහන යටෙත් කියාත්මක වන
සංවර්ධන ව ාපෘති කවෙර්ද;

(ii)

එම වැඩසටහන් මඟින් ආවරණය වන ගාම
නිලධාරි වසම් සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iii)

එක් ගාම නිලධාරි වසමකින් දිවි නැගුම
ව ාපෘතියට සම්බන්ධ කරෙගන ඇති පවුල්
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iv)

එම ව ාපෘතිෙය් පතිලාභී මුළු පවුල් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

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

ගරු කථානායකතුමනි, පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

දිවි නැගුම වැඩ සටහන සඳහා ෙවන්කර ඇති මුළු
මුදල මිලියනවලින් ෙකොපමණද;

පශ්න අංක 2-2702/'12-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

(ii)

එම වැඩ සටහෙන් ඉලක්ක කවෙර්ද;

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(iii)

ෙම් වන විට එම ඉලක්කවලින් ෙකොපමණ
පමාණයක් සපුරාෙගන තිෙබ්ද;

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(ආ)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම
එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා
සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

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

திவிெநகும
நிகழ்ச்சித்
திட்டத்தின்
கீழ்
நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்ற
அபிவி த்திக்
க த்திட்டங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப நிகழ்ச்சித் திட்டத்தில் உள்ளடங்குகின்ற
கிராம
உத்திேயாகத்தர்
பிாி களின்
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;

(iii)

ஒ
கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாிவி
ந்
திவிெநகும
நிகழ்ச்சித்
திட்டத்தில்
இைணத் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ள கு ம்பங்களின்
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;

(iv)

ேமற்ப
க த்திட்டத்தின்
கு ம்பங்களின்
ெமாத்த
எத்தைனெயன்பைத ம்

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 3-2799/'12-(1), ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

பயனாளிகள்
எண்ணிக்ைக

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

திவிெநகும
நிகழ்ச்சித்
திட்டத் க்காக
ஒ க்கப்பட் ள்ள
ெமாத்தப்
பணத்ெதாைக
மில் யன்களில் எவ்வளெவன்பைத ம்;
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(ii)

ேமற்ப
நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின்
யாைவெயன்பைத ம்;

இலக்குகள்

(iii)

தற்ேபா
ேமற்ப
இலக்குகளில் எவ்வள
நிைறேவற்றப்பட் ள்ள என்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Economic Development:
(a)

Will he state(i) the development projects implemented
under Divineguma Programme;
(ii) the number of Grama Niladari Divisions
covered by the aforesaid programmes;
(iii) the number of families that have been
attached to Divineguma Programme from
one Grama Niladari Division; and
(iv) the total number of beneficiary families of
the aforesaid project?

(b)

Will he inform this House of(i) the total amount of money allocated for
Divineguma Programme in millions;
(ii) the targets of the aforesaid programme; and
(iii) the extent to which those targets have been
accomplished by now?

(c)

If not, why?

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு சுசந்த
பிரதி அைமச்சர்)

ஞ்சிநிலேம - ெபா ளாதார அபிவி த்தி

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister
Economic Development)

ගරු කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.
(අ)

(i)

අමාත තුමා

ඉසුරුමත් නිවහනක් අසිරිමත් මව් බිමක් යන
ෙත්මාව පාදක කර ගනිමින් ආරම්භ කරන ලද දිවි
නැගුම ජාතික ව ාපාරෙය් අෙප්ක්ෂිත අරමුණු
කිහිපයකි.

විෙශේෂිත අරමුණු
01. ජනතා සහභාගිත්වෙයන් ශක්තිමත් ගෘහ ආර්ථික මඟින්
පවුල් සවිබල ගැන්වීම.
02. ආහාර නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීෙමන් ආහාර සුරක්ෂිතතාව
ඇති කිරීම.
03. පරිසර හිතකාමී ජීවන රටාවකට ජනතාව හුරු කිරීම.
04. ජනතාවෙග් ෙපෝෂණ මට්ටම ඉහළ නැංවීම.
05. ජීවන වියදම අඩු කිරීම.
06. අතිරික්ත නිෂ්පාදන අෙළවිය මඟින් අමතර ආදායම් ලබා
දීම.
07. ව වසාය සංවර්ධනය මඟින් ස්වයං රැකියා පුළුල් කිරීම හා
ආදායම ඉහළ නැංවීම.
08. ෙද්ශීයව නිෂ්පාදනය කළ හැකි ෙභෝග වර්ග වගා කර
එමඟින් ආනයනය අඩු කිරීම හා විෙද්ශ විනිමය ඉතිරි කර
ගැනීමට දායක වීම.
09.

අපනයනය මූලික කර ගත් නිෂ්පාදන වැඩිදියුණු කිරීම
තුළින් විෙද්ශ විනිමය පුළුල් කිරීම.
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10.

සාරධර්මවලින් පිරි ගුණගරුක ෙසෞඛ
සම්පන්න
සමාජයක් බිහි කිරීම.
11. ක්ෂුද මූල ණය වැඩසටහන කියාත්මක කිරීම තුළින් අඩු
ආදායම්ලාභීන්ට මූල පහසුකම් පුළුල් කිරීම.
12. දිවි නැඟුම ව වසායකත්ව ගම්මාන වැඩසටහන
කියාත්මක කිරීම.
13. සියයට 8.9ක් වන දරිද ජනගහනය 2016 වන විට සියයට 4
දක්වා අඩු කිරීමට හඳුනා ගත් පවුල් සඳහා ඒකාබද්ධ
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම.
14. අවිධිමත් ආර්ථික කියාකාරකම්වල නිරතවන්නන් විධිමත්
කිරීම මඟින් ආදායම් වැඩි කිරීම හා රැකියා අවස්ථා
සුරක්ෂිත කිරීම.
15. ජීවත් වීම සඳහා සුදුසු ආරක්ෂාකාරී පිරිසිදු පරිසරයක් ඇති
කිරීම.
16. සංචාරක ව ාපාරය තුළින් ෙද්ශීය නිෂ්පාදන පවර්ධනය
කිරීම සහ එම කර්මාන්තවල නියුක්තවන්නන්ෙග් ජීවන
තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම.
ඒ අනුව ඉහත අෙප්ක්ෂිත අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම
සඳහා කෘෂි, පශු සම්පත් හා ධීවර ව වසායකත්ව
සංවර්ධනය සහ අෙළවිකරණය යන ක්ෙෂේත ඔස්ෙසේ විවිධ
ව ාපෘති රාශියක් ගාමීය මට්ටමින් කියාත්මක කරමින්
පවතී.
(ii) ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ ාව 14,022කි.
(iii) 2012 වර්ෂෙය් මිලියන 05ක් පමණ වූ සමස්ත
පවුල් සංඛ ාව ෙමම වැඩ පිළිෙවළට සම්බන්ධ
කර ගනු ලැබිණි.
(iv) පවුල් මිලියන 05ක් පමණ.
(ආ)
(i) ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය පමුඛ අනිකුත්
ෙර්ඛීය අමාත ාංශවලින් ලබා ෙදන පතිපාදන
මඟින්, විෙශේෂ සංවර්ධන ව ාපෘති අරමුදල් මඟින්,
බැංකු ණය ෙයෝජනා කම, රාජ ෙනොවන
සංවිධාන
ෙමන්ම
ඇතැම්
අවස්ථාවලදී
ෙපෞද්ගලික අංශය මඟින් ද ෙමම වැඩසටහන
සඳහා අරමුදල් සපයනු ලැෙබ්.
(ii) * එළවලු හා පලතුරු පාරිෙභෝජනය- [බාධා
කිරීමක්]
මිලියනවලින් උත්තර ෙදන්න බැහැ, ගරු මන්තීතුමා. ෙමොකද,
අපට නිශ්චිත ගණනක් කියන්න බැහැ. අපි 2011 වර්ෂෙය්දී පටන්
ගත්ත ෙම් වැඩසටහන 2016 වසෙර් තමයි අවසන් කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. අද වන ෙකොට මිලියන 5ක් පමණ වූ
පවුල් සංඛ ාවක් අපි ෙම්කට සම්බන්ධ කර ෙගන තිෙබනවා.
විවිධ ආයතන, ඒ කියන්ෙන් රජෙය් ආයතන විතරක් ෙනොෙවයි[බාධා කිරීමක්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඉස්ෙසල්ලා පශ්නයට උත්තර දීලා ඉන්න.

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ගරු මන්තීතුමා, එම වැඩසටහෙන් ඉලක්කයන් නැවත මා
ඔබතුමාට කියවන්නම්.
(ii) * එළවලු හා පලතුරු පාරිෙභෝජනය සියයට
60කින් ඉහළ නැංවීම සඳහා ෙගවතු
සංවර්ධනයට පලතුරු පැළ වර්ග සහ එළවලු
වර්ග වගා කිරීමට අවශ ෙයදවුම් ලබා දීම.
පලතුරු පැළ සමස්ත අවශ තාවෙයන් සියයට
50ක් සපුරාලීම.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා]

* ජාතික ෙපොල් නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 40කට
දායක වීමට අවශ ෙපොල් පැළ ෙගවතුවලට
ලබා දීම.
* ඒ සඳහා අවශ පැළ තවාන් ඇති කිරීම සඳහා
ආරක්ෂිත දැල් ගෘහ ඒකක ස්ථාපිත කිරීම.
* බිත්තර පරිෙභෝජනය සියයට 40කින් ඉහළ
නැංවීමට එක් ගෘහ ඒකකයකට උපරිමය
කිකිළි පැටවුන් 10 බැගින් ලබා දීම.
* දියර කිරි නිෂ්පාදනය දිරිමත් කිරීමට කිරි ගව
පාලනය සියයට 40කින් ඉහළ නැංවීමට අවශ
පහසුකම් ලබා දීම.
* එළුවන් පාලනය සහ ඌරු පාලන ව ාපෘති
ඇති කිරීම.
* මත්ස පරිෙභෝජනය හා විසිතුරු මත්ස
කර්මාන්ත තුළින් ආදායම් උත්පාදනය ඉහළ
නැංවීමට ධීවර ආශිත කර්මාන්ත පවර්ධනය
කිරීම.
* අමතර ආදායම් මාර්ග උත්පාදනය කිරීමට
ගෘහස්ථ කර්මාන්ත සියයට 40ක් ස්ථාපිත කිරීම
මඟින් එම පවුල් රෙට් ආර්ථික අභිවෘද්ධිය
සඳහා දායක කර ගැනීම.
* මී මැසි පාලනය පවර්ධනය කිරීම තුළින් මී
පැණි නිෂ්පාදනය සියයට 60කින් ෙද්ශීයව
සපුරා ගැනීමට දායක වීම.
* කිතුල් පැණි නිෂ්පාදනය සියයට 50කින් ඉහළ
නැංවීමට අවශ පහසුකම් සැලසීම.
* එක් ගාම නිලධාරි වසමකින් අවම වශෙයන්
අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 50ක් පථමෙයන්
ෙතෝරා ෙගන ආර්ථික, සාමාජයීය හා
අධ ාත්මිකව පවුල් 700,000ක් සවි බල
ගැන්වීම.
(iii)

කෘෂි, පශු, ධීවර හා ගෘහස්ථ කර්මාන්ත
ක්ෙෂේතයන්හි ගෘහස්ථ මට්ටමින් අෙප්ක්ෂා කරනු
ලබන ජාතික ඉලක්කයන් සාර්ථකව ෙම් වන විට
සපුරාලමින් සිටින අතර, එය ෙම් වන විට සමස්ත
ඉලක්කවලින් සියයට 35ත්, 40ත් අතර ළඟා
කරෙගන ඇත. විෙශේෂෙයන්ම 2016 වනවිට
අෙප්ක්ෂිත සියලුම ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීම
සඳහා කමවත් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවමින්
පවතී.

සඳහන් කළා, පවුල් ලක්ෂ 50ම ෙම් වැඩ සටහෙනන් ආවරණය
කරනවා කියලා.

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

2016 අවසාන වන විට.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

2016 දී අවසාන කරනවා කියලා ෙන් ඔබතුමා කිව්ෙව්. ගරු
නිෙයෝජ අමාත තුමනි, දිවි නැගුම පනෙත් 35.(2) වගන්තිෙය්
තිෙබනවා, "අදාළ ඇමතිවරයාෙග් අභිමතය පරිදි ඕනෑම
කාර්යයකට දිවි නැගුම මුදල් ෙයොදවන්න පුළුවන්" කියලා. ඒ නිසා
මා ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, විෙශේෂෙයන් පසු ගිය
පාෙද්ශීය සභා මැතිවරණය තුළ ආරම්භ කරපු දිවි නැගුම වැඩ
සටහනට අදාළ සංවර්ධන අරමුදල්, සමෘද්ධි ලාභින්ෙග් ඉතිරි
කිරීෙම් අරමුදල්, සමෘද්ධි ලාභින්ෙග් තැන්පතු ඉදිරි මැතිවරණ
කාලය තුළදීත් ෙද්ශපාලන ව ාපෘති තකා කියාත්මක කිරීෙම්
අභිමතය ඇමතිවරයාට ෙම් පනතින් ලබා දීලා තිෙබනවා ෙන්ද
කියලා.

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා

(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා එම පශ්නය අපෙගන්
විමසා තිබුණා නම් එම පශ්නයට පිළිතුර දීෙම් හැකියාවක්
තිෙබනවා. නමුත් එතුමා එම පශ්නය අසා ෙනොතිබූ නිසා මට ෙම්
අවස්ථාෙව්දී ඒ පිළිබඳව එතුමාට පිළිතුරු දිය ෙනොහැකියි. ගරු
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ඒ පශ්නය අහන්න අවශ නම්, වාචික
පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්නයක් වශෙයන් නැවත අහන්න. අප
එයට අවශ කරන පිළිතුර ලබා ෙදන්නම්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, මා එය ඇහුෙව් ඔබතුමා ලබා දුන්-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(The Hon. Sajith Premadasa)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. සටහන් කර ගන්න,
ලියා ගන්න ෙපොඩ්ඩක් ෙවලා යනවා, ගරු කථානායකතුමනි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

ගරු නිෙයෝජ අමාත තුමනි, ඔබතුමා ලබා දීපු පිළිතුරට
අනුකූලවයි මා එය ඇහුෙව්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න ෙකෝ.

ෙහොඳයි.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(The Hon. Sajith Premadasa)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙමොකද ස්ථාවර නිෙයෝගවලට අනුකූලව පිළිතුෙරන් තමයි
පශ්න අහන්න ෙවන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා
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(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් ඇහුෙව් ෙම්කයි.
ලක්ෂ 50ක් ආවරණය කරනවා කියලා ඔබතුමා කිව්වා. ලක්ෂ
50ක් ආවරණය කරනවා කියලා කිව්වාට දිවි නැගුම පනතින්
ඇමතිතුමාට ඉඩ දීලා තිෙබනවා හිතුමතයට මුදල් වියදම් කරන්න,
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ඡන්දය කාලයට තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන ව ාපෘති කියාත්මක
කරන්න. එෙසේ ෙනොෙවයිද කියලායි මා ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්.

1160

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා, පශ්නයට පිළිතුර ෙදන්න.

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ගරු මන්තීතුමා, එම පශ්නය අෙපන් ෙකළින්ම ඇහුවා නම්,
අපට උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. එෙහම එකක් අහලා නැහැ ගරු
කථානායකතුමනි.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙම්කයි ගරු කථානායකතුමනි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා වගකීම් සම්භාරයක්, පරමාර්ථයන්
සම්භාරයක් ඉදිරිපත් කළා. එම නිසා මා ඔබතුමාෙගන් අහන්න
කැමැතියි, ෙනොෙම්රූ බීජ ලබා දීම ඇත්ත වශෙයන්ම ෙනොෙම්රූ
කියාවක් ෙන්ද කියලා.

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම ෙනොෙම්රූ බීජ පැළ ෙනොවීම
වාෙග්ම දරුවන් උපදින ෙකොටත් අංග සම්පූර්ණ දරුවන්ම
උපදින්ෙන් නැහැ. සමහර විට අංග විකල දරුවනුත් උපදිනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, එක් එක් දිස්තික්කවලට ගැළෙපන බීජ
වර්ග ෙතෝරා ගන්නට අපට කාලයක් ගත ෙවනවා. ගරු
කථානායකතුමනි, අපි 2011 දී ෙමම වැඩසටහන පටන් ගන්න
ෙකොට අපට කියන්න බැරි වුණා, ෙම් බීජය ෙම් පළාතට
ගැළෙපනවාය කියලා. පසුව අපි ෙත්රුම් ගත්තා, සමහර බීජ වර්ග
ඒ ඒ කලාපවලට ගැළෙපන විධියට සකසන්න ඕනෑය කියලා. ඒ
අනුව තමයි අපි ඊට පසුව ඒ වාෙග් බීජ වර්ග ෙදන්න කටයුතු
කෙළේ. නමුත් ඔබතුමා කියන විධියට සමස්තයක් වශෙයන් එෙහම
වුෙණ් නැහැ. පෙද්ශ කිහිපයක ඒ වාෙග් සිදු වීම් සිදු ෙවලා තිෙබන
බව අපි පිළිගන්නවා, ගරු කථානායකතුමනි.

තුන්වන අතුරු පශ්නයයි දැන් අහන්ෙන්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

තුන්වන අතුරු පශ්නය.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ගරු ඇමතිතුමනි, සමා ෙවන්න. පළමුවැනි අතුරු පශ්නයට
ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් තමයි මා කර ගත්ෙත්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එෙහම නම්, හරියට අවශ විධියට පශ්නය අහන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඉස්සර ෙවලා අතුරු පශ්නය හරියට ඇහුෙව් නැහැ. ඒකයි මා
නැවත වරක් ඇහුෙව්.
මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි, දිවි නැගුම ව ාපෘතිය තුළින් කියාත්මක වන විවිධ
වැඩසටහන් සම්භාරයක් පිළිබඳ ලැයිස්තුවක් ඔබතුමා කිෙයව්වා.
ෙමම වැඩසටහන ආරම්භෙය්දීම බීජ ලබා දීෙම් වැඩසටහන්
කියාත්මක කර තිෙබනවා. ෙමම බීජ කල්ගත වූ හා ෙනොෙම්රූ
ෙගඩිවලින් ලබා ගත් බීජ වීම නිසා ෙබොෙහොමයක් බීජ පැළ වුෙණ්
නැහැ. ෙබොෙහොමයක් ව ාපෘති අසාර්ථක වුණා. ෙමොකද,
ෙනොෙම්රූ බීජ ලබා දීම නිසා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමා පශ්නය අහන්න, අසාර්ථක වුණාද කියලා. පැහැදිලි
කිරීම් අවශ නැහැ ෙන්.

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි, ගරු කථානායකතුමනි.
[බාධා කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කලබල
ෙවන්ෙන් නැතුව මෙග් පශ්නයට උත්තර ෙදන්න. අපි යාළුවන්
ෙන්. ඔබතුමා අෙප් පැත්ෙත් ඉන්න ෙකොටත් අපි යාළුවන් ෙන්. එම
නිසා මෙග් පශ්නයට උත්තර ෙදන්න.
මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ගරු කථානායකතුමනි.
නිෙයෝජ අමාත තුමනි, දැන් ඔබතුමන්ලා ෙම් දිවි නැගුම හරහා
කරන කාර්ය භාරය කියාත්මක කරන්නට අභ ාසලාභී
උපාධිධාරින් උපෙයෝගි කර ෙගන තිෙබනවා. ෙම් රෙට්
ජනතාවෙග්, බදු ෙගවන්නන්ෙග් මුදල්වලින් ලක්ෂ හතරක් වැය
කරලා තමයි එක අභ ාසලාභී උපාධිධාරිෙයක් ෙම් සමාජ තලයට
එන්ෙන්. ෙම් තරම් වියදමක් දරලා බිහි කරන උපාධිධාරින් ෙම්
පැළ ෙබදන, එෙහමත් නැත්නම් බීජ ෙබදන කියාවලිෙය්
නිරීක්ෂණ කියාවට ෙයොදා ගැනීම ඒ අයට කරන අපහාසයක්
ෙන්ද?

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නයත් ෙමතුමා අහන්ෙන්
ෙවනත් ආකල්පයකින්. නමුත් මම එතුමාට උත්තර ෙදන්න
කැමැතියි. ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට තමයි ලංකාෙව් උපාධිධාරින්
55,000කට එකවර රැකියා දුන්ෙන්. ඒ, ෙම් ආණ්ඩුෙවන්. ෙවන
ෙමොන ආණ්ඩුවක්වත් ෙමෙහම උපාධිධාරින්ට එකවර රැකියා ලබා
දුන්ෙන් නැහැ. ෙවනදා උපාධිධාරින්ට ෙපළපාළි යන්න වුණා,
තමන්ෙග් උපාධියට සරිලන රැකියාවක් ලබා ගන්න. ඉතිහාසෙය්
පථම වතාවට ෙම් රජය ෙම් විධියට උපාධිධාරින්ට පත් වීම් ලබා
දුන්ෙන් බීජ ෙබදා දීම නිරීක්ෂණය කරන්න ෙනොෙවයි ගරු
කථානායකතුමනි. මුළු ගාම නිලධාරි වසම ම සම්බන්ධීකරණය
කරලා, ඒ ගාම නිලධාරි වසම තුළම තිෙබන සම්පත්වලින් උපරිම
පෙයෝජන අරෙගන දිවි නැගුම කියාත්මක කරන්නයි ෙමම
නිලධාරින් පත් කරලා තිෙබන්ෙන්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ෙමතුමා ෙම් පශ්නය අහන්ෙන් නිවැරදි දැනුවත්වීමක්
ෙනොමැතිවයි කියලා මම ගරු මන්තීතුමාට කනගාටුෙවන් වුණත්
පකාශ කරන්න ඕනෑ.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒ ෙගොල්ෙලෝ ස්වාසිලන්තයට ගිහිල්ලාද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 8-2703/'12 - (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. ගරු
කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා ගරු සභාවට ඇවිල්ලා
හිටියා, දැන් ගිහිල්ලා.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නැහැ, නැහැ. අද නැකැත් දවසක්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අමාත තුමාට ගරු කරන්න,
ෙවනුෙවනුත් උත්තර ෙදන එක ගැන.

අෙනක්

අමාත වරුන්

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ඊෙය් ජාතික පිරිෙවන් දිනය. මම ඒකයි ෙම් පශ්නය ඇහුෙව්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔබතුමා කියන එක නම් සත යක්. ගරු කථානායකතුමනි,
අධ ාපන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම
සඳහා සතියක් කල් ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

උතුරු පළාෙත් නැවත පදිංචි කරවීෙම් වැඩසටහන :
සහන
வட மாகாண மீள்கு ேயற்ற நிகழ்ச்சித்திட்டம் :
நிவாரணம்

RESETTLEMENT PROGRAMME IN NORTHERN PROVINCE :
RELIEF
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12. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

Question ordered to stand down.

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

කථානායකතුමා

(The Hon. Sajith Premadasa)

(Mr. Speaker)

(අ)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(i)

උතුරු පළාෙත් නැවත පදිංචි කරවීෙම් වැඩසටහන
යටෙත් පදිංචි කළ මුළු පවුල් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(ii)

නැවත පදිංචි කරවීෙම් වැඩසටහන යටෙත් එක
පවුලක් ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන සහන කවෙර්ද;

(iii)

එක් පවුලක් සඳහා ලබා ෙදන සහනවල වටිනාකම
ෙකොපමණද;

(iv)

එම සහන එක් පවුලක් සඳහා පමාණවත් වන්ෙන්ද;

පශ්න අංක 9-2800/'12 - (1), ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
අද ෙම් අමාත වරු නිවාඩු අරෙගන වාෙග්. කිසි ෙකෙනක්
නැහැ, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා විතරයි ඉන්ෙන්. ෙබොෙහොම
කනගාටුයි.

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

வட மாகாணத்தில் மீள்கு ேயற்ற நிகழ்ச்சித்
திட்டத்தின்கீழ் கு யமர்த்தப்பட் ள்ள கு ம்பங்
களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்
பைத ம்;

(ii)

மீள்கு ேயற்ற நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின்கீழ் கு ம்ப
ெமான் க்கு
வழங்கப்ப ம்
நிவாரணங்கள்
யாைவ என்பைத ம்;

(iii)

கு ம்பெமான் க்கு வழங்கப்ப ம் நிவாரணங்
களின் ெப மதி எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iv)

ேமற்ப
நிவாரணங்கள் கு ம்பெமான் க்கு
ேபா மானதா என்பைத ம்

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

කවුරුවත් නැහැ. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා විතරයි
ඉන්ෙන්. එතුමන්ලා ෙකොෙහේ ගිහිල්ලාද? [බාධා කිරීමක්]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මා ගැන එෙහම කීම ගැන.

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
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asked the Minister of Resettlement:
(a)

Will he inform this House (i)

(b)

of the total number of families settled under
the resettlement programme implemented
in the Northern Province;

(ii)

of the relief provided for a family under the
resettlement programme;

(iii)

of the value of the relief provided for a
family; and

(iv)

whether the aforesaid relief is sufficient for
a family?

If not, why?

(iii)
ලබාෙදන සහන

පහත සඳහන් ආහාර
දව හා ආහාර ෙනොවන
දව ලබා දී ඇත.

පවතින ෙවෙළඳ ෙපොළ
වටිනාකම අනුව
ආසන්න වශෙයන්
වටිනාකම්

පිසූ ආහාර

එක් පුද්ගලෙයක් සඳහා
දිනකට රුපියල් 150.00
බැගින් දින 03ක් සඳහා
රුපියල් 150.00 x 3

රුපියල් 450.00

වියළි සලාක

එක් පුද්ගලෙයක් සඳහා
මාස 06ක් සඳහා හාල්,
පරිප්පු, ෙතල් දව ලබා
දීම.

එහි වටිනාකම
රුපියල් 6,840.00

සිෙමන්ති ෙකොට්ට 08

එක් පවුලකට සිෙමන්ති
ෙකොට්ට 8 බැගින් එහි
වටිනාකම රුපියල්
910.00 x 8

රුපියල් 7,280.00

ෙසවිලි තහඩු 12

එක් පවුලකට ෙසවිලි
තහඩු 12 බැගින් එහි
වටිනාකම, රුපියල්
1,400.00 x 12

රුපියල් 16800.00

මුදල් ආධාර

එක් පවුලකට රුපියල්
25,000ක් ආධාර ලබා
දීම

කෘෂි උපකරණ
කට්ටලය

අවශ තාව මත හඳුනා
ගත් පවුල් සඳහා
උපකරණ ලබා දී ඇත.

එහි වටිනාකම
රුපියල් 2,131.00

ආහාර ෙනොවන දව
කට්ටලය

අවශ තාව මත හඳුනා
ගත් පවුල් සඳහා භාණ්ඩ
ලබා දී ඇත.

එහි වටිනාකම
රුපියල් 9,000.00

ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා
(மாண் மிகு குணரத்ன

ரேகான்)

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

ආහාර ෙනොවන දව කට්ටල -මදුරු දැල්/ඇඳ
ඇතිරිලි/ මුළුතැන්ෙගයි භාණ්ඩ/ෙරදි පිළි/
ෙගවතු උපකරණ ලබා දී ඇත. සමහර පවුල්
සඳහා අවශ තාව සලකා බලා ලබා දී
තිෙබනවා.

(i)

නැවත පදිංචි කිරීම යටෙත් උතුරු පළාෙත් පදිංචි
කරන ලද පවුල් සංඛ ාව පහතින් දැක්ෙව්.
දිස්තික්කය
කිලිෙනොච්චිය

39,790

සාමාජිකයින්
සංඛ ාව
128,384

මන්නාරම

23,412

89,839

මුලතිව්

37,932

121,140

යාපනය

40,039

125,705

වව්නියාව

12,192

42,140

153,365

507,208

මුළු ගණන

පවුල් ගණන

(iv)

ඔව්.

(ආ) පැන ෙනොනඟී.
(ii)

නැවත පදිංචි කළ එක් පවුලක් ෙවනුෙවන් පහත
සඳහන් ලබා ෙදනු ලැෙබ්.
*

ඔවුන්ෙග් මුල් ගම් සඳහා යෑමට පවාහන
පහසුකම් ලබා දීම.
ඒ අය හිටපු ස්ථානය තුළ ඒ අයට හිමි කුඩා
නිවෙසේ ටකරන් සහ ඒ අවශ ෙද්වල් රැෙගන
යන්නට හැම තැනටම පවාහන පහසුකම්
ලබා දුන්නා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ඇමතිතුමනි, සවිස්තරාත්මක පිළිතුරක් ලබා දීම පිළිබඳව
මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
මෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර්
සඳහන් කළා පවුල් 153,365ක් උතුරු පළාෙත් නැවත පදිංචි
කරවලා තිෙබනවාය කියලා. හැබැයි, ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙය්
ෙතොරතුරුවලට අනුව ෙගවල් 1,53,365ක් ඉදි ෙවලා නැහැ.
ඇත්ත වශෙයන්ම ජනතාවට ඵලදායී වන්ෙන් ජල පහසුකම්, විදුලි
පහසුකම්, රැකියා, අධ ාපන පහසුකම්, ෙසෞඛ පහසුකම් සහ
නිවාස පහසුකම් සම්පූර්ණෙයන්ම ජනතාවට ලබා ෙදන නැවත
පදිංචි කරවීමක් ෙන්ද කියලා මා ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි.

*

දින 03ක් සඳහා පිසූ ආහාර ලබා දීම.

*

නැවත පදිංචි කිරීෙමන් පසු මාස 06ක් සඳහා
වියළි සලාක ලබා දීම. විෙශේෂ තත්ත්වයන්
යටෙත් ෙමය මාස 09ක් දක්වා දීර්ඝ කළ
අවස්ථා තිෙබනවා.

*

එක් පවුලකට සිෙමන්ති ෙකොට්ට 8 බැගින්
ලබා දීම.

*

එක පවුලකට ෙසවිලි තහඩු 12 බැගින් ලබා
දීම.

ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා

*

තාවකාලික නිවාස ඉදි කර ගැනීම සඳහා
රුපියල් 25,000.00 මුදල් ආධාර ලබා දීම.

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)

*

කෘෂි උපකරණ කට්ටල් ලබා දීම. සමහර
පවුල් සඳහා අවශ තාව සලකා බලා ලබා දී
තිෙබනවා.

(மாண் மிகு குணரத்ன

ரேகான்)

ගරු කථානායකතුමනි,
ෙසට්ටිකුලම කඳවුරුවල සිටි
ජනතාවත් සමඟයි ෙම් 1,53,365ක පවුල් සංඛ ාවක් එකතු ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ අයට තාවකාලික නිවාස ඉදි කර ගැනීම සඳහා
තමයි දැනට අපි ආධාර ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. අෙනකුත් යටිතල

පාර්ලිෙම්න්තුව
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

පහසුකම් සැපයීම ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය යටෙත් සිදු
ෙකෙරනවා. මාර්ග, ජලය, විදුලි බලය යන ඒ සියල්ල ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත ාංශය යටෙත් සිදු කරනු ලබනවා. අෙප්
අමාත ාංශය යටතට පැවරිලා තිෙබන්ෙන් දැනට තාවකාලික
නිවාස ඉදි කර ගැනීම සඳහා උදවු කිරීමයි.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ඇමතිතුමනි, නැවත පදිංචි කරවනවාය කියලා කියන්ෙන්,
ඔය පැලක් අටවලා ඒ අයව ගිහින් දමන එක ෙනොෙවයි ෙන්. ඒ
නිසා ෙම් කාරණය ගැනත් මා ඔබතුමාෙගන් ෙම් අවස්ථාෙව් දී
අහන්න කැමැතියි. ඔබතුමාත් අපි සියලු ෙදනාත් ෙභ්දයකින්
ෙතොරව තස්තවාදයට විරුද්ධයි. එෙහත් පභාකරන් කියන ෙකොටි
තස්තවාදියා රටම මං ෙකොල්ල කාලා, ඒ වාෙග්ම විෙද්ශීය අරමුදල්
එකතු කරලා ලබා ගත් මහා රතන් නැව් ෙම් රට භාරෙය්
තිෙබනවා; ෙම් ආණ්ඩුව භාරෙය් තිෙබනවා. ඒ නීච ෙකොටි
තස්තවාදියා සතුව තිබුණු සම්පත් අද රජය සතුව තිෙබන
ෙමොෙහොතක, අර විපතට පත් වුණු ජනතාවට - 1,53,365ක් වූ
පවුල්වලට - පැලක් අටවා ගන්නවා ෙවනුවට තිරසාර නිෙවස් සාදා
ගන්නට ඒ සම්පත් ෙයොමු කරවන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?

ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා
(மாண் மிகு குணரத்ன

ரேகான்)

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අමාත ාංශයට ඒ පශ්නය අදාළ
නැහැ.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඒ කියන්ෙන්, ඒක නැවත පදිංචි කරවීමක් ෙනොෙවයිද?

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 13 - 2704/'12 - (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් තිබුණු පිරිෙවන් දිනය
ෙවනුෙවන් ආපසු වතාවක් මා එම පශ්නය අහනවා. ගරු
කථානායකතුමනි, අද රෑට ෙලොකු සුළඟක් එනවා කියලා දැන්
SMS පණිවුඩයක් ආවා. ෙගොඩක් ඇමතිවරු අද උත්තර ෙදන්න
ඇවිත් නැහැ. ඒ සුළඟට හසු ෙවලාද දන්ෙන් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමා ෙපොඩි නිසා සුළඟට යාවි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා ෙ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.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 14 - 2804/'12 -(1),
මහතා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(Mr. Speaker)

ගරු ඇමතිතුමා උත්තර දුන්නා.

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
අපට දැන ගන්න ලැබී තිෙබනවා, යාපනය දක්වා සුපිරි අධිෙව්ගී
මාර්ගයක් - superhighway එකක් - හදනවා කියලා. ඒක ෙහොඳ
ෙදයක්. ඉතින් නැවත පදිංචි කිරීෙම් ගරු අමාත තුමාෙගන් මා
අහන්න කැමැතියි, ෙම් සුපිරි අධිෙව්ගී මාර්ගය - superhighway
එක - හදන්නට ෙපර, විපතට පත් වුණු ජනතාව විදුලිය, ජලය,
පාසල්, අධ ාපන, ෙසෞඛ මය පහසුකම් සහිතව ස්ථීර නිෙවස්වල
නැවත පදිංචි කරවන්නට ඔබතුමා උනන්දු ෙනොවන්ෙන් ඇයි
කියලා. ෙමොකද, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ෙසොච්චම් මුදලක් තමයි
ආණ්ඩුෙවන් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්.

ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා
(மாண் மிகு குணரத்ன

ரேகான்)

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)

ගරු කථානායකතුමනි, මහාමාර්ග සංවර්ධනය අයත් වන්ෙන්
අෙප් අමාත ාංශයට ෙනොෙවයි. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි,
ඒ නිසා ඔබතුමා අදාළ අමාත ාංශෙයන් ඒ කාරණය විමසුෙවොත්
ෙහොඳයි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, කීඩා අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම
පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක් කල් ඉල්ලනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, මා අද ගරු කීඩා අමාත තුමාෙගනුත්
කාරණයක් අහන්නයි හිටිෙය්. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. දැන්
එංගලන්තෙය් ඉන්න අෙප් කීඩකයන්ට ෙලොකු පශ්නයක්, තර්ජන
ගණනාවක් තිෙබනවා. ෙකොටි ෙකොඩි අර ෙගන ඇවිල්ලා ඒ
තැන්වල දඟලනවා.
කීඩා ඇමතිතුමා නැති නිසා මම
ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන් ඒ කීඩකයන්ට යම් කිසි විධියකට
ආරක්ෂාව ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද කියලායි. අද අන්තිම
දවස. මම ෙම්ක අහන්ෙන් ෙලොකු පශ්නයක් ෙවන්න ඉඩකඩක්
තිෙබන නිසායි. ඔවුන්ට විෙශේෂ ආරක්ෂාවක් ෙයොදන්න කියලා
ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුව විධියට යම් කිසි ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවාද?
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. John Amaratunga)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ෙකොටින්ෙගන්ද?

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

ගරු කථානායකතුමනි, මම රවි කරුණානායක මන්තීතුමා
ෙවනුෙවන් ඒ පශ්නය අහනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එතුමා අහන්ෙන් ගහලා එන්නද කියලා. එෙහම ෙන්. [බාධා
කිරීම්]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම ඒ පශ්නයට පිළිතුර
දීම සඳහා සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

එෙහේ ඉන්ෙන් ෙකොටි ෙනොෙවයි, කුලියට ෙකොටි.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

Question ordered to stand down.

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

කුලියට ෙකොටින්ෙගන් හරි -[බාධා කිරීම්]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒ අය ෙකොටි ෙනොෙවයි, එෙහේ ඉන්ෙන් කුලියට ෙකොටි. [බාධා
කිරීම්]

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නියම ෙකොටි ඉන්ෙන් ආණ්ඩුෙව්.

வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 5 - 3053/'12 - (1), ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්
මහතා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්
මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රන් පවුම් සාක්කුවට දැම්මාම ෙකොඩි අල්ලා ෙගන ෙබොරුවට
ෙකොටි ෙවනවා. ෙගදර යන්ෙන් ෙකොටියා ෙනොෙවයි. ගිහිල්ලා
ලන්ඩන්වල ෙගවල්වල බලන්න.

ගරු කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා
සිටිනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Question ordered to stand down.

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

කරුණාකරලා ෙම් ගැන ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ෙසොයලා බලන්න.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

හරි, හරි. ඔබතුමා කිව්ව ෙද් වැදගත්. අපි පණිවිඩය ෙදන්නම්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 6 - 3253/'12 - (1), ගරු පී. හැරිසන් මහතා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(The Hon. P. Harrison)

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

පණිවිඩය ෙදන්ෙන් කාටද? ෙමෙහේ ඉන්න ෙකොටින්ටද? [බාධා
කිරීම්]

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර
පතිසංස්කරණ අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර
දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

ෙදවන වටය.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

පශ්න අංක 4 - 2824/'12- (1), ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

Question ordered to stand down.

வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

පාර්ලිෙම්න්තුව

1169

ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ අමාත වරුන්ෙග් විෙද්ශ සංචාර:
විෙරෝධතා
ஜனாதிபதி மற் ம் அைமச்சர்களின ெவளிநாட் ப்
பயணங்கள்: எதிர்ப் ஆா்ப்பாட்டங்கள்

1170
( ii )

அவ்வாெறனில் அ
எங்ேக, எப்ேபா ,
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட என்பைத ம்;

( iii )

இலங்ைக உயர் ஸ்தானிகராலயங்க ம்
தரகங்க ம் சாத்தியமான பிரச்சிைனகைள
எதிர்பார்த்தனவா என்பைத ம் சம்பந்தப்பட்ட
நா களின்
குறித்த
சில
பகுதிகளில்
அதிகாித் வ ம்
க த்
ேவ பாட் னால்
ஏற்ப ம் உட்பிள கள் மற் ம் அதனால்
இலங்ைகப்
பிரதிநிதிகள்
கம்ெகா க்க
ேவண்
ள்ள
ஏதாவ
தர்மசங்கடமான
நிகழ் கைளத்
தவிர்ப்பதற்கான
தகுந்த
நடவ க்ைககைள
ேமற்ெகாள்ள
ேவண்
ள்ளைம
பற்றி
இலங்ைக
அரசாங்கத்திற்குத் ெதாியப்ப த்தியி ந்தனவா
என்பைத ம்

FOREIGN TOURS OF PRESIDENT AND MINISTERS : PROTESTS
STAGED

2887/’12
10. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු රවි කරුණානායක
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க
க ணாநாயக்க சார்பாக)

-

மாண் மிகு

ரவி

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ravi
Karunanayake)

විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්, ගරු
අමාත වරුන් සහ පධාන නිලධාරින් එක්සත්
රාජධානිෙය්, ඉන්දියාෙව්, ඕස්ෙට්ලියාෙව් සහ
කැනඩාෙව් සංචාරය කරන විට ඔවුන්ට එෙරහිව
විෙරෝධතා රැසක් පවත්වා තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එවැනි සිදුවීම් නැවැත්වීම සඳහා එම
රටවල ශී ලංකා තානාපති කාර්යාල ෙහෝ මහ
ෙකොමසාරිස් කාර්යාල භාවිත කිරීමට විෙද්ශ
කටයුතු අමාත ාංශය අෙපොෙහොසත් වන්ෙන්ද;

அவர் கூ வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of External Affairs:
(a)

Will he state (i)

whether there have been many protests
against H.E the President, Hon. Ministers
and key officials of Sri Lanka when they
visit the UK, India, Australia and Canada;
and

(ii)

if so, whether the Ministry of External
Affairs is unable to use the Sri Lankan
Embassies or High Commissions in the
aforesaid countries to stop such
happenings ?

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

එවැනි අපහසුසහගත සිදුවීම් සම්බන්ධෙයන් එම
රටවල් ශී ලංකාෙවන් සමාව ඉල්ලා තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එය සිදු කරන ලද්ෙද් කවදා ද, ෙකොහිදී
ද සහ කවුරුන් විසින්ද;

(iii)

හටගත හැකි ගැටලු සහගත තත්ත්ව පිළිබඳව ශී
ලංකා මහ ෙකොමසාරිස් කාර්යාල සහ තානාපති
කාර්යාල විසින් ෙසොයා බලා, එකී රටවල ඇතැම්
පෙද්ශයන්හි නැඟී එන විෙරෝධාකල්ප පිළිබඳව ශී
ලංකා රජය ෙවත දැනුම් දී ඇත්ද යන වගත්, එෙසේ
වුණි නම් ශී ලංකා නිෙයෝජිත මණ්ඩලය විසින්
මුහුණ දුන් අපහසු සහගත සිදුවීම් වළකා එවැනි
තත්ත්ව නිවැරදි කරගත හැකි කියාමාර්ග පිළිබඳව
ෙසොයා බැලිය යුතු ෙනොෙව්ද;

(b)

Will he also state (i) whether the aforesaid countries have
apologized to Sri Lanka for
such
embarrassing events;
(ii) if so, as to when, where and by whom it
was done; and
(iii) whether the Sri Lankan High Commissions
and Embassies have envisaged the possible
problems and informed the Government of
Sri Lanka of the growing dissention in
certain areas of relevant countries and
corrective action should be looked at in
order to avoid any embarrassing events
faced by the Sri Lankan Delegates?

(c)

If not why?

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெவளிநாட்ட
( அ) (i )

வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

இலங்ைகயின் ேமதகு ஜனாதிபதி, ெகளரவ
அைமச்சர்கள், பிரதான அ வலர்கள் ஆகிேயார்
ஐக்கிய இராச்சியம், இந்தியா, அ ஸ்திேர யா,
கனடா
ஆகிய
நா க க்கு
விஜயம்
ேமற்ெகாள் ம்ேபா அவர்க க்ெகதிராக பல
எதிர்ப்
ஆா்ப்பாட்டங்கள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டனவா என்பைத ம்;

( i i ) அவ்வாெறனில்,
அத்தைகய
நிகழ் கைள
நி த் வதற்கு ேமற்ெசான்ன நா களில் உள்ள
இலங்ைகத்
தரகங்கைள ம்
உயர்
ஸ்தானிகராலயங்கைள ம்
ெவளிநாட்ட வல்கள்
அைமச்சினால்
உபேயாகிக்க
யாம
க்கிறதா என்பைத ம்
அவர் கூ வாரா?
(ஆ) (i )

அத்தைகய தர்ம சங்கடமான நிகழ் க க்காக
ேமற்ெசான்ன
நா கள்
இலங்ைகயாிடம்
மன்னிப் க் ேகாாி ள்ளனவா என்பைத ம்;

ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා
නිෙයෝජ අමාත තුමා)

මහතා

(විෙද්ශ

(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா - ெவளிநாட்ட
பிரதி அைமச்சர்)

කටයුතු
வல்கள்

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

ෙමවැනි පශ්න විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශෙයන් නිතරම
අහනවා රවි කරුණානායක මන්තීතුමා. නමුත් එතුමා ෙමච්චර ළඟ
ඉඳලා පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ ගැන ෙබොෙහොම
කනගාටුව පකාශ කරනවා.
විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන කරන්න
ෙදයකුත් නැතිව -

2013 ජූනි 20

1171

1172

කථානායකතුමා

ඕස්ෙට්ලියාව

(சபாநாயகர் அவர்கள்)
-

(Mr. Speaker)

එතුමා ඉන්නෙකොට ඔබතුමා නැහැ.

ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா)

කැනඩාව

(The Hon. Neomal Perera )

ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.

-

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

එක්සත් රාජධානිය
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ඔක්ස්ෆර්ඩ් සංගමය ඇමතීම සඳහා,
2012 ෙනොවැම්බර් 29 සිට ෙදසැම්බර් 02 දක්වා දිනවලදී
එක්සත් රාජධානිෙයහි නිරත වූ සංචාරය අතරතුරදී
විෙරෝධතා පැවැත්විණ.
-හීෙතෝ ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළේ 4 වැනි පර්යන්තෙය්දීත්
(2010.11.29) ෙඩෝර්ෙචස්ටර් ෙහෝටලෙයන් හා ලන්ඩන්හි
ශී ලංකා මහ ෙකොමසාරිස් කාර්යාලෙයන් පිටතදීත්
(2010.12.02) බිතාන දමිළ සංසදය ( BTF) විසින්
විෙරෝධතා පවත්වන ලදී.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, එංගලන්තෙය් මහ රැජිනෙග්
දියමන්ති ජුබිලි සැමරුම් අවස්ථාවට සහභාගී වීම සඳහා
2012 ජුනි මස සිදු කළ සංචාරෙය්දී, ෙගෝලීය දමිළ සංසදය
(GTF) බිතාන දමිළ සංසදය ( BTF) සහ එක්සත්
රාජධානිෙය් සහ යුෙරෝපෙය් එල්ටීටීඊ හිතවාදී ෙවනත්
ෙපරමුණු සංවිධාන විසින් ඒකාබද්ධව සංවිධානය කරන ලද
පහත සඳහන් විෙරෝධතා පැවැත්විණ.

-

හීෙතෝ ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළේදී (ජුනි 03 සහ 04)

-

ලන්ඩන්හි හිල්ටන් පාර්ක් ෙල්න් ෙහෝටලෙයන් පිටත (ජුනි
4, 5 සහ 6)

-

ලන්ඩන් නුවර, මාල්බෙරෝ හවුස්හි ෙපොදු රාජ මණ්ඩලයීය
ෙල්කම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට (ජුනි 6)

-

ලන්ඩන් නුවර, මැන්ෂන් හවුස්හි, නගරාධිපති සාමිවරයාෙග්
කාර්යාලය ඉදිරිපිට
ගරු විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙග් සංචාරය අතරතුරදී, ඒ
මහතා පධාන ෙද්ශනයක් සිදු කළ ලන්ඩන් නුවර පිහිටි
කෙමෝපායික අධ යනය සඳහා ජාත න්තර අධ යන
ආයතනය (IISS) ඉදිරිපිටදී, ෙගෝලීය දමිළ සංසදය (GTF)
විසින් විෙරෝධතාවක් සංවිධානය කරන ලදී.
ඉන්දියාව

-

2012 සැප්තැම්බර් මස සහ 2013 ෙපබරවාරි මස අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ඉන්දියාෙව් සිදු කළ සංචාරයට එෙරහිව,
ඩී.එම්.ෙක්, ඒ.අයි.ඒ.ඩී.එම්.ෙක්, එම්.ඩී.එම්.ෙක්. වැනි
තමිල්නාඩුව ෙක්න්ද
ෙකොට ගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ
විසින් සංවිධානය කරන ලද විෙරෝධතා පැවැත්විණ.
ෙමම විෙරෝධතා පධාන වශෙයන්ම තමිල්නාඩු පාන්තයට
සීමා වූ අතර, දිල්ලිෙය්දී ද විෙරෝධතා සුළු සංඛ ාවක්
පැවැත්විණ.

-

-

ශී ලංකාෙව් අතිවිෙශේෂ පුද්ගලයන් තමිල්නාඩුෙව් සිදු කළ
සංචාරවලදී, විෙරෝධතා සුළු සංඛ ාවක් පවත්වා ඇත. එෙසේ
වුවත්, ඉන්දියාෙව් ෙවනත් කිසිදු පෙද්ශයක, විෙරෝධතාවක්
පවත්වා ෙනොමැත.
ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායකවරයා 2011 වසෙර්දී
සංචාරයක නිරත වූ අවස්ථාෙව්දී, ෙලෝක් සභාෙව් තමිල්නාඩු
මන්තීවරුන් පුවරු ඔසවමින් විෙරෝධතාව දැක්වූ එක්
අවස්ථාවක් විය.

2011 ඔක්ෙතෝබර් මස පර්ත්හිදී පැවති ෙපොදු රාජ
මණ්ඩලයීය ආණ්ඩු පධානීන්ෙග් රැස්වීමට සහභාගී වීම
සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නිරත වූ සංචාරයට එෙරහිව
එල්ටීටීඊ හිතවාදී සුළු
පිරිසකෙග් සහභාගීත්වෙයන්
යුතුව බටහිර ඕස්ෙට්ලියාෙව්දී විෙරෝධතාවක් පවත්වන ලදී.

(ii)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 2011 ෙනොවැම්බර් මස
සිදු කළ සංචාරය අතරතුරදී, ෙටොෙරොන්ෙටෝහි ෙකොරියානු
සංස්කෘතික මධ ස්ථානය ඉදිරිපිට, ශී ලාංකික දමිළ
ඩයස්ෙපෝරාෙව්
සාමාජිකයින්
විසින්
විෙරෝධතාවක් පවත්වන ලදී.
එක්සත් රාජධානිය
යම් විෙරෝධතාවක් සාමකාමීව පවත්වන්ෙන් නම්, එවැනි
විෙරෝධතාවක් සංවිධානය කිරීම එක්සත් රාජධානිෙය්
රජෙය් ෙරගුලාසි සහ ඊට අදාළ සාම්පදායික පරිචයන්ට
අනුකූලව, එරට පුරවැසියන්ෙග් පජාතන්තවාදී අයිතියක්
ෙවයි. 2010 වසෙර්දී සිදු කරන ලද සංචාරය සම්බන්ධෙයන්
ගත් කළ, ලන්ඩන් නුවර ශී ලංකා මහ ෙකොමසාරිස්
කාර්යාලය, එක්සත් රාජධානිෙය් අගනගර ෙපොලිස් ෙසේවය
ඇතුළුව අදාළ ෙද්ශීය බලධාරින් සමඟ අති සම්භාවනීය
පුද්ගලෙයකු විසින් සිදු කරනු ලබන සංචාරයට ෙපරාතුව
සාකච්ඡා පවත්වන ලද අතර, විෙරෝධතාවෙය් ස්වරූපය සහ
එය සංවිධානය කරන්නන්ෙග් පසු බිම පිළිබඳ පවතින
ෙතොරතුරු ද ඔවුන් ෙවත ලබා දුන්ෙන්ය. ෙමහි පතිඵලයක්
වශෙයන්, විෙරෝධතාව දක්වන්නන් විසින් ෙපොලිස්
මාර්ෙගෝපෙද්ශ අනුගමනය කරන බව තහවුරු කිරීම සඳහා
විෙරෝධතාව පවත්වන ස්ථානවලට එක්සත් රාජධානිෙය්
අගනගර ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙයොදවන ලදී. ඔක්ස්ෆර්ඩ්
සංගමෙය් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ෙද්ශනය අවළංගු
කිරීමට ගත් තීරණය, මුළුමනින්ම එහි සංවිධායකයන් විසින්
ගන්නා ලද තීරණයක් වන අතර, ඊට අවශ ව තිබූ
ආරක්ෂාව සපයා දීමට හැකියාවක් තිෙබන බව ෙපොලීසිය
පකාශ කර තිබිණ. ෙමම විෙරෝධතාව පැවැත්වීම පිළිබඳව
සැලකිල්ලට ලක් කළ යුතු කරුණු හා සම්බන්ධෙයන්,
විෙශේෂෙයන්ම එල්ටීටීඊ ධජය පදර්ශනය කිරීම මඟින් වර්ෂ
2000 එක්සත් රාජධානි තස්තවාදී පනෙත් 13(1)(ආ)
වගන්තිය උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් මහ
ෙකොමසාරිස් කාර්යාලය ස්වෙද්ශීය කාර්යාලෙය් (Home
Office) ෙපොදු සාමය පිළිබඳ ඒකකයට සහ එක්සත්
රාජධානිෙය් විෙද්ශ සහ ෙපොදු රාජ
මණ්ඩලයීය
කාර්යාලයටද වාර්තා කරන ලදී.
එංගලන්ත මහ රැජිනෙග් දියමන්ති ජුබිලියට සහභාගී වීම
සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිවරයා සිදු කරන ලද සංචාරයට
ෙබොෙහෝ කලකට ෙපරාතුව, ඒ පිළිබඳව එක්සත්
රාජධානිෙය් අදාළ බලධාරින් දැනුවත් කිරීමට ශී ලංකා මහ
ෙකොමසාරිස් කාර්යාලය කාෙලෝචිතව පියවර ගන්නා ලද
අතර, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නිල සහ ෙපෞද්ගලික
කටයුතු සඳහා, දැඩි ෙපෞද්ගලික ආරක්ෂාවක් ලබා දීමට,
අදාළ ස්ථාන ආරක්ෂා කිරීමට සහ ජංගම ආරක්ෂකයන්
ලබා දීමට රාජකීය ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව එකඟ විය.
මීට අදාළ කටයුත්ත අවළංගු කිරීමට ෙපොදු රාජ
මණ්ඩලයීය ව ාපාරික කවුන්සිලය විසින් ගන්නා ලද
තීරණය මුළුමනින්ම එම සංවිධායකයන් විසින් ගනු ලැබූ
තීරණයක් වන නමුත්, ෙමම අවස්ථාෙව්දීද අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීෙම් හැකියාව
ෙපොලිස් බලධාරින් විසින් දැනුම් දී තිබිණ.
2010 වසෙර්දී විෙද්ශ කටයුතු අමාත වරයා සිදු කළ
සංචාරය අතරතුරදී දක්වන ලද විෙරෝධතාව, ෙපර
දැනුම්දීමක් සහිතව සිදු කළ විෙරෝධතාවක් ෙනොෙව්.
ෙකෙසේ වුවද, ෙම් පිළිබඳව ෙතොරතුරු ලද වහාම, මහ
ෙකොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් අදාළ බලධාරින් දැනුවත්
කරන ලදී. පමාණවත් ආරක්ෂාවක් ලබා ෙදන ලදී.
ඉන්දියාව
පජාතන්තවාදී රටක් වන ඉන්දියාව, සාමකාමීව විෙරෝධතා/
ෙපළපාළි පැවැත්වීෙම් අයිතිය, මුළුමනින්ම පජාතන්තවාදී
ගුණාංගයක් ෙලස ආරක්ෂා කරයි. එබැවින්, එරට සංචාරය
කරන සම්භාවනීය පුද්ගලයන්ට කිසිදු පීඩාවක් ෙහෝ
බාධාවක් ඇති ෙනොවන පරිද්ෙදන්, රාජ නායකයන්/අති
සම්භාවනීය පුද්ගලයන් සංචාරය කරන ස්ථානවලට ඈතින්

පාර්ලිෙම්න්තුව
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අතරතුරදී ෙමවැනි විෙරෝධතා බහුලව සිදු ෙව්. එරට සංචාරය
කරන අති සම්භාවනීය පුද්ගලයින්ෙග් ආරක්ෂාව තහවුරු
කිරීමට උපරිම ආකාරෙයන් ආරක්ෂක පියවර ගන්නා බවට
එක්සත් රාජධානිෙය් බලධාරින් සෑම විෙටකම තහවුරු කර
තිෙබ්.

[ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා]
පිහිටි සීමා කරන මායිම් තුළ පචණ්ඩකාරී ෙනොවන,
සාමකාමී වීෙරෝධතා පැවැත්වීමට අවසර ලබා ෙදනු ලැෙබ්.

ශී ලංකාවට එෙරහිව විෙරෝධතා සහ ඒ හා සමාන
කියාකාරකම් සම්බන්ධෙයන් විෙද්ශ රටවල පිහිටි දූත
මණ්ඩල,
විෙද්ශ
කටයුතු
අමාත ාංශය
සමඟ
නිරන්තරෙයන් සාකච්ඡා පවත්වයි. ශී ලංකාවට එෙරහි
විෙරෝධතා/ෙපළපාළි හා සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීම
සඳහා විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශය, ශී ලංකා දූත මණ්ඩල
ෙවත මාර්ෙගෝපෙද්ශනය සහ උපෙදස් සපයා ෙදයි.

ඕස්ෙට්ලියාව
ශී ලංකාවට එෙරහිව පවත්වන ලද විෙරෝධතාවට පතිචාර
වශෙයන්, එරට ෙවෙසන ශී ලාංකිකයන්ෙග් සංවිධානෙයන්
සහ විශාල පිරිසකෙග් සහභාගිත්වෙයන් යුතුව අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට සහෙයෝගය පළ කරමින් පැවැති
විෙරෝධතාව නිසා, ශී ලංකාවට එෙරහි එම විෙරෝධතාව
අසාර්ථක විය.

අදාළ සත්කාරක රෙටහි ආණ්ඩුව සමඟ උපෙද්ශනෙයන්
සහ සම්බන්ධීකරණෙයන් යුතුව, විෙරෝධතා මැඩලීම සහ
වැළැක්වීම සඳහා පියවරෙගන තිෙබ්.

කැනඩාව
කැනඩාෙව් ෙරගුලාසි සහ ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට අනුව,
සාමකාමීව විෙරෝධතාවක් සංවිධානය කිරීම එහි
පුරවැසියන්ෙග් පජාතන්තවාදී අයිතියකි. එෙහයින්,
බලධාරින් විසින් එවැනි කියාමාර්ගයක් වළක්වනු
ෙනොලබයි. ෙකෙසේ වුවද, රාජකීය කැෙන්ඩියානු
අශ්වාෙරෝහක ෙපොලීසිය ඇතුළුව අදාළ කැෙන්ඩියානු
බලධාරින් අතිවිෙශේෂ පුද්ගලෙයකු පැමිණ සිටීම පිළිබඳව
දැනුවත් කිරීමට මහ ෙකොමසාරිස් කාර්යාලය කාෙලෝචිතව
පියවර ගත් අතරම, විෙරෝධතාවෙය් ස්වභාවය පිළිබඳව හා
සංවිධායකවරුන්ෙග් පසු බිම පිළිබඳව ලැබී තිෙබන
ෙතොරතුරු ද ඔවුන් ෙවත දැනුම් දුන්ෙන්ය. ෙමම
විෙරෝධතාව
ෙපොලිස් මාර්ෙගෝපෙද්ශවලට අනුකූලව
පවත්වන බව තහවුරු කිරීමට කැෙන්ඩියානු ෙපොලීසිය
විසින් කටයුතු කරන ලදී.
ෙමම තත්ත්වය යටෙත්, අදාළ රටවල පිහිටි ශී ලංකා දූත
මණ්ඩල, විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශෙය් උපෙදස්
විමසීෙමන් අනතුරුව, එම අදාළ රටවල රජයන් සමඟ
ඒකාබද්ධව අවශ පියවරෙගන ඇත.
(අ)

(i)

ඔක්ස්ෆර්ඩ් සංගමෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ෙද්ශනය
රාජ අංශය විසින් සංවිධානය කළ අවස්ථාවක් ෙනොවන
ෙහයින්, එය අවළංගු කිරීම සම්බන්ධෙයන් එක්සත්
රාජධානිෙය් රජය විසින් නිල නිෙව්දනයක් නිකුත් කර
ෙනොමැත.
අෙනකුත්
සියලුම
අවස්ථාවන්හිදී,
විෙරෝධතා
සම්බන්ධෙයන් අදාළ රජයන් විසින් කිසිදු නිල පකාශයක්
නිකුත් කර ෙනොමැත.

(ii)

(iii)

ඔක්ස්ෆර්ඩ් සංගමය, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙද්ශනය
අවළංගු කිරීම සම්බන්ධෙයන් සාමාජිකයන් ෙවත
කනගාටුව පකාශ කරමින් පුවත් පත් නිෙව්දනයක් නිකුත්
කෙළේය. ෙමම අවස්ථාව සංවිධානය කළ ඔක්ස්ෆර්ඩ්
සංගමෙය් සභාපතිවරයා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් තම කනගාටුව
පකාශ කර සිටීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිවරයා බැහැ
දුටුෙව්ය. ෙම් සඳහා සහභාගී වන අතිසම්භාවනීය
පුද්ගලයාෙග්, එනම් ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව තහවුරු
කරන බවට එක්සත් රාජධානි අගනගර ෙපොලීසිය ලබා දුන්
සහතිකයද ෙනොතකා, ෙමම ෙද්ශනය අවළංගු කිරීමට
ඔක්ස්ෆර්ඩ් සංගමය ගන්නා ලද ඒකපාර්ශ්වීය තීරණය
පිළිබඳව අසතුට පළ කරමින් ෙදසැම්බර් 04 වැනි දින
ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද ාලයීය ශී ලංකා ශිෂ ශිෂ ාවන්ෙග්
සංගමය ද පකාශයක් නිකුත් කෙළේය.
එල්ටීටීඊ හිතවාදී හා ශී ලංකා විෙරෝධී කියාවල නියැලී සිටින
පජා සංවිධානවල කියාකාරකම් පිළිබඳව ලන්ඩන්හි ශී
ලංකා මහ ෙකොමසාරිස් කාර්යාලය නිරතුරුවම අදාළ
බලධාරින් ෙවත කරුණු පැහැදිලි කරයි. සමහර
අවස්ථාවලදී, විෙරෝධතා පිළිබඳව පූර්ව දැනුම්දීම් දූත
මණ්ඩලය ෙවත ලැෙබන අතර, ඒ පිළිබඳව අදාළ බලධාරින්
ෙවත දැනුම් ෙදනු ලැෙබ්. සමහර අවස්ථාවලදී, නුදුරු
අනාගතෙය්දී පැවැත්ෙවන විෙරෝධතා පිළිබඳව ෙපොලීසිය
දූත මණ්ඩලය දැනුවත් කරයි. ෙකෙසේ වුවද, අති සම්භාවනීය
පුද්ගලෙයකු එරටට පැමිණ, ඉතා ෙකටි දැනුම් දීමකින් පසු
විෙරෝධතා සංවිධානය කරන ලද අවස්ථා ද තිෙබ්.
විෙරෝධතාවල පරිමාණය හා විශාලත්වය නිවැරැදිව අනුමාන
කළ ෙනොහැකිය. නිදහස්ව අදහස් පකාශ කිරීෙම් අයිතියට
අනුව, එක්සත් රාජධානිෙය් ෙරගුලාසි මඟින් විෙරෝධතා
සංවිධානය කිරීෙම් නිදහස සිය පුරවැසියන්ට ලබා ෙදන
ෙහයින්, විෙද්ශීය අති සම්භාවනීය පුද්ගලයන්ෙග් සංචාර

(ඇ)

පැන ෙනොනඟී.

කරාපිටිය ෙරෝහල පිරිසිදු කිරීෙම් කටයුතු :
අකමිකතා

கராப்பிட் ய ைவத்தியசாைலயின் ப் ர ப்
பணிகள் : ைறேக கள்
CLEANING ACTIVITIES OF KARAPITIYA HOSPITAL :
IRREGULARITIES

3054/’12
11. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு அகில விராஜ்
காாியவசம் சார்பாக)

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Akila
Viraj Kariyawasam)

ෙසෞඛ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)
(i) මධ ම රජය යටෙත් ඇති ෙරෝහල් 50ක පිරිසිදු
කිරීෙම් කටයුතු පිටස්තර ආයතන මඟින් සිදු කර
ගැනීම සඳහා වර්ෂයකට රුපියල් මිලියන 300ක
පමණ මුදලක් වැය කරන බවත්;
(ii) ෙසෞඛ අමාත ාංශෙය් ඉහළ නිලධාරින් පිරිසක්
ගාල්ල, කරාපිටිය ෙරෝහෙල් පිරිසිදු කිරීම්
සම්බන්ධ ෙටන්ඩරය ලබා දීම ජාවාරමක් ෙලස සිදු
කරන බවත්;
(ආ)

එතුමා දන්ෙනහිද?
(i) දැනට කරාපිටිය ෙරෝහෙල් පිරිසිදු කිරීෙම්
ෙටන්ඩරය ලබා දී ඇති සමාගම කවෙර්ද;
(ii) එම ෙටන්ඩරය අනුව ඉහත සමාගම විසින් එකී
ෙරෝහෙල් පිරිසිදු කිරීම් කටයුතුවලට ෙයොදවා
සිටින ෙසේවක සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(iii) ඉහත සමාගම විසින් එම ෙරෝහෙල් පිරිසිදු කිරීම්
කටයුතු නිසියාකාරව ඉටු ෙනොකරන තත්ත්වයක්
යටෙත් වුවද සෑම වර්ෂයකම අදාළ ෙටන්ඩරය එම
ආයතනයටම ලබාදීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(iv) එම ෙටන්ඩරය ලබා දීෙම්දී වංචා සහගත ෙලස
කටයුතු කරන බලධාරීන්ට එෙරහිව පියවර
ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

மத்திய
அரசின்
கீழ்
உள்ள
50
ைவத்தியசாைலகளின்
ப் ர ப் பணிகைள
ெவளி
நி வனங்களினால்
ேமற்ெகாள் ம்ெபா ட்
ஆண்ெடான் க்கு
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பா 300 மில் யன்
என்பைத ம்;
(ii)

ெசலவிடப்ப கின்ற

சுகாதார அைமச்சின் உயர் அதிகாாிகள் சிலர்
கா
கராப்பிட் ய
ைவத்தியசாைலயின்
ப் ர ப் பணிகள் ெதாடர்பான ேகள்விப்
பத்திரத்ைத
ேமாச யான
விதத்தில்
ேமற்ெகாள்கின்றார்கள் என்பைத ம்

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

தற்ேபா
கராப்பி ய
ைவத்தியசாைலயின்
ப்பர ப் பணிக க்கான ேகள்விப்பத்திரம்
வழங்கப்பட் ள்ள கம்பனி யாெதன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப ேகள்விப் பத்திரத்தின்ப ேமற்கூறிய
கம்பனியினால் ேமற்ப
ைவத்தியசாைலயின்
ப்பர ப்
பணிகளில்
ஈ ப த்தப்பட் ள்ள
ஊழியர்களின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வள
என்பைத ம்;

(iii)

ேமற்கூறிய
கம்பனியினால்
ேமற்ப
ைவத்தியசாைலயின்
ப் ர ப்
பணிகள்
சாியான ைறயில்
ேமற்ெகாள்ளப்படாத
நிைலயில்கூட ஒவ்ெவா வ ட ம் குறிப்பிட்ட
ேகள்விப் பத்திரத்ைத அேத நி வனத் க்கு
வழங்குவதற்கான
காரணங்கள்
யாைவெயன்பைத ம்;

(iv)

ேமற்ப ேகள்விப் பத்திரத்ைத வழங்குைகயில்
ேமாச யான
விதத்தில்
ெசயற்ப ம்
அதிகாாிக க்கு எதிராக நடவ க்ைக எ ப்பாரா
என்பைத ம்

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?
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(iv)

(c)

If not, why ?

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)

(ii)

(b)

that approximately Rs. 300 million is spent
per year for outsourcing the cleaning
service of 50 hospitals under the purview of
the Central Government; and
that awarding of the tender for cleaning the
Karapitiya Hospital in Galle is done in
unscrupulous manner by a group of higher
officials of the Ministry of Health ?

Will he inform this House (i)

of the name of the company which has been
awarded with the tender for cleaning the
Karapitiya Hospital in Galle;

(ii)

of the number of workers employed by the
aforesaid company for cleaning activities in
the above mentioned hospital as per the
aforesaid tender;

(iii)

of the reasons for awarding the tender to
that institution every year even under a
situation where cleaning activities of the
aforesaid hospital are not carried out in the
proper manner by the aforesaid company;
and

(ෙසෞඛ

නිෙයෝජ

ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. පශ්න අහනවා. නමුත්
මන්තීවරු එන්ෙන් නැහැ.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(ආ)

(ඇ)

(i)

පිරිසිදු කිරීම් කටයුතු පිටස්තර ආයතන මඟින් සිදුකර ගැනීම
සඳහා ෙරෝහල්/ආයතන 70ක් ෙවනුෙවන් රු.මිලියන 786ක්
වැය ෙකෙර්.
(ii) නැත.
(i) කරාපිටිය ෙරෝහෙල් පිරිසිදු කිරීෙම් ෙකොන්තාත්තුව
ඒ.ෙක්.ටී. සර්විස් ආයතනය ෙවත 2013.06.15 දින සිට
පැවරීමට 2013.05.03 දින පැවති පසම්පාදන කමිටුව
තීරණය කර ඇත.
(ii) වැඩ පරීක්ෂකවරු
11
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(iii) සෑම වර්ෂයකම අදාළ ෙටන්ඩරය එම ආයතනයටම ලබා දී
ෙනොමැත.
(iv) වංචාවක් සිදු වී ෙනොමැත.
පැන ෙනොනඟී.

ශී ලංකාෙව් සිටින විෙද්ශ ෙකොන්සල්වරු : විස්තර

இலங்ைகயி

ள்ள ெவளிநாட் க் ெகான்சி லர்கள்:
விபரம்

FOREIGN CONSULS IN SRI LANKA : DETAILS

Is he aware (i)

මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

asked the Minister of Health:
(a)

whether steps will be taken against the
authorities who have acted in a fraudulent
manner when awarding the aforesaid
tender ?
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15. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු රවි කරුණානායක
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு
ேஜான்
க ணாநாயக்க சார்பாக)

அமர ங்க-

மாண் மிகு

ரவி

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ravi
Karunanayake)

විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)
(i) අද වන විට විෙද්ශ රටවල් විසින් ශී ලංකාෙව් පත්
ෙකොට ඇති ෙකොන්සල්වරුන්ෙග් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
(ii) එම ෙකොන්සල්වරුන්ෙග් නම් සහ අදාළ රටවල්
කවෙර්ද;
(iii) ඔවුන් විසින් සිය රටවල් ශී ලංකාෙව්දී
නිෙයෝජනය කරනු ලබන්ෙන් කවර දිනවල සිටද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ෙමරට සුනාමි බලපෑමට හසුවූ අවස්ථාෙව්දී හැර
එක් එක් ෙකොන්සල්වරයාෙග් ධුර කාලය තුළ ශී
ලංකාව ෙවත පතිලාභ කිසිවක් ලැබුෙණ්ද;

(ii)

ශී ලංකාෙව්දී ඔවුන් සිදු කරෙගන යන කාර්යයන්
පිළිබඳව ඔවුන් විසින් ශී ලංකා රජය ෙවත වාර්තා
ෙකොට තිෙබ්ද;

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා]

ெவளிநாட்ட
(அ) (i)
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வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

இன் ள்ளவா ெவளிநா களால் இலங்ைகயில்
நியமிக்கப்பட் ள்ள
ெகான்சி லர்களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வள என்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
ெகான்சி லர்களின்
அவர்களின் நா க ட ம்;

(iii)

அவர்கள், தம் நா கைள இலங்ைகயில் என்ன
திகதியில்
இ ந்
பிரதிநிதித் வம்
ெசய்கிறார்கள் என்பைத ம்

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:
(අ)
(i) ෙකොන්සල් කාර්යාල 52යි.
(ii) විස්තර ඇමුණුෙමහි සඳහන් ෙව්.
(iii) විස්තර ඇමුණුෙමහි සඳහන් ෙව්.

(ආ)

அவர் கூ வாரா?
(ஆ) (i)
சுனாமி தாக்கத்தின்ேபா
கிைடத்த ஏதாவ
நன்ைமையத்
தவிர,
ஒவ்ெவா
ெகான்சி ேலற்றின ம்
பதவிக்காலத்தின்ெபா
இலங்ைகயில்
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட
நன்ைமையத்
தனித்தனியாக ம்;
(ii)
இலங்ைகயில்
அவர்கள்
ேமற்ெகாள் ம்
விடயங்கள்
ெதாடர்பாக
இலங்ைக
அரசாங்கத்திற்கு
அவர்கள்
அறிக்ைக
ெசய் ள்ளார்களா என்பைத ம்
அவர் கூ வாரா?
(இ)

இன்ேறல் ஏன்?

asked the Minister of External Affairs:
(a)

(i)

ெபயர்கைள

Will he state (i)

the number of consuls appointed in Sri
Lanka by the foreign countries to date;

(ii)

the names of the aforesaid consuls with
their countries; and

(iii)

the dates from which they are representing
their countries in Sri Lanka?

(b)

Will he also state (i) any benefit that has been received by Sri
Lanka during the tenure of office of each
consul separately except during the tsunami
impact on the country; and
(ii) whether they have reported to the Sri
Lankan Government on the matters they
pursue in Sri Lanka?

(c)

If not, why?

ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா)

(The Hon. Neomal Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.
අපි පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදන්න සූදානම් ෙවලා පැමිෙණනවා.
නමුත් ෙමච්චර ළඟ ඉන්න ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා
පශ්න අහන්න එන්ෙන් නැහැ. එතුමා පාමන්කඩ හිර ෙවලා
ඉන්නවාද
කියලා
අෙප්
ගරු
විපක්ෂෙය්
පධාන
සංවිධායකතුමාෙගන් අහන්න මම කැමැතියි. [බාධා කිරීමක්]

ෙකොළඹ රාජ තන්තික දූත මණ්ඩලයක් පවත්වා ෙගන
ෙනොයන රටවල් කිහිපයක් නිර්ෙව්තනික ෙකොන්සල්වරුන්
පත් කර තිෙබන අතර, එම නිර්ෙව්තනික ෙකොන්සල්වරු
කිසිදු වැටුප් ලැබීමකින් ෙතොරව අදාළ රටවල අභිලාෂයන්
සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකාව තුළදී කටයුතු කරති. ෙමම
නිර්ෙව්තනික ෙකොන්සල්වරුන් විසින් සිදු කරනු ලබන
කාර්ය කටයුතුවල විෂය පථය ඔවුන් නිෙයෝජනය කරනු
ලබන රට මත රඳා පවතියි. ෙපොදුෙව් ගත් කළ නිර්ෙව්තනික
ෙකොන්සල්වරු වීසා බලපත පිළිබඳ ෙතොරතුරු ලබා දීම,
නිල නිෙයෝජිත කණ්ඩායම් විසින් සිදු කරනු ලබන සංචාර
සඳහා පහසුකම් සැලසීම සහ ෙදරට අතර ආර්ථික
සහෙයෝගිතාව වර්ධනය කිරීම යන කාර්යය කටයුතු ඉටු
කරති. ෙපරළා තම රටවල් ෙවත ශී ලංකාෙව් පවතින
පවණතා පිළිබඳව වාර්තා කළ හැකි වන ෙසේ ඒ පිළිබඳව
නිර්ෙව්තනික ෙකොන්සල්වරුන් දැනුවත් කිරීම සඳහා විෙද්ශ
කටයුතු අමාත ාංශය, ෙන්වාසිකව සිටින රාජ
තාන්තිකයන් සඳහා පවත්වන කරුණු පැහැදිලි කිරීෙම්
රැස්වීම්
සඳහා
විෙටන්
විට
නිර්ෙව්තනික
ෙකොන්සල්වරුන්ටද ආරාධනා කරයි.

(ii)

(ඇ)

නැත. ෙකෙසේ වුවද, නිර්ෙව්තනික ෙකොන්සල්වරයා
නිෙයෝජනය කරන රට ෙවත ශී ලංකා රජය විසින් යම්
සුවිෙශේෂී කරුණක් දැනුම් ෙදන අවස්ථාවකදී ලැෙබන
පතිචාරය මඟින්, ෙම් පිළිබඳව වාර්තා වී තිෙබ්.
ශී ලංකා රජය ෙවත වාර්තා කරන ෙලස විෙද්ශ රටවල නිර්ෙව්තනික
ෙකොන්සල්වරුන්ෙගන් ඔවුන් පත් කරනු ලබන රට ඉල්ලා සිටින
අවස්ථාවකදී හැර, ශී ලංකා රජය ෙවත වාර්තා කිරීමට විෙද්ශ රටවල
නිර්ෙව්තනික ෙකොන්සල්වරුන්ට වගකීමක් පවරා ෙනොමැත. ෙමම
නිර්ෙව්තනික ෙකොන්සල්වරු, අක්ත ගන්වා ඇති රාජ තන්තික දූත
මණ්ඩලය හරහා තමා නිෙයෝජනය කරන රෙට් විෙද්ශ කටයුතු
අමාත ාංශ ෙවත වාර්තා කරති.

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் :
Annex tabled:
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ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්
தனி உ ப்பினர் சட்ட

லங்கள்

PRIVATE MEMBERS' BILLS

ෙඩන්ශී අධ ාපන පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත
ெடன்

கல்வி மன்றம் (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம்

DENSRI EDUCATION FOUNDATION (INCORPORATION) BILL

ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා
[ෙමම ඇමුණුම පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත.]

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

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහත්මයාෙග් පශ්නය ෙමොකක්ද?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් පශ්න ඉදිරිපත් කරන්ෙන්
ෙබොෙහොම වගකීෙමන්; පිළිතුරු බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්. වාචික
පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න සඳහා පැයක් ෙවන් කරලා
තිෙබනවා, ප.ව. 1.00 සිට 2.00 දක්වා. අද ෙලෝක වාර්තාවක්.
විනාඩි 35න් පශ්න අහලා, උත්තර දීලා ඉවරයි. ෙම් වග කිව යුතු
ඇමතිවරු. [බාධා කිරීමක්] ඇමතිවරු හැටහුටහමාරක් ඉන්නවා.
කරුණාකරලා ඒ අයට නිෙයෝගයක් ෙදන්න ඒ අයෙග් වගකීම,
ජනතා වගකීම ඉටු කරන්න කියලා. බදු මුදල්වලින් යැෙපන
ඇමතිවරු. රෙට් ජනතාවෙග් සල්ලි

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ඇමතිවරු. ඒ අයට කියන්න ෙම් සභාවට ඇවිල්ලා උත්තර ෙදන්න
කියන්න ජනතාව ෙවනුෙවන්. ඒක ඒ අයෙග් වගකීම.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு தி

ம் அ

கம)

(The Hon. Dilum Amunugama)

ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත්
කරනවා.
"ෙඩන්ශී අධ ාපන පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය."

ගරු ෛවද ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා

(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ேராஹண ஷ்பகுமார)

(The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත්
ෙකටුම්පත අධ ාපන අමාත තුමා ෙවත පවරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம், நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப
கல்வி
அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட .

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Education for report.

(Mr. Speaker)

අනවශ පකාශ වැඩක් නැහැ. අවශ කරුණ විතරක් කිව්වාම
ඇති ගරු මන්තීතුමා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, එෙහම ෙනොෙවයි.
ගරු මන්තීතුමා කිව්ෙව් පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න අමාත වරු
සභාෙව් නැහැ කියලා. [බාධා කිරීමක්] කවුරු කවුරුත් වාර්තා
තියනවා ෙන්.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, මීට ෙපරත් ෙම් කාරණය පිළිබඳ පක්ෂ
නායක රැස්වීෙම්දී අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. අදත් අපි ඒ
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු අස්වර් මන්තීතුමනි, point of Order එක ෙමොකක්ද?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පධාන කටයුතු කර ෙගන යෑමට කාලය ඉතිරි කර දුන්නාට
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

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

Hon. Speaker, I saw you in your Chambers. I am
raising this point of Order to get a clarification because
the Hon Members of this House have got to be educated
on certain rules and regulations that bind us.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා]

Yesterday, the Hon. Anura Dissanayake raised a
Question of Privilege and he requested you to hear the
relevant CD or the tape recording and give an Order. This
cannot be allowed according to the Standing Orders.
I have referred to Erskine May and also another two
Parliamentary experts, M.N. Kaul and S.L. Shakdher. I
think, we, ourselves have to be educated, otherwise this
will set a bad precedent. ෙමය වැරදි පූර්වාදර්ශයක් වනවා. Sir,
their contention is this: “A Member should be very
precise and place before the House the facts of the case
and state how his Privilege has been infringed upon”.
He has to present the case before the House for the
Chair or the Speaker to take cognizance of that fact. So,
this can become a wrong precedent which the House is
not bound to follow. There are good conventions and
practices that have been set in the House of Commons as
explained to us by the world famous Erskine May, M.N.
Kaul and S.L. Shakdher. Therefore, Sir, I would request
you to ask the Hon. Member - you may, in your own way
decide upon it - that he should place before the House the
relevant facts and state where his Privilege has been
infringed upon and thereafter, you will be able to give an
Order on that. The onus is put on the Chair. It is not nice
and it is not correct for you to go through CDs or tape
recordings and then give an Order. Sir, with honour, I
would like to submit to you that it is not the duty of the
Chair. That is my contention.
Thank you.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ ගැන මම බලන්නම්. ඒෙක් ෙමොනවා හරි අපිය වචන තිබුණු
හන්දා කියන්ෙන් නැතිව ඇති. ෙමොකද, ඉස්ෙකෝල ළමයි සිටියා
ෙන්. අපි ඒ ගැන බලමු.
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා.
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සභාපතිවරයාට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒක එතුමාෙග් ස්වභාවය,
එතුමාෙග් හැසිරීම, එතුමාෙග් භාෂා විලාසය. ගුවන්විදුලි සංස්ථාෙව්
සභාපතිවරයා හැටියට එතුමාෙග් හැසිරීෙමන් එතුමාෙග් ලක්ෂණ
ෙපන්නුම් කරන්න පුළුවන්. ගරු කථානායකතුමනි, එය ෙම්
සභාෙව් මවිසින් කළ යුතු නැහැ කියන ස්ථාවරෙය් තමයි මම
හිටිෙය්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පක්ෂ නායකවරුන්ෙග් රැස්වීෙම්දී ගරු අනුර දිසානායක
මන්තීතුමා ඒ ගැන පැහැදිලිව කිව්වා. ඒ නිසා එම කැසට් එෙක්
අඩංගු ෙද්වල් ගැන ෙසොයා බැලීම වරපසාද කමිටුවට භාර
කරනවා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Again, I would like to kindly remind the Hon.
Member, that he must state the facts before the House;
whether he can use the word, "හඩ්ඩා"කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, ඒක අපි බලමු.
දැන් අද දිනට නියමිත කටයුතු.

රාජ ආරක්ෂක ෙසේවා අණ සහ මාණ්ඩලික
විද ාලය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත
பா காப் ச் ேசைவகள் ஏவல் மற் ம்
பணியாட்ெடாகுதிக் கல் ாி (தி த்தம்)
சட்ட லம்
DEFENCE SERVICES COMMAND AND STAFF
COLLEGE (AMENDMENT) BILL

ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .
Order for Second Reading read.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, සැබැවින්ම මම ඔබතුමාට ඒක
කලින්ම භාර දුන්නා. ඒ වාෙග්ම එම කැසට් එෙක් අඩංගු ෙද්වල්
පාර්ලිෙම්න්තුව වාෙග් ස්ථානයක කියන්න සුදුසු නැහැ. එහි
වචනෙයන් වචනය ගත්තත්, කිසිෙසේත්ම එය පාර්ලිෙම්න්තුවට
උචිත ෙනොවන බවයි මාෙග් හැඟීම. ඒ නිසා තමයි ගරු
කථානායකතුමාෙග් අවධානය ඒ ෙකෙරහි මම ෙයොමු කෙළේ.
ගුවන්විදුලි සංස්ථාෙව් සභාපතිවරයා විසින් උෙද් වරුෙව් කරන
ලද ඒ වැඩසටහෙන් අඩංගු පකාශ සභ ත්වෙයන් ෙතොරයි. ඒ
වාෙග්ම එහිදී පකාශ වුෙණ් ෙමරෙට් මාධ යක් හරහා පකාශ
ෙනොවිය යුතු කරුණු. ඒ කරුණු පුන පුනා මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
කියනවා නම්, මා විසින් කරන්ෙන්ත් නැවත එය ගුවන්විදුලිය ෙහෝ
රූපවාහිනිය හරහා ෙහෝ පකාශ කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දීමයි.
ඒකට බැෙඳන්න මා සූදානම් නැහැ. ෙමොකද මම "හඩ්ෙඩක්"
ෙවන්න කැමැති නැහැ. ෙහේතුව ඒකයි. ගුවන්විදුලි සංස්ථාෙව්

[අ.භා. 1.40]

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, රාජ
ආරක්ෂක හා නාගරික
සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා "පනත් ෙකටුම්පත දැන්
ෙදවන වර කියවිය යුතුය"යි ෙයෝජනා කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ ආරක්ෂක ෙසේවා අණ සහ
මාණ්ඩලික විද ාලය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත මම ඉදිරිපත්
කරනවා. රාජ ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශය
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යටෙත් පවත්වා ෙගන ගිය යුද හමුදා අණ හා මාණ්ඩලික විද ාලය
2007 ජනවාරි 22 වන දින සිට ආරක්ෂක ෙසේවා අණ හා
මාණ්ඩලික විද ාලය වශෙයන් ස්ථාපිත කරනු ලැබුවා.
විද ාලෙය් පවත්වනු ලබන මාණ්ඩලික පාඨමාලාව හදාරා ඉන්
සමත් වන ශිෂ නිලධාරින් ෙවත 1999 වසෙර් සිට පශ්චාත්
අධ යනපති උපාධිය - MSc - ලියා පදිංචි කිරීම හා උපාධි පදානය
කැළණිය විශ්වවිද ාලය අනුබද්ධිතව සිදු කරනු ලැබූ අතර, 2012
වසෙර් සිට එම කටයුතු ශීමත් ෙජෝන් ෙකොතලාවල රාජ
ආරක්ෂක විශ්වවිද ාලය සමඟ අනුබද්ධිතව සිදු කරනු ලබයි.
ඒ අනුව, 2008 අංක 5 දරන රාජ ආරක්ෂක ෙසේවා අණ සහ
මාණ්ඩලික විද ාලය පනෙත් පහත සඳහන් ෙජ්දයන්හි දක්වා ඇති
සංෙශෝධනයන් සිදු කර ගත යුතුව ඇත.
(අ)

පනෙත් II වන ෙකොටෙසේ 7 (1) වන උප වගන්තිෙය් (ඊ)
අනු
ෙජ්දෙය්
සඳහන්"කැළණිය
විශ්වවිද ාලෙය්
උපකුලපතිවරයා" යන්න "ශීමත් ෙජෝන් ෙකොතලාවල
රාජ
ආරක්ෂක විශ්වවිද ාලෙය් උපකුලපතිවරයා"
වශෙයන්;

(ආ) පනෙත් II වන ෙකොටෙසේ 15 (1) වන උප වගන්තිෙය් (ආ)
අනු ෙජ්දෙය් සඳහන් "කැළණිය විශ්වවිද ාලෙය්
උපකුලපතිවරයා විසින් නම් කරනු ලැබූ නිෙයෝජිතෙයක්"
යන්න "ශීමත් ෙජෝන් ෙකොතලාවල රාජ ආරක්ෂක
විශ්වවිද ාලෙය් උපකුලපතිවරයා විසින් නම් කරන ලද
නිෙයෝජිතෙයක්" වශෙයන්.
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම තුළින්
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් එම සංෙශෝධනයන් කිරීමටයි.

අප

ෙමම විද ාලය ශී ලංකාෙව් තිවිධ හමුදාවට අයත් මධ ම
ෙශේණිෙය් නිලධාරින් හට සහ විෙද්ශීය හමුදා නිලධාරින් හට ඒ ඒ
හමුදාවන්ට ආෙව්ණික වූ හා ෙපොදුෙව් ඒකාබද්ධ ෙමෙහයුම්
කටයුතු සැලසුම් කිරීමට පුරුදු පුහුණු කරන උසස්තම අධ යන
ආයතනය ෙලස සැලකිය හැකිය. 2012 වසෙර් සිට ෙකොතලාවල
රාජ ආරක්ෂක විශ්වවිද ාලය විසින් පිළිගත් ආයතනයක් ෙලස
පවත්වාෙගන යන ෙමම විද ාලෙය් එක් අවුරුදු පාඨමාලාවක්
ෙමෙහයවනු ලබන අතර, එම පාඨමාලාෙවහි නිලධාරින් හට
ජාතික මට්ටෙම් යුද්ෙධෝපකම සැලසුම් කිරීම සම්බන්ධෙයන්
නිපුණතාවක් ලබා දීෙම් අරමුණින් සැලසුම් කර එකී පාඨමාලාව
සාර්ථකව නිම කරනු ලබන ශිෂ නිලධාරින්ට ශාස්තපති
උපාධියක්ද පිරිනමනු ලබයි.
ශී ලංකාෙව් තිවිධ හමුදාවට අයත් නිලධාරින් සහ විෙද්ශීය
හමුදා නිලධාරින් ෙමන්ම සිවිල් පරිපාලන අංශෙයන් ද ෙතෝරා ගත්
නිලධාරින් පිරිසකෙග් දැනුම සහ අවෙබෝධය වැඩි දියුණු කිරීමටත්
ඒ තුළින් යුද හමුදාෙව් ෙම්ජර්/ලුතිනන් කර්නල් පත් කිරීම්වලට ද,
නාවික හමුදාෙව් ලුතිනන් කමාන්ඩර්/කමාන්ඩර් පත් කිරීම්වලට ද,
ගුවන් හමුදාෙව් බළඝණ නායක/විංග් කමාන්ඩර් පත් කිරීම්වලට ද,
සිවිල් පරිපාලන අංශයන්හි නිලධාරින් අණ හා මාණ්ඩලික පත්
කිරීම්වලටද සුදුසු පරිදි හැඩගැන්වීම ආරක්ෂක ෙසේවා අණ හා
මාණ්ඩලික විද ාලෙය් මූලික අරමුණක් ෙව්.
පැවරී ඇති භාරදූර කාර්යයන් අනුව රාජ ආරක්ෂක හා
නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශයට අයත් ෙවනම පනතක් යටෙත්
ස්ථාපිත වූ ශක්තිමත් ආයතනයක් ෙලස තහවුරු විය යුතුව ඇත.
එකී අරමුණ ෙපරදැරිව නීති හා ෙකටුම්පත් සම්පාදක විසින්
සකසන ලද රාජ ආරක්ෂක ෙසේවා අණ හා මාණ්ඩලික විද ාලය
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට අනුකූල
බව නීතිපතිතුමා විසින් සනාථ කර තිෙබනවා.
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ගරු කථානායකතුමනි,
ෙම් විද ාලෙය් පසු බිම ගැන
කිව්ෙවොත්, ෙමම රාජ ආරක්ෂක ෙසේවා අණ හා මාණ්ඩලික
විද ාලය දිවයිෙන් උසස්ම හමුදා පුහුණු ආයතනය ෙවනවා. ෙමම
විද ාලය 2007 ජනවාරි මස 22වන දින ආරම්භ කර ඇති අතර,
2008 අංක 5 දරන පාර්ලිෙම්න්තු පනත මඟින් ස්ථාපනය කර
රාජ ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් ඍජු
අධීක්ෂණය යටෙත් කියාත්මක ෙවනවා. ෙමම විද ාලය මඟින් ශී
ලංකා යුද හමුදාෙව්, නාවික හමුදාෙව්, ගුවන් හමුදාෙව්, ෙපොලීසිෙය්
හා ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් ෙතෝරා ගත් මධ ම ෙශේණිෙය්
නිලධාරින් ෙවත අණ දීම හා මාණ්ඩලික රාජකාරි පිළිබඳ වෘත්තීය
දැනුම වර්ධනය කිරීම සඳහා පුහුණුව ලබා ෙදනවා. එවකට පැවැති
යුද හමුදා අණ හා මාණ්ඩලික විද ාලය ෙමහි පූර්වගාමියා ෙලස
සැලෙකනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම විද ාලෙය් පාඨමාලා
හදාරන ශිෂ නිලධාරින් හට පාඨමාලාව අවසානෙය්දී ආරක්ෂක
හා මූෙලෝපාය විද ාෙව්දී උපාධිය පිරිනැමීම සඳහා ශීමත් ෙජෝන්
ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද ාලය ෙවත අනුබද්ධ කර
තිෙබනවා. ෙතෝරා ගත් තිවිධ හමුදා නිලධාරින් හා රාජ ආයතන
නිලධාරින් ෙවත අණ දීම හා මාණ්ඩලික රාජකාරි පිළිබඳ වෘත්තීය
දැනුම වර්ධනය කිරීම සඳහාත්, යුද හමුදා නිලධාරින් හා ෙම්ජර්,
ලුතිනන් කර්නල් නිලෙය් තනතුරු සඳහාත්, මා ෙපර කී පරිදි
නාවික හමුදා නිලධාරින්ට වාෙග්ම ශී ලංකා ගුවන් හමුදාෙව් - Sri
Lanka Air Force එෙක්- නිලධාරින්ට එම තනතුර ලබා දීම
සඳහාත් ෙමම පුහුණු කිරීම අවශ ෙවනවා. තිවිධ හමුදාෙවන්
ෙතෝරා ගත් නිලධාරින් හට මාණ්ඩලික නිලධාරි IIවන ෙශේණිය හා
ඊට ඉහළ තනතුරුවල රාජකාරි සාර්ථකව ඉටු කිරීම වස් අවශ
දැනුම ලබා දීමටත්, ඔවුන් තුළ ෙපෞද්ගලික හා වෘත්තීමය
සදාචාරාත්මක වර්ධනයක් ඇති කිරීමටත්, අණ සහ මාණ්ඩලික
පත්වීම්වල ඵලදායී ෙලස කටයුතු කිරීම සඳහාත් හැකියාව ලබා
දීම ෙමහි ෙමෙහවර ෙවනවා. ෙමෙහවර පකාශය අනුව විෂය
නිර්ෙද්ශය ව හාත්මකව සංවර්ධනය ෙවමින් කාලීනව ගැළෙපන
පරිදි වැඩසටහන් කියාත්මක කරනවා. ෙමහිදී බුද්ධිමය
සංවර්ධනය සඳහා අධ ාපනය හා අවශ කුසලතාවන් ලබා දීම;
පුද්ගල හා වෘත්තීමය සදාචාරය හා හැකියාව වර්ධනය කිරීම යන
කරුණු විෙශේෂ සැලකිල්ලට භාජනය ෙවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මා කියන්නට
කැමැතියි, හමුදා අංශවල ඉහළ නිලධාරින් සඳහා පැවැත්ෙවන ෙම්
විෙශේෂ පාඨමාලා තුළින් මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් -human
rights - පිළිබඳව, ඒවාට ගරු කිරීෙම් අවශ තාව පිළිබඳව
අධ යනයක් ලබා ෙදන බව. මා හිතන්ෙන් එයත් කාලීන
අවශ තාවක් කියලායි.
රාජ ආරක්ෂක ෙසේවා අණ සහ මාණ්ඩලික විදුහෙල් අරමුණු
සාක්ෂාත් කර ගැනීම උෙදසා එයට පැවරී ඇති කාර්යයන් මා
කිව්වා. ඒ කාර්යයන් අනුව ඉතාම වැදගත් ආයතනයක් හැටියට
තමයි අපට එය නම් කළ හැක්ෙක්. ගරු කථානායකතුමනි,
ඔබතුමා දන්නවා අතීතෙය් අෙප් තිවිධ හමුදාවල ෙබොෙහෝ
හමුදාපතිවරු සහ උසස් නිලධාරින් පාකිස්තානය, ඉන්දියාව, ඒ
වාෙග්ම එංගලන්තය වැනි විෙද්ශ රටවල ඇති හමුදා ආයතනවලින්
පුහුණුව ලැබූ බව. ගරු කථානායකතුමනි, අප ඉතාමත්
ආඩම්බරෙයන් කියනවා, දැන් අෙප් රෙට් ෙමවැනි ආයතන,
විෙශේෂෙයන්ම ශීමත් ෙජෝන් ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද ාලය
වැනි ආයතන ස්ථාපිත කරලා ශී ලංකාව තුළම විශාල දැනුම්
සම්භාරයක් ඔවුන්ට ලබා ෙදන බව. ඉතාම ගුණාත්මක මට්ටමකින්
යුක්ත වූ වෘත්තීමය හමුදා නිලධාරින් විශාල කණ්ඩායමක් අපිට
ෙම් ආයතනයට ඇතුළත් කර ෙගන, ඔවුන් පුහුණු කිරීමට පුළුවන්
ෙවලා තිෙබනවා.
ආරක්ෂක ෙසේවා අණ සහ මාණ්ඩලික විද ාල පාඨමාලාව
සඳහා සති 50ක ෙන්වාසික පාඨමාලාවක් පැවැත්වූවා. ආරම්භෙය්
සිටම පැවැත්වූ පාඨමාලාවන් පිළිබඳ විස්තර රාශියක් තිෙබනවා.
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ෙම් වන විට එවැනි පාඨමාලාවන් 541ක් පැවැත් ෙවනවා. යුද
හමුදාව ෙවනුෙවන් 318ක්, නාවික හමුදාව ෙවනුෙවන් 85ක්, ගුවන්
හමුදාව ෙවනුෙවන් 93ක්, ෙපොලිස් හා සිවිල් අය ෙවනුෙවන්
පාඨමාලා 4ක් පැවැත්ෙවනවා. ඒ ආකාරෙයන් පාඨමාලා 541ක්
පවත්වමින් ෙමම ආයතනය විශාල ෙසේවාවක්
ඉටු කරලා
තිෙබනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. අෙප් ෙම්
ආයතනවල තිෙබන ගුණාත්මකභාවය අද අෙප් සාර්ක් කලාපෙය්
රටවල සහ ෙවනත් රටවල විශාල ඇගයීමකට ලක් ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ ඇගයීම නිසාම විද ාලය ආරම්භෙය් සිට ෙම් දක්වා
විෙද්ශ ශිෂ නිලධාරින් පාඨමාලාවලට ඇතුළත්ව ඇති අතර,
එවැනි සිසුන් 106කින් සමන්විත 7වන පාඨමාලාව ෙම් වන විට
පවත්වනවා.
බංගලාෙද්ශය, ඉන්දියාව, ඉන්දුනීසියාව, මැෙල්සියාව,
මාලදිවයින, ෙන්පාලය, පාකිස්තානය, රුවන්ඩාව, ෙසනගල් සහ
සුඩානය යන රටවලට අයත් නිලධාරින් 13 ෙදෙනකුත් දැනට ෙම්
පාඨමාලාවල අධ යනය ලබනවා. ෙමයින් ෙපෙනනවා, අද අන්තර්
ජාතික වශෙයනුත් ෙම් විද ායතනය ෙකෙරහි තිෙබන ළබැඳියාව
හා එයට කරන ෙගෞරවය පිළිබඳව. ඒ වාෙග්ම 2014 පැවැත්ෙවන
පාඨමාලා අංක 8 හැදෑරීම සඳහා දැනට පාඨමාලාවලට සහභාගී
ෙවන රටවලට අමතරව ඇෆ්ගනිස්ථානය, භූතානය, චීනය,
තායිලන්තය, වියට්නාමය, කටාර් රාජ , මියන්මාරය, ඇෙමරිකා
එක්සත් ජනපදය යන රටවල්ද ඇතුළු රටවල් 18කට ඇබෑර්තු 22ක්
පිරිනැමීමට කළමනාකරණ මණ්ඩලය අවස්ථාව ලබා දීලා
තිෙබනවා. ෙම් ආයතනය ඉතාම පුළුල් ෙලස ෙද්ශීය වශෙයන්
පමණක් ෙනොෙවයි, විෙද්ශීය වශෙයනුත් විශාල ෙගෞරවයක් ශී
ලංකාවට ලබා ෙදමින් එහි තිෙබන වෘත්තීයමය මට්ටෙම් සහ
අධ ාපන මට්ටෙම් ඉතා උසස් බවක් ෙමයින්ම පදර්ශනය කරන
බව මම පකාශ කරන්නට කැමතියි.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාව වන විට තස්තවාදය
අතුගා දාලා සාමකාමී ශී ලංකාවක් බිහි කර තිබුණත් අෙප් හමුදා
අංශ ශක්තිමත් කිරීෙම්, අෙප් හමුදා නිලධාරින්ෙග් දැනුම වර්ධනය
කිරීෙම්, ඔවුන්ෙග් මානසික ඒකාගතාව ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩ
පිළිෙවළ ඉතාම අවශ යි. ඒක සෑම රටකම සිදු ෙවනවා. යුද්ධයක්
තිබුණත්, නැතත් ඒ හමුදා අංශ ඒ ආකාරෙයන් ශක්තිමත් කර
තැබීම
ඉතාම
අවශ යි.
එපමණක්
ෙනොෙවයි,
ගරු
කථානායකතුමනි. විෙද්ශ රටවලට, විෙශේෂෙයන්ම එක්සත්
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය අද සාම සාධක කියාවලියන් සඳහා අෙප්
හමුදා අංශවලට අවස්ථා විශාල පමාණයක් ලබා දීලා තිෙබනවා.
ෙම්ක සුවිෙශේෂ කාරණයක්. ෙම් පිළිබඳව මම විස්තර වාර්තාවක්
ලබා ගත්තා. 2004 වර්ෂෙය් ඉඳන් ෙම් වන විට බිලියන ෙදකකට
අධික මුදලක් වැටුප් වශෙයන් අෙප් ඒ භටයින් ෙවනුෙවන් අපට
ලබා දීලා තිෙබනවා. රට විරුවන්ට වාෙග්ම ෙම් අයටත් ඒ සාම
සාධක හමුදාවලට එකතු ෙවලා අද විශාල විෙද්ශ විනිමයක් අෙප්
රටට ෙගන එන්නට පුළුවන්කම ලැබී තිබුණා.
ෙමෙසේ ෙගන එන්න පුළුවන්කම ලැබුෙණ් අෙප් හමුදා අංශවල,
අෙප් හමුදා භටයන් තුළ තිෙබන විනයගරුකත්වය හා ෙහවත්
වෘත්තීමයභාවය professionalism පිළිබඳ ඔවුන් තුළ තිෙබන
ෙහොඳ ආකල්ප නිසයි. ඒ ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. යුද්ධය අවසන්
වූවායින් පස්ෙසේ ඔවුන් ෙම් ආකාරෙයන් අප රටට විෙද්ශ විනිමය
ෙගන ඒම සඳහා අද සුවිෙශේෂ දායකත්වයක් ලබා දීම පිළිබඳව. ගරු
කථානායකතුමනි, විපක්ෂය අද ෙබොෙහෝ විට අෙප් ආරක්ෂක
වියදම් ගැන කථා කරනවා; ආරක්ෂක වියදම් වැඩියි කියලා
කියනවා; දැන් යුද්ධය අවසන් ෙවලා නිසා ආරක්ෂක වියදම්
ෙබොෙහොම අඩු කරන්න ඕනෑ කියලා කියනවා. මම ෙම් පිළිබඳව
වගුවක් පරීක්ෂා කර බැලුවා. ගරු කථානායකතුමනි,
උදාහරණයක් වශෙයන් අෙප් ආරක්ෂක වියදම ජාතික දළ
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නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් හැටියට ෙගන බලමු. 2010 දී ශී
ලංකාෙව් ආරක්ෂක වියදම ජාතික දළ නිෂ්පාදනෙයන් සියයට
2.88යි. 2011 දී ජාතික දළ නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 2.64යි. 2012 දී
සියයට 2.1යි. එහි කමකමෙයන් අඩු වීමක් ෙපන්නුම් කරනවා. ඒ
වාෙග්ම අරෙගන බලන්න ඇෆ්ගනිස්ථානෙය් පමාණය. සියයට
4.7යි ඇෆ්ගනිස්ථානෙය් ආරක්ෂක වියදම. ඕස්ෙට්ලියාෙව් සියයට
1.9යි. බසීලෙය් සියයට 1.4යි. චීනෙය් සියයට 2යි. පංශෙය් සියයට
2.2යි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ජාතික දළද? දළ ජාතිකද?

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ජාතික දළද?

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
ඕනෑ විධියකට ගන්න. කැමැති විධියකට ගන්න. ඉන්දියාෙව්
සියයට 2.5යි. ඉරාකෙය් සියයට 5.1යි. ඊශායලෙය් සියයට 6.8යි.
ජපානෙය් පමණයි සියයට 1ක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. රුසියාෙව්
සියයට 3.9යි. සවුදි අරාබියාෙව් සියයට 8.4යි. එක්සත්
රාජධානිෙය් සියයට 2.6යි. කැනඩාෙව් සියයට 1.4යි. ජර්මනිෙය්
සියයට 1.2යි. ෙකොරියාෙව් සියයට 2.52යි. ඇෙමරිකා එක්සත්
ජනපදෙය් සියයට 4.7යි. ඒ අනුව සංසන්දනාත්මකව බලන විට
අපි ආරක්ෂක වියදම ෙලස ඒ වාෙග් වැඩි වියදමක් දරන්ෙන්
නැහැ.
ගරු කථානායකතුමනි, තස්තවාදය ෙම් රටින් තුරන් කිරීම
සඳහා දායක වූ හමුදා අංශවලින් ඒ රාජකාරිය ගත්තාට පස්ෙසේ
ඔවුන් අතරමං කරන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. ඔවුන්
ආරක්ෂක කටයුතුවලින් ඉවත් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.
ඔවුන් රැක බලා ගැනීම සමස්ත ජාතිෙය්ම වගකීමයි. ඒ නිසා තමයි
විෙශේෂෙයන් රණවිරු ෙසේවා අධිකාරිය මඟින් අතිදැවැන්ත
ෙසේවාවක් ආබාධිත රණ විරුවන් ෙවනුෙවන් කරන්ෙන්. එයත්
අෙප් ජාතික වගකීමක් හැටියටයි මා කල්පනා කරන්ෙන්.
ඒ වාෙග්ම මා කැමැතියි කියන්න, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
ඉදිරිපත් කරන අද දිනය අපට විෙශේෂ දිනයක් වන බව.
තස්තවාදය අතුගා දැමීම සඳහා සුවිෙශේෂී ෙලස දායක වුණු, ඒ
සඳහා සුවිෙශේෂ නායකත්වයක් ලබා ෙදමින් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට ශක්තියක් ලබා ෙදන රාජ
ආරක්ෂක
ෙල්කම්තුමාෙග් උපන් දිනයත් අදට ෙයදී තිෙබනවා. එයත් මතක්
කරමින්, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීම සඳහා ඔබ
සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලා සිටිමින්
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.
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[අ.භා. 1.56]

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(The Hon. John Amaratunga)

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)
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(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

තමුන්නාන්ෙසේ ෙන් දන්ෙන්.

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, අද රාජ ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාෙග්
උපන් දිනය කියා කිව්වා. එම නිසා විපක්ෂය ෙවනුෙවන් අපිත්
එතුමාට ශුභ උපන් දිනයක් පාර්ථනා කරනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙමම පනත්
ෙකටුම්පෙත් ආරක්ෂක විධිවිධානවලින් නම් රටට ඵලක් නැහැ;
කිසිම ෙසතක් ෙවලා නැහැ. අද රෙට් ජනතාවෙග් ජීවිත
අනාරක්ෂිත තත්ත්වයකට පත් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. අද පතයක්
බැලුෙවොත් හැම තැනම තිෙබන්ෙන් අපරාධ. අද"ලංකාදීප" පතය
බලන්න. එහි මුල් පිටුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා:
"සරසවි කථිකාචාර්යවරියට ෙදොස්තර මන්නයකින් ෙකොටයි"

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් ඒවා තිබුෙණ් නැද්ද?

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

නැහැ. තිබුෙණ් නැහැ. ඔය වාෙග් තිබුෙණ් නැහැ. මා වාර්තාව
කියවන්නම්, දවසකට අපරාධ ෙකොපමණ තිෙබනවාද කියලා.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ජනාධිපතිතුමා "මහින්ද චින්තන" නමින්
පතිපත්ති පකාශනයක් ඉදිරිපත් කළා. එහි ෙමොනවාද කියන්ෙන්?
එහි එතුමා ෙමෙසේ කියනවා:
"කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ සමාජය ෙවළා ෙගන පැවති වංචා, දූෂණ හා
අකමිකතා මුළුමනින්ම ෙමරටින් තුරන් ෙකොට, සියලු අපරාධකාරීත්වයන්
පාලනය ෙකොට සාරධර්මවලින් පිරිපුන් රටක් ෙගොඩනැගීම මෙග් ඒකායන
අරමුණයි."

ගරු කථානායකතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් සෙහෝදරයා වුණත්
තමුන්නාන්ෙසේ තරහා වන එකක් නැහැ. මා අහනවා, ෙම් කියපු ෙද්
අද සිද්ධ වනවාද කියලා. පතයක් අරෙගන බලන්න. හැම ෙදයක්ම
අපට දකින්න බැහැ. රාජ ආරක්ෂාව කියන්ෙන් ජනතාවෙග්
ආරක්ෂාවයි. ෙම් රෙට් ජීවත් වන පුරවැසියාෙග් ජීවිතයටත්,
ඔහුෙග් ෙද්ෙපොළවලටත් අද ඒ ආරක්ෂාව තිෙබනවාද කියන
පශ්නය තමයි අපි ෙම් ෙවලාෙව්දී ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් විමසන්ෙන්.
මා හිතනවා, අපට ෙම්වාට උත්තර ලබා ෙදයි කියලා.
මහින්ද චින්තන පකාශනෙය් එෙසේ සඳහන් කළාට අද ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ඒෙක් අනික් පැත්තයි. අනික් එක, ෙම් රට
පජාතන්තවාදි රටක් හැටියට අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව්ත්
සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් විපක්ෂ නායකතුමා පසු ගිය දා
බලපිටිය පෙද්ශයට ගියා, සුළි සුළඟින් විපතට පත් ධීවරයන්ෙග්
පවුල් සමඟ කථා කරලා ඒ අයෙග් සුව දුක් විමසන්න.
ඒ ෙවලාෙව්දී එතුමාටත්, එතුමාෙග් රියටත් පහර දුන්නා. ඒ
පහර දීම තුළින් අපට ෙපනුණු ෙදයක් තමයි, - මම දන්ෙන් නැහැ,
අපි දැක්ෙක් නැහැ. - රජෙය් වග කිය යුතු ඇමතිවරෙයකුත් එය
ෙමෙහයවලා තිෙබනවායි කියන එක. එෙහම තමයි කියන්ෙන්.
ඒෙක් ඇත්ත නැත්ත මම දන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි අහන්ෙන් -

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

දන්ෙන් නැති ෙද්වල් කියන්න එපා.

ඒ පහර දීපු කිසි ෙකෙනක්ව අද වන කල් අත් අඩංගුවට අරන්
නැහැ. දැන් ෙම්කයි අපට තිෙබන පශ්නය. ආරක්ෂාව නැහැයි
කියන්ෙන්, ජන ජීවිතය සුරැකීම පිළිබඳ පශ්නයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවායි කියන්ෙන්, ඒ ඇමතිවරයා ෙනොෙවයි නම් ඒ කටයුත්ත
කෙළේ, එය කරපු පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ පිරිස කවුද කියන එක
පිළිබඳ පැහැදිලිව සාක්ෂිත් අද තිෙබනවා. නමුත් අද වන කල් ඒ
කිසි ෙකෙනක් අත් අඩංගුවට අරෙගන නැහැ.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

පැමිණිල්ලක් දාලා නැහැ.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඒ ඇයි කියන එක අපි අහනවා. එතෙකොට ෙකෝ ෙම් නීතිෙය්
ආධිපත ය? ෙම්වා තමයි අපට අහන්න තිෙබන පශ්න. පුරවැසියා
යකාට ගියත් විපක්ෂ නායකතුමාට ෙමෙහම නම් පුරවැසියාට
ෙකොෙහොම තිෙයයිද? මම විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙයන්
ඉල්ලා සිටිනවා, කරුණාකරලා, ඒ පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපති, ඒ
පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරු, එතැන සිටි ඇම්බැට්ටෙයෝ ටික අල්ලලා
උසාවියට ෙග්න්න කියලා. අඩු තරමින් දැන්වත් ෙපන්වන්න, ෙම්
රෙට් සාධාරණත්වයක් තිෙබනවා කියලා. ෙමෙහම ගියාම රටට
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ඒකාධිපති පාලන කමයකට පා තබනවාද
කියන එක ගැන අපට අද විශාල පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ එක්කම මම කියන්න කැමැතියි, ගරු කථානායකතුමනි,
විපක්ෂ නායකතුමාට එතුමාෙග් ආරක්ෂක කණ්ඩායමට යන්නවත්
හරිහමන් වාහනයක් නැති බව. මම දන්නවා, එතුමාට වාහනයක්
දුන්නා. නමුත් එතුමාෙග් ආරක්ෂකයන්ට එතුමාත් එක්ක යන්න
තිෙබන්ෙන්
කැඩිච්ච
කසිකබල්
රථයක්.
මම
ගරු
සභානායකතුමාෙගන්
ඉල්ලා
සිටිනවා,
තමුන්නාන්ෙසේ
කරුණාකරලා එතුමාෙග් ආරක්ෂකයන්ට යන්න ෙහොඳ වාහනයක්
ලබා ෙදන්න කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලාට සම්පත් තිෙබනවා; ඒ
වාෙග්ම වාහන තිෙබනවා. කරුණාකරලා එම වාහනය ලබා
ෙදන්න කියන ඉල්ලීම මම කරනවා. ඒකත් අවශ යි. ෙමොකද,
අෙප් රෙට් පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා ෙවන්න නම් පක්ෂ විපක්ෂ
ෙදකම තිබිය යුතුයි.
ෙපොලීසිය පිළිබඳව මහින්ද චින්තනෙය් ෙහොඳ පතිඥාවක් දීලා
තිෙබනවා, එතුමා ජනාධිපති ධුරයට පත් ෙවන්න ඉස්සර ෙවලා
කියා තිෙබනවා, ෙපොලිස් ෙසේවය වඩාත් චිත්තාකර්ෂණීය සහ
අභිමානවත් මහජන ෙසේවාවක් බවට පත් කිරීම සඳහා එතුමා
කටයුතු කරනවා කියලා.
ෙබොෙහොම ගාම්භීරෙයන් සහ
ආඩම්බරෙයන් එතුමා එෙහම කිව්වා. අද අපිට අහන්න තිෙබන
පශ්නය, "ඒකද ෙම් ෙපොලිස් ෙසේවාෙව් ඉන්න ඉහළම ෙපෙළේ
නිලධාරින් මිනී මරන්ෙන්?" කියන එකයි.
ෙබොෙහොම
කනගාටුදායක තත්ත්වයක්! ෙජ ෂ්ඨ නිෙයෝජ ෙපොලිස්පති කියන
පුද්ගලෙයක් මිනී මරලා අද අන්න හිරගත කරලා තිෙබනවා. ඒක
ෙහොඳයි, එෙහම සිරගත ෙකරුවා කියලා කියන්නෙකෝ. ඒකට
සම්බන්ධ අෙනක් කණ්ඩායම අල්ලන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?
එතුමාව අල්ලලා හිෙර් දමලා තිෙබනවා. අපට විශ්වාසයක්
නැහැ, ඒ විමර්ශනය හරියට ෙකෙර්විද කියලා. ෙකෙසේ ෙවතත් අර
ෙවඩි තැබීෙම් සිද්ධිෙය්දී ඒ නිෙයෝජ ෙපොලිස්පතිවරයාෙග්
පුතයාත් ඒ වාහනවල ගමන් කරලා තිෙබනවා. නමුත් ඔහුව
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අල්ලන්ෙන් නැහැ. අපට ලැබී තිෙබන ආරංචිවල හැටියට ඔහුව
අත් අඩංගුවට ගන්න ගියාම ඒ දරුවාෙග් මව, ඒ කියන්ෙන් ඒ
නිෙයෝජ
ෙපොලිස්පතිතුමාෙග් භාර්යාව කියා තිෙබනවා,
''ෙගනිච්ෙචොත් මම ඔක්ෙකොම කියනවා'' කියා. "ඔක්ෙකොම"
කියන්ෙන් ෙමොනවාද කියන එක තමයි දැන් අපට දැන ගන්න ඕනෑ
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ෙක් සුල මුල අපි දැන ගන්න ඕනෑ. තවත්
අය කියනවා, ෙම් ෙපොලිස් නිලධාරියා ෙම් ඝාතනයට පමණක්
ෙනොෙවයි තවත් මිනීමැරුම් ගණනාවකට වග කියන්න ඕනෑය
කියා. එවාත් දැන් ෙහළිෙපෙහළි ෙව්ෙගන එනවා. සාක්ෂි ෙහළි
ෙව්ෙගන එනවා. තස්තවාදය තිබුණු කාලෙය් දවිඩ ව ාපාරිකයන්
කිහිප ෙදෙනකුෙගන්ම ෙමොහු ෙකෝටි ගණන් කප්පම් ගත්තාය
කියා මට අහන්න ලැබුණා. ෙමවැනි ෙපොලිස් ෙසේවයක් තියාෙගන ද
අපි ෙම් රෙට් ජීවත් ෙවන්ෙන් ගරු කථානායකතුමනි? සාධාරණ
ෙපොලිස් ෙකොමිසමක් -ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිසමක්- තිබුණා නම්
ෙම් ෙමොකුත් පශ්නයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් පුද්ගලයාට උසස් වීම
ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් කවුද? ෙම් පුද්ගලයාට ෙම් උසස් වීම ලබා
ගන්න සුදුසුකම් තිබුණාද? ඒවා පරීක්ෂා කළාද? එෙහම නැත්නම්
ෙද්ශපාලනඥයකු සමඟ සම්බන්ධකම් තිබුණු පලියට එයාව
ඉදිරියට දැම්මාද? එෙහම නැත්නම් අතීතෙය්දී ඒ ෙපොලිස්
නිලධාරියාෙගන් ෙවනත් අයුතු පෙයෝජන අරෙගන තිබුණු නිසා
ඉදිරියට ෙගනාවාද කියන එකත් අපට අහන්න ෙවනවා. ෙම්
සභාෙව්දී තමයි අපට ෙම්වා අහන්න ෙවන්ෙන්.
ෙම් පිළිබඳව සාධාරණ උත්තරයක් අද අපට ලබා ෙද්විය කියා
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපට ෙම් පරීක්ෂණ පිළිබඳව
විශ්වාසයක් තියන්න අමාරුයි. අද ෙමොහු අත් අඩංගුවට අරෙගන
තිෙබන්ෙන් තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත්යි. ඒ මිසක්
දණ්ඩ නීති සංගහය යටෙත් ෙනොෙවයි. ෙමොන ෙහේතුවක් නිසා
එෙහම කළාද කියා මම දන්ෙන් නැහැ. ගරු නිමල් සිරිපාල ද
සිල්වා මැතිතුමා නීතිඥෙයක්. එතුමා දන්නවා ඇති, ෙමොකක්ද ෙම්
ෙසල්ලම කියලා. ෙම් ගැන සාධාරණ විමර්ශනයක් අපට ලබා
ගන්න ජාත න්තර ෙපොලීසිය ෙගෙනන්න ෙව්විය කියා මා
කල්පනා කරනවා. ෙම් විමර්ශන කණ්ඩායම ෙම් නිෙයෝජ
ෙපොලිස්පතිතුමා සමඟ සම්බන්ධයක් තිෙබනවාද කියා අපි දන්ෙන්
නැහැ. ඒකත් අපට තිෙබන සැකයක්. ෙම් සිද්ධිය ෙවලාත් දැන්
සුමානයක්, ෙදකක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් ගැන හරි
හමන් විමර්ශනයක් ෙකෙරන
පාටක් නැහැ. ෙම්වා තමයි
මහජනතාව බලා ෙගන ඉන්ෙන්. මහජනතාව බලා ෙගන ඉන්ෙන්
රජය ෙම් පුද්ගලයාට කරන්ෙන් ෙමොකක්ද, ෙම් විමර්ශන
කටයුතු හරියාකාරව ෙකෙරනවාද කියායි.
ෙමතැන පශ්න රාශියක් තිෙබනවා. ෙද්ශපාලනඥයින්ට
ඇඟිල්ල දික් කරනවා. අෙනක් අතින් අද ෙපොලිස් ෙසේවය
සම්පූර්ණෙයන්ම අඩපණ ෙවලා, අඩාල ෙවලා කියා ෙචෝදනා
කරනවා. ෙම්ක හරිම පශ්නයක්. ආරක්ෂක අමාත ාංශය මගින්
පාලනය වන ෙපොලිස් ෙසේවාව මීට වඩා මහජනතාවට විශ්වාසයක්
තබා ගන්නට පුළුවන් ෙසේවාවක් බවට පරිවර්තනය කරන්නට
ඕනෑ. එෙහම ෙනොවුෙණොත් අද රෙට් තිෙබන පශ්න මීට වඩා උග
වන්නට ඉඩ තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟට අධිකරණය ෙදස බලන්න. අද
අපට අහන්නට තිෙබන පශ්නය, නීතිෙය් ආධිපත යක් අද ෙම්
රෙට් තිෙබනවා ද කියන එකයි. නීතිය ගැන විශ්වාසක් තිෙබනවා
ද? හිටපු අග විනිශ්චයකාරතුමියෙග් ෙබල්ෙලන් අල්ලලා තල්ලු
කර දැම්මා. එතුමියට උත්තර ෙදන්න, සාක්ෂි ෙගන්වන්න, ඒ
කටයුතු කරන්න අවස්ථාවක් දුන්ෙන් නැහැ. පුදුම හදිස්සියක්
තිබුණා. ඇයි ඒ? අද ඒ ෙවනුවට අග විනිශ්චයකාරවරෙයක් දාලා
ඉන්නවා. එතුමා ගැනත් එක එක ෙද්වල් කියනවා. මා දන්ෙන්
නැහැ. මා ඒවා ෙමතැන කියන්න යන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒක
ෙනොෙවයි කාරණය. ෙම් අධිකරණ පද්ධතිය ස්වාධීනව
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තිෙබන්නට ඕනෑ. අද ඒ ස්වාධීනත්වය නැති ෙවලා තිෙබනවාය
කියා අප කනගාටුෙවන් වුවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්නට
ඕනෑ.
ගරු කථානායකතුමනි, අද නඩුකාරවරුන්ෙග් තත්ත්වය
බලන්න. ෙම් වන විට නඩුකාරෙයක් පගාවක් ගත්තාය කියා
රිමාන්ඩ් කර තිෙබනවා. අප කවදාවත් ෙම් වාෙග් ෙදවල් ඇහුෙව්
නැහැ. ඉස්සර ෙමෙහම වුෙණ් නැහැ. ඔය අහු වුෙණ් එකයි. තව
කර ගන්නා අය
හුඟක් ඉන්නවාලු. ෙම් වාෙග් ගනුෙදනු
ඉන්නවාලු. කනගාටුදායක තත්ත්වයක්! ගනුෙදනුවක් දීපුවාම
තීන්දුව එනවා තමන්ෙග් පැත්තට. ෙම්ක ෙහොඳ වැඩක් ෙනොෙවයි.
පුරවැසියන් පමණක් ෙනොෙවයි, ආෙයෝජකයන් පවා ෙම්ක ෙහළා
දකිනවා. ෙම් රටට ඇවිත් ආෙයෝජනයක් කරලා ඔවුන්ෙග් මුදල්
ආරක්ෂා කර ගන්න පුළුවන් ෙව්ද කියා සැකයක් ඔවුන්ට
තිෙබනවා. ෙම්ක හරි භයානක තත්ත්වයක්. තමුන්නාන්ෙසේලා
ආණ්ඩු කරන එකවත්, අප ආණ්ඩු කරන එකවත් ෙනොෙවයි
ෙමතැන තිෙබන පශ්නය. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් රෙට්
පුරවැසියන්ෙග් ආරක්ෂාව පිළිබඳ පශ්නයක්. පුරවැසියාට රජය
ෙකෙරහි තිෙබන විශ්වාසය ෙමොකක් ද කියන එක ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මා තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහන්න කැමතියි.
ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟ කාරණය ෙමොකක්ද? හමුදා
අංශය වැලිකඩ හිර ෙගදරට කඩා වැදී සිරකරුෙවෝ කිහිප
ෙදෙනක් මරා දැම්මා. කිසිම අවසරයක් නැතිව, උසාවියක
අවසරයක් නැතිව වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට ඇතුළු ෙවලා ෙවඩි
තියලා විස්සක් තිහක් මරා දැම්මා. ෙම් ගරු සභාෙව්දී අප ඒ ගැන
පශ්නයක් ඇහුවාම කිව්ෙව්, ෙම් පිළිබඳව ෙකොමිසමක් පත්
කරනවා, ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාව ආවාම ඒ පිළිබඳව කරුණු
කියන්නම් කියලායි. අද වන තුරු එම වාර්තාව නැහැ. ෙම්ක
හංගන්ෙන් ඇයි කියලායි මා අහන්ෙන්. ෙම්ක වසන් කරන්න
ෙමොකක් ෙහෝ ෙහේතුවක් තිෙබන්න ඕනෑ. ෙමොකක් ද ෙම්
කාරණය? ෙම්ක ජාත න්තරයටත් ගියා. මානව හිමිකම් ෙකොමිසම
ෙම් ගැන රජෙයන් කරුණු විමසා තිබුණා. ෙම් කාරණා දිහා බලන
ෙකොට ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදී රාමුව ෙදදරා යන ස්වරූපයක්
තමයි අපට දකින්න ලැෙබන්ෙන්.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමන්න ෙම් කාරණයත් ඒ වාෙග්ම
වැදගත්. අද පුවත් පත්වල පළ වන පවෘත්ති දිහා බැලුවාම රජෙය්
පළාත් පාලන ආයතන වන පාෙද්ශීය සභාවල නගර සභාවල
සභාපතිවරුන්ෙග් කියා කලාපය ෙපෙනනවා. "දිවයින" පුවත්
පෙත් කතුවැකිෙය් ෙම් පිළිබඳව සඳහන් කර තිෙබනවා මා
දැක්කා. ඔවුන් විසින් කරපු ෙද්වල්වල ලැයිස්තුවක් ඒ පත්තෙර්
තිබුණා. මා ළඟ ඒ කීපයක් තිෙබනවා. ෙම් ලැයිස්තුෙව් තිෙබනවා
ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිතුමා කරපු ෙද්වල්. ඒ
වාෙග්ම වයඹ පළාත් සභාෙව් මන්තීවරෙයක්, මාවනැල්ල
පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිතුමා, කරන්ෙදණිය පාෙද්ශීය සභාෙව්
සභාපතිතුමා, අකුරැස්ස පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිතුමා ඇතුළුව
ඔවුන් කරපු ෙද්වල් පිළිබඳ ලැයිස්තුවක් තිෙබනවා. පාෙද්ශීය
සභා, නගර සභා මන්තීවරු ස්තී දූෂණය, ළමා අපචාර වැනි මහා
භයානක වැරැදි ගණනාවකට වැරැදිකරුවන් ෙවලා. එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු පාෙද්ශීය සභා, නගර සභා සභාපතිවරු
එෙහම හැසිරුෙණ් නැහැ. ඔවුන් කවදාවත් එවැනි තත්ත්වයකට
වැටුෙණ් නැහැ. එෙහමත්ම ෙකෙනක් තමයි -

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඇයි, ගුරුවරු දණ ගස්සවන ඒවා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

මම ඒ කාරණයටත් එනවා. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් දැන් ඇති
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
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ගරු කථානායකතුමනි, ගම් මට්ටමින් පාෙද්ශීය මට්ටමින් ෙම්
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ෙමෙහම කරන්ෙන් කාෙග් ආදර්ශයක්
අරෙගනද කියන එක තමයි අපට අහන්න තිෙබන පශ්නය.
ෙමවැනි ෙද්වල් සිදු වීම ගැන අප කනගාටු ෙවනවා. ෙම් අය ෙම්
වාෙග් අපරාධ කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
දැන් අෙප් දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා මට මතක් කර
දුන්නා, ගුරුවරුන්ට අද කරන අසාධාරණකම් ගැන. ගුරුවරයා දණ
ගස්සනවා. ෙකොෙහොමද ඒ වැෙඩ්? අෙප් අධ ාපනය ෙමොන
තත්ත්වයකටද වැටිලා තිෙබන්ෙන්? ඊළඟට මම දැක්කා පාෙද්ශීය
සභාවක සභාපති ෙකෙනකුෙග් පුෙතක් විදුහල්පතිට පහර දීපු
පුවතක්. ෙම් අධ ාපනය අද ෙකොෙහේද යන්ෙන්? ෙම් විධියට යන
ෙකොට රටක බාල පරපුරක් හදන්න අපට පුළුවන්ද? ඊෙය් ෙපෙර්දා
පුවත් පත්වල පළ ෙවලා තිබුණු තව පවෘත්තියක් මම දැක්කා,
විශ්වවිද ාල දැරියක් ෙගොඩනැඟිල්ලකින් බිමට තල්ලු කර දමා
තිෙබනවාය කියා. ෙම්වාටද විශ්වවිද ාලවල ශිෂ යන් කැඳවලා
හමුදා කඳවුෙර් ඉඳන් පුහුණුවක් ෙදන්ෙන්? ෙමෙහම වුණාම
ෙමොකද වන්ෙන්? මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.
අද ෙකොච්චර කිව්වත් ළමෙයක් පාසලට ඇතුළත් කරනෙකොට
විදුහල්පතිවරු සල්ලි ගන්නවා. ෙදමවුපියන්ට ඒක දරා ගන්න බැරි
තත්ත්වයක් අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි. මත් කුඩු, ෙහෙරොයින්, ගංජා, අබින් අද
රෙට් හැම තැනම තිෙබනවා. ෙම්වා අත් අඩංගුවට ගැනීමත්
ෙකෙරනවා. අදත් STF එෙකන් මත්දව වර්ගයක් අත් අඩංගුවට
ගත්තාය කියා පුවත් පතක පළ වී තිෙබනවා මා දැක්කා.
එෙසේ අත් අඩංගුවට ගත්තත්, ෙම් පශ්නය දැන් හැම තැනකම
පැතිරිලා ගිහිල්ලා තිෙබනවා. විද ාල ඉස්සරහ තිෙබන ෙවෙළඳ
සැල්වල මත් දව මිශ කරන ලද ෙචොක්ලට්, ෙටොෆි, ඔය වාෙග්
ෙද්වල් විකුණන්නට තිෙබනවා. ෙම්වා නිසා තමයි විවිධ
අපරාධවලට අෙප් ශිෂ යන් ෙපළඹිලා තිෙබන්ෙන්. ඉහළ
පන්තිවල සිටින පාසල් ශිෂ ෙයෝ සවස් වරුෙවන් පසුව -

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

සිරිෙකොතටත් ගහලා තිෙබනවා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඔව්, ඒකත් එකක් තමයි. තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි ඒක
ෙමෙහයවුෙව්. ඒක පටන් ගත්ෙත් තමුන්නාන්ෙසේලායි. දැන්
එනවා, ඒක ගැන කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු
කථානායකතුමනි, අෙනක් වැදගත් කාරණය වන්ෙන් ෙම්කයි. අපි
අපරාධ ගැන කථා කරනවා. විදුලි බිල වැඩි කිරීම තුළින් අද සිදු
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? සාමාන අඩු ආදායම් ලබන
පුරවැසිෙයකුට ඔහුෙග් ෙද්ෙපොළ සහ ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගන්න
ඉස්සර රෑට විදුලි පහනක් පත්තු කරෙගන ඉන්න පුළුවන් කමක්
තිබුණා. ඒ ෙමොකද, ෙසොර සතුරන් එන එක වළක්වා ගන්නයි. අද
ඒක පත්තු ෙකරුෙවොත් විදුලි බිලට ඒකක 61 පනිනවා. අද ඒකක
61 පැන්නාම ෙබල්ලට ෙතොණ්ඩුව වැෙටනවා වාෙග් විදුලි බිල
අහසට නඟිනවා. ඒ නිසා අද ඒක පත්තු කර ගන්නත් බැහැ. ඒ
නිසා ෙසොර සතුරන්ට ෙමය කදිම අවස්ථාවක් ෙවලා තිෙබනවා,
ෙගවල් සුද්ධ කරන්න. ෙම්වා පාෙයෝගික ෙද්වල්. අඩු තරෙම් අඩු
ආදායම් ලබන අයටවත් ෙම් සහනය ලබා ෙදන්නට ඕනෑ. ඉස්සර
සෑම ෙගදරකම රෑට එළිෙය් විදුලි ලාම්පුවක් පත්තු කළා,
ෙමොෙකක් හරි ආවා නම් බලා ගන්න පුළුවන් ෙවන්න. අද ඒක
කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ විදුලි පහනත් නිවා දමලා,
අකුලාෙගන නිදා ගන්නයි සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
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ගරු කථානායකතුමනි, ඒ එක්කම ෙම් කාරණා ගැනත් මා
සඳහන් කරන්න කැමැතියි.
කියන්න කාරණා ෙගොන්නක්
තිෙබනවා. ඒ ඔක්ෙකෝම සඳහන් කරන්න මට ෙවලාව මදි ෙවයි.
පසු ගිය දවසක සංචාරක ෙහෝටලයකට ඇතුළු ෙවලා එහි සිටි
විෙද්ශිකයකුට පහර දීලා ඔහුෙග් ෙද්ෙපොළ ෙකොල්ල කාපු
සිද්ධියක් අහන්නට ලැබුණා. දකුණු පළාෙත් තමයි ෙම්වා
ඔක්ෙකොම සිදු වන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පළාෙත් ෙම්වා
ඔක්ෙකෝම සිදු වන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ,
ගරු කථානායකතුමනි. පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරුන්, නගර සභා
මන්තීවරුන්, ඒ වාෙග්ම -[බාධා කිරීමක්] ඒ පැත්ෙත් තමයි ෙම්වා
ඔක්ෙකෝම සිදු වන්ෙන්. තස්තවාදය අවසන් වුණාම අපට
සැනසීෙමන් ජීවත් වන්නට පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි හිතුවා. ඒක
තිබුණා නම් ෙහොඳයි කියලාත් දැන් හිෙතනවා. ඇයි? ෙම් සිටින
පාෙද්ශීය මට්ටෙම් ෙද්ශපාලනඥයින් කරන හදිය ගැන බැලුවාම
අද මහා භයානක තත්ත්වයකට මුහුණ ෙදන්නට සිදු ෙවලා
තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් දී තමුන්නාන්ෙසේට
සඳහන් කරන්න මට අපරාධ ගැන ෙපොඩි වාර්තාවක් ලැබිලා
තිෙබනවා. ෙමහි කියන ආකාරයට පසු ගිය අවුරුදු 06ක කාලය
තුළ -මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් පාලන තන්තය තුළ- අපරාධ
සම්බන්ධ සංඛ ා ෙල්ඛන විමසා බැලීෙම් දී සෑම පැය 24කටම එදා සිට අද ෙවන තුරු- බරපතළ අපරාධ 150යි. ඒ වාෙග්ම
පැහැරෙගන යාම් -එක්නැලිෙගොඩ එෙහම උස්සාෙගන ගිය වාෙග්
සිද්ධි- ගැන ෙමහි සඳහන් වනවා. එෙහම උස්සාෙගන ගියායි
කියලා දැන් සහතිකයක් තිෙබනවා. ආණ්ඩුෙවන් ෙගන ගිෙය්
නැහැලු. ෙවනත් ෙමොකක්ද කණ්ඩායමක් ෙගන ගියාලු.
පැහැරෙගන යාම් 03යි. සෑම පැය 24කටම මිනී මැරුම් 02යි;
ස්තී දූෂණ 05යි; මිනී මැරීම්වලට තැත් කිරීම් 01යි. ෙමතැන තව
සංඛ ා ෙල්ඛන ෙගොඩක් තිෙබනවා. මා ඒවා කියවන්ෙන් නැහැ.
ෙම්ක තමයි අද තිෙබන වාර්තාව. අද ෙමය විශාල පශ්නයක්
ෙවලා තිෙබනවා. ජනතාව භිෙයන් සැකෙයන් තමයි ජීවත්
ෙවන්ෙන්. එක පැත්තකින් තිෙබන ෙද්ෙපොළ ආරක්ෂා කර ගන්න
බැරිව සිටිනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගන්න
බැරිව සිටිනවා. මා අෙත් දැන් පත්තර මිටියක් තිෙබනවා. ෙම්
මිටිෙය් හැම පත්තරයකම සිරස්තලය විධියට තිෙබන්ෙන් එක්ෙකෝ
පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයකුෙග් දූෂණයක් ගැන, එෙහම නැත්නම්
නඩුකාරයකුෙග්
දූෂණයක්
ගැන,
එෙහම
නැත්නම්
ෙපොලිස්කාරයකුෙග් දූෂණයක් ගැන. ඉතින් ජනාධිපතිතුමා කියන
විධියට එෙහම නැත්නම් ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරු කියන විධියට ෙම්
රට ආසියාෙව් ආශ්චර්යවත් රටක් බවට පත් කරන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? ෙමොන ආශ්චර්යයද? තිබුණු ටිකත් නැති ෙවලායි
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් තත්ත්වය ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, කරුණාකර ෙම් පශ්නවලට උත්තර
ෙදන්න කියා අද ෙම් විවාදයට සහභාගී වන රජෙය් මැති
ඇමතිවරුන්ෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, ෙම්වාට උත්තර
දීම වැදගත්. ෙම් රෙට් පාලනය හරියාකාරව ෙගන ගිෙය් නැත්නම්
ෙම් රෙට්ත් මැදෙපරදිග රටවල සිදු වුණු ෙදයම සිදු ෙවන්න
පුළුවන්. මැද ෙපරදිග රටවල්වල ජනතාව රාජ තන්තෙය්
නායකයින්ට විරුද්ධව නැඟිටලා ෙපළ පාළි ගියා; ෙකෝලාහල
කරලා ඒ පාලනයන් වාෙග්ම, ඒ නායකයිනුත් නැති කරලා දැම්මා.
ඒ සම්බන්ධෙයන් ලැයිස්තුවක් මා ළඟ තිෙබනවා. මා ඒ ගැන
කියන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් එනවාට අපිත්
විරුද්ධයි.
අපට ඕනෑ ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා
ෙවන්නයි. ඒ වාෙග්ම අපට ඕනෑ පක්ෂ ෙද්ශපාලනය. ඒ නිසා
කරුණාකර අෙප් විපක්ෂ නායකතුමාව ආරක්ෂා කරන්න. ෙම්
රෙට් ඕනෑම තැනකට ගිහිල්ලා අපරාධ සිදු ෙවන ඒවා ගැන බලලා
ඒ අයට සහනයක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න එතුමාට අවස්ථාව
සලස්වා ෙදන්න. නමුත් එතැනදී එතුමාටත්, එතුමාෙග්
ආරක්ෂකයින්ටත් පහර ෙදනවා නම්
ෙම් රෙට් තිෙබන
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා]

පජාතන්තවාදය ෙමොකක්ද කියන පශ්නයත් අපට ෙම් අවස්ථාෙව්දී
අහන්න ෙවනවා.
මා මීට වැඩිය කථා කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් තව ගරු මන්තීවරු
කිහිප ෙදනකු කථා කරන්න ඉන්නවා. ගරු කථානායකතුමනි, මට
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ආණ්ඩු
පක්ෂෙය් අයටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, මට වැඩිය බාධා ෙනොකළ
එකට. එයින් ෙත්ෙරන්ෙන් මම කිව්ව ඒවා හරියි කියන එක සියලු
ෙදනාම අනුමත කර තිෙබනවායි කියන එක මතක් කරමින් මෙග්
කථාව අවසන් කරනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කිව්ව ඒවා ෙහොඳින් අහෙගන හිටියා. මීළඟට ගරු අනුර
පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා.

මම හිතනවා. අද අපි ඉන්ෙන් එදා සිටි තැන ෙනොෙවයි. අද
ෙලෝකය දියුණු වාෙග්ම සමහර අංශවලින් පසුබෑමකට ලක් ෙවලා
තිෙබන අවස්ථාවක්. ඒ අනුව බලන විට සෑම රටක්ම තමන්ෙග්
හමුදා නිසි විනයකින්, නිසි ෙපෞරුෂයකින් සහ නිවැරදි
නායකත්වයකින් තබා ගන්නට ෙලොකු මහන්සියක් අර ෙගන
තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් දියුණු රටවලත්, ඒ වාෙග්ම දියුණු ෙනොවන
රටවලත් ෙම් ආරක්ෂක අංශ ඉතාමත්ම විනයානුකූලව පවත්වා
ෙගන යාෙම් වගකීම ඒ පජාන්තවාදය උසුලන රටවල පධාන
වගකීමක්ව තිෙබනවා.
මා හිතන හැටියට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මඟින් හඳුන්වා
ෙදන්ෙන්,
ෙමෙතක්
කල්
කැලණිය
විශ්වවිද ාලෙය්
උපකුලපතිවරයා ලබා දීපු සහතිකය ෙකොතලාවල ආරක්ෂක
විශ්වවිද ාලෙය් උපකුලපතිවරයා මඟින් ලබා ෙදන්න කියා
කිරීමක් කියලා. මට කලින් කථා කරපු ගරු ෙජෝන් අමරතුංග
හිටපු ඇමතිතුමා කිව්වා, අප නිහඬව හිටියා කියලා. අප නිහඬව
හිටිෙය් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාටත් කථා කරන්න ෙදන්න
ඕනෑෙන්.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

[අ.භා. 2.16]

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - ெபற்ேறா
ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர்)
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யக்

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of
Petroleum Industries)

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද දවස ඉතාමත්ම
වැදගත් දවසක්. ඒ වාෙග්ම රටකට අත වශ කාරණාවක් පිළිබඳ
සාකච්ඡාවට ගන්නා ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී ඒ පිළිබඳ වචන කිහිපයක්
කථා කිරීමට පුළුවන් වීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ වනවා.
විෙශේෂෙයන් 2007 රාජ
ආරක්ෂක ෙසේවා අණ සහ
මාණ්ඩලික විද ාලය පනත ඇති වීෙමන් පස්ෙසේ ලංකාෙව්
ආරක්ෂක අංශෙය්, තිවිධ හමුදාෙව්, පරිපාලන ෙසේවෙය් සියලුම
මාණ්ඩලික නිලධාරින්ට අවශ පුහුණුව ශී ලංකාෙව් දී ලබා ගන්න
පුළුවන් ෙවලා තිෙබන බව අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මීට කලින්
පාකිස්තානය, ඉන්දියාව, එංගලන්තය වාෙග් රටවල තමයි ෙම්
මාණ්ඩලික විද ාල තිබුෙණ්. ෙම් හරහා අපට විශාල ෙවනසක්
කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.
සංඛ ාෙල්ඛන අනුව බලන විට 2007 සිට ෙම් දක්වා පුහුණුව ලැබූ
ආරක්ෂක නිලධාරින්ෙග් සංඛ ාව 541ක් හැටියට සඳහන් වන
අතර, විෙද්ශ රටවල ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයින් 41ක් පුහුණුව
ලබා තිෙබන බව සඳහන් ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් බංග්ලාෙද්ශය,
ඉන්දියාව, ඉන්දුනීසියාව, මැෙල්සියාව, මාලදිවයින, ෙන්පාලය,
පාකිස්තානය, රුවන්ඩාව, සැනගාල්, සුඩානය වැනි රටවල
ආරක්ෂක අංශ නිලධාරින් ෙම් ආයතනෙය් පාඨමාලා සඳහා
සහභාගි ෙවලා තිෙබනවා. එෙසේම 2014 වර්ෂෙය් අදාළ පාඨමාලා
සඳහා ෙපර සඳහන් කළ රටවලට අමතරව ඇප්ඝනිස්ථානය,
භූතානය, චීනය, තායිලන්තය, වියට්නාමය, කටාර්, ඕමානය හා
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය යන රටවල නිලධාරින් සඳහා පුහුණු
අවස්ථා ලබා දීමට අවශ මූලික කටයුතු කර තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ ආරක්ෂාව කියන එක ඕනෑම
රටක පධානතම, වැදගත් අංශයක් බව අපි දන්නවා. පජාතන්තවාදී
රටක යහපාලනය සඳහා වන පධානතම වැදගත් අංශය තමයි ඒ
රෙට් තිෙබන ආරක්ෂක කියා මාර්ග. පජාතන්තවාදී රටක පැවැත්ම
සඳහා රෙට් ආරක්ෂාව පිළිබඳව කියා මාර්ගයක් ගන්න අවශ
කරන නිලධාරින්, හමුදාවන් නැත්නම්, තිෙබන හමුදාවන් දුර්වල
නම්, ඒ රෙට් පැවැත්ම ඒ තරම්ම සාර්ථක වන්ෙන් නැහැයි කියලා

(The Hon. John Amaratunga)

ස්තුතියි.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වා අෙප් කාලෙය් තිබුණු පශ්න ගැන; විවිධ
තැන්වල තිබුණු ආරාවුල් ගැන; නීතිය කඩවීම් ගැන. ඔබතුමාත්
ෙම් රෙට් ස්වෙද්ශීය ආරක්ෂාව භාරව හිටපු ඇමතිවරෙයක්. මා ඒ
ගැන කිසිම විෙව්චනයකට යන්ෙන් නැහැ. මා ඔබතුමාෙග් හෘදය
සාක්ෂියට විතරයි කථා කරන්ෙන්.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඒක තිෙබනවා.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

මා දන්නවා තිෙබන බව. ඒ කාලෙය් ඒක හරියට තිබුණාද
කියලා මා තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහන්න කැමැතියි. අද අෙප් රෙට්
ෙලොකු
ෙවනස්කම්
කීපයක්
සිදු
ෙවලා
තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොන ෙමොන තර්ක ෙගනාවත්, අද ෙම් රෙට්
ජනමාධ භාවිතය සුලබ ෙවලා තිෙබනවා; පුළුල් ෙවලා
තිෙබනවා. අද ෙම් රෙට් පුවත් පත්, ෙවබ් පුවත් පත් වාෙග්ම ගුවන්
විදුලි නාලිකා, රූපවාහිනී නාලිකා විශාල පමාණයක් වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා අද ඉතා කුඩා සිදුවීමක් වුණත්, පුවත් පතක
headline එකක් බවට පත් ෙවනවා. මා පිළිගන්නවා,
ෙද්ශපාලකයන් හැටියට අප කවුරුත් ඉතාම පරිස්සමින් කියා
කරන්න ඕනෑ. අෙප් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන ෙවනස තමයි අෙප්
ෙකෙනකු වැරැද්දක් කළත් ඒ වැරැද්ද වහන්න කියා කරන්ෙන්
නැතිකම. අදාළ ෙපොලීසියට එෙහම නැත්නම් ඒ නීති කියාත්මක
කරන අංශවලට අප අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා, නීතිය
කියාත්මක කරන්න. ඒකට අප අත ගහලාවත් නැහැ. ඔබතුමා
කිව්වා
සමහර අය පිළිබඳව. සමහර අය අධිකරණෙයන්
වැරැදිකාරයන් වුණා. සමහර අය වැරැදිකාරයන් වුෙණ් මීට අවුරුදු
ගණනකට කලින් ෙවච්ච කරුණක් සම්බන්ධෙයන්. නමුත් අප
කිසිම ෙවලාවකවත් ෛනතික කටයුත්තට පරිබාහිර යමක් කරලා,
අෙප් බලය පාවිච්චි කරලා කියා කරලා නැහැ. ඉහළ මට්ටෙම්
ෙකෙනකු වුණත්, පහළ මට්ටෙම් ෙකෙනකු වුණත් -කාටත්නීතිය කියාත්මක කිරීම හුඟක් දුරට වැඩි කරලා තිෙබනවා. අප
අමතක කරන්න නරකයි, අෙප් රෙට් අද තිෙබන්ෙන් දිගු කාලීන
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සමාජ අසමතුලිතතාවට ෙහේතු වුණු, තස්තවාදයකින් පසුව ඇති
වුණු සාමකාමී ස්වරූපයක් බව.
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙම් සාමකාමී ස්වරූපය ඇතුෙළේ අපටත් යම් යම් පශ්න
තිෙබනවා; සමාජයටත් තිෙබනවා. අපි ඊෙය් දැක්කා, එක්තරා
කථිකාචාර්යතුමියකට, නීති පීඨෙය් පධානිෙයකුට ශිෂ යකු
පිහිෙයන් ඇනපු සිද්ධියක්. අපි ඒ සිද්ධිය ඉතා බරපතළ ෙලස
ෙහළා දකින අතෙර්ම, ඒක ඇති වීමට ෙහේතු ගැනත් කල්පනා
කරන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වා හිටපු නිෙයෝජ
ෙපොලිස්පතිවරයා සම්බන්ධෙයන් රජය කටයුතු කරන්ෙන් සැක
සහිත ෙලස කියලා. නැහැ, අපි ඔහු සම්බන්ධව සැක සහිත ෙලස
කටයුතු කරලා නැහැ. අවශ අංශවලට අවශ කටයුතු කරන්න
ඉඩ කඩ ලබා දීලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒක මම දන්ෙන්
නැහැ. ඒක තමුන්නාන්ෙසේටවත් මටවත් උත්තර ෙදන්න බැරි
පශ්නයක් ෙන්. ඒක ෙපොලිස් පරීක්ෂණවලදී ෙතෝරා ගන්නා වූ
තත්ත්වයක්. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග
මන්තීතුමාට පිළිතුරක් වශෙයන් කියන්ෙන් ෙම් සම්බන්ධෙයන්
රජයක් හැටියට කිසිම මැදිහත් වීමක් අපි කරලා නැති බවයි. ඒ
පිළිබඳව රහස් ෙපොලිස් පරීක්ෂණ පවත්වලා තිෙබනවා. අවශ
ෛනතික කටයුතු සිදු ෙවලා තිෙබනවා. මම හිතන්ෙන් නැහැ
රහස් ෙපොලීසිය තියා කවුරුවත් උසාවියක නඩුවක් තිෙබන විට
සියලු කරුණු පත්තරවලට කියයි කියලා. ගරු කථානායකතුමනි,
යම් කිසි ආකාරයක ෙවනත් සිද්ධීන් සම්බන්ධ නම්, ඒ පිළිබඳවත්
රහස් ෙපොලීසිය කියා කරනවා. ඒ ගැන අපි කිසිම මැදිහත්වීමක්
කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන ෙවනස ඒකයි.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් හිටපු උදවිය කරපු ෙද්වල් ගැන
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා ෙන්. උඩුගම්ෙපොල කියලා ෙබොෙහොම
බලවත් චරිතයක් හිටියා. තමුන්නාන්ෙසේලා හැසිරුණු විධියයි, අපි
හැසිෙරන විධියයි ෙවනස්. ඒක මතක තියා ගන්න.
"ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් විතරයි ෙසේරම වුෙණ්. අෙප් කාලෙය්
ෙමොකුත්ම වුෙණ් නැහැ. ඒ කාලෙය් හිටිෙය් ෙබෝධිසත්වෙයෝ. ෙම්
කාලෙය් ඉන්ෙන් තවත් අය" කියලා ඔබතුමන්ලා කියන්න
උත්සාහ කරනවා නම් අපටත් ඒ වාෙග් නම් වැලක් කියවා ෙගන
යන්නට පුළුවන්. ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ගැන කථා කරලා ෙත්රුමක්
නැහැ. මම පිළිගන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේලා විරුද්ධ පක්ෂෙය්
ඉන්න විට ෙමොනවා ෙහෝ කියන්නට ඕනෑ එක ඇත්ත. මම ඒ
අයිතියත් ෙදන්න කැමැතියි. නමුත් මම, "ඒක නිසා ෙම්ක ෙහොඳ
නැහැ ෙහෝ ෙම්ක නිසා ඒක ෙහොඳ නැහැ" කියන්න යන්ෙන් නැහැ.
මම යන්ෙන් නැහැ එතැනට. මම කවදාවත් කිසිම ෙදයක් ගැන
එච්චර ෙපෞද්ගලික මට්ටමට යන ෙකෙනකු ෙනොෙවයි. ගරු සජිත්
ෙපේමදාස මැතිතුමනි, ඊට වඩා සමාජමය හැදෑරීමක් කරන්න මම
කැමැතියි. [බාධා කිරීමක්] ඒක මෙග් රාජකාරිය. ඒක මෙග්
රාජකාරිය. [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි, බාධා කරන්න එපා.
මතක තියා ගන්න, රාජකාරියක් දුන්නාට පසුව ඒක නීත නුකූලව
ඉටු කිරීම මෙග් වැඩක්. ඒක ෙහොඳද, නැද්ද කියන එක තීරණය
කිරීම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වැඩක්. [බාධා කිරීමක්] ඒක
තමුන්නාන්ෙසේලා හිනාවට පාත කරන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ෙද්ශපාලන කියාදාමය නිසා ෙන්. ගරු දයාසිරි මන්තීතුමා, අපි ඒ
ගැන ෙවනම කථා කරමු. අද කථා කරන්ෙන් ඊට වඩා ෙවනස්
ෙදයක් ෙන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

රාජකාරියද, රජතුමාෙග් කාරියද?

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

නැහැ, ෙබොරු. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක ෙකොෙහොම අර්ථ
දැක්වූවත් කරන්න ෙදයක් නැහැ. ඒක කරන්ෙන් රාජකාරිෙය්
ෙකොටසක් හැටියට.

ඒක කරලා ඉවරයි.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමන්ලා කියන්න හදන්ෙන්,
"ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් ෙමෙහම වුණාය, අෙප් කාලෙය්
ෙමොකවත්ම වුෙණ් නැත" කියන එකයි. ඒක වැරදියි. එෙහම
ෙදයක් වුෙණ් නැහැ කියලා කියන්න බැහැ. මට පසු ගිය කාලෙය්
පත්තර ටික සම්පූර්ණෙයන්ම බලා ගන්නට බැරි වුණා. ඒ කාලෙය්
විවිධ අයට ෙකොපමණ ෙචෝදනා තිබුණාද?

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඒ ආණ්ඩුව හරි නැහැ කියලා ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාට බලය
දීලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

තමුන්නාන්ෙසේට මම කිව්ෙව් ඒකයි. ඒ ආණ්ඩුව පරාද වුණ
බව ඇත්ත. අපි බලයට ඇවිල්ලා අෙප් අතින් වැරැද්දක් වුෙණොත්, මතක තියා ගන්න වැරැද්දක් වුෙණොත්- ඒ පිළිබඳව නීතිය
කියාත්මක කිරීම කිසිම අවස්ථාවක අපි අතපසු කරන්ෙන්වත්, ඒක
නවත්වන්ෙන්වත් නැහැයි කියන එකයි මම තමුන්නාන්ෙසේලාට
කියන්ෙන්.
අද අපි කථා කරන මාතෘකාවට අදාළව ගත්ෙතොත්,
විෙශේෂෙයන්ම ආරක්ෂක අංශය මනා විනයකින් යුතුව පවත්වා
ගැනීම ඉතා වැදගත්. ඒ සඳහා තමයි ෙම් Defence Services
Command and Staff College එක හදලා තිෙබන්ෙන්. ගරු
කථානායකතුමනි, ඒවා ලංකාෙව් හදලා තිෙබන්ෙන් ඒක නිසායි.
මට මතකයි 1971 කැරැල්ල එන විට ලංකාෙව් ෙපොලීසිය අඩුම
ගණෙන් යකඩ ෙතොප්පියක්වත් දා ෙගන හිටිෙය් නැහැ. මම
ජීවිතෙය් පළමුෙවනි වතාවට ෙපොලීසිය යකඩ ෙතොප්පියක් දාෙගන
සිටිනවා දැක්ෙක්, මා පාසෙලන් ෙගදර අරෙගන යන විට, 1971දී.
එතෙකොට මම ෙබොෙහොම පුංචි ශිෂ ෙයක්. ගරු කථානායකතුමනි,
එෙතක් එෙහම ෙදයක් ෙපොලීසියට තිබුෙණ් නැහැ. ෙපොලීසිය
බැටන් එකකට එහා ෙදයක් පාවිච්චි කෙළේ නැහැ. ඒෙකන් පස්ෙසේ
තමයි හිල් ෙකොටලා තිබුණු තුවක්කුවක් මම පළමුෙවනි වතාවට
දැක්ෙක්.
ඒ නිසා කමානුකූලව සිදු වන සමාජ විකාශනෙය්දී ඇති වන
යම් යම් ගැටලුවලට විසඳුම් ෙසොයමින්, පජාතන්තවාදී සමාජයක්
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අවශ වන්ෙන් ආරක්ෂක අංශවල පුහුණුව
පමණක් ෙනොෙවයි. ඔවුන් මනා විනයකින් පවත්වා ගැනීමත් රටක
පජාතන්තවාදයට ඉතා වැදගත් වනවා. ඒ නිසා තමයි ෙමවැනි
වැදගත් අංශ ගැන සාකච්ඡා කරලා තිෙබන්ෙන්. 2007 අවුරුද්ෙද්
ආරම්භ කරපු ෙම් විද ාලය අද වන විට ෙබොෙහෝ දුරක් ගමන්
කරලා තිෙබනවා. නැත්නම් පිට රටවල අය ඇවිල්ලා ෙමෙහේ
පුහුණු වන්ෙන් නැහැ ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් විද ාලය
ඉදිරියට ෙගන ගිෙයොත්, තවත් අංශයකට ෙගන ගිෙයොත් ලංකාව
ෙලෝක පූජිත අධ ාපනික මධ ස්ථානයක්, ෙක්න්දස්ථානයක් බවට
පත් කරන්න පුළුවන්. එම කරුණ ගැන අපි කල්පනා කරන්න
ඕනෑ.
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් තිෙබන වැරැද්ද තමයි හැම
ෙවලාෙව්ම යථාර්ථෙයන් එළියට යෑම. යථාර්ථෙයන් එළියට
ගිහින් ඒෙගොල්ලන් ඉන්ෙන් සිහින ෙලෝකයකයි. දැන්
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[ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා]

තමුන්නාන්ෙසේලා ඉන්ෙන් සිහින ෙලෝෙක්. ඒ සිහින ෙලෝෙකන්
ෙමහා පැත්ෙත් ෙලොකු යථාර්ථයක් තිෙබනවා. ඒ යථාර්ථය
නිර්මාණය කිරීම සඳහා, ඒ ෙවනස්කම ෙත්රුම් අරෙගන ඒ සඳහා
දැන් අපි වැඩ කරමින් යනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
ඔබතුමන්ලා අද බලෙය් හිටියා නම්, ෙම් රෙට් අදත් තස්තවාදය
තිෙබනවා. එෙහමනම්, සමහර විට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවනම
රාජ යකුත් දීලා. ඒ තරම් ෙබල හීන තත්ත්වයකයි ඒ කාලෙය්
ඔබතුමන්ලා හිටිෙය්. [බාධා කිරීම්] නමුත් අද ෙවන ෙකොට ඒ
තත්ත්වය ෙවනස් වුණා. ෙවනස් වුෙණ් ෙකොෙහොමද? ෙවනස්
වුෙණ්, අෙප් ආණ්ඩුව ගැටලුවලට යථාර්ථවාදීව පිළිතුරු දීම
හරහායි. තමුන්නාන්ෙසේලාට පශ්න තිෙබන්න පුළුවන්. මම නැහැ
කියන්ෙන් නැහැ. කථා කරන්න ෙකොපමණ ෙද්වල් තිෙබනවාද?
කථා කරන්න කරුණු නැද්ද? නමුත් ඇත්තටම සිදු ෙවලා
තිෙබන්ෙන් හැම අංශයකින්ම අපි ඉදිරියට ගමන් කරලා තිෙබන
එකයි. පත්තර ෙදකක තිෙබන කරුණු මත මුළු රටම, සමාජයම
එක තැනකට තල්ලු කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා උත්සාහ කළාට,
ඒක ඇත්ත ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා හිතන ෙද්ට වඩා ඇත්තක්
ඊට එහා තිෙබනවා. ඒ කාරණාව ෙත්රුම් ගන්ෙන් නැතිව අපි ෙම්
වාෙග් ෙදයක් කථා කිරීෙමන් වැඩක් නැහැ.
අද අෙප් හමුදාව පබලයි. ඒ වාෙග්ම හමුදාව විශාල වශෙයන්
විස්ථාපනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ හමුදාව තුළට අලුත් තරුණ
නිලධාරින් විශාල පිරිසක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. දැන් අෙප් හමුදාව
තුළ යුද්ධය තිෙබන කාලෙය් සිටි නිලධාරිනුත් ඉන්නවා. අලුත්
නිලධාරිනුත් ඉන්නවා. ඒ අනුව ඒ හමුදාව එක්තරා විධියක
පතිසංස්කරණවාදී
මාර්ගයක
ගමන්
කරනවා.
ගරු
කථානායකතුමනි, එෙසේ පතිසංස්කරණවාදී මාර්ගයක ගමන් කරන
ෙකොට අවශ ඉතා වැදගත් ෙදයක් තමයි විනය පවත්වා ගැනීම සහ
දැනුම ලබා දීම. ඒ ෙදකම අවශ යි. ෙසොල්දාදුවාෙග් ඉඳලා ඉහළම
නිලධාරියා දක්වා විනයක්, ඒ අධ ාපනයක්, දැක්මක් කියන ෙම්
අංග තුනම ඇති කිරීම ඉතාම වැදගත් කාර්යයක්. ඒ කාර්යය ඉතා
මැනවින් රාජ ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශය ඉටු
කරනවා. එහි ෙල්කම්තුමා ඒ විශාල කාර්යය තමන්ෙග් කාර්යයක්
හැටියට භාර අරෙගන ෙහොඳින් ඉටු කරනවා. ඒ නිසා ෙම් වැඩ
පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යෑම ඉතාම වැදගත් ෙදයක් කියලා මම
හිතනවා.
බිතාන "සැන්ඩ්හර්ස්ට්" වාෙග් විද ාපීඨවලින් පටන් අරෙගන
ෙලෝකයම ඇල්ලුවා. ෙලෝකයම අල්ලා ෙගන අධිරාජ යක් ෙගොඩ
නැඟුවා. අධිරාජ යක් ෙගොඩ නඟලා හිට්ලර් වාෙග් දරුණු
ඒකාධිපතිවාදිෙයකුට විරුද්ධව හමුදාව ෙමෙහයවලා ජයගහණය
කරන්න ඇත්ෙත් හමුදා විනය සහ පජාතන්තවාදී ගුණය ආරක්ෂා
කළ නිසායි. සමහර රටවල හමුදාව ඉන්නවා. නමුත් පජාතන්තවාදී
ගුණයක් නැහැ. අෙප් රෙට් හමුදාවට පජාතන්තවාදී ගුණය සහ
දැක්ම තිෙබනවා. ඉෙගනීම කියන්ෙන් ඒකයි. රටවල්වල හමුදාවට
දැක්මක් තිෙබන්න ඕනෑ වාෙග්ම, ඒ හමුදාවට පජාතන්තවාදී
ගුණගරුකභාවයකුත්, දැක්මකුත් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒක
උගන්වන්න පුළුවන් වන්ෙන්, රටක් ඇතුෙළේ අෙප් සමාජය පිළිබඳ
තිෙබන දැක්ෙමන් කියන එකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක්
කරන්න කැමැතියි.
අද අෙප් ආරක්ෂක හමුදා රටට සුවිශාල ෙසේවාවක් කරනවා.
රජෙය් සංවර්ධන කියාවලියට අද ඔවුන් උර ෙදනවා. ඒ ෙද්වල්
ඔවුන් ආරක්ෂා කරනවා; රැක බලා ගන්නවා, ගරු
කථානායකතුමනි.
ෙම් ඔක්ෙකොම ඇති වුෙණ් එක කාරණාවක් නිසයි. ඒ තමයි
විනය. විනය ෙනොෙව් නම් ෙකොයි ෙවලාවකවත් එය ෙමෙලස ඉටු
වන්ෙන් නැහැ. මීට වඩා කථා කරන්න ඕනෑ නැහැ කියා මම
හිතනවා.
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ගරු කථානායකතුමනි, ඉතාම වැදගත් වැඩ පිළිෙවළක්
ඉදිරියට ෙගන යාමට ඒ හරහා අෙප් හමුදාවන්ෙග්
ගුණාත්මකභාවය වැඩි කිරීමට සහ ඔවුන්ෙග් නායකත්ව හැකියාව
වැඩි කිරීමට, ෙපෞරුෂත්වය ඇති කිරීමට, පජාතන්තවාදී
දැක්මකින් යුතුව අවංක නිලධාරින් බවට ඔවුන්ට පත් ෙවන්නට
හැකියාව ලැෙබන විධියට ඉදිරිපත් කර ඇති ෙමම
සංෙශෝධනයන්ට එකඟත්වය පළ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය
අවසන් කරනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඊ ළඟට ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා.
ඊට ෙපර, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමියෙග් නම මූලාසනය
සඳහා ෙයෝජනා කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා.

ගරු එස්.බී.
අමාත තුමා)

දිසානායක

මහතා

(උසස්

අධ ාපන

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - உயர் கல்வி அைமச்சர்)

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

ෙම් අවස්ථාෙව් "ගරු ශියානි විෙජ්විකම
මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

මන්තීතුමිය

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, ගරු
ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி)
யாணி விேஜவிக்கிரம அவர்கள்
தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. (MRS.)
SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මම ෙම් ගැන
ෙල්කම්තුමාටත් දැනුම් දුන්නා. පක්ෂ නායක රැස්වීමට ෙගොස්
පැමිණියාට පසු මෙග් කථාව කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්නය
කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. [බාධා කිරීමක්] මා කථාව කර ෙගන
යන්නම්. [බාධා කිරීමක්] අපි ෙමෙහේ තියලා පක්ෂ නායක
රැස්වීෙම් සාකච්ඡාවට එතුමන්ලා ෙමොනවා ගනියිද දන්ෙන් නැහැ.
ඒකයි, පශ්නය.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු කරු ජයසූරිය මන්තීතුමා.
[අ.භා. 2.34]

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා
(மாண் மிகு க

ஜயசூாிய)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ශීමත් ෙජෝන් ෙකොතලාවල
ආරක්ෂක විද ා පීඨය සම්බන්ධෙයන් අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන
රාජ
ආරක්ෂක ෙසේවා අණ සහ මාණ්ඩලික විද ාලය

1199

2013 ජූනි 20

(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ගැන අපිට කිසිම විවාදයක් නැහැ.
COPE එක ඉදිරියට එහි පධාන නිලධාරින් පැමිණියා. එදා ෙම්
කියාදාමය සහ එහි කියාකාරීත්වය ඉතාම උසස් මට්ටමින් තිෙබන
බව අපි දුටුවා. ශීමත් ෙජෝන් ෙකොතලාවල මැතිතුමා තම ඉඩම
පරිත ාග කිරීෙම්දී, එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වුණා විනය ගරුක
හමුදාවක් ඇති කරන්න; විනය ගරුක නිලධාරින් ඇති කරන්න.
එතුමාෙග් බලාෙපොෙරොත්තු ෙමම විද ා පීඨය මඟින් ඉෂ්ට ෙවයි
කියා හිතුවා. ලංකාෙව් අපි එතුමාට සලකන්ෙන් ෙම් රෙට් ජීවත්
වුණු කීර්තිමත් හමුදා නිලධාරිෙයක්; මහත්මෙයක් හැටියටයි.
එෙහම නැත්නම්, an officer and a gentleman හැටියටමයි.
එෙසේ කියන ගමන් ෙම් රෙට් ආරක්ෂක ෙසේවාවල පිරිහීම
සම්බන්ධෙයන් අපිට කනගාටුෙවන් වුවත් කථා කරන්න සිද්ධ
ෙවලා තිෙබනවා. රාජ ෙසේවය තුළ, ෙපොලීසිය, අධිකරණය
ඇතුළු සෑම ක්ෙෂේතයකම ෙම් බිඳ වැටීම අපි දකිනවා. 1972
ෙසෝල්බරි ආණ්ඩුකමය අෙහෝසි වීමත් සමඟ මහා බිඳ වැටීමක
ආරම්භය අපි දැක්කා. ඉන් පසුව ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් ඇති
වුණා. ෙකොතරම් දුරට පිරිහිලාද කියනවා නම් අද පත්වීම් ෙදන්ෙන්
උසස් වීම් ෙදන්ෙන් අරලියගහ මන්දිරෙය්. දහහත්වන ආණ්ඩුකම
ව වස්ථා සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් වුෙණ් 2001 දියි. ඒ අවස්ථාෙව්දී
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටි 224 ෙදෙනක් ඊට පක්ෂව ඡන්දය දුන්නා.
වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම අගාමාත තුමාත්,
කථානායකතුමාත්, විපක්ෂ නායකතුමාත් ඇතුළු ඒ සියලුම
ෙදනාම ඊට පක්ෂව ඡන්දය දුන්නා. 2002 මාර්තු 22 වන දා තමයි
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාව ඇති කෙළේ.
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාවට නිලධාරින් පත් කිරීෙම්දී එදා
අපිට අවශ ව තිබුණා කීර්තිමත් පුද්ගලයින් පස් ෙදෙනක් ෙතෝරා
ගන්න. කීර්තිමත් පුද්ගලයින් පස් ෙදෙනක් ෙතෝරා ගැනීෙම්දී විවිධ
පශ්න ඇති වුණා. විෙශේෂෙයන්ම විවිධ ෙකොටස් නිෙයෝජනය
කිරීමට එදා ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වුණා. ඒ අය විවිධ ෙකොටස්
නිෙයෝජනය කළත් අවසානෙය්දී ඒ පස් ෙදනා කීර්තිමත්
පුද්ගලෙයෝ වුණා. ඒ නිසා මම ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන්
කියනවා, එදා ඇති කළ ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාව තුළින් නිදහස්
හා ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා -රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව,
ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව, අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාව වාෙග් ෙකොමිෂන් සභා- ඇති කරන්න පුළුවන් වුණ බව.
ඉන් පසු එහි පතිඵල අපි දුටුවා. නමුත් 2005 මාර්තු 22 වනදා එහි
නිල කාලය අවසන් වුණා. කනගාටුෙවන් වුවත් සඳහන් කරන්න
ඕනෑ, ඊට පස්ෙසේ ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාව ඉදිරියට
ෙගනියන්නට ආණ්ඩුවට ඕනෑකමක් තිබුෙණ් නැහැයි කියන එක.
දහවැනි සාමාජිකයා පත් කර ගැනීෙම්දී විවිධ බාධා පැමිණුනා. මට
මතකයි අපි උසාවි ගිය අවස්ථාෙව්දී හිටපු අග විනිශ්චයකාරතුමා ගරු සරත් එන්. සිල්වා මැතිතුමා- කිව්වා, "ෙම්ක අපට විසඳන්න
පුළුවන්
පශ්නයක්
ෙනොෙවයි,
ඔබතුමන්ලා
ගිහිල්ලා
දියවන්නාෙවන් විසඳා ගන්න." කියලා. ෙමොකද, ෙමතැනදී අවශ
වුෙණ් රජෙය් ඕනෑකමට ෙම්ක ඉස්සරහට ෙගන යන්න. නමුත් අපි
එදා දුටුවා, රජය දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය
ෙදස බැලුෙව් වපර ඇහැකින් බව. එදා රජය හිතුවා, දහහත්වන
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය තුළින් අපි විධායකෙය් බලතල
යම් කිසි විධියකට අඩු කරන්න උත්සාහ කරනවා කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම මම ෙමතැනදී
දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනෙය් ඉතිහාසය ගැනත්
සඳහන් කළ යුතුයි. 1998 ෙම් රෙට් පැවැති වයඹ පළාත් සභා
මැතිවරණය ලංකා ෙද්ශපාලන ඉතිහාසෙය් විශාල කළු ලපයක්
ඇති වුණු අවස්ථාවක්. ඒ අවස්ථාෙව් ඇති වුණු සිද්ධීන් ගැන මම
පුන පුනා කියන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ෙම්
රෙට් ජනතාව ඉතිහාසය දන්නවා. මිනිස්සුන්ට ෙවඩි තිබ්බා, කකුල්
කැඩුවා, ඔළු පැලුවා, ෙගවල් පිච්චුවා, රස්සාවලින් ෙනරපුවා. මට
මතකයි ඡන්ද කාලෙය් අෙප් වැෙඩ් හැමදාම කුරුණෑගල ඉඳලා
රාති 12.00ට, 1.00ට, 2.00ට ඉස්පිරිතාෙලට යන එකයි. ඔළු
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පැලුවාම ඒ මිනිස්සුන්ව බලන්න යනවා. ඊට පස්ෙසේ රෙට් විශාල
හඬක් ඇති වුණා. ආගමික නායකයින්ෙගන්, ඒ වාෙග්ම සිවිල්
සමාජෙයන්, මාධ ෙයන්, ඒ සෑම අංශයකින්ම එදා ෙම් ඉල්ලීම
ආවා, ෙම් විධියට ෙද්ශපාලනය කරන්න බැහැ, ඒ නිසා ෙම් රාජ
ආයතන නිර්ෙද්ශපාලනීකරණය කළ යුතුයි කියලා. අන්න ඒෙක්
පතිඵලයක් වශෙයන් තමයි එදා ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු
කරන්න ෙද්ශපාලනඥයන් වශෙයන් අපටත් සිදු වුෙණ්. මට
මතකයි ඒ අනුව විපක්ෂ නායකතුමා 1998 සැප්තැම්බර් 17වැනිදා
ශී ලංකා පදනම් ආයතනෙය්දී එදා "Citizens Consultation on
Free and Fair Elections and Depoliticization of Key
Institutions" කියලා ආයතනයක් ඇති කළා. එදා අපට පුළුවන්
වුණා, සමාජෙය් විවිධ ක්ෙෂේතවල පුද්ගලයින් ඒකට සම්බන්ධ කර
ගන්න. ඒක ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දී විපක්ෂ නායකතුමා විසින්
කරපු කථාෙව් වැදගත් ෙකොටසක් මම සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒක
වර්තමානයටත් බලපවත්වන නිසා මම ඒ ෙකොටස කියවන්න
කැමැතියි. "This is a critical moment in the history of our

country. The future of democracy and the multi-party
system is under threat. Restoring public confidence in the
electoral process has become an urgent necessity. I
propose to convene the Citizens Consultation on Free and
Fair Elections and Depoliticization of Key Institutions in
our country for the establishment of an Independent
Election Commission, an Independent National Police
Commission, and an Independent Public Service
Commission. This Consultation will be an ongoing
process. A non-partisan committee will be appointed to
facilitate the process and report to the plenary, which will
be convened at the end of November, 1998."
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මම සඳහන් කළ පරිදි ෙම්ක
ඉතිහාසගත විය යුතුයි. ෙමතැනදී Plenary Committee එකක් පත්
කළා. එහි සාමාජිකයන් වශෙයන්, Movement for the Defence
of Democratic Rights කියන ආයතනෙය් විමල් පනාන්දු මහතා,
ඒ වාෙග්ම ඔස්වල්ඩ් ෆර්ත් පියතුමා, ජනාධිපති නීතිඥ ඒ.එල්.එම්.
හෂීම් මහතා, ජානකී ගුණවර්ධන මහත්මිය, ෙක්. විග්ෙන්ස්වරන්
මහතා, ෙක්. රාජපුවෙන්ස්වරන් මහතා, ඒ වාෙග්ම එයාර් වයිස්
මාෂල් හැරී ගුණතිලක මහතා සහ වී.ෙක්. වල්සන් යන අය පත්
වුණා. ෙකොළඹ නගරාධිපතිවරයා හැටියට මම එහි සභාපතිත්වය
දැරුවා.
ඒ වාෙග්ම ෙමය සකස් කිරීම සඳහා පත් කළ Drafting
Committee එකට කීර්තිමත් රාජ ෙසේවකෙයකු වූ ෙක්.එච්.ෙජ්.
විජයදාස මැතිතුමා, බැඩ්මන් වීරෙකෝන් මැතිතුමා, වර්තමාන
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මැතිතුමා,
අභාවපාප්ත ෙමොනිකා රුවන්පතිරණ කිවිඳිය, ඒ වාෙග්ම හිටපු
Auditor-General ඩී.එස්.එස්. මායාදුන්ෙන් මැතිතුමා, ඒ.එල්.එම්.
තංගෙව්ල් මහතා, හිටපු සිවිල් නිලධාරි ඩබ්ලිව්.ඩී. අයිලප්ෙපරුම
මැතිතුමා, හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම් ඔස්ටින් පනාන්දු මහතා, ඒ
වාෙග්ම ෙමල්වින් විෙජ්ෙසේකර මහතා, -ඔහුත් රාජ ෙසේවකෙයක්ජනාධිපති නීතිඥ ෂිබ්ලි අසීස් මහතා, හිටපු ෙපොලිස්පති ආනා
ෙසෙනවිරත්න මහතා, ඒ වාෙග්ම OPA සභාපති හැටියට එල්ෙමෝ
ෙපෙර්රා මහතා, ස්වර්ණා ඔෙබ්ෙසේකර මහත්මිය සහ මාර්ග
ආයතනෙය් කිංස්ලි ෙරොදිෙගෝ මහතා යන අය පත් වුණා. ඒ අය
දීර්ඝ විවරණයකින් පස්ෙසේ ඉතාමත්ම වටිනා ෙයෝජනාවලියක් එදා
ඉදිරිපත් කළා.
ඒ ෙයෝජනාවලිය තුළින් වැඩදායි, ඒ වාෙග්ම ආදර්ශවත්
විධියට කියා කරන්න පුළුවන් දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා
සංෙශෝධනයක් ෙම් රෙට් බිහි වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි, දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය
තුළින් විධායකෙය් තිබුණු අසීමිත බලතල, එහි තිබුණු ඒකාධිපති
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ස්වරූපය යම් ආකාරයකින් පාලනය කිරීමට හැකි වුණා. මට
මතකයි ඒ සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව්දි අපට හමු වුණු
සාර්ක් කලාපෙය් නීති විශාරදයන් ඒ දහහත්වන ආණ්ඩුකම
ව වස්ථා සංෙශෝධනය ආදර්ශයක් වශෙයන් ගත්තා. ඒ ගැන
ෙබොෙහොම ඉහළ මට්ටමින් සමහර නීති වාර්තාවල සඳහන් වනවා
අපි දැක්කා. විෙශේෂෙයන්ම පාකිස්තානය, බංගලාෙද්ශය වාෙග්
ජනාධිපතිවරුන් විසින් පාලනය වන රටවල ෙම් සංෙශෝධනය
ආදර්ශවත් ෙලසින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ අය හඳුන්වා
දුන්නා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන්
කරන්න ඕනෑ, දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනෙය්
විවිධ අඩු පාඩු තිබුණා කියලා කථාවක් තිබුණ බව. ඒක මා
පිළිගන්නවා. ඒ අඩු පාඩු ගැන මා පසුව කථා කරන්නම්. නමුත් අපි
දුටුවා ඒ සංෙශෝධනෙයන් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් රාජ ෙසේවකයන්ට
තමන්ෙග් රැකියාෙව් ෙගෞරවය ආරක්ෂා කර ෙගන කටයුතු
කරන්න පුළුවන් වුණ බව. ඒ වාෙග්ම ෙපොලිස් නිලධාරින්ට
තමන්ෙග් නිල ඇඳුෙම් ෙගෞරවය ආරක්ෂා කර ගනිමින් කටයුතු
කරන්න පුළුවන් වුණ බව. ඒ වාෙග්ම අධිකරණ කටයුතුවලට
කරන ඇඟිලි ගැසීම්, බලපෑම් නැති වුණ බව. ඒ තුළින් ෙම් රෙට්
යහපාලනයක් ඇති වීෙම් මූලික කටයුතු ආරම්භ වුණ බව අපි
දැක්කා. ඒ වාෙග්ම මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට් සිවිල්
සමාජය මුල් වී ඇති කළ පළමුවැනි කියාදාමය එය බව. එදා
සමාජෙය් හිටපු පවීන පුද්ගලෙයෝ ඒකට දායක වුණා. ඒ අය
ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු අද ජීවතුන් අතර නැතත් මා හිතුවා ඔවුන්ෙග්
නම් කීපයක් සඳහන් කරන්න ඕනෑ කියලා. ෙමොකද, මට මතකයි
එදා හලාවත සිටි රදගුරුතුමා -දිවංගත අතිඋතුම් ෙද්වධර්මාචාර්ය
පෑන්ක් මාකස් පනාන්දු රදගුරුතුමා- ෙම් ගැන විෙශේෂ උනන්දුවක්
දැක්වූවා. අපව නිතරම ෙම් සම්බන්ධව දිරිමත් කළා. ඒ වාෙග්ම
වික්ටර් අයිවන් වැනි මාධ ෙව්දින්, තිස්ස බාලසූරිය පියතුමා වැනි
අය, කලාකරුවන්, ඒ වාෙග්ම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙම්
සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ උනන්දුවක් දැක්වූවා. එදා ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුෙණ් විමල් වීරවංශ මැතිතුමා තමයි ෙම් සම්බන්ධෙයන්
නිතරම නිෙයෝජකත්වය දැරුෙව්. ඒ සියලු ෙදනාෙග් උපෙදස්
අරෙගන, සති ගණන්, මාස ගණන් ෙම් ගැන කථා කරලා අපට එය
කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වාෙග්ම වෘත්තීයෙව්දින්ෙග් සංගමෙය් OPA - ෙල්කම්වරෙයකු වුණු ජූඩ් මුණසිංහ මැතිතුමාත් විශාල
ෙසේවාවක් කළා. මා ඒවා සඳහන් කෙළේ ෙමොකද, ඒ නම් අපි අමතක
කළ යුතු නැහැ. ඔවුන් ඒවා ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් කළ ෙද්වල්. අද රෙට්
හැම තැනම දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ගැන
කථා කරන ෙකොට තිෙර් පිටු පස ඉඳලා ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කළ
පුද්ගලෙයෝ ගැන අපි සඳහන් කළ යුතුයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, දහහත්වන ආණ්ඩුකම
ව වස්ථා සංෙශෝධනය ආණ්ඩුවට ඉදිරිපත් කෙළේ ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුණ. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ආණ්ඩුවත් සමඟ සහෙයෝගිතා
ගිවිසුමක් ඇති කරපු අවස්ථාෙව් මට මතක විධියට තිබුණු එක
ෙකොන්ෙද්සියක් තමයි දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා
සංෙශෝධනය ෙගෙනන එක. ඒ අනුව එදා දහහත්වන ආණ්ඩුකම
ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගන ඒෙම්දී ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ
විශාල කියාදාමයක් කළා. මා හිතන හැටියට ඒ ෙගෞරවය අපි ඒ
අයට පිරිනමන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම කියන්න ඕනෑ ඒ
සංෙශෝධනෙයන් තමන්ෙග් බලය අඩු වීමට, තමන්ට යම් කිසි
සීමාවන් පැනෙවනවා කියලා දැන ෙගනත් හිටපු ජනාධිපති
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය ඒකට එකඟ වුණා.
ඒකත් අපි අගය කරන ෙදයක්. ඒ සංෙශෝධනය තුළින් අපට
පුළුවන් වුණා සමාජෙය් තිබුණු විශාල අඩු පාඩු නවත්වා ගන්න.
විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් ෙසේවෙය් තිබුණු, ෙපොලීසියට තිබුණු, ඒ
වාෙග්ම මැතිවරණ කාලෙය් තිබුණු හුඟක් ඇඟිලි ගැසීම්
නවත්වන්න පුළුවන් වුණා. මට මතකයි හිටපු මැතිවරණ
ෙකොමසාරිස්තුමා සඳහන් කළා, එතුමාෙග් ජීවිත කාලෙය් දුටු
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ෙහොඳම, පිරිසිදු මැතිවරණය 2004 තිබුණු මැතිවරණය කියලා. ඒ
විධියට හුඟක් ෙද්වල් සිදු වුණා.
දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනෙය් අඩු පාඩු
තිෙබනවා කියලා හුඟ ෙදෙනකු කිව්වා. ඒ වාෙග්ම රජෙයන් හැම
ෙවලාෙව්ම කිව්ෙවත් ඒෙක් අඩු පාඩු තිෙබනවා; අපි ඒක ෙවනස්
කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒ නිසා අපට මතකයි ෙම් ගැන
ෙයෝජනාවක් අපි රජයට ඉදිරිපත් කළාම, 2006 ජූලි 18 වැනිදා
කැබිනට් අනුකාරක සභාවක් පත් කළා ඩිව් ගුණෙසේකර
මැතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන්. ඒෙක් මමත් සාමාජිකයකු
වශෙයන් හිටියා. අපට පුළුවන් වුණා ඉතා ඉක්මනින් දහහත්වන
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනෙය් තිබුණු සියලුම අඩු පාඩු
හඳුනා ගන්න. ඒවා සියල්ලම හඳුනා ෙගන, ඊට පිළියම් ෙයොදලා,
අදාළ කමිටුවල හිටපු සියලු ෙදනා සහ නිදහස් ස්වාධීන
ෙකොමිෂන්වල සාමාජිකවරු, සභාපතිවරු හා විෙශේෂඥවරු
ෙගන්වලා උපෙදස් අරන් අපට පුළුවන් වුණා අවුරුදු ෙදකක් වැනි
කාලයක් තුළ අඩු පාඩු නැති දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා
සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වාර්තාව මා ළඟ දැනටත්
තිෙබනවා.
මම දන්නා විධියට ෙම්ක බලන්නවත් රජයට ඕනෑ කමක්
තිබුෙණ් නැහැ. ඒක ඉතාම කනගාටුදායක සිද්ධියක්. ඒ නිසා
දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය බිඳ වැටීම පිළිබඳව
අපි ෙකළින්ම ඇඟිල්ල දිගු කරන්ෙන් රජයටයි. රජයට ඕනෑකමක්
තිබුෙණ් නැහැ. දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය
ෙගන ඒම තුළින් දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය
සම්පූර්ණෙයන් විනාශ වුණා. මම හිතන්ෙන්, දහඅටවන
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගන ඒම පජාතන්තවාදය ගරු
කරන කිසි ෙකෙනක් එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ කියලායි. රජය ඒ
ගැන ලජ්ජා විය යුතුයි.
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයට තුෙනන් ෙදක
ලබා ගත්තු ආකාරය ගැන මම කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒ තුෙනන් ෙදක ගත්ෙත් ජනතා වරමකින්
ෙනොෙවයි. ඒක ඉතාම වැදගත්. ජනතා වරමකින් ලබා ගත්තු
තුෙනන් ෙදකකින් දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය
ෙගනාවා නම්, ඒ වාෙග්ම ජනමත විචාරයක් පවත්වලා ෙම්
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාවා නම් අපට
ඒ ගැන ෙවනම අදහසක් කියන්න තිබුණා. නමුත් ෙම්ක බලපෑම්
කරලා, තර්ජනය කරලා ගත්තු දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා
සංෙශෝධනයක්. ඒ නිසා අපි කියන්ෙන්, ෙම් රෙට් පිරිහීමට ඒක
පධාන ෙහේතුවක් වුණා කියලායි. ඊට පස්ෙසේ අපි දුටුවා, රාජ
ෙසේවයට නිලධාරින් පත් කිරීෙම්දී ඒ පත් කිරීම් කරන ආකාරය. ඒ
සඳහා සුදුසු පුද්ගලයන් ෙනොෙවයි පත් කරන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

තව විනාඩියක කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්, ගරු මන්තීතුමා.

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා

(மாண் மிகு க

ஜயசூாிய)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමයනි, මට මිනිත්තු ෙදකක්
ෙදන්න. ඒ නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී නැවත වරක් රජයට
කියන්ෙන් ෙම් දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ගැන
අවධානය ෙයොමු කරලා මීට පස්ෙසේ මැතිවරණයක් තිෙබනවා නම්,
උතුෙර් මැතිවරණ පවත්වනවා නම්, ෙවනත් තැන්වල මැතිවරණ
පවත්වනවා නම් ඒක දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා
සංෙශෝධනයට අනුව තියන්න කියලායි. එෙහම නැතුව තිෙයන
කිසිම මැතිවරණයක් මම විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ, සාධාරණ
මැතිවරණයක් ෙවයි කියලා. අපි දකිනවා, සෑම මැතිවරණයකින්ම
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රජය මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කරන ආකාරය. ඒ වාෙග්ම
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාෙග් නීති උල්ලංඝනය කරනවා.
අවසාන වශෙයන් මා කියා සිටින්ෙන් ෙමයයි. ෙම් දහහත්වන
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය නැතුව ෙම් රෙට් මැතිවරණයක්
පවත්වනවා නම් ඒ මැතිවරණය නිදහස් හා සාධාරණ
මැතිවරණයක් කියලා ෙම් මුළු ෙලෝකයම පිළිගනීවි කියලා මම
නම් විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 2.50]

ගරු ආචාර්ය සරත් වීරෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத்

ரேசகர)

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, රාජ ආරක්ෂක ෙසේවා අණ
සහ මාණ්ඩලික විද ාලය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ගැන
කථා කරන ෙකොට වසර 39ක් හමුදාෙව් සිටි පුද්ගලෙයකු හැටියට
මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන සතුටු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් පළමුෙවන් කථා කරපු ගරු මන්තීතුමා රාජ
ආරක්ෂක ෙසේවා අණ සහ මාණ්ඩලික විද ාලය (සංෙශෝධන)
පනත් ෙකටුම්පත ගැන ෙනොෙවයි කථා කෙළේ. ඔහු කථා කෙළේ ෙම්
රෙට් අපරාධ ගැනයි. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධෙයනුත් වචනයක්
ෙදකක් කථා කරමින් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ගැන කථා කරන්න මා
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ඇත්ත වශෙයන්ම රෙට් අපරාධ සිදු ෙවනවා. එදත් සිදු වුණා.
අදත් සිදු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අද තිෙබන ෙවනස තමයි අපරාධ සිදු
ෙවන ෙකොට අෙප් රජය විසින් ඒ අපරාධ කරන සියලුම අයට
නීතිමය පියවර ගන්නා එක. ඒ අපරාධකරුවා එෙහම නැත්නම් ඒ
චූදිතයා පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරෙයකු ෙවන්න පුළුවන්, එෙහම
නැත්නම් පළාත් සභා මන්තීවරෙයකු ෙවන්න පුළුවන්, එෙහම
නැත්නම් නිෙයෝජ
ෙපොලිස්පතිතුෙමකු නැත්නම් උසස්
නිලධාරිෙයකු ෙවන්න පුළුවන්, හමුදා නිලධාරිෙයකු ෙවන්න
පුළුවන්, ඒ වාෙග්ම විනිශ්චයකාරවරෙයකු වුණත් ෙවන්න පුළුවන්.
ඒ ඕනෑම තරාතිරෙම් පුද්ගලෙයකු අපරාධයක් කළාම ඔවුන්ව
නීතිය හමුවට පමුණුවන එක තමයි අෙප් රජෙය් තිෙබන
විෙශේෂත්වය. අපි දන්නවා, විනිශ්චයකාරතුෙමක් දූෂිත කියාවක් අල්ලස් ලබා ෙගන- කර තිෙබනවාය කියලා ෙචෝදනාවක් තිෙබන
බව. ඒ ෙචෝදනාව සම්බන්ධෙයන් ඔහුට එෙරහිව අද නඩු මාර්ගයට
නැත්නම් නීතිමය පියවර ෙගන යන කියාදාමයක් තිෙබනවා.
නමුත් එදා අපි දන්නවා, විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් නිවාසවලට ගල්
පහාර එල්ල කරලා, ඔවුන්ට විශාල වශෙයන් අවමානයක් කළාම
ඒකට වැරදිකරු වූ ෙපොලිස් නිලධාරියාෙග් දඩය ආණ්ඩුව විසින් රජය විසින්- ෙගවලා එම නිලධාරියාට උසස් වීමක් පවා ලබා
දුන්නු බව. ඒක අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතාම කනගාටුෙවන් වුවද
සිහි කළ යුතුයි. ඒ වාෙග් රජයක හිටපු මැති, ඇමතිවරුන් තමයි අද
ෙම් වාෙග් ෙචෝදනාවක් අපට කරන්ෙන්. ෙසොත්ති උපාලි කියන ඒ
දරුණු ගණෙය් අපරාධකරුවා එදා ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිෙග්
කාර්යාලයට පැමිණිලා පිස්ෙතෝලය ඔහුෙග් ෙම්සය මත තබලා
ස්ථානාධිපතිෙග් පුටුෙව් වාඩි ෙවලා තමයි ඔහුෙග් අෙනක් කටයුතු
කරන්ෙන්. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි එදා රෙට් තිබුෙණ්.
ෙගෝනවල සුනිල් කියන ඒ දරුණු අපරාධකරුවා එදා හිටපු පබල
ෙද්ශපාලනඥෙයකුෙග් කාර් එෙක් ඉදිරිපස අසුෙන් තමයි වාඩි
ෙවලා ගමන් ගත්ෙත්. ඒ වාෙග්ම තමයි ඔහු දූෂණ කියාවලට,
මිනීමැරුම්වලට ෙයොමු ෙවලා තිබුණත් සිරෙගයි දඬුවම් විඳිමින්
සිටියදී ඔහුට රජය -ජනාධිපතිතුමා- අභය දානය දුන්නා සමාව දීලා
සිපිරි ෙගයින් එළියට ගත්තා. ෙම් වාෙග් කටයුතු කරපු එක්සත්
ජාතික පක්ෂයට රෙට් අපරාධ ගැන කථා කරන්න සදාචාරාත්මක
අයිතියක් තිෙබනවාද කියන පශ්නය ෙමතැනදී මතු ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඊනියා සාම ගිවිසුම අත්සන්
කරන ෙකොට මා සිටිෙය් උතුරු පෙද්ශෙය් නාවික ආඥාපති
හැටියටයි. මම දන්නවා ඒ සාම ගිවිසුම තුළින් එල්ටීටීඊ සංවිධානය
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විවිධ ක්ෙෂේතවල ෙමොන තරම් ශක්තිමත් වුණාද කියලා. ඔවුන්
ආර්ථික වශෙයන් ශක්තිමත් වුණා; සමාජයීය වශෙයන් ශක්තිමත්
වුණා; ෙද්ශපාලනික වශෙයන් ශක්තිමත් වුණා. ඒ වාෙග්ම ඔවුන්
යුදමය වශෙයන් ශක්තිමත් වුණා. ආර්ථික වශෙයන් ශක්තිමත්
වුෙණ් ෙකොෙහොමද? "ඒ-9" පාෙර් යන එන අයෙගන් දින පතා
අඩුම ගණෙන් රුපියල් මිලියන 10ක්-15ක් අතර මුදලක් ඔවුන්
එකතු කළා. එතෙකොට අපට හිතා ගන්න පුළුවන් ඒ වසර කීපය
තුළදී ෙමොන තරම් විශාල ධනස්කන්ධයක් ඔවුන් තමාෙග් යුදමය
කටයුතු සඳහා එකතු කර ගන්න ඇද්ද කියලා. සමාජයීය වශෙයන්
ශක්තිමත් වීම ගැන කිව්ෙවොත්, සාම ගිවිසුම මඟින් ඔවුන්ට ලැබුණු
අසීමිත නිදහස නිසා ඔවුන් යාපනය අර්ධද්වීපයට පැමිණිලා සෑම
දවිඩ නිවාසයකටම ෙගොසින් එහි සාමාජිකයන්ෙගන් එක් ෙකනකු
ෙහෝ ෙදෙදනකු තමාෙග් සංවිධානයට බෙලන් බඳවා ගත්තා.
ඒෙකන් ෙත්ෙරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඊළම සඳහා සටන් කිරීමට
එල්ටීටීඊ සංවිධානය පමණක් ෙනොව සමස්ත ෙදමළ ජනතාවම
ෙයොමු කරන උපකමයක් හැටියට තමයි ඔවුන් ඒ ෙද් කෙළේ.
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන විරුද්ධවාදින් සියලු ෙදනා ම්ෙල්ච්ඡ ෙලස
ඝාතනය කළා සාම ගිවිසුම පැවැති අවස්ථාෙව්දී. එෙහම කරලා
තමයි ඔවුන් ෙද්ශපාලන වශෙයන් ශක්තිමත් වුෙණ්. ඔවුන් යුදමය
වශෙයන් ශක්තිමත් වූ හැටි මම දන්නවා. ෙකොළඹ සිට කන්ෙට්නර
පිටින් අවි ආයුධ අරෙගන ගියා. ගුවන්විදුලි සම්ෙපේෂණාගාර
අරෙගන ගියා. මිනිසුන් බඳවා ගත්තා. ළමයින් බඳවා ගත්තා.
පුහුණු කළා. යුද උපකම ඉගැන්නුවා. ෙම් ආකාරෙයන් යුදමය
වශෙයනුත් ඔවුන් ශක්තිමත් වුණා. ඔවුන් ෙම් හතර ආකාරෙයන්,
එනම් ෙද්ශපාලන වශෙයන්, ආර්ථික වශෙයන්, සමාජයීය
වශෙයන් සහ යුදමය වශෙයන් ශක්තිමත් වූ නිසා තමයි අපට ෙම්
යුද්ධය පහසුෙවන් ජයගහණය කරන්න බැරි වුෙණ් මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමියනි. ඉතා අපහසුෙවන් තමයි අතිගරු මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා රට එක් ෙසේසත් කෙළේ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, රට එක් ෙසේසත් කිරීම ගැන
කථා කරන ෙකොට අපි ඉතිහාසයට යා යුතුයි. අවුරුදු 2,500ක
ලිඛිත ඉතිහාසයක් තිෙබන; අභිමානවත් ලිඛිත ඉතිහාසයක්
තිෙබන රටක් අෙප් රට. ඒ ඉතිහාසය තුළ රට එක් ෙසේසත් කරපු
රජවරු කීප ෙදෙනක් සිටියා. ඉස්සර ෙවලාම, දුටුගැමුණු
රජ්ජුරුෙවෝ එළාර සමඟ සටන් කරලා අෙප් රට එක් ෙසේසත් කළා.
නමුත් එළාර රජ්ජුරුෙවෝ පාන්ත රජ ෙකෙනකු පමණයි
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. එළාර රජ්ජුරුවන්ට දකුණු
ඉන්දියාෙවන්, ෙචෝළයන්ෙගන්, පාණ්ඩ යන්ෙගන් ආධාර
ලැබුෙණ් නැහැ. දුටුගැමුණු රජතුමා යුද්ධ කෙළේ එළාර රජතුමාෙග්
ෙසේනාව සමඟ පමණයි. ඊට පස්ෙසේ I වැනි විජයබාහු
රජ්ජුරුවන්ෙග් කාලෙය් ෙචෝළයන් සමඟ සටන් කරන ෙකොට ඒ
ෙචෝළයන්ට දකුණු ඉන්දියාෙවන් ආධාර ලැබුණා. දකුණු
ඉන්දියාෙව් හිටපු ෙචෝළයන් සහ පාණ්ඩ යන් කියන
ෙදෙගොල්ලන්ම ෙමෙහේ හිටපු ෙචෝළ රජ්ජුරුවන්ට, ඒ ෙචෝළ
ෙසේනාවන්ට වකව ෙනොව ඍජුවම සහාය දුන්නා. ඒ නිසා I වැනි
විජයබාහු රජ්ජුරුවන්ට ඉතා අමාරුෙවන් තමයි රට එක් ෙසේසත්
කරන්න පුළුවන් වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම, දකුණු ඉන්දියාෙව් බලපෑම්
සමඟ තමයි I වැනි පරාකමබාහු රජ්ජුරුෙවෝත් රට එක් ෙසේසත්
කෙළේ. ඒ වාෙග්ම තමයි, අවසාන වශෙයන් මීට අවුරුදු 500කට
ඉස්සර ෙවලා VI වැනි පරාකමබාහු රජ්ජුරුෙවෝ රට එක් ෙසේසත්
කෙළේ. VI වැනි පරාකමබාහු රජ්ජුරුවන්ටත් ඒ යුද්ධය ජය ගන්න,
රට එක් ෙසේසත් කරන්න අපහසු වුෙණ් දකුණු ඉන්දියාෙව්
ෙචෝළයන් සහ පාණ්ඩ යන් එදා යාපනය අර්ධද්වීපෙය් රජ කරපු
ආර්ය චකවර්තිට සම්පූර්ණෙයන් සහෙයෝගය දුන් නිසායි. එතුමා
කල් යල් බලලා තමයි, එනම් ෙචෝළයන් සහ පාණ්ඩ යන් දකුණු
ඉන්දියාෙව් යුද වදිද්දී ඒ නිසි කාලය බලලා තමයි තමාෙග් පුතා වූ
සපුමල් කුමාරයා යාපනයට යවලා ආර්ය චකවර්තී ඝාතනය කරලා
රට එක් ෙසේසත් කෙළේ. ඒ එක් ෙසේසත්කම, ඒ ඉතිහාසය නැවත
වරක් පතිනිර්මාණය වුණා, අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතුමා
තමාෙග් සෙහෝදරයා වන ෙගෝඨාභය ෙසෙනවියා කල් යල් බලලා
වන්නියට යවලා පභාකරන් ඝාතනය කරලා -විනාශ කරලා- රට
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එක් ෙසේසත් කිරීම මඟින්. ඉතිහාසෙය් තිබූ එක් ෙසේසත් කිරීම් සමඟ
සංසන්දනය කරන ෙකොට අපට වැටෙහනවා අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙම් එක් ෙසේසත් කිරීම කෙළේ දකුණු ඉන්දියාෙව්
පමණක් ෙනොව බටහිර රටවලත් බලපෑම් මධ ෙය් බව.
එදා 1987 වඩමාරච්චි ෙමෙහයුෙම්දී ෙඩන්සිල් ෙකොබ්බෑකඩුව
ෙසෙනවියාෙග්ත්, විජය විමලරත්න ෙසෙනවියාෙග්ත් දෑස්වල
තිබුණු කඳුළු මා ෙහොඳට දැක්කා. වඩමාරච්චි ෙමෙහයුෙම්දී
පභාකරන් නමැති ඒ තස්තවාදි නායකයාව ඝාතනය කරන්න
ඔන්න ෙමන්න තිබියදී තමයි එදා හිටපු රාජ නායකයන්
ඉන්දියාෙව් තිබුණු බලපෑම්වලට යටත් ෙවලා, නිවට ෙවලා ඒ
සටන නැවැත්වූෙව්. එෙහම නැත්නම් එදා තමයි පභාකරන්ව
ඝාතනය කරන්න තිබුෙණ්. එදා පභාකරන් ඝාතනය කළා නම්
එදාට පසුව විනාශ වුණු සියලුම ෙද්ෙපොළ සහ ජීවිත අපට රැක
ගන්න තිබුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 2009 මැයි මාසෙය් 19වන දා
තමයි පභාකරන් ඝාතනය වුෙණ්. ඊට දවස් කිහිපයකට ඉස්ෙසල්ලා
ඉන්දියාවට වඩා බලගතු බටහිර රටවල්වලින් නිෙයෝජිතයන්
පැමිණියා. පංශෙයන් කුෂ්නර් පැමිණියා. එංගලන්තෙයන්
මිලිබෑන්ඩ් පැමිණියා. එම රටවල රාජ
නායකයන්ෙග්
නිෙයෝජිතයන් පැමිණ ඒ සටන සම්පූර්ණෙයන්ම නවත්වා
පභාකරන්ට අභය දානය ෙදන්න කිව්වා, රටින් පිටුවහල් කරන්න
කිව්වා. නමුත් ඔවුන්ට නිවට වන්ෙන් නැතුව, බියගුලු වන්ෙන්
නැතුව සටන ඉදිරියටම ෙගන ගියා. දකුණු ඉන්දියාෙවන් පමණක්
ෙනොෙවයි, බටහිර රටවලින් පවා පැමිණි බලපෑම් මධ ෙය් තමයි
පභාකරන් විනාශ කරලා ෙම් රට එක් ෙසේසත් කෙළේ. මා හිතන
හැටියට ෙමය අමරණීය අවස්ථාවක්. ෙම් රට එක් ෙසේසත් කළ
සියලුම රජවරුන්ට ෙගෞරවයක් සහිතව අපට කියන්න පුළුවන්,
ෙම් එක් ෙසේසත් කිරීම තුළ ඊට වඩා විෙශේෂත්වයක් දකිනවාය
කියන එක.
ෙම් රට එක් ෙසේසත් කරන්න උර දුන්නු එම නිලධාරින් ආරක්ෂක හමුදාවන් සහ ෙපොලීසිය- සම්බන්ධෙයන් තමයි, ෙම්
මාණ්ඩලික විද ාලය තිෙබන්ෙන්. එවන් නිලධාරින් පුහුණු කරන,
එවන් නිලධාරින් අභිෙපේරණය කරන ආයතනයක් හැටියට අපට
ෙම් මාණ්ඩලික විද ාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපි දන්නවා, ෙමොන වාෙග්
ෙදයකටද එදා බටලන්ද පසිද්ධ ෙවලා තිබුෙණ් කියලා. නමුත් අද
බටලන්ද පසිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් රාජ ආරක්ෂක අමාත ාංශය
යටෙත් පවතින, විශ්වවිද ාලයක් බඳු මාණ්ඩලික විද ාලය නිසායි.
එයට සම්බන්ධ වන සියලු ෙදනාටම ඉතා ෙහොඳ පුහුණුවක්, ෙහොඳ
අභිෙපේරණයක්, ඒකාබද්ධ ෙමෙහයුම් සම්බන්ධෙයන් ඉතා ෙහොඳ
දැනීමක් ලැෙබනවා. එම නිසා තමයි ඔවුන්ට එම උපාධිය
ලැෙබන්ෙන්.
අද අෙප් රට තුළ විනාශ කර තිෙබන්ෙන් ෙකොටියාෙග් වලිගය
පමණයි. තවම ෙකොටියාෙග් ඔළුව තිෙබන්ෙන් එංගලන්තෙය්; අත්
ෙදක තිෙබන්ෙන් පංශෙය් සහ ජර්මනිෙය්; කකුල් ෙදක
තිෙබන්ෙන් දකුණු ඉන්දියාෙව් සහ කැනඩාෙව්. එම නිසා එල්ටීටීඊ
සංවිධානය අන්තර්ජාතික වශෙයන් කියාත්මක වන තාක් කල්
අෙප් රෙට් සිටින ආරක්ෂක හමුදාවන් සීරුෙවන් තැබිය යුතුයි;
පුහුණු කළ යුතුයි; අභිෙපේරණය කළ යුතුයි. ඔවුන්ට සියලුම සටන්
උපකම සහ අනිකුත් ෙද්වල් ගැන ඉතාම ෙහොඳ නිසි අවෙබෝධයක්
දිය යුතුයි. ෙමම මාණ්ඩලික විද ාලය සාමූහික ෙමෙහයුම් ගැන
ඉතා ෙහොඳ පුහුණුවක් ලබා ෙදනවා; යුද උපකම ගැන ඉතා ෙහොඳ
පුහුණුවක් ලබා ෙදනවා; විෙද්ශීය සම්බන්ධතා ගැන ඉතා ෙහොඳ
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පුහුණුවක් ලබා ෙදනවා; ඒකාබද්ධ ෙමෙහයුම් ගැනත් ඉතා ෙහොඳ
පුහුණුවක් ලබා ෙදනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඕනෑම තස්තවාදියකු සමඟ සටන් කරන
ෙකොට යුද හමුදාව, නාවික හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාව අතර ඉතාම
ෙහොඳ අෙන ෝන අවෙබෝධයක් තිබිය යුතුයි. සියලුම හමුදා
නිලධාරින් එක තැනකට එකතු කළ හැකි ආයතනයක් තමයි ෙමම
මාණ්ඩලික විද ාලය. ෙමම මාණ්ඩලික විද ාලය තුළින් ඒකාබද්ධ
ෙමෙහයුම් ගැන ෙහොඳ පුහුණුවක් ලබා ෙදන ෙකොට ඔවුන් අතෙර්
ඉතා ෙහොඳ අෙන ෝන අවෙබෝධයක් ඇති වනවා. එතෙකොට
ෙකෙනක් අනතුරකට පත් වන ෙකොට තමන්ෙග් ජීවිතයත් පරදුවට
තබා අනික් හමුදාවල ඉන්න අය එම ස්ථානයට පැමිණ, ඒ අයට
සහෙයෝගය දීලා, එම ෙමෙහයුම සාර්ථක කර ගන්න ෙහොඳ
උනන්දුවක්, ෙහොඳ ෛධර්යයක් ඔවුන්ට ලැෙබනවා. ඒක තමයි
ෙමම මාණ්ඩලික විද ාලෙය් තිෙබන පධානතම අංගය.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපි දන්නවා, 1999 සිට
පශ්චාත් විද ාපති උපාධිය, ඒ කියන්ෙන් MSc උපාධිය ලැබුෙණ්
කැලණිය විශ්වවිද ාලයට අනුබද්ධිතවයි කියලා. ඊට පස්ෙසේ 2012
සිට ෙජනරාල් ශීමත් ෙජෝන් ෙකොතලාවල රාජ ආරක්ෂක
විශ්වවිද ාලයට අනුබද්ධිතවයි ෙමම උපාධිය පිරිනැමුෙණ්. අද
ෙමම පනත් ෙකටුම්පත තුළින් අපි සාකච්ඡා කරන්ෙන්ත්
කැලණිය විශ්වවිද ාලෙය් උප කුලපතිවරයා, ෙජනරාල් ශීමත්
ෙජෝන් ෙකොතලාවල රාජ ආරක්ෂක විශ්වවිද ාලෙය් උප
කුලපතිවරයා ෙලස ආෙද්ශනය කිරීම සම්බන්ධ වගන්ති ෙදකක්
සංෙශෝධනය කිරීම පිළිබඳවයි. තිවිධ හමුදාෙව් මධ ම ෙශේණිෙය්
සිටින නිලධාරින්, ෙපොලිස් නිලධාරින් සහ සිවිල් පරිපාලන
නිලධාරින් ෙමම පාඨමාලාව හදාරනවා.
ඉස්ෙසල්ලා කථා කළ අමාත වරයා කිව්වා වාෙග් යුද
හමුදාෙව් ෙම්ජර් නිලෙය් සිට ලුතිනන් කර්නල් නිලයට උසස්වීමට
ෙම් පාඨමාලාව ඇත්ත වශෙයන්ම පෙයෝජනවත් ෙවනවා. නාවික
හමුදාෙව් ලුතිනන් කමාන්ඩර් නිලෙය් සිට කමාන්ඩර් නිලයට
උසස් ෙවන්නට, ඒ වාෙග්ම ගුවන් හමුදාෙව් බලගණ තරාතිරෙම්
සිට වින් කමාන්ඩර් තරාතිරමට උසස් වීමට සහ ෙපොලිස්
නිලධාරින්ට සහ සිවිල් පරිපාලන නිලධාරින්ට මාණ්ඩලික
පත්වීම් ලබා ගන්නට ෙමම පාඨමාලාව ෙබොෙහෝ උදවු ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම ෙමහි
විෙශේෂත්වය තිෙබන්ෙන් ෙමම පාඨමාලාව හදාරන්නට විෙද්ශීය
රටවලින්ද පැමිණීමයි. අපි හමුදාෙව් සිටින විට ෙම් මාණ්ඩලික
විද ාලය තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් මාණ්ඩලික පාඨමාලාව හදාරන්නට
අපි විෙද්ශීය රටවලට ගියා. අදත් ඒ රටවල ඒ නිලධාරින් සමඟ
අෙප් සුහද සම්බන්ධයක් තිෙබනවා. අෙප් හමුදාමය කටයුතුවලට
ඒක ඉතාම අවශ වනවා. අද අෙප් රෙට් තිෙබන බටලන්ෙද්
මාණ්ඩලික
විද ාලෙය්
පාඨමාලාවට
බංග්ලාෙද්ශෙයන්,
ඉන්දියාෙවන්,
ඉන්දුනීසියාෙවන්,
මලයාසියාෙවන්,
මාල
දිවයිෙනන්, ෙන්පාලෙයන්, චීනෙයන්,
තායිලන්තෙයන්,
ඇෆ්ඝනිස්තානෙයන් සහ ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙයන් පවා
හමුදා නිලධාරින් සහභාගි වනවා. එෙසේ සහභාගි වීම තුළින්, - මම
ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා වාෙග්- අෙන ොන සුහදතාව, අෙන ොන
අවෙබෝධය අෙප් ලංකාෙව් හමුදාව සහ ඒ හමුදාවන් අතර ඇති
වනවා. ඒ අවෙබෝධය ඉදිරිෙය් රෙට් සාමයට සහ ෙලෝක සාමයට
ෙමන්ම අෙනක් සියලු කටයුතුවලටද ෙබොෙහෝ ෙසේ උපකාරී වනවා
කියන එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව් කියා සිටිය යුතුයි. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමියනි, දවිඩ ජාතික සන්ධානය අද අෙප් ආරක්ෂක
හමුදාවලට මඩ ගසමින් යන බව අපි දන්නවා.

There are false allegations being levelled at
international forums by the TNA to tarnish the image of
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the country and that of the security forces. The concerns
of the TNA, I view as contemptuous and hilarious
because their continuous, treacherous attempt is to paint a
wrong picture to undermine the economic development in
the country, dissuade investments, persuade tourists to
boycott the country, reduce volumes of international trade
and to strike at the root of the economy, which is vibrant
at the moment. So, I must ask the TNA which is now
shedding crocodile tears for these Tamil people, where
were they when the LTTE killed the Hon. (Dr.) Neelan
Tiruchelvam, the Hon. A. Amirthalingam, the Hon.
A.Thangathurai, the Hon. Lakshman Kadirgamar, the
Hon. V. Yogeswaran and his wife?
Also, they are finding fault with the army entering the
University of Jaffna. I must say that when I was in Jaffna
during the peace talks, the LTTE forcibly entered into the
Tamil schools, took out the children and utilized them for
their activities. When the principals were objecting, they
mercilessly assaulted them in front of the students. Where
was the TNA at that time?
In conclusion, Madam Presiding Member, I must say
that there is a Sloka in the Veda which differentiates man
from animal. I quote:
"ආහාර නිදා භය ෛමථුනංච
සාමාන ෙම් තත් පශුභිඞ සාමානඞ"

ආහාර කියන ෙද් මනුෂ යන්ටත් අවශ යි; තිරිසනුන්ටත්
අවශ යි. නින්ද කියන ෙද් මනුෂ යන්ටත් අවශ යි; තිරිසනුන්ටත්
අවශ යි. භය කියන එක මනුෂ යාටත් දැෙනනවා; තිරිසනාටත්
දැෙනනවා. ෛමථූනය - සංසර්ගය, තමාෙග් වර්ගයා ෙබෝ කරන
කියාවලිය- තිරිසනාත් කරනවා; මනුෂ යාත් කරනවා.
තිරිසනාෙගන් මනුෂ යා ෙවන් ෙවන්ෙන්, තමාෙග් මාතෘ භූමියට
ආදරය කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් මනුෂ යාට පමණක් වීෙමනුයි.
එෙහම නම් කවුරු ෙහෝ මනුෂ ෙයක් මාතෘ භූමියට ආදරය
කරන්ෙන් නැත්නම් ඔහුෙග්ත් තිරිසනාෙග්ත් අතර කිසිම ෙවනසක්
නැති බව තමයි ෙම් ශ්ෙලෝකෙයන් කියන්ෙන්. එම කියමනත්
සමඟම, අද ෙම් අවස්ථාවට සහභාගිවීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය ෙමයින් සමාප්ත
කරනවා.
[අ.භා. 3.07]

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද රජය ඉදිරිපත් කර
තිෙබන රාජ ආරක්ෂක ෙසේවා අණ සහ මාණ්ඩලික විද ාලය
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව රජෙයනුත්, එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙයනුත් පැහැදිලි පකාශ කළ නිසා මම ඒ පිළිබඳව
වැඩිදුර කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. නමුත් අද
රෙට් තිෙබන තත්ත්වය පිළිබඳව විවිධ තරාතිරම්වලින් කථා
පැවැත් වුණා.
ෙම් රෙට් සිදු වන කාරණා පිළිබඳව
සාධාරණීකරණය කරන්නට විෙශේෂෙයන්ම රජය පැත්ෙතන්
උපෙයෝගී කර ගත්ෙත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය්,
එෙහමත් නැත්නම් ඊටත් ෙපර ඇති වුණු කාරණායි. අපි ෙම්
අවස්ථාෙව්දී ඒ සියල්ලම නැවත සිහිපත් කෙළොත්, ෙම් රෙට්
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සාධාරණ නීතියත්, අලුත් ෙවවී එන සාධාරණත්වයත්, මූලික මිනිස්
අයිතිවාසිකම් ගැනත් කථා කරද්දී අදට වඩා ෙහොඳ ෙහට රටක්
ගැනයි අපි කථා කරන්ෙන්. ඒ නිසා ඉතිහාසයට වඩා
වර්තමානයත්, අනාගතයත් ෙම් රෙට් ජනතාව ඉතා ෙහොඳින්
බලනවා. ඒ පිළිබඳව ෙද්ශපාලනඥයන් ෙදස ජනතාව ඇස්
ඇරෙගන බලාෙගන ඉන්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මම ෙම් කථා කරන
ෙමොෙහොත වන විට අපි විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කළ
පධාන පශ්නයක් තිෙබනවා. අද අපි DIG ෙකෙනක් ගැන කථා
කරනවා. ඒ තමයි වාස් ගුණවර්ධන. මෙග් කථාෙව්දී එතුමාට
ෙදෝෂයක් කියන්න ෙනොෙවයි මම ලෑස්ති ෙවන්ෙන්. ඒක මෙග්
කාර්යභාරය ෙනොෙවයි. නමුත් මට එක පශ්නයක් තිෙබනවා. අද
රජය කටයුතු කරන සාධාරණ පිළිෙවළ ගැන ආණ්ඩුෙව් ගරු
මන්තීතුමන්ලා, ඇමතිතුමන්ලාෙගන් මට අහන්න තිෙබන්ෙන් එක
පශ්නයයි. ඔහු කරපු අපරාධ පිළිබඳව දැන් වැල් ෙගොඩක් ඈඳීෙගන
එනවා. ඒක තමයි අද රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන මතය. එවැනි
සිද්ධි තිබිලා, අද ඔහු රිමාන්ඩ් භාරෙය් සිටින ෙවලාෙව්, තවත්
එවැනි සිද්ධි රාශියක් තිෙබනවාය කියන නිසා මම රජෙයන් එක
පශ්නයයි අහන්ෙන්. "ෙම් DIG මහත්මයාට promotion එක
දුන්ෙන් කවුද?" එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙවන්ද? [බාධා
කිරීමක්] කරුණාකරලා කට වහෙගන ඉන්න.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

විධියට වැඩ කරන්න එපා. මම ෙම් ෙබොෙහොම පැහැදිලි
පශ්නයක් අහන්ෙන්. කරුණාකරලා තමුන්නාන්ෙසේ ,- [බාධා
කිරීමක්] ඒක තමුන්නාන්ෙසේ කියන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීවරුනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී එකිෙනකාෙග් ෙගෞරවය
රැෙකන විධියට ෙදපාර්ශ්වෙය්ම මන්තීතුමන්ලා කථා කරන්න.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

මූලාසානරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට ලැබී තිෙබන්ෙන් ඉතා
සුළු කාලයක්.
තමුන්නාන්ෙසේය කියන්න ඕනෑ ෙද් මා ලවා කියවන්න හදන්න
එපා. ඒක තමයි බූරුවන්ෙග් වැෙඩ්. [බාධා කිරීමක්] බූරුෙවකුට
හරියන්න පුළුවන්. මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව අහන්ෙන් ෙම් රෙට්
ජනතාව අහන පශ්නයක්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Madam, I rise to a point of Order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, රීති පශ්නයක්. ඉඩ ෙදන්න.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ෙම් සභාෙව් හිටපු ෙමතුමාට අපි ඉස්සර කිව්ෙව් ''ගරු
කථානායකතුමා'' කියලායි. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මැතිතුමාට
පුළුවන්ද

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

කියන වචනය ෙම් සභාෙව් ගරු මන්තීවරුන්ට පාවිච්චි කරන්න?
ඒක ෙම් ගරු සභාවටත් කරන අෙගෞරවයක්. ගම්පහ ජනතාවටත්
කරන අෙගෞරවයක්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා
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කාල සීමාෙව් තමයි ඉතාම වැදගත් දහහත්වන ආණ්ඩුකම
ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාෙව්. ඒ බව අමතක කරන්න එපා. ඒ
ව වස්ථා සංෙශෝධනෙයන් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් ඇති වුණු සිද්ධීන්
ෙමොනවාද කියලා අපට ෙසොයා බලන්න පුළුවන්. මෑත කාලෙය්
ලැයිස්තුවක් කියවනෙකොට ෙපෙනනවා, පැහැර ගැනීම් පිළිබඳව,
මරා දැමීම් පිළිබඳව, නීත නුකූල ෙනොවන උසස්වීම් පිළිබඳව කථා
කරනෙකොට
වෙරන්තු
ලබා
ඇති
ෙද්ශපාලනඥයන්
ෙද්ශපාලනෙය් කියාකාරීව සිටියත් අත් අඩංගුවට ෙනොෙගන
තිෙබන බව.
මා එක එක්ෙකනාෙග් නම් කියන්න කැමැති නැහැ. තංගල්ල
පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපති. මාවනැල්ල පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපති.
ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපති. පාර්ලිෙම්න්තු අෙප්ක්ෂක
නමක් තිෙබනවා, සුධර්මන් රදලියද ෙමොකක්ද කියලා. ෙම් අය
පිළිබඳව රජය ෙමොකක් ද කරන්ෙන්? ෙම් අය වෙරන්තු ලබා
තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමා ඉන්න ෙව්දිකාෙව් ෙම් අය ඉන්නවා.
ෙමොකක් ද රජය අරෙගන තිෙබන පියවර? ඒ අය ගැන රජය කියා
කරන්ෙන් ෙකොයි ආකාරෙයන් ද? විධායකය කියා කරන්ෙන්
ෙකොයි ආකාරෙයන්ද කියලා තමයි මා අහන්ෙන්. ගරු
මන්තීතුමන්ලා ෙම්වා දන්නවා. ගරු ඇමතිතුමන්ලා ෙම්වා
දන්නවා.

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි ඔබතුමියෙග් අෙත්යි තීරණය
තිෙබන්ෙන්. ෙමතුමා එළියට දමනවාද, ෙම් විධියට බාධා කරන්න
ඉඩ ෙදනවාද? ඒක ඔබතුමියෙග් කාර්යයක්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අස්වර් මන්තීතුමනි, නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. ගරු මන්තීතුමනි,
කථා කරන්න.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

මට කථා කරන්න පුළුවන්. කථා කරනෙකොට අනවශ විධියට
බාධා කිරීම් ඇති කරනවා නම්, එතුමාට නිශ්ශබ්ද ෙවන්නය
කිව්වාම නිශ්ශබ්ද ෙවන්ෙන්ත් නැත්නම් එතුමා එළියට දැමීම
ඔබතුමියෙග් වගකීම. ඒකයි මම ඔබතුමියට කියන්ෙන්.
මම දීර්ඝ ෙලස කථා කරන්ෙන් නැහැ. "ෙම් DIG ට
promotions දුන්ෙන් කවුද? Double promotion දුන්ෙන් කවුද?
Treble promotion දුන්ෙන් කවුද" ඒකයි අපි අහන්ෙන්. නිෙයෝජ
ෙපොලිස්පති ධුරයට සුදුසුකම් තිෙබන අය තව රාශියක් සිටිද්දී කවුද
ෙම් promotion දුන්ෙන්? රජය ඒ පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න ඕනෑ.
ඔහුෙග් පසුබිම දන්ෙන් නැද්ද? ඔහු ෙහොඳ නැති ෙකනකු බව
දන්ෙන් නැද්ද? යන විෙශේෂ පශ්නය මා රජය ෙවත ෙයොමු
කරනවා.
ෙම් රෙට් ඕනෑම අපරාධ ක් වුණාම ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
ඉල්ලීම පරිදි පරීක්ෂණ කරනවා. එෙහම නැත්නම් ආරක්ෂක
ෙල්කම්තුමාෙග් විෙශේෂ ඉල්ලීම පරිදි පරීක්ෂණ කරනවා. එෙතක්
ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. එෙතක්
නිහඬයි.
ෙම්ක තමයි රෙට් තිෙබන තත්ත්වය.
ෙම් ගරු මන්තිතුමන්ලා කියපු කරුණු පිළිබඳව අවධානය
ෙයොමු කෙළොත්, යම් යම් ෙද්වල් ෙම් රටට සුදුසු නැහැ කියලා ෙම්
රෙට් ජනතාවෙග් එදිෙනදා ජීවිතයට, ෙද්ශපාලන ජීවිතයට,
වෘත්තිය සමිති කියාකාරිත්වයට තදබල ෙලස බලපානවා කියලා
ෙද්ශපාලන ෙබ්දෙයන් ෙතොරව පිළිගත්තු කාල සීමාවක් තිබුණා. ඒ

යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් තවත් අපරාධ ඇති ෙවනවාට අපි
කැමැති නැහැ. රජෙය් මැදිහත් වීම උඩ, රජෙය් අනුබලය උඩ
අපරාධ ඇති ෙවනවාට අපි කැමති නැහැ. ඒ නිසායි අපි ඒ ගැන
පශ්න කරන්ෙන්. ෙමතැනදී අපට පැහැදිලි කර ගත යුතු කාරණා
තිෙබනවා. ඒ තමයි, වෙරන්තු ලබා ඇති ෙද්ශපාලනඥයන්
කියාකාරී ෙද්ශපාලනෙය් සිටියත් අත් අඩංගුවට ෙනොගැනීම.
තවමත් ෙම් සිද්ධිවලට ෙද්ශපාලනඥයන් සම්බන්ධ වීම.
උදාහරණ ධර්මසිරි. සැකකරුවන් අතුරුදන් වීම. ෙම් විධිෙය්
සිද්ධීන් එක්ක බලන විට, ඒ ඩීඅයිජී ෙග් පශ්නය හදිසිෙය් ඇති
වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ සෑම එකකම පිටුපස ඒ ඩීඅයිජී සිටිය බව
ෙම් රට දැනෙගන සිටියා. ආණ්ඩුව දැනෙගන සිටිෙය් නැහැ.
ඊළඟට, තව විෙශේෂ ෙදයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, ෙම් අපරාධ
ශත පහකටවත් රජය ගණන් ෙනොගැනීම. ඇමතිවරෙයක්,
මන්තීවරෙයක් උත්සවයකට යනෙකොට ෙපොලීසිෙය් ඕඅයිසී අතුළු
සියලු ෙදනාෙග්ම රාජකාරිය එතැනයි. එතෙකොට රෙට් අපරාධ
ගැන රාජකාරි කරන්ෙන් ෙකොෙහොම ද? ෙම් මා අත්දකින ෙද්වල්.
එතැන ඕයිසී යි ෙපොලීසිෙය් අෙනක් ඔක්ෙකොම අයයි ඉන්නවා.
එතෙකොට ෙපොලීසිෙය් රාජකාරි කරන්න කවුරුත් නැහැ. ෙම්වා
රහස් ෙනොෙවයි.
ඊළඟට, ෙද්ශපාලනඥයන් ගිනි අවි භාවිත කිරීම. ෙම්
කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් ගැන ෙනොෙවයි. පළාත්
සභවල සමහර අයටත් ගිනි අවි ලබා දීලා තිෙබනවා. ආසන
සංවිධායකයන්ටත් ගිනි අවි ලබා දීලා තිෙබනවා. මා එක
එක්ෙකනාෙග් නම් කියන්න කැමති නැති නිසායි ෙමෙහම
කියන්ෙන්. ඒ ගිනි අවි ෙකොෙහොම ද ෙම් රෙට් මිනීමැරුම්වලට,
ඝාතනවලට සම්බන්ධ වුෙණ් කියලා අපි අහන්න ඕනෑ. දැන්
පවෘත්ති පතවල යනවා, අසවල් ඇමතිවරයාෙග් ෙල්කම්ෙග්,
එයාෙග් සෙහෝදරයාෙග් නැත්නම් එයාෙග් පුතාෙග් අෙත් තමයි
ෙම් ගිනි අවි තිබුෙණ්, ඒ ගිනි අවි පාවිච්චි කරලා තමයි මැරුෙව්
කියලා. ෙම්වා ගැන රජය අරෙගන තිෙබන පියවර ෙමොකක් ද?
කවුරු ෙහෝ උසාවියට ඉදිරිපත් කර සැකකරු අත් අඩංගුවට ගත්ත
බව ෙපන්වන්න යනවා. නමුත් ඇත්ත මිනිහා එළිෙය්. ෙම්ක තමයි
අද රෙට් තිෙබන භයානකම තත්ත්වය.
අද මා ෙම් කාරණා ගැන තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය
ෙයොමු කෙළේ කාටවත් පුද්ගලිකව පහර ගැසීමක් ෙනොකර. දැන්
යුද්ධය ඉවරයි. යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ රටක ඇති වන තත්ත්වය
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පිළිබඳව අපි කාටවත් කියන්න ඕනෑ නැහැ. එතැනදී රෙට් සාමය
ඇති කරන්න ඕනෑ රජයයි. රජෙයන් නීතිය කියාත්මක කිරීම
අවශ යි. මා ඒ ගැන කථා කෙළේ නිකම් ම ෙනොෙවයි. ෙම් ගරු
සභාෙව් මන්තීවරු, ඇමතිවරු කිහිප ෙදෙනක් අෙපන් අහනවා,
"තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක් ද කරන්ෙන්" කියලා. අපි අහනවා,
"තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක් ද කරන්ෙන්" කියලා. අද මා කෑමට
යනෙකොට එක මන්තීවරෙයක් මෙගන් ඇහුවා, "අර
විශ්වවිද ාලෙය් කථිකාචාර්ය වරෙයකුත් අද කපලා ෙන්ද?"
කියලා. මා කිව්වා,"මාත් ඒක ටීවී එෙක් දැක්කා" කියලා. එතෙකොට
එතුමා මට කියනවා,"ෙමොන රටකද අපි ඉන්ෙන්? " කියලා. මම
කිව්වා, ''කරුණාකර ගරු මන්තීතුමා ගිහින් ජනාධිපතිතුමාට
කියන්න. ඒක මට කිව්වාට මා ෙමොකක් ද කරන්ෙන්, එතුමාට
කිව්වාම එතුමා තමුන්නාන්ෙසේට උත්තරයක් ෙදයි" කියලා. එතුමා
මට ෙමොකක් ද කිව්ෙව්? "උත්තර ෙදන ෙවලාවක් තිෙබනවා. ඒ
ෙවලාවට අපි උත්තර ෙදන්නම් " කිව්වා. ඒ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
මන්තීවරෙයක්. අද අප තමුන්නාන්ෙසේලා හමුෙව් තබන්ෙන්
ෙමන්න ෙම් පධාන කාරණයයි.
මෙග් අදහස නම් මැතිවරණ ගැන ෙනොෙවයි. අද ෙම් රෙට්
ජීවත්වන මිනිසුන්ට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් විධියට පරිසරය
හදන්න. ෙහොරකම් කරලා ෙපොලීසියට ගියාම ෙපොලීසිෙයන්
ෙමොකක් ද කියන්ෙන්? "ෙහොරා අල්ලාෙගන එන්න. අෙප් වාහනය
දුවන්න බැහැ, ෙතල් නැහැ" කියනවා. ෙම්ක තමයි අද රෙට්
ෙපොලීසිෙය් තිෙබන ඇත්තම තත්ත්වය. ෙමොකද? ෙපොලීසිය
ඇමතිවරු පස්ෙසේ ගිහිල්ලා ෙතල් ටික ඉවර ෙවලා. ෙම්ක තමයි අද
තිෙබන ඇත්තම තත්ත්වය.
අද ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ගරු මන්තීතුමා කිව්වා, කුඩු ගැන,
ගංජා ගැන, විවිධ මත්කුඩු ජාවාරම් ගැන. ෙම් ජාවාරම් රෙට් හැම
තැනම විහිදිලා තිෙබනවා. ෙවන ෙවන ආයතන දමලා තමයි ෙම්
අපරාධ අල්ලන්ෙන්. අප ඒකත් දකිනවා. ඒක අප ෙනොදකිනවා
ෙනොෙවයි. මිනිස්සු අහන පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් ගරු
ඇමතිතුමන්ලාෙගන් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙගන් මම අහනවා, ගෙම්
ෙපොලීසියට, නගරෙය් ෙපොලීසියට, පෙද්ශය භාර ෙපොලීසියට ෙම්වා
ෙප්න්ෙන් නැද්ද කියලා. ෙම් අය දැනුවත්වයි ඒ ඔක්ෙකොම
කරන්ෙන්. ෙම් අපරාධ පිට ආයතනවලින් අල්ලන්ෙන් ඇයි?
මම උදාහරණයක් කියන්නම්. ඒ රාජකාරී කරන්ෙන් නැති
ෙපොලීසිවල එක OIC ෙකෙනක් මාරු කරන්න. ගංජා විකුණනවා
නම්, කුඩු විකුණනවා නම් ඒක ෙබොෙහොම පසිද්ධයි. එක OIC
ෙකෙනක් මාරු කරන්න. එක් ෙකෙනක්වත් මාරු කරලා
තිෙබනවාද? ඒ පෙද්ශය ආරක්ෂා කිරීෙම් වගකීම තිෙබන්ෙන්
ෙපොලීසියටයි. ෙම් තත්ත්වය මම ඉතා ෙකටිෙයනුයි සඳහන් කෙළේ.
ඇයි ෙමෙහම ෙවන්ෙන්? අද ෙපොලීසිය නිදහස් ෙපොලීසියක්
ෙනොෙවයි. ෙපොලීසියට රාජකාරි කරන්න බැහැ. ෙද්ශපාලනඥෙයෝ
ඒ කටයුතුවලට ඇඟිලි ගහනවා. එදාත් ඔවුන් ඒ කටයුතුවලට
ඇඟිලි ගැසුවා. අදත් ඒ කටයුතුවලට ඇඟිලි ගසනවා. එදා ඒවාට
ඇඟිලි ගැසුවා කියලා අදත් ඒ ෙදය කරනවාද? ෙහටත් එෙහම
කරනවාද? ෙම් වරද නිවැරැදි වන්ෙන් කවදාද කියලා අපට හිතන්න
ෙවනවා.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට විනාඩි පහෙළොවයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

මෙග් ෙව්ලාව විනාඩි පහෙළොවක් කෙළේ කවුද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාෙග් පක්ෂෙයන් එවා තිෙබන්ෙන් විනාඩි පහෙළොවක
කාලයක්.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ස්තුතියි. මම [බාධා කිරීමක්] ෙම්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

එක්ක කථා කරන්න අමාරුයි. මම මීට වඩා කථා කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. මට කියන්ෙන් නැතිව පක්ෂෙයන්
කාලය අඩු කළා නම් ඒකත් වැරැදියි. ඒකත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
මම කියන්න ඕනෑ. මට විනාඩි විස්සක් කථා කරන්න ලෑස්ති කර
ෙදන්න කිව්වාම මට ෙනොකියා ඒෙකන් විනාඩි පහක් කපනවා නම්
ඒකත් වැරැදියි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියට
ස්තුතියි. මා කථාව අවසන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. මීළඟට ගරු අනුර දිසානායක
මන්තීතුමා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට කලින් ආණ්ඩුෙව්
කථිකෙයකුට අවස්ථාවක් ෙදනවාද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එෙහම නම්
කථාකරන්න.

දැන්

ගරු

ශාන්ත

බණ්ඩාර

මන්තීතුමා

[අ.භා. 3.22]

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

මම විනාඩි විස්සක් කථා කළාද?

(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 2008 අංක 5 දරන ආරක්ෂක
ෙසේවා අණ සහ මාණ්ඩලික විද ාලය (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කර ඇති අවස්ථාෙව් ඒ
පිළිබඳ කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්නට ලැබීම ගැන මා සතුටු
ෙවනවා.
විෙශේෂෙයන්ම තිවිධ හමුදාවල මධ ම මට්ටෙම් නිලධාරින්ට
විෙශේෂ පුහුණුවක් ලබා දීම සඳහා ෙම් මාණ්ඩලික විද ාලය
පාඨමාලා පවත්වාෙගන ආවා. ෙම් කටයුතු තවදුරටත්

1213

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා]

කාර්යක්ෂමව සහ යහපත් ආකාරෙයන් කරන්න ඕනෑ නිසා ෙමහි
වටිනාකම වැඩි කිරීම සඳහා ෙජනරාල් ශීමත් ෙජෝන් ෙකොතලාවල
විශ්වවිද ාලයට ෙමම මාණ්ඩලික විද ාලය අනුයුක්ත කරලා,
ෙමෙතක් කල් කැළණිය විශ්වවිද ාලෙයන් ලබා ගත් ඒ පශ්චාත්
උපාධිය එම විශ්වවිද ාලය තුළින්ම ලබා දීමට අවශ වැඩ
පිළිෙවළ නිර්මාණය කරලා ඒකට අවශ සංෙශෝධන ෙදකක් තමයි
අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.
ෙලෝකෙය් අනික් හමුදා එක්ක සංසන්දනය කර බලන ෙකොට,
අෙප් රෙට් තිවිධ හමුදාව ඉතාම දක්ෂ, විනය ගරුක, යම් කිසි
නිශ්චිත ඉලක්කයක් කරා පැහැදිලිව ගමන් කරන්න පුළුවන් දක්ෂ
හමුදාවක් බව අපට ෙප්නවා. ඒ නිසාම තමයි අද ෙලෝකෙය් රටවල්
ගණනාවක් අෙප් හමුදාව, අෙප් හමුදාෙව් හැකියාවන් අගය
කරන්ෙන්; අද ෙලෝකෙය් රටවල් ගණනාවක් අෙප් හමුදාෙව්
ෙසේවාවන් පවා ඉල්ලා සිටින්ෙන්. ඒ අෙප් හමුදාවල තිෙබන
දක්ෂතාව නිසායි. මා හිතන්ෙන් ෙම්කට බලපාන්ෙන් ඔවුන් හමුදා
ෙසේවයට ආවාට පසුව ලබන මූලික පුහුණුව, විෙශේෂ පුහුණුවීම්,
විෙශේෂ පාඨමාලා හැදෑරීම්, ඒ වාෙග්ම ෙමවැනි විද ාලවලින් ලබා
ෙදන අධ ාපනයයි. ආරක්ෂක විද ා පීඨය, නැත්නම් විශ්වවිද ාල
මඟින් ලබා ෙදන අධ ාපනය තුළින් තමයි ඔවුන් ඒ මට්ටමට
ෙගොඩ නැඟිලා තිෙබන්ෙන්. මා හිතන්ෙන් ඉතිහාසෙය් ඉඳලාම ෙම්
දක්ෂතා -හැකියා- තිබුණත් ඔවුන්ට නිසි නායකත්වයක, මඟ
ෙපන්වීමක අවශ තාව තිබුණා. ෙසේනාධි නායකයා හැටියට අෙප්
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පත් වුණාට පස්ෙසේ තමයි ඔවුන්ෙග් ඒ
දක්ෂතා ෙපන්වන්න අවස්ථාව උදා වුෙණ්.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙම් රෙට් ෙබදුම්වාදී තස්තවාදය
පරාජයට පත් කරන්නට ෙයෝධ පරිපාලනමය දායකත්වය ලබා දුන්
ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් උපන් දිනය
අදයි. අපි එතුමාට සුබ පතනවා. එතුමාෙග් මැදිහත් වීම නිසා ඒ
වීෙරෝදාර රණවිරුවන්ට නායකත්වය ලැබීමත් එක්ක අවුරුදු 30ක්
තිස්ෙසේ තිබුණු ෙබදුම්වාදී තස්තවාදය පරාජයට පත් කරන්නට
අෙප් වීෙරෝදාර රණවිරුවන්ට, ඒ වාෙග්ම තිවිධ හමුදාවට,
ෙපොලීසියට, සිවිල් ආරක්ෂක බලකාෙය් සියලු ෙදනාටම හැකියාව
ලැබුණා. ඒ තුළින් අෙප් ආරක්ෂක අංශවල සිටින නිලධාරින්, හැම
ෙකනාෙග්ම ෙගෞරවයට පාත වන අන්දමට කටයුතු කළා. අෙප්
ෙම් රට නිදහස් කර ගත් ඒ තිවිධ හමුදාව සහ ෙපොලීසිය අද
එතැනින් ෙනොනැවතී ෙම් රට සංවර්ධනය කරා යන ගමෙන් දී
ෙයෝධ දායකත්වයක් ලබා ෙදමින් කටයුතු කරන ආකාරය අපි
දකිනවා.
අපි ෙලෝකෙය් ෙවනත් රටවලට ගියාම ඒ රටවල අගනුවරවල්
දැකලා හූල්ලනවා. ඒවාෙය් තිෙබන කමානුකූල භාවය, පිරිසිදුකම,
ඒ පාලන කම සහ සැලැස්මවල් යන සියල්ල දැකලා අප විමතියට
පත් ෙවනවා. හැබැයි, අෙප් ෙකොළඹ නගරෙය් නාසය වසාගන්ෙන්
නැතිව යන්න පුළුවන්කම තිබුෙණ් වීදියක ෙහෝ ෙදකක පමණයි.
අෙනක් හැම වීදියකම යනවා නම් නාසය වසාෙගන යන්නට ඕනෑ.
වැස්ස ෙවලාවකට නම් එක අතකින් ඇඳෙගන සිටින ඇඳුම උස්සා
ගන්නට ඕනෑ, අෙනක් අතින් නාසය වසා ගන්නට ඕනෑ. ෙමවැනි
තත්ත්වයක තිබුණු ෙකොළඹ නගරය කමවත් ආකාරෙයන්
සංවර්ධනය කරා ෙගන යන්නට, රාජ ආරක්ෂක හා නාගරික
සංවර්ධන අමාත ාංශය යටෙත් විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි ඒ වීෙරෝදාර රණවිරුවන් අද
කටයුතු කරමින් සිටිනවා. අගනුවර පමණක් ෙනොෙවයි,
මා
නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල දිස්තික්ෙය් දඹෙදනිෙය්, නාරම්මල
නගරෙය් කරපු සංවර්ධන කටයුතු ෙහට දිනෙය් දී ආරක්ෂක
ෙල්කම්තුමාෙග් පධානත්වෙයන් ජනතා අයිතියට පත් ෙවනවා.
ගාමීය මට්ටෙම් නගර පවා සංවර්ධනය කරන්නට අද රජෙයන්
විශාල දායකත්වයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ කාර්යෙය් දී
ආරක්ෂක අංශවලින් ලැෙබන දායකත්වය ෙම් අවස්ථාෙව් අපි
පැසසුමට ලක් කරන්නට අවශ යි. ෙම් ආකාරෙයන් කටයුතු
කරෙගන යද්දී විවිධ ෙචෝදනා එල්ල වන අවස්ථා අපි දකිනවා.
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විපක්ෂෙයන් එල්ල කරන ෙචෝදනා, ආණ්ඩු පක්ෂය හැටියට අපි
භාර ගන්නවා වාෙග්ම, ඒවා පිළිබඳව සාධාරණව කල්පනා කරලා
බලන්නත් ඕනෑ. ෙහොඳ මඟ ෙපන්වීම් තිෙබන අවස්ථාවල ඒවා
ලබා ගන්නවා වාෙග්ම, ෙද්ශපාලන අරමුණු ෙපරදැරි කරෙගන
ඉදිරිපත් කරන කරුණු පිළිබඳවත් අප විෙශේෂෙයන්ම සැලකිලිමත්
වන්නට ඕනෑ.
අද අෙප් විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක ෙජෝන් අමරතුංග
මැතිතුමා කථා කළා. එතුමාෙග් කථාව පුරාම සඳහන් කෙළේ,
"රජෙය් නීතිය වල් වැදිලා, අපරාධ වැඩි ෙවලා,
ෙද්ශපාලනඥයන්ට දඬුවම් ෙදන්ෙන් නැහැ" කියන එකයි.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය්ත් ෙම්වා ඔක්ෙකොම සිදු
වුණා, එතුමන්ලා ගත් කියා මාර්ග ෙමොනවාද කියලා අහන්නට මා
උත්සාහ කරන්ෙන් නැහැ. අපි දන්නවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩු කාලෙය් එක්තරා ෙද්ශපාලනඥයකු ගිහිල්ලා ෙපොලීසිෙය්
ඕඅයිසී ෙග් පුටුෙව් වාඩි වුණු බව; සිර මැදිරිෙය් යතුර බෙලන්
ලබා ෙගන ෙදොර ඇරලා, එහි හිටපු රිමාන්ඩ් සිර කරුෙවකු
බෙලන් එළියට ගත් බව. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය්
එවැනි සිද්ධීන් සිදු වූ අවස්ථා තිෙබනවා. එතෙකොට ඒ අපරාධ
ගැන කියනවා නම්, 1988, 1989 කාලයට ගමන් කරන්ෙන් නැතිව
2001 සිට 2004 දක්වා පාලනය කරපු කාලය දිහා බැලුෙවොත්,
2001 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩුව ගත්තා විතරයි ශී ලංකා
නිදහස් පාක්ෂිකයන් 56 ෙදෙනකු මැරුවා. ෙමොකක්ද ගත්තු
පියවර? කී ෙදෙනකුෙග් අත පය කැඩුවාද? කී ෙදෙනකුෙග්
ෙගවල් ගිනි තැබුවාද? මා වග කීමකින් යුතුව ෙබොෙහොම පැහැදිලිව
කියනවා, දඹෙදනිය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් දඹගිරිගම බටහිර
කියන ගෙම් සුනිල් කියන පුද්ගලයාෙග් කකුල තුන් ෙපොළකින්
කැඩුවා. ඔහු අබ්බගාතෙයක්. ඔහු කරපු එකම වරද තමයි, ඒ
ෙවලාෙව් හිටපු ජනාධිපතිතුමියෙග් පින්තූරයක් ඔහුට තිබුණු
පැළලි ෙගදර ගහෙගන හිටපු එක. ඒක තමයි ඔහු කරපු වරද.
ඔහුෙග් කකුල තුන් ෙපොළකින් කැඩුවා. හැබැයි, එදා ෙද්ශපාලනය
මැදිහත් ෙවලා නාරම්මල ෙපොලීසියට පැමිණිල්ල ලියා ගන්නවත්
ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. විමර්ශනය කරන්නට ඕනෑ නැහැ, ඒ කරපු
අයට දඬුවම් ෙදන්නට ඕනෑ නැහැ, අඩුම තරමින් ඒ තුන්
ෙපොළකින් කකුල කැඩුණු
පුද්ගලයාෙග් පැමිණිල්ල ලියා
ගන්නවත් එදා ෙද්ශපාලනඥයන් මැදිහත් ෙවලා නාරම්මල
ෙපොලීසියට ඉඩ දුන්ෙන් නැති බව මා ඉතා වගකීෙමන් කියනවා.
එවැනි පරිසරයක් එදා තිබුෙණ්.
එදා ෙපොලීසිය භාරව සිටි ඇමතිවරයා කවුද? අද මහ ෙලොකුවට
කථා කළාට, එදා ෙපොලීසිය භාරව සිටි ඇමතිවරයා තමයි අද
සම්පූර්ණෙයන්ම ඒ වැරැදි මත ෙගන එමින් කථා කෙළේ. ඇයි,
ඔවුන්ට ඒ ෙද් කරන්න බැරි වුෙණ්? අද බලන්න, ෙම් රෙට්
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුෙග් ස්වාමි පුරුෂයා කියලා බලා නැහැ,
යම් යම් වැරදි කරලා තිෙබනවා නම් උසාවියට ෙගෙනන්න
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. හමුදාෙව් යම් යම් උසස් නිලධාරින්
වැරදි කරලා තිෙබනවා නම් ඒ අය උසාවියට ෙගෙනන්න,
නැත්නම් යුද අධිකරණයට ෙගෙනන්න, ඒ අයට දඬුවම් ෙදන්න
අවශ පසුබිම නිර්මාණය වුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙපොලිස්
නිලධාරින්ටත් එෙහමයි.
දැන් වාස් ගුණවර්ධන මහත්මයා ගැන කිව්වා, ගරු ෙජෝශප්
මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා. වාස් ගුණවර්ධන ෙපොලිස්
නිලධාරිතුමා යම් යම් වැරදි කර තිෙබනවා නම්, ෙම් රෙට් තිෙබන
නීතිය අනුව අවශ විමර්ශන කටයුතු කරලා ඔහුට ඒ දඬුවම් ලබා
ෙද්වි. ෙම් වන ෙකොටත් ඔහු බන්ධනාගාර ගත කර තිෙබනවා. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි. ඔහුෙග් නිෙයෝජ ෙපොලිස්පති ධුරෙය් වැඩ
තහනම් කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ආණ්ඩුවක් හැටියට ඔහු ආරක්ෂා
කරන්න කටයුතු කර නැහැ. එෙහම ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ නම්
ඒකට කම, විධිත් තිෙබනවා. හැබැයි එෙහම කරලා නැහැ. ඒකට
අවශ නිසි කියා මාර්ග අරෙගන තිෙබනවා. හැබැයි උසාවිය
ඉදිරිෙය් තිෙබන කරුණක් විමර්ශනය කර, අවසානෙය් වැරදිකරු
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කවුද කියා හරියාකාරව කියනතුරු අපට පූර්ව නිගමනවලට එන්න
බැහැ. ෙම් පුද්ගලයා අර හිතවාදී ෙකෙනක්, ෙම් හිතවාදී ෙකෙනක්,
ඒ නිසා ෙම් වරද කළාය කියලා අපට උපකල්පනය කරන්න
පුළුවන්; හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි විමර්ශනයකින් ඒ කරුණු
පැහැදිලිව ඔප්පු ෙවන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට්
ෙද්ශපාලනඥයින්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඇමතිවරු කී ෙදෙනක්
උසාවියට ෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවාද? නමුත් එක්සත් ජාතික
පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් කැබිනට් ඇමතිවරයකු උසාවි ෙගන
යන්න ෙපොලීසියක් කටයුතු කළා නම් ඒ ෙපොලීසිෙය් අය ෙකොෙහේ
ඉඳීවිද කියලාවත් හිතා ගන්න බැහැ. ඒකට තීන්දු තීරණ ගත්ත
නිලධාරින් ෙකොෙහේ ඉඳීවිද කියලා හිතා ගන්න බැහැ. අමතක
කරන්න එපා ඒ කාලවකවානුව.
අෙප් පක්ෂෙය් මහෙල්කම්තුමාෙග් දරුවා දහම් සිරිෙසේන
මහත්මයා මා ෙහොඳින් දන්න විනයගරුක, ෙහොඳට හැදුණු
දරුෙවක්. ඔහු සම්බන්ධ යම් කාරණාවකදී පක්ෂෙය්
මහෙල්කම්ෙග් පුතා කියලා බැලුෙව් නැහැ, නීති කියා මාර්ග
ගත්තා. ෙපොලීසිෙයන් ඔහු අත් අඩංගුවට ගත්තා. ඔහු ෙම් රෙට්
දැවැන්ත ෙද්ශපාලන පක්ෂයක නිෙයෝජිතයකුෙග්, ඒ වාෙග්ම
කැබිනට් ඇමතිවරයකුෙග් පුෙතක් කියලා බැලුෙව් නැහැ. ඒ
වාෙග්ම ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමාට වාෙග්ම, තවත්
ඇමතිවරු ගණනාවකටත් එවැනි අධිකරණ කියා මාර්ග අරෙගන
තිෙබනවා. වැරදි කරපු පාෙද්ශීය සභා සභාපතිවරුන්ට, උප
සභාපතිවරුන්ට, මන්තීවරුන්ට නීතිය කියාත්මක කරලා නැද්ද?
ඔවුන් බන්ධනාගාර ගත කරලා නැද්ද? අධිකරණ කියා මාර්ග
අරෙගන නැද්ද? ෙම්වා ඒ කාලෙය් සිදු වුණාද? ඒ වාෙග්ම
පරිපාලන ක්ෙෂේතෙය් වැරදි කරපු අය ඉන්නවා. ඒ අයට එෙරහිව
අධිකරණ කියා මාර්ග අරෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
ෙද්ශපාලනෙය් ෙයදිලා ඉන්න ඇතැම් අය පසු ගිය කාලෙය්
වාහනවල ආයුධ දමාෙගන, ගංජා දමාෙගන ගිහිල්ලා හසු වුණා. ඒ
අයටත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් තිෙබනවා. හැබැයි ෙකොයි
ෙද්ශපාලන පක්ෂය නිෙයෝජනය කළත් අපරාධයක් කරලා
තිෙබනවා නම් අපරාධ නීතිය අනුව, නැත්නම් දණ්ඩ නීති සංගහය
අනුව ඔවුන් සම්බන්ධෙයන් අවශ කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ නිසා
ඉදිරියටත් ඒ ආකාරෙයන් කටයුතු කරන්නයි අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්. පසු ගිය ආසන්නතම
සිද්ධියට සම්බන්ධ පළාත් සභා මන්තීවරයාට ෙම් වන ෙකොට
පළාත් සභා මන්තී ධුරෙයන් ඉල්ලා අස් ෙවන්න නායකත්වෙයන්
උපෙදස් දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඔහු ඉල්ලා අස් ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් විමර්ශන කටයුතු සිදු ෙව්වි. ඒ
වාෙග්ත් යම් යම් පසුබිම් කථා තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී විමර්ශන
කටයුතුවලදී ඒවා ෙහළි ෙව්වි. ඒක ෙවනම කථාවක්. හැබැයි
නීත නුකූලව කටයුතු ෙනොකර ඒවා හංගලා නැහැ කියන එක ෙම්
ෙවලාෙව් අප විෙශේෂෙයන්ම මතක තියා ගන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම දැන් ඔය ආනන්ද
සරත් කුමාර මන්තීතුමා හිටපු පළාත් සභාෙව්ම තමයි හලාවත
පෙද්ශෙය් ශාන්ත කුමාර කියන පළාත් සභා මන්තීතුමාත් ඉන්ෙන්.
2002 එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ෙවලාෙව් අලව්ව විවිධ ෙසේවා
සමුපකාර ඡන්දයට ඇවිල්ලා ඒ පෙද්ශවල හැෙමෝටම ගහලා
පැන්නුවා. මෙග් ජීවිතයත් 99න් ෙබ්රුෙණ්. T-56 කෙර්
තියාෙගනයි ඔහු එළියට බැස්ෙසේ. ඒ වාෙග්ම ගරු රංෙග බණ්ඩාර
මන්තීතුමාට පහර දුන්නා. එතුමාත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් වයඹ
පළාත නිෙයෝජනය කරන අෙයක්. පුත්තලම් දිස්තික්කයමයි
නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. රංෙග බණ්ඩාර කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරෙයක්, ෙමොන ෙද්ශපාලන පක්ෂය නිෙයෝජනය කළත්.
එතුමාටත් පහර දුන්නා. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව කථා කරද්දී
ෙද්ශපාලන ෙකෝණවලින් කථා කරනවා නම් අපත් ෙද්ශපාලනික
වශෙයන් උත්තර ෙදන්න ලෑස්තියි. හැබැයි අපි ඊට එහා ගිහිල්ලා
හිතන්න ඕනෑ.
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අද ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කිව්වා,
විශ්වවිද ාල කථිකාචාර්යවරියකට පහර දී තිෙබනවාය කියලා. ඒ
පහර දී තිෙබන්ෙන් -

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට විනාඩියක කාලයක්
ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමාෙග් කාලය-

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මම විනාඩියකින් අවසන් කරනවා. ෙමතුමා මෙග් නම සඳහන්
කළ නිසා මට යම් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ.
පසු ගිය 14 වැනිදා තමයි නවගත්ෙත්ගම ගුරුවරියක් දණ
ගැස්වීෙම් සිද්ධිය වුෙණ්. 17 වැනිදා වන විට ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් මධ ම කාරක සභාව රැස් ෙවලා ඒ මන්තීවරයාට ඉල්ලා
අස් ෙවන්න නිෙයෝගයක් කරලා, නැවත nomination ෙදන්ෙන්
නැහැයි කියන කතන්දරයත් කියලා, ගුරුවරියෙගන් සමාව
ගන්නත් කියලා, ඔහු අධිකරණයටත් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කර
තිෙබනවා. ඒ ආකාරයට කටයුතු කළ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
මධ ම කාරක සභාවට මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා, මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමියනි.
2010 අෙපේල් මාසෙය් 10 වැනිදා මා පහර කෑමට ලක් වුෙණ්
ෙමතුමා සඳහන් කළ ශාන්ත සිසිරකුමාර අෙබ්ෙසේකර මන්තීවරයා
සමඟ හිටපු රස්තියාදු, ෙබ්බදු, මැර කණ්ඩායෙමනුයි. මම
ෙරෝහෙලන් පිට ෙවලා ආෙව් 2010 මැයි මාසෙය් 05 වැනිදා. මම
දවස් 25ක් ෙරෝහල්ගත ෙවලා පතිකාර ලැබුවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි. මම දවස් 25ක් ෙරෝහෙල් ඉඳලා එන ෙතක්මත් අඩු
තරමින් අෙප් පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්වරයා ෙම් පහර දීම කරපු
විත්තිකාර ෙබ්බදු වලත්ත මන්තීවරයාෙගන් නිදහසට කරුණු
අහන්නවත් කටයුතු කර තිබුෙණ් නැහැ. මම ඇවිල්ලාත් විශාල
සටනක් කරලා තමයි ඒ කියාදාමෙය් පතිඵලයක් ගත්ෙත්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, හැබැයි, අෙප් පක්ෂය කෙළේ
ෙමොහුට හලාවත ආසනෙය් සංවිධායකකමත් ලබා ෙදන එකයි.
ෙම් කියාදාමයන් ෙදක පිළිබඳව රෙට් ජනතාවට දැන ගන්නයි,
ඔබතුමියෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්න කටයුතු කෙළේ. දින
තුනක් ඇතුළත සන්ධානෙය් පළාත් සභා මන්තීවරයා
සම්බන්ධෙයන් නැවත nomination ෙනොෙදන්නත් කටයුතු කළා.
හැබැයි, අෙප් පක්ෂෙයන් සංවිධායකකමකුත් දීලා, පෙමෝෂන්
එකක් දුන්නා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මැරකමට දුන්න
සහතිකය ඒකයි කියලා මම කියන්න ඕනෑ.

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)

ඔන්න ෙතෝම්බුව.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, සත පකාශ කිරීම ගැන ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර
මන්තීතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම්ක තමයි ෙවනස.
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් දිස්තික්කයක් භාරව හිටපු ජාතික
ලැයිස්තුෙවන්
ෙනොෙවයි,
මහජනයාෙග්
ඡන්දෙයන්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු මන්තීවරෙයක් තමයි ඒ සත දැන් ෙම්
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙහළි කෙළේ. එතෙකොට ඊටත් වඩා
බරපතළ ෙචෝදනාවකට හසු වුණ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පළාත්
සභා මන්තීවරයාට ඒ පක්ෂය ගත්තා වූ තීන්දු තීරණත්, ඒ වාෙග්ම
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරලා යම් අත් වැරැද්දක්
වුණු, ඒ පළාත් සභාෙව්ම, ඒ දිස්තික්කයම නිෙයෝජනය කරන
මන්තීවරයකුට පක්ෂෙය් විනය අනුව ගත් තීන්දු තීරණත් ගැනයි
එතුමා පැහැදිලි කෙළේ. ඒ ගැන අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අපි ෙම්
තැනට එන්න ඕනෑ. අපි යථාර්ථය කථා කරන්න ඕනෑ.
දැන් ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කිව්වා විශ්වවිද ාල
කථිකාචාර්යවරියකට පහර දීලායි කියලා. ඒක කරලා තිෙබන්ෙන්
කවුද? පිස්ෙසක්ද? ඒ පහර දීම කර තිෙබන්ෙන් පිස්ෙසක්ද? නැහැ,
ෛවද වරෙයක්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ
කාලය අවසානයි.
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ෙදක තුෙන් අය විතරයි දැන ගත්ෙත්. අද මාධ පබල නිසා, මාධ
ආයතන ගණනාවක් තිෙබන නිසා මාධ ෙව්දීන් රෙට් හැම අස්සක්
මුල්ලක් නෑරම ඉන්න නිසා ෙපොඩි, ෙලොකු සෑම ෙතොරතුරක්ම
රෙට් ජනතාවට ෙදන නිසා ෙම්වා දැන ගන්නවා. ෙම්ක අපරාධ
රැල්ල වැඩිවීමක් ෙනොෙවයි. ෙම්වා රට තුළ පචාරය වීෙම්
වැඩිවීමක් තමයි අද විෙශේෂෙයන්ම තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ඒ
අපරාධත් අපි නවත්වන්න ඕනෑ. ඒවා නැවැත්වීම සඳහා අවශ
පියවර ගන්න ඕනෑ. ඒකට අවශ පියවර ආරක්ෂක අංශ විසින්,
ෙපොලීසිය විසින් ගනු ලබමින් ඉන්නවා. හැම වැරැද්දකටම නීතිය
කියාත්මක කරලා නැද්ද කියන එක අපි විපක්ෂෙයන් අහන්න
කැමැතියි.
ෙද්ශපාලනික වශෙයන් කරුණු කියන්න එනවා නම් අපට
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ඒවාට උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. අප අද නැඟී
එන රටක් හැටියට ආකල්පමය වශෙයන් ෙවනසක් ඇති කර
ෙගන අෙප් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න ඕනෑ. යම් යම් ස්ථානවල
අපරාධ සිදු වනවා නම්, ඒ අපරාධ මැඩලීම සඳහා අප සියලු
ෙදනාම එක්ව කටයුතු කළ යුතුයි. ඒක ජනාධිපතිතුමාෙග්
විතරක්වත්, ඇමතිවරෙයකුෙග් විතරක්වත්, විපක්ෂෙය් විතරක්වත්
කාර්ය භාරයක් ෙනොෙවයි, අප හැම ෙදනාෙග්ම කාර්ය භාරයක්
කියන කාරණය මා මතක් කරනවා.
අෙප් ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාවක්
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. ඒ ෙයෝජනාව මා
ස්ථිර කරලා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. එතුමා ඉල්ලීමක්
කළා, විපක්ෂ නායකතුමාෙග් ආරක්ෂාව මදි, විපක්ෂ නායකතුමාට
ආරක්ෂාව ෙදන්න කියලා. අපත් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා,
එතුමාව ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ, එතුමාට අවශ උපරිම ආරක්ෂාව
ලබා ෙදන්න ඕනෑය කියලා. ෙමොකද, එතුමාට හානියක් ෙවන්න
ෙහොඳ නැහැ. එතුමාට හානියක් ෙනොෙවන්න ෙනොෙවන්න අප ෙම්
ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ සාර්ථකව ඉදිරියට ෙගනිහිල්ලා, අෙප්
රට බලාෙපොෙරොත්තු වන ස්ථානයට ෙගන යන්න ෙලොකු පහසුවක්
ලැෙබනවා. එතුමාව ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ, එතුමාට හානියක්
ෙනොෙවන්න අවශ පරිසරයත් අප නිර්මාණය කරන්න ඕනෑය
කියා ඒ ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන්
කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.
ෙමොකද, ගරු පාලිත රංෙගබණ්ඩාර මන්තීතුමා මෙග් කාලය ගත්
නිසා මට අවසන් කරන්න තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න.
ඒ පහර දීම කර තිෙබන්ෙන් ෛවද වරෙයක්. ඔහු නීති
ශිෂ ෙයක්. ෙම්වාත් ආණ්ඩුෙව් ගිණුමට බැර කරනවා නම් ඒෙක්
ෙමොන සාධාරණයක් ද තිෙබන්ෙන්? යම් යම් තැන්වල අඩුපාඩුකම්
සිද්ධ ෙවන්න පුළුවන්. ඕනෑම පුද්ගලෙයක් ගත්තාම අඩුපාඩු
තිෙබනවාය කියලා අපි දන්නවා. අෙප් අෙත් අඩු පාඩු නැද්ද? අෙප්
පවුලක් ගත්තාම, අෙප් ගමක් ගත්තාම අඩු පාඩු තිෙබනවා. ඒ නිසා
ආණ්ඩුෙව්ත් යම් යම් පුද්ගලයන්ෙග් අඩු පාඩු තිෙබන්න පුළුවන්.
මම දැක්කා අද පත්තරෙය්, ඒක විතරක් ෙනොෙවයි තවත් අපරාධ
ගැන තිෙබනවා. ස්වාමි පුරුෂයා බිරියට ෙකොටලා මරලා කියලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග් ෙද්වල් තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ හැම ෙද්කදීම
ෙම් ආණ්ඩුෙව් වැරද්ද නිසා, ආණ්ඩුව නීතිය කියාත්මක කරන්ෙන්
නැති නිසා ෙම්වා සිදු ෙවනවා කියනවා නම් වැරදියි. අපරාධ එදත්
සිදු වුණා. අද විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ කාලෙය් බූරු ෙපොළවල
පිහිෙයන් ඇන ෙගන මැරුවා. හැබැයි, ඒ කාලෙය් ජනමාධ ෙම්
තරම් ව ාප්ත ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. තාක්ෂණය ෙමච්චර ඉදිරියට
ගිහිල්ලා තිබුෙණ් නැහැ. අපරාධ විශාල පමාණයක් වුණා. ඒවා
රෙට් ජනතාවට දැන ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ ගම්

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. ඊළඟට ගරු අනුර
දිසානායක මන්තීතුමා.
[අ.භා. 3.40]

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, රාජ ආරක්ෂක ෙසේවා අණ
සහ මාණ්ඩලික විද ාලය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙදවැනි
වර කියවන අවස්ථාෙව්දී ඒ පිළිබඳවත්, ඒ වාෙග්ම පැන නැඟී
තිෙබන ගැටලු ගණනාවක් පිළිබඳවත් ෙමම සභාෙව් අවධානය
ෙයොමු කරවන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
ෙකොතලාවල ආරක්ෂක පීඨය විශ්වවිද ාලයක් බවට පත්
කළාට පසුව එහි ෛවද පීඨය සඳහා දරුවන් බඳවා ෙගන
තිෙබනවා. මා පළමුෙකොටම ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා, එම
විශ්වවිද ාලෙය් ෛවද පීඨය සඳහා දරුවන් බඳවා ගැනීෙම් කියා
පටිපාටිය කුමක්ද කියලා පැහැදිලි කරන්න කියලා. ෙමම ෛවද
පීඨය සඳහා ශී ලංකා ෛවද සභාෙව් අනුමැතිය ලබා දී
තිෙබනවාද? අනුමැතිය ලබා දී තිෙබනවා නම් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්
teaching hospital එක ෙමොකක්ද? ඒ කියන්ෙන් කවර
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ෙරෝහලකට අනුබද්ධවද ඒ දරුවන් සායනික කටයුතුවල
ෙයෙදන්ෙන්? ෙම් කාරණා ගැන අපට පැහැදිලි කර ෙදන්න. අප
දන්නවා, ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලය ෙකොළඹ ෙරෝහලට අනුබද්ධව,
ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද ාලය ජයවර්ධනපුර සහ කළුෙබෝවිල
ෙරෝහල්වලට අනුබද්ධව, රාගම ෛවද පීඨය රාගම ෙරෝහලට
අනුබද්ධව සායනික කටයුතු සිදු කරන බව. ෙකොතලාවල ෛවද
පීඨෙය් ෙමම පාඨමාලාවන් කවර ෙරෝහලකට අනුබද්ධවද සිදු
ෙවන්ෙන් කියලා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා නම් ෙබොෙහොම
ෙහොඳයි.
ඊළඟට මා ෙම් කාරණය ෙකෙරහිත් අවධානය ෙයොමු
කරවන්න කැමැතියි. මෑතක දී "ශී ලංකා යුද්ධ හමුදාව තුළ යුද්ධ
හමුදාවට ආෙව්ණික වූ අෙන ෝන සුබසාධන ආධාරක අරමුදලක්
ආරම්භ කිරීම" කියලා පතිකාවක් නිකුත් කරලා තිෙබනවා. ෙමය
බැලූ බැල්මට සුබසාධන සමිතියක් ෙනොෙවයි. ෙමහි මාතෘකාෙව්
තිෙබනවා, යුද්ධ හමුදාව තුළ යුද්ධ හමුදාවට ආෙව්ණික වූ
අෙන ෝන සුබසාධක අරමුදලක් ආරම්භ කිරීම කියලා. අප
දන්නවා රාජ ෙසේවකයින් හැටියට විවිධ සුබසාධන අරමුදල්
ආරම්භ කරන බව. ඒ පිළිබඳව විවාදයක් ෙනොෙවයි ෙම්
තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක නිශ්චිත ෙලසම යම් රක්ෂණ භාර අරමුදලක්
හැටියට තමයි කටයුතු කරන්ෙන්. භාරකාර මණ්ඩලයක්
තිෙබනවා. ඒ අය අනිවාර්යෙයන් එහි සාමාජිකයන් විය යුතුයි
කියලා තිෙබනවා. අනිවාර්යෙයන් වැටුෙපන් කපා ගැනීමක්
තිෙබනවා. ෙමවැනි බලයක් එම ක්ෙෂේතය සඳහා ලබා ෙදන්ෙන්
කවෙරක්ද?
එම පතිකාෙව් තිෙබනවා, ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින කාල සීමාව
අනිවාර්යයි කියලා. ඒ කියන්ෙන් ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින කාල
සීමාෙව් අනිවාර්යෙයන් ෙම්කට දායක විය යුතුයි. විශාමිකයින්ට
ස්වකීය කැමැත්ත මත ෙයෝජනා කමෙය් රැඳී සිටිය හැකියි කියලා
තිෙබනවා. විශාමිකයින්ට කැමැති නම් ෙම්ෙක් ඉන්න පුළුවන්.
නැත්නම් අයින් ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ෙගොල්ෙලෝ විශාම
ගියාට පස්ෙසේ බැඳුෙණ් නැත්නම් ඒ ෙගවන සල්ලිවලට ෙමොකද
ෙවන්ෙන්?
එම පතිකාෙව් තවදුරටත් තිෙබනවා, කල් පිරීෙම් පතිලාභ
ෙගවනු ෙනොලැෙබ් කියලා. සාමාන රක්ෂණ අරමුදලක නම්
ඔබතුමා දන්නවා, කල් පිරුණාට පස්ෙසේ කල් පිරීෙම් පතිලාභත්
එක්ක ඒක නැවත ලැෙබන්න ඕනෑ බව. හැබැයි ෙම්ෙකදි එෙහම
ලැෙබන්ෙන්ත් නැහැ. අනිවාර්යෙයන් බැෙඳන්නත් ඕනෑ. ෙකොච්චර
ගන්නවාද වාරික මුදල්? ආරම්භක වාරිකය රුපියල් 1,000යි.
මාසික වාරිකය රුපියල් 500යි. එතෙකොට ෙකොෙහොමද මුදල් අය
කරන්ෙන්?
ෙගවනු ලබන සාමාජික මුදල් කිසිදු අයුරකින් සාමාජිකයින්
ෙවත නැවත ෙගවීමක් සිදු කරනු ෙනොලැෙබ් කියාත් ෙමම
පතිකාෙව් තිෙබනවා.
මාසික වාරික මුදල වැටුප් හා ෙල්ඛන ෙවතින් ඉඳුරාම මාසික
වැටුප්වලින් අය කර සු.ස.අ.ම. ෙවත ෙරජිෙම්න්තු වශෙයන් ෙවන්
ෙවන්ව මාසික නාම ෙල්ඛන සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුයි කියාත්
තිෙබනවා. වැටුප ලැෙබන විටම ෙම්ක කපන්න කියලායි
කියන්ෙන්. නමුත් පතිලාභ ලැෙබන්ෙනත් නැහැ. අනිවාර්යෙයන්
බැෙඳන්න කියලාත් තිෙබනවා. ආරම්භෙය්දී රුපියල් 1,000ක්
ෙදන්නත් ඕනෑ. මාස්පතා රුපියල් 500ක් ෙදන්නත් ඕනෑ. විශාම
ගියාට පසුව කැමැති නම් ඉන්න පුළුවන්. කල් පිරුණාට පසුව
පතිලාභත් නැහැ. ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි, ෙම් අනුව අය කර ගන්න අෙප්ක්ෂා කරනවා
රුපියල් බිලියන 1.2ක්. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 1,220ක්.
රුපියල් මිලියන 1,220ක් වාර්ෂිකව අෙප්ක්ෂා කරනවා ෙමහි
ආදායම. ඒ රුපියල් මිලියන 1,220 හමුදාෙව් සිටින නිලධාරින්ෙග්
සංඛ ාෙවන් ෙබදලා වාර්ෂිකව රුපියල් 6,777.78ක් ලැෙබන්න
ඕනෑ කියලා කියනවා. එක් සාමාජිකෙයකුෙග් මාසික වාරිකය
රුපියල් 564.81ක්. ෙම් විධියට අය කිරීම් කරන්න පාර්ලිෙම්න්තුව
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අනුමත කරලාත් නැහැ. ඒ විධිෙය් රක්ෂණ මණ්ඩල හමුදාව
ඇතුෙල් ඇති කරන්න අවසර ලබා දීලාත් නැහැ. සුබ සාධන
සංගමයක් මුවාෙවන් ෙම් හමුදා නිලධාරින්ෙගන් විශාල මුදලක්
කප්පාදුවට ලක් කරමින් තිෙබනවා. හමුදා නිලධාරින් විශාල
පමාණයක් අපව මුණ ගැහිලා කියනවා ෙම්ක අතිශයින්
අසාධාරණයි කියලා. මීට කලිනුත් ෙම් විධිෙය් අරමුදලක් ආරම්භ
කළාය කියනවා. 2010 දී රුපියල් 1,000ක් කැපුවා ලු. 2011 දීත්
කැපුවා ලු. ඒ කැපූ ඒවාට ෙමොකද වුෙණ් කියලාවත් දන්ෙන් නැහැ
ලු. දැන් අලුෙතන් වැටුප් කපන්න පටන් අරන් තිෙබනවා. ඒ නිසා
ෙම් පිළිබඳව ගරු අමාත තුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්නට
කැමැතියි.
ඊළඟ කාරණය තමයි ෙම් රෙට් නීතිය කඩා වැටීම.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, දැන් රෙට් හරි අපූරු ෙද්වල් සිදු
ෙවමින් තිෙබනවා. ෙද්ශපාලනඥයින් ඉස්ෙකෝලවලට ගිහින්
දරුවන් සම්බන්ධෙයන් යම් විනය කියාමාර්ගයන් ගන්නා ලද
ගුරුවරියන්ව දණ ගස්සවනවා. ෙපොලීසිෙය් ඉහළම නිලධාරින් DIG මහත්වරුන් - කප්පම් හරහා මිනී මැරීම්වලට අනුබල
ෙදනවා. මිනී මැරීම ෙවනුෙවන් කප්පම් ගන්නවා. අධිකරණෙය්
විනිසුරුවරු ෙකොමිස් ගන්නවා, කප්පම් ගන්නවා විත්තිකරුවාට
ඕනෑ විධියට තීන්දුව ලියන්නට. ෙම් අනුව සමාජයට වග කියන
සියලු රාජ ආයතන මුළුමනින්ම කඩා වැටිලා තිෙබනවා. ෙම් එක
එක සිද්ධි හරහා අපට ෙපන්නුම් කරන්ෙන් අන් කවරක්වත්
ෙනොෙවයි, අෙප් රෙට් සමාජය බරපතළ ෙඛ්දවාචකයක් කරා ගමන්
කරමින් තිෙබන බවයි. ෙමය පචාරක මාධ වැඩි වීම නිසා ෙහෝ
රූපවාහිනී නාලිකා වැඩි වීම නිසා ෙහෝ ගම් පුරා මාධ ෙව්දීන්
සිටීම නිසා ෙහෝ ඇති ෙවනවා කියලා එතැනට ඌන පූර්ණය කිරීම
සම්පූර්ණ වැරදියි. ෙම් සිදු ෙවමින් තිෙබන්ෙන් මහත්
ආන්ෙදෝලනයට තුඩු ෙදන සිදුවීම්. දිනපතා එවැනි ෙද් වාර්තා
ෙවනවා. එහි ගහනත්වය වැඩි ෙවමින් තිෙබනවා. ෙම් සිද්ධ ෙවලා
තිෙබන්ෙන් මුළු රෙට්ම නීතිෙය් හා විධානෙය් ආධිපත ය කඩා
වැටීමක්.
පළමු පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයා දැරියක් දූෂණය කරලා
ෙගදර එන විට, ඔහු අත් අඩංගුවට පත් වුණාම ආණ්ඩුව ඔහුට
දඬුවම් දුන්ෙන් නැහැ. රගර් තරගෙය්දී

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

පුතා රගර් විනිසුරුවරෙයකුට පහර දුන්නා. ෙමොකක්ද ගත්ත
තීරණය? පළාත් සභා මන්තීවරයා විසින් දණ ගස්සවනු ලැබූ
ගුරුවරියට එතුමා දුරකථනෙයන් කථා කළාය කියලා තිෙබනවා
මම දැක්කා. නමුත් එතුමා රගර් විනිසුරුවරයාට දුරකථනෙයන්
කථා කෙළේ නැහැ, “මෙග් පුතා පහර දුන්න එක වැරදියි” කියලා.
ෙමවැනි අපරාධකරුවන්ට, ෙමවැනි නීතිය කඩන අයට, ෙම්
විධියට නීතිය බිඳින අයට අවශ වන පරිදි ඉඩකඩ සකස් කර
තිබුණා. එය ෙකළවරක් නැතිව අද සුලබ විධියට සිදු ෙවමින්
තිෙබනවා. ඒ නිසා රෙට් නීතියත්, ඊට අදාළ වන ආයතනත්, ඒ
ආයතනවල වගකීමත් යන සියල්ලම මුළුමනින්ම බිඳ වැෙටමින්
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ නිසා අෙප් රට ෙම්
පත් ෙවමින් තිෙබන තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න නම් නීතිෙය් සහ
විධානෙය් ආධිපත තහවුරු කිරීම සඳහා කියාමාර්ග අනුගමනය
කළ යුතුයි කියලා අපි හිතනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඊළඟට මම පධාන
වශෙයන්ම සාකච්ඡා කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්,
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය, පළාත් සභා
මැතිවරණය සහ දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයත්
සමඟ ඇති වී තිෙබන සාකච්ඡාව පිළිබඳවයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙම්ක
ආරක්ෂක අමාත ාංශයටයි වැදගත් වන්ෙන්. අෙප් රෙට් අවුරුදු
30ක් තිබුණු යුදමය කාල පරිච්ෙඡ්දය අවසන් කිරීම සඳහා තිවිධ
හමුදාව, සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය සහ ෙපොලීසිය විශාල කාර්ය
භාරයක් ඉටු කර තිබුණා. ඔවුන්ෙග් පාර්ශ්වෙයන් විශාල
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

පරිත ාගයන් හා කැප කිරීම් කරලා යුද්ධය
තිෙබනවා.

ජයගහණය කර

දැන් අපට බලන්න ඕනෑකම තිෙබනවා, ඒ යුදමය කියා
මාර්ගය හරහා පරාජයට පත් කරන ලද ෙබදුම්වාදී ෙද්ශපාලනය
අද කියාත්මක ෙවමින් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ෙම්
යුද්ධය ඕපපාතික ෙලස ෙහෝ හුදකලා ෙලස ෙහෝ පභාකරන්ෙග්
මනෙසේ ඇති වුණු සිතුවිලි විසින් ෙහෝ ස්ථාපිත කරන ලදුව ඇති
වන ලද යුද්ධයක් ෙනොෙවයි කියලා සැබැවින්ම අප දන්නවා. ඒ
යුද්ධය ඇති වීම ෙවනුෙවන් අෙප් රෙට් හිටපු නායකයින් සහ විවිධ
වර්ගෙය් කණ්ඩායම් විසින් විවිධ දායකත්වයන් සැපයූවා. ෙම්
යුද්ධය ෙවනුෙවන් එක පැත්තකින් සිංහල ජාතිවාදය ඉඩකඩ
නිර්මාණය කළා. අෙනක් පැත්ෙතත් ඒ ෙවනුෙවන් ෙදමළ
ජාතිවාදය ඉඩකඩ නිර්මාණය කළා. අෙනක් පැත්ෙතන් බලයට
පත් වුණු ආණ්ඩු තමන්ෙග් බලය ෙවනුෙවන් විටක සිංහල
ජාතිවාදයටත්, විටක ෙදමළ ජාතිවාදයටත් තල්ලුවීම විසින් ෙමම
තත්ත්වය වර්ධනය කළා.
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ඕපපාතිකව ෙහෝ හුදකලාව ෙහෝ මතු වුණු පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඒ
නිසා ඒ යුද්ධෙයන් තමයි අෙප් රට අවුරුදු 30ක් බැට කෑෙව්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, යුද්ධෙයන් පසුව සිංහල,
ෙදමළ, මුස්ලිම් ජනතාව අතර සමගිය ෙගොඩ නඟන්න අපට
ඉතාමත් අනගි අවස්ථාවක් නිර්මාණය වුණා. ජනතාව නැවත
ෙබදීෙම් දිශාවට තල්ලු වනවා ෙවනුවට, සමගිෙය් දිශාවට එකතු
කර ගන්නත්; නැවත කැඩීෙම් දිශාවට තල්ලු වනවා ෙවනුවට,
එකතු වන දිශාවට එකතු කර ගන්නත් එහිදී අපට අවස්ථාව
ලැබුණා. නමුත් ගත වුණු අවුරුදු හතරක පාලන කාලය තුළ ඒ ෙද්
කරන්න අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. එම පළාත්වල ෙදමළ ජනතාව
-විෙශේෂෙයන්ම උතුරු පළාෙත් ෙදමළ ජනතාව- මුහුණ දී තිෙබන
ගැටලුවලට සාධාරණ විසඳුම් ෙදන්න තමුන්නාන්ෙසේලා සමත්
වුෙණ් නැහැ කියන එක අද ආණ්ඩුව පිළිගතයුතුයි.
තමුන්නාන්ෙසේලා යුද ජයගහණෙයන් මුසපත් ෙවලා කිරිබත්
කමින්, එය රස විඳිමින්, ඒ පිළිබඳව මහා වාග් සටන් පාඨ ඉදිරිපත්
කරමින්, දකින දකින ෙකනාට ෙකොටි ෙල්බල් අලවමින් ඉතාමත්
පහත් මානසිකත්වයකින් යුතුව කටයුතු කළා. ෙම් සම්බන්ධෙයන්
පබුද්ධ සාකච්ඡාවක් ෙගනාෙව් නැහැ. ෙමය රෙට් ජාතික
පශ්නයක් ෙලස කල්පනා කෙළේ නැහැ. ෙම් නිසා අෙප් උපනූපන්
පරම්පරාවන්ට අනාගතෙය්දී මුහුණ ෙදන්න වන අඳුරු
ෙඛ්දවාචකයන් පිළිබඳව කල්පනා කෙළේ නැහැ. එෙහම කල්පනා
කරනවා ෙවනුවට ඔවුන් කළ ෙද් තමයි, ජයගහණෙයන්
උද්දාමයට පත් ෙවලා බලය පිළිබඳව සැලසුම් හදමින්, තමන්ෙග්
න ාය පතෙය් අංක එකට බලය ෙගෙනමින් බලය ආරක්ෂා කර
ගන්නත්, බලය පවත්වා ෙගන යාම ෙවනුෙවනුත් කටයුතු කිරීම.
ඒ නිසා එම පළාත්වල ජනතාව සමගිෙය් දිශාවට කැඳවන්න ඔවුන්
අසමත් වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, සමගිෙය් දිශාවට
කැඳවන්න අසමත් වුණා විතරක් ෙනොෙවයි, එම පළාත්වල තිබුණු
සුවිෙශේෂි ගැටලු විසඳන්නත් ඔවුන් අෙපොෙහොසත් වුණා. යුද්ධය
ඇතුෙළේ හමුදාව විෙශේෂ කාර්ය භාරයක් කරපු එක ඇත්ත. හැබැයි
යුද්ධෙයන් පසුව හමුදාව, හමුදාවට නිශ්චිත කාර්යයන් සඳහා
පමණක් සීමා කළ යුතුව තිබුණා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, තවත් පැත්තකින්
ඉන්දියාවත් මීට දායක වුණා. විෙශේෂෙයන්ම 1978න් පසුව ඇති
වුණු විෙදස් පතිපත්තිය ෙහේතු ෙකොට ෙගන ඉන්දියාව විශාල
මැදහත්වීමකින් ෙමම පශ්නය වර්ධනය කිරීම සඳහා දායකත්වය
සැපයූවා. ඉතාමත් කුඩා සන්නද්ධ කණ්ඩායමක්, ෙද්ශීය වශෙයන්
නිෂ්පාදනය කරන ලද අවිආයුධ සහිතව තිබුණු සන්නද්ධ
ව ාපාරයක්, ෙලෝකෙය් අංක එෙක් තස්තවාදී ව ාපාරයක් බවට
පරිවර්තනය වීෙම්දී ඉන්දියාව ඒ සඳහා විශාල දායකත්වයක් සැපයූ
බව අපට මතකයි. ඉන්දියාෙවන් අවිආයුධ දුන්නා; පුහුණුව දුන්නා.
විෙශේෂෙයන්ම තමිල්නාඩු පාන්තෙය් තස්තවාදින්ෙග් කඳවුරු
පවත්වා ෙගන ගියා. ඔවුන් ඔත්තු දුන්නා. ඒ නිසා ෙම් යුද්ධය
ඕපපාතික සිදුවීමක් ෙනොෙවයි. සිංහල ජාතිවාදයත්, ෙදමළ
ජාතිවාදයත්, පැවැති ආණ්ඩු සිංහල ජාතිවාදයට සහ ෙදමළ
ජාතිවාදයට විටින් විට තල්ලුවීමත්, ඉන්දියාෙව් මැදිහත්වීමත්, ඒ
වාෙග්ම එක්සත් ජනපදෙය් කලාපීය වුවමනාවනුත් ඒකාබද්ධ
ෙවමින් තමයි ෙම් යුද්ධය ෙම් දක්වා වර්ධනය වුෙණ්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එෙසේ නැතිව පභාකරන්ට මරා
ෙගන මැෙරන ෙබෝම්බකරුවන් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්කමක්
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. පභාකරන්ට මරා ෙගන මැෙරන
ෙබෝම්බකරුවන් නිර්මාණය කිරීමට අවශ වන වටපිටාව පැවැති
ආණ්ඩු විසින් සකස් කරලා තිබුණා. එම ආණ්ඩු විසින් ෙදමළ
ජනතාවෙග් පජාතන්තවාදය අහිමි කළා. සංවර්ධන සභා
මැතිවරණෙය්දී ඒ පළාත්වලට ගිහිල්ලා ෙදමළ ජනයාට තිබූ
සාධාරණව ඡන්දය දීෙම් අයිතිය උදුරා ගත්තා. ඡන්ද ෙපට්ටි
පිෙරව්ෙව් පන්නල ෙපොලීසිෙය් තියා ෙගනයි. ඡන්ද ෙපට්ටි හතක්
නැහැ කියලා මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාෙග් වාර්තාෙව් තවමත්
කියනවා. ඒ ජනතාවට පජාතන්තවාදය දුන්ෙන් නැහැ. ඒ
ජනතාවෙග් සාධාරණ අයිතීන් තිබුණා. 1978 දී තස්තවාදය
වැළැක්වීෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාපු ෙවලාෙව් පජාතන්තවාදය
පිළිබඳව කල්පනා කරලා තමන්ෙග් අයිතියක් ෙලස කළු ෙකොඩි
දැමීෙම් ව ාපාර, උද්ෙඝෝෂණ ව ාපාර එයට විරුද්ධව තිබුණා. එය
ඔවුන්ෙග් පජාතන්තවාදී අයිතියක්. නමුත් පැවැති ආණ්ඩු කටයුතු
කෙළේ මුළුමනින්ම ඒවා ෙපොඩිපට්ටම් කරලා පජාතන්තවාදී ඉඩ
කඩ ෙනොෙදමිනුයි. පැවැති ආණ්ඩු ඔවුන්ෙග් පජාතන්තවාදී අයිතීන්
ආරක්ෂා කරනවා ෙවනුවට ඔවුන් ෙවනත් දිශාවකට තල්ලු කළා.
ඒ එක පැත්තක්.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපි ෙහොඳින් ෙත්රුම් ගත
යුතුයි ෙමම පළාත්වල ජීවත් වන කවර ෙහෝ පුරවැසිෙයකුට
හමුදාව පිළිබඳව හැෙදන චිතයයි එම පළාත්වල ජීවත් වන
තරුණෙයකුට ෙහෝ තරුණියකට හමුදාව පිළිබඳව හැෙදන චිතයයි
හාත්පසින්ම ෙවනස් බව. අප එය පිළිගත යුතුයි. එම පළාත්වල
ජීවත් වන තරුණයාට ෙහෝ තරුණියට ෙහෝ පුරවැසිෙයකුට ෙහෝ
හමුදාව පිළිබඳව හැෙදන චිතය තමයි ආකමණිකයා. තමුන්ෙග්
ෙසොෙහොයුරා ඝාතනයට හවුල් වූ ෙකනා; තමන්ෙග් නිවාස ෙපොඩි
පට්ටම් කිරීමට හවුල් වූ ෙකනා. ඔවුන්ට ෙත්රුම් යන්ෙන් එවැනි
මානසිකත්වයකුයි. ඒක තමයි ඔවුන් යුද්ධය ඇතුළත මුහුණ දුන්
ෙඛ්දවාචකය. ඔවුන්ෙග් ස්වාමිවරුන් නැති වුණා; දරුවන් නැති
වුණා; නිෙවස් අහිමි වුණා; ගම්මාන පිටින් විනාශයට පත් වුණා.
ඔවුන්ෙග් ෙකෝණෙයන් බැලුෙවොත් ඒ විනාශයට හමුදාව වග කිව
යුතුයි කියලා චිතයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පළාත්වල ජනතාව
හමුදාව ෙත්රුම් ගන්නා ආකාරයට ෙනොෙවයි, එම පළාත්වල
ජනතාව හමුදාව ෙත්රුම් ගන්ෙන්. ඒ නිසා පළමුව හමුදාව සිවිල්
වැඩ කටයුතුවලින් ඉවත් කළ යුතුව තිබුණා. ඔවුන් කඳවුරුවලට
සීමා කළ යුතුව තිබුණා. කමානුකූලව සිවිල් පරිපාලනය ස්ථාපිත
කළ යුතුව තිබුණා. හැබැයි, පසු ගිය අවුරුදු හතර පුරාවටම
තමුන්නාන්ෙසේලා සිවිල් පරිපාලනය ස්ථාපිත කෙළේ නැහැ. එය
ෙනොනිල යටත් ආකමණයක් විසින් අත් පත් කර ගත් පෙද්ශයක්
කියන මෙනෝභාවයකින් තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කළා.

අෙනක් පැත්ෙතන් ආර්ථිකමය වශෙයන් එම පළාත්වල දුවා
දරුවන්ෙග් රැකියා පශ්නය සහ අධ ාපන පශ්නයත් තිබුණා. ඊට
අමතරව ඔවුන්ෙග් ජීවිතය පිළිබඳව අෙප්ක්ෂාවන් බිඳ වැට්ටුවා.
පභාකරන්ට මරා ෙගන මැෙරන ෙබෝම්බකරුවන් නිර්මාණය
කරන්න ඉවහල් වුෙණ්ෙම් ආදී කරුණුයි. එෙසේ නැතිව එය

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්? ඒ
පාසල් යන දරුවා පාසල් යන විටම දකින්ෙන් හමුදා බැරැක්කය
නම්, ෙගදර සිටින ස්වාමියා කඩයට එන විටම මුණ ගැෙසන්ෙන්
හමුදා ටක් රථය නම්, මළ ෙගදරක් වුණාට පසු ෙගොඩ බසින්ෙන්
හමුදාව නම්, උත්සවයක් පවත්වන විට එම අවස්ථාවට මැදිහත්
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වන්ෙන් බුද්ධි අංශෙය් නිලධාරින් නම්, එම ජනතාව තව තවත්
යුදමය මානසිකත්වෙයන් ෙගොඩ ගත්ෙත් නැහැ. එයා එයට තව
තවත් තල්ලු කළා. ආරම්භෙය්දීම කළ යුතු ෙදයක් තිබුණා. හමුදාව
කමානුකූලව කඳවුරුවලට ෙගන යමින් එම පළාත්වල සිවිල්
පරිපාලනය ස්ථාපිත කරන්න ඕනෑකම තිබුණා. හැබැයි, එෙහම
කෙළේ නැහැ. ආණ්ඩුකාරවරයාෙග් සිට සියලු පරිපාලන
කටයුතුවලට හමුදාව මැදිහත් කරන්න පටන් ගත්තා.
තමුන්නාන්ෙසේලාට හමුදා මානසිකත්වෙයන් මිෙදන්න බැරි වුණා.
හමුදාවට බලය ආරක්ෂා කර ෙදන්න තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා
කළා. ෙකොතැනටත් හමුදාව ෙයොදවන්න ඕනෑ කියා කල්පනා
කළා. එළවලු විකුණන්නත් හමුදාව. කුණු අයින් කරන්නත්
හමුදාව. පිට්ටනිය හදන්නත් හමුදාව. තමුන්නාන්ෙසේලා
මිලිටරිකරණ මානසිකත්වෙයන් කටයුතු කරන්න පටන් ගත්තා.
එම පළාත්වල හිටපු ෙදමළ ජනතාවෙග් දුක් ගැනවිලි, ඔවුන්ෙග්
මෙනෝභාවය සැලකිල්ලට ලක් කෙළේ නැහැ. ඒවා සැලකිල්ලට
ලක් ෙනොෙකොට අර්ධ මිලිටරි පාලනයක් ඒ පළාත්වල
පවත්වාෙගන ගියා. ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,
සමගිෙය් දිසාවට, එකතු වීෙම් දිසාවට, සැකය අඩු කරන දිසාවට,
විශ්වාසය වැඩි කරන දිසාවට කියා මාර්ග ගන්නවා ෙවනුවට එම
ෙදමළ ජනතාව තවත් ඈත් කරන දිසාවට තමුන්නාන්ෙසේලා කියා
මාර්ග ගත්තා. එක පැත්තකින් මිලිටරිකරණය ඉවත් කර ගන්න
බැරි වුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙනක් පැත්ෙතන් ෙදමළ
ජනතාවට තමන්ටම ආෙව්නික වූ සංස්කෘතියක්, තමන්ටම
ආෙව්නික වූ භාෂාවක්, තමන්ටම ආෙව්නික වූ සම්පදායන්
තිෙබනවා. අපි ඒවාට ගරු කරන්න ඕනෑ. අෙප් රට එෙහම රටක්.
සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් කියා පධාන ජාතිකත්වයන් තුනක් ෙම්
රෙට් ජීවත් ෙවනවා. ෙම් රට පධාන සංස්කෘතීන් තුනකට
උරුමකම් කියනවා. ෙම් රෙට් පධාන භාෂාවන් ෙදකක් කථා
කරනවා. අෙප් රට බහු ජාතික රාජ යක්. අෙප් රට සිංහල, ෙදමළ,
මුස්ලිම් කියන පධාන ජාතිකත්වයන් තුනකින් සැදුම්ලත් බහු
ජාතික රාජ යක්. ඒ බහු ජාතික රාජ යක අෙනකාෙග්
සංස්කෘතියට ගරු කරන එක, අෙනකාෙග් හර පද්ධතිය ගරු කරන
එක, අෙනකාෙග් හර පද්ධතීන් ආරක්ෂා කරන එක, ඒවා
පවර්ධනය කරන එක අපි කළ යුතුව තිබුණා. හැබැයි ෙමොකක්ද
කෙළේ? මා නැවතත් කියනවා, යුද්ධෙයන් පසුව ආකමණය ෙකොට
අත්පත් කර ගන්නා ලද පෙද්ශ ෙලස සලකා තමයි
තමුන්නාන්ෙසේලා හැසිරුෙණ්. ඒ අයෙග් සංස්කෘතික හර පද්ධතීන්
පවර්ධනය කරන්න, ඉස්සරහට ෙගන යන්න, ඔවුන්ෙග්
සම්පදායයන් ආරක්ෂා කරන්න, පවර්ධනය කරන්න ඉඩකඩ
දුන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙවනුවට ෙකෝවිල්වල භූමිය අත්පත් කර ගත්තා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ
පාවිච්චි කරන ලද ෙකෝවිල් භූමි විවිධ වුවමනාවන් සඳහා පවරා
ගත්තා. එතෙකොට ඒ ජනතාවට දැනුෙණ් ෙමොකක්ද? ෙම් රට
තමන්ෙග් සංස්කෘතිෙය් හිමිකම, තමන්ෙග් සභ ත්වෙය් හිමිකම,
තමන්ෙග් සම්පදායයන්ෙග් හිමිකම ආරක්ෂා කරමින් පවර්ධනය
කරන රටක් ෙනොෙවයි; ඒ නිසා ෙම් රට තමන්ෙග් සංස්කෘතික
හැඟීම් තමන්ෙග් පරෙව්ණික ගති ලක්ෂණ, ඒ සම්පදායන්
මුළුමනින්ම යටපත් කරන මෙනෝභාවයකින් කටයුතු කළා කියන
එකයි.
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඔව්. ඔබතුමා තමයි විවෘත කරන්න ගිෙය්. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි, ෙම් ෙවසක් කලාපය කිළිෙනොච්චිෙය් ඇති
කරන්ෙන් ආගමික සහජීවනය, ජාතිකත්වයන් අතර සුහදත්වය
ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි. ඒ ජාතිකත්වයන්ට ඔවුන්ෙග් ආගම,
ඔවුන්ෙග් සංස්කෘතිය පවර්ධනය වීමට ඉඩකඩ ලබා ෙනොදී
ඔවුන්ෙග් ෙකෝවිල් සහ ඔවුන්ෙග් සංස්කෘතික උරුමයන්
මුළුමනින්ම විනාශයට පත් කරමින් එවැනි මෙනෝභාවයකින්
හැසිෙරන ආණ්ඩුවක් එතැනට ගිහින් ෙවසක් කලාපයක් ඇති
කරන විට ඇති කරන්ෙන් ආගමික සහජීවනය ෙනොෙවයි;
ජාතිකත්වයන් අතර සුහදතාවය ෙනොෙවයි. ඔවුන්ට දැෙනන්ෙන්
ෙවනත් ආගමක් තමන් මත පවරනවාය; තමන් මත පටවනවාය
යැයි කියන හැඟීමක්.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ඔබතුමා ෙත්රුම් ගත්ත විධිය වැරැදියි.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

හරි, ඔබතුමා ඒක කියන්න ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී.
එවැනි හැඟීමක් තමයි ඇති කරන්ෙන්. ඒ නිසා අපි කළ යුතු
ෙද් ඒක ෙනොෙවයි. අපි පළමුව කළ යුතුව තිබුෙණ් ඔවුන්ෙග්
සංස්කෘතීන්, ඔවුන්ෙග් සම්පදායයන්, ඔවුන්ෙග් හැඟීම් පවර්ධනය
කරන්න ඉඩකඩ හදලා, ඒවා ඉහළ තලයකට ෙගෙනන එකයි.
ඊළඟ එක ආගමික සහජීවනය. හැබැයි, ෙම් ෙවසක් ෙතොරණ
ෙනොෙවයි,
ආගමික
හැදුෙව්
ආගමික
සහජීවනයකට
ආකමණයකට; ආගමික ආධිපත යකට. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ
ජනතාවෙග් සිත් සතන් ෙත්රුම් අරෙගන කටයුතු කෙළේ නැහැ. ඒ
ෙදවැනි පශ්නය.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි තුන්වැනි පශ්නය තමයි, අත්
අඩංගුවට පත් වී සිටින එම ජනතාවෙග් දුවා දරුවන්ෙග් පශ්නය.
ඒක බරපතළ පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා තිබුණා. කුඩා කුඩා ෙහේතූ
මත තමන්ෙග් දරුවන් අත්අඩංගුවට පත් ෙවලා තිබුණා. ඇත්තටම
ඒ ෙවලාෙව් අත් අඩංගුවට ගත යුතුව තිබුණා. නමුත් ඉතා
ෙව්ගවත්ව නිදහස් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කළ යුතුව
තිබුණා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

අත් අඩංගුවට අරෙගන තිබුෙණ් එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් ළමා
ෙසොල්දාදුවන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මා එක උදාහරණයක්
කියන්නම්. ෙම් ෙවසක් එකට ෙලොකුම ෙවසක් ෙතොරණ ගැහුෙව්
කිළිෙනොච්චිෙය්යි. කිළිෙනොච්චිෙය් ෙවසක් කලාපයක් දැම්මා. මා
රාතී 10.30ට විතර ඒ පෙද්ශෙයන් ගියා. ෙවසක් කලාපෙය් 50
ෙදෙනක්වත් හිටිෙය් නැහැ.

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)

මම තමයි විවෘත කරන්න ගිෙය්.

(The Hon. Anura Dissanayake)

ළමා ෙසොල්දාදුවන්ෙග් සිට නිදහස් කළ යුතු වැඩ පිළිෙවළක්
ආරම්භ කළ යුතුව තිබුණා. හැබැයි, නිදහස් කෙළේ නැහැ. ඒ
ෙවනුවට තමුන්නාන්ෙසේලා නිදහස් කෙළේ කවුද? ඒ ෙවනුවට
තමුන්නාන්ෙසේලා නිදහස් කෙළේ ෙක්පී. ඒක සාධාරණද? ෙක්පී
එවපු අවි ආයුධ, ෙක්පී විසින් ෙසොයා ෙදන ලද මුදල්, ඒ මුදල් සහ
ඒ අවි ආයුධ මත පදනම්ව එම ආයුධ දරාෙගන හිටපු තරුණෙයෝද
වැරදිකරුෙවෝ? ඔවුන්ද මූලය? ඔවුන්ද මුදුන් මුල? නැහැ, ඔවුන්
මුදුන් මුල ෙනොෙවයි, රිකිල්ල. ඔවුන් ගෙසේ දල්ල. ගස තමයි
ෙක්පීලා. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙක්පී නිදහස් කරනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

තමුන්නාන්ෙසේලා දයා මාස්ටර් නිදහස් කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා
තමලිනී නිදහස් කරන්න සැලසුම් හදලා තිෙබනවා. [බාධා
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ වාෙග් අයට
නිදහස ෙදන්න කැමැතියි. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ අහිංසක
තරුණයන් පිළිබඳව සැලකිල්ල දැක්වූෙය්, කටයුතු කෙළේ
ෙකොෙහොමද?
මම වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට ගියා, අත් අඩංගුවට ගත් ඒ
ෙදමළ තරුණයන් හම්බ ෙවන්න. එක තරුණෙයක් 1996 දීයි අත්
අඩංගුවට අරෙගන තිබුෙණ්. මම ඇහුවා, ඇයි අත් අඩංගුවට
ගත්ෙත් කියලා. ඔහු කිව්වා, ''අත් අඩංගුවට ගත්ෙත් එල්ටීටීඊ
හැඳුනුම් පතක් ළඟ තිබුණු නිසා'' කියලා. හැබැයි, ඒ එල්ටීටීඊ
හැඳුනුම් පත අත්සන් කරලා තිබුෙණ් දයා මාස්ටර්. දයා මාස්ටර්
අත්සන් කරපු හැඳුනුම් පත අෙත් තියා ෙගන හිටපු තරුණයා
ඇතුෙළේ; දයා මාස්ටර් එළිෙය්. ඒක සාධාරණද? ඒක ෙකොෙහොමද
සාධාරණ ෙවන්ෙන්? ඒ නිසා ඒ අයෙග් මෙනෝභාවයන්
සැලකිල්ලට ලක් කරලා ඒ ෙදමළ තරුණයන් වහාම නිදහස්
කිරීෙම් කියාවලියකට රජයට යන්න තිබුණා. ෙමොකද, එල්ටීටීඊ
සංවිධානය කියන්ෙන් යළි නැඟිටුවිය හැකි ව ාපාරයක් ෙනොෙවයි.
එය ෙවනස් වර්ගෙය් සන්නද්ධ ව ාපාරයක්. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි, ඒ සන්නද්ධ ව ාපාරවල ෙගොඩනඟන්ෙන් මුදුන;
නායකත්වය. ඒක වන්දනාමාන කරන මහා නායකත්වයක්. ඔහුට
ඉර කිව්වා, ඔහු ෙදමළ ජනතාවෙග් මහා නායකත්වය කිව්වා.
මරාෙගන මැෙරන එල්ටීටීඊ සාමාජිකෙයකුට ලැෙබන ෙහොඳම
අවස්ථාව පභාකරන් එක්ක එක ෙම්සෙය් කෑම ෙව්ලක් කන එක
කියලා කිව්වා. ඔහු ඉතා උත්කෘෂ්ටභාවයට නංවපු නායකෙයක්.
ඔහු ඉතාම ඉහළ තලෙය් ෙද්වත්වය ආරූඪ කරපු නායකෙයක්.
එවැනි නායකෙයක් විනාශ වුණාට පස්ෙසේ ඔහු යටෙත් තිබුණු
ව ාපාරයක් නැවත ෙගොඩ ගන්න එක ෙලෙහසි නැහැ; ෙගොඩ
ගන්න බැහැ. ඒකයි ඇත්ත. ඒවා, සංවිධාන ජාලයක් විසින් ෙහෝ,
ෙද්ශපාලනය විසින් ෙහෝ, මතවාද විසින් ෙහෝ ෙගොඩ නඟන ලද
සංවිධාන ෙනොෙවයි. ඒ සංවිධාන ඉහළ ඉන්න නායකත්වය
ෙකෙරහි මහා ආකර්ෂණයක් ඇතිව බිහි වුණු සංවිධාන. සූර්යා,
හින්දු ආගෙම් ඉතාම වටිනා වස්තුවක් ෙලස හඳුන්වනවා. එල්ටීටීඊ
සංවිධානය කියන්ෙන් ෙද්වත්වය ඇරූඪ කරමින් ෙගොඩ නඟපු
සංවිධානයක්. එවැනි සංවිධානයක් නැවත ෙගොඩ නැඟිය
ෙනොහැකියි. ඇත්ත ඒකයි. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා කුඩා
තරුණයන් ෙකෙරහි සැකෙයන් බැලුවා. කුඩා වැරැද්දක් කරපු
පුද්ගලයා ෙකෙරහි සැකෙයන් බලන්න පටන් ගත්තා.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වපර ඇස, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සැක මුසු
ඇස යුද්ධෙයන් පසු ඉවත් කර ගත්ෙත් නැහැ. එය යුද්ධෙයන්
පස්ෙසේ ඉවත් කර ගත යුතුව තිබුණා. හැබැයි, ඒ ෙවනුවට
ෙමොකක්ද කෙළේ? යුද්ධෙයන් පසුවත් තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු
කෙළේ වපර ඇෙසන් සැකෙයන් බලන කමයකට. ඒ නිසා ඒ
තරුණයන්ෙග් පශ්න ෙකෙරහි අවධානයන ෙයොමු කෙළේ නැහැ.
පශ්නය තමයි, මිය ගිය ෙහෝ අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන්ෙග්
පශ්නය. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, යුද්ධය අවසන් වූ
කාලෙය්දීම වව්නියාෙව් මැණික්ෆාම් කඳවුර ආසන්නෙය්දී මට
ෙදමළ අම්මා ෙකෙනකුයි, තාත්තා ෙකෙනකුයි හම්බ වුණා. ඒ
අම්මයි, තාත්තයි කිව්ෙව් එක ෙදයයි. ඒ අම්මයි තාත්තයි එන
ෙකොට තමන්ෙග් අම්මා, තාත්තා සහ තමන්ෙග් දරුෙවෝ, මුලතිව්
ආසන්නෙය් පාලමක් යට මිය ගිහින් සිටියා කිව්වා. ඔහු අඬ අඬා
ඉල්ලුවා, ඒ පාලම ළඟට ගිහිල්ලා අඬන්න ඉඩ ෙදන්න කියලා.
එච්චරයි ඔහුෙග් ඉල්ලීම. "මෙග් දරුෙවෝ, මෙග් ඥාතීන් මිය ගිය
පාලම තිෙබනවා, ඒ පාලම ළඟට ගිහිල්ලා මට අඬන්න ඉඩ
ෙදන්න" කිව්වා. තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුදු කීයක් තිස්ෙසේ ඔවුන්ට
එතැනට ගිහිල්ලා අඬන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැද්ද? ෙවනත් ෙද්වල්
ෙනොෙවයි ඔවුන් ඉල්ලුෙව්. ඔවුන්ෙග් හැඟීම් අපි ෙත්රුම් ගත යුතුව
තිබුණා. ඒ නිසා මිය ගිය අය පිළිබඳවත්, අතුරුදහන් වූ අය
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පිළිබඳවත් විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කරලා කියාත්මක
කළ යුතුව තිබුණා. එෙහම කෙළේ නැහැ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ පළාත්වල අධ ාපන සහ ෙසෞඛ
පශ්න තිෙබනවා. ඒක අතිශය වැදගත් පශ්නයක්. එම පළාත්වල
අවුරුදු 30ක යුද්ධයක් පැවතුණා. එම යුද්ධය ෙහේතු ෙකොට ෙගන ඒ
පෙද්ශ නෂ්ටාවෙශේෂ බවට පත් ෙවලා තිබුණා. යුද්ධය ෙහේතු
ෙකොට ෙගන ෙරෝහල්ද, පාසල්ද, මාර්ගද, ඒ සියලු යටිතල
පහසුකම් කඩා වැටිලා තිබුණා. ඒවා ෙගොඩ නැඟීම ජාතික වග
කීමක් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. ඒ ජාතික වග කීමට ෙම්
ව වස්ථාදායක සභාෙව් අපි කවුරුත් උර දිය යුතුව තිබුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මැයි මාසෙය් 19 වැනිදා
යුද්ධය අවසන් වුණා. මැයි මාසෙය් 27වැනිදා අපි රජයට
ෙයෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කළා. අපි ඒ ෙයෝජනාවලිෙයන් කිව්ෙව්,
දැන් අෙප් පාරිභාෂික ශබ්ද මාලෙව් සිට කටයුතු ෙවනස් කර
ගන්න ඕනෑ කියන එකයි. අපි "තස්තවාදය" කියන වචනය අෙප්
භාෂාෙවන් ඉවත් කර ගත යුතුයි කිව්වා. අද තමුන්නාන්ෙසේලා
පුනරුච්චාරණය කරන තස්තවාදියා, තස්තවාදියා, තස්තවාදියා
කියන ෙකනාෙග් අම්මා තවමත් ඉන්නවා යාපනෙය්. එයාෙග්
ෙසොෙහොයුරා ඉන්නවා කිලිෙනොච්චිෙය්. එයාෙග් ඥාතීන් ඉන්නවා
ඒ ගෙම්. එෙහම කියනෙකොට ඔවුන්ට හැෙඟන්ෙන් ෙමොකක්ද?
ඒවා මිනිස් හැගීම්. ඒ නිසා පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාෙව් සිට අපි
පරිවර්තනයක් කර ගත යුතුව තිබුණා. ඒ ෙවනුෙවන් වූ කරුණු
14කින් සමන්විත වූ ෙයෝජනා මාලාවක් යුද්ධය අවසන් ෙවලා
සතියක් යන්න කලින් අපි ඉදිරිපත් කළා. ඉදිරිපත් කරලා අපි
කිව්ෙව්, ''ෙම් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම නිෙයෝජනය කරන
ෙද්ශපාලන පක්ෂවලින් සමන්විත ශක්තිමත් කාරක සභාවක්
හදමු, අපි කවුරුත් සකියව ඒකට මැදිහත් ෙවමු, ෙම්ක ආණ්ඩුෙව්
වග කීමක් පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම්ක ජාතික වග කීමක්'' කියන
එක.
අවුරුදු 30ක් යුද්ධය තිබුණා. ලක්ෂ 5කට ආසන්න ජනතාවක්
ෙගවල් ෙදොරවල් අහිමි ෙවලා අවතැන් ෙවලා ඉන්නවා. විශාල
පිරිසකෙග් දුවා දරුවන්, ෙසොෙහොයුරන්, ස්වාමියා මිය ගිහින්. එම
පළාත් යළි ෙගොඩ නැංවීම අපි කාෙගත් වග කීමක්. අප කිව්ෙව් ඒ
වග කීම ඉටු කරන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන
සියලු මන්තීවරුන්ෙගන් සමන්විත විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත්
කළ යුතු බවයි. ඒ, අෙප් වග කීම; අප කළ යුතු ෙද්. ඒක ෙම්
යුගෙය් සෑම මිනිෙසකු විසින්ම කළ යුතු ෙද්. නැවත අෙප් රෙට්
යුද්ධයක් ඇති ෙනොවන්න නම් එම පළාත්වලට අපි මැදිහත් විය
යුතුව තිබුණා. අපි ජනාධිපතිවරයාට අෙප් ෙයෝජනාවලිය යැවුවා.
අඩුම තරමින් ජනාධිපතිවරයාෙගන් ලියුමක් ආෙව් නැහැ,
"ඔයෙගොල්ලන්ෙග් ෙයෝජනා මා බැලුවා. ඒවා පිළිගන්න බැහැ"
කියලාවත්. අඩුම වශෙයන් සදාචාරයක් තිෙබන නායකෙයක්
එෙලස කළ යුතුව තිබුෙණ් නැහැ. ඒ ජාතික වගකීම ෙවනුවට
ඉතාම හුදකලා, ආධිපත හැසිරීමකින් කටයුතු කළා. ෙද්ශපාලන
පක්ෂවලට ඒ පළාත්වලට යන්න දුන්ෙන් නැහැ. මා විස්තර
කියන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. අෙප් සුනිල්
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ගියා ඒ පළාත්වල ජනතාව මුණ ගැහිලා
දුක් ගැනවිලි අහලා, ඔවුන් මුහුණ දී තිෙබන ගැටලුවලට විසඳුම්
ෙහොයන්න. බහු පක්ෂ කියාකාරිත්වයක් ඒ පළාත්වල කියාත්මක
කරන්න උත්සාහ කළා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙව්වා, එක්සත්
ජාතික පක්ෂය ෙව්වා, අෙප් පක්ෂය ෙව්වා, ටීඑන්ඒ එක ෙව්වා,
කවර පක්ෂයක් වුණත් කමක් නැහැ බහු පාක්ෂික ෙද්ශපාලනය
එම භූමියට ෙගන යා යුතුව තිබුණා. ඒ ෙගන යෑම ෙවනුෙවන්
තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති
මන්තීතුමා ගිෙය්. හැබැයි ෙමොකක්ද කෙළේ? NIB එෙක් අය වට
ෙවලා එතුමාට ගැහුවා. මන්තීවරෙයකුෙග් ඔළුව පැලුවා. තවමත්
කිසි ෙකෙනකු අත් අඩංගුවට ගත්ෙත් නැහැ.
ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා දන්නවා අෙප් රෙට්
ෙපොලීසිය දක්ෂයි කියලා. ඕනෑම
අපරාධයක් අෙප් රෙට්
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ෙපොලීසියට ෙහොයා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි, ෙහොයා ගන්න බැරි
හැම සිද්ධියක් පිටු පස්ෙසේම ඉන්ෙන් ආණ්ඩුව. ඔබතුමා ඒ බව
දන්නවා. දවසක් ඒ වාෙග් කථාවක් මට කියපු බවත් මතකයි.
ඒකයි මා මතක් කෙළේ. ඒ හැම සිද්ධියක්ම ෙහොයා ගන්න පුළුවන්
ෙහොඳ ඉවක් අෙප් රෙට් ෙපොලීසියට තිෙබනවා. අෙප් රෙට්
ෙපොලීසිය ඕනෑම ආන්ෙදෝලනයකට තුඩු දී තිෙබන ඝාතනයක්
ෙහෝ සිදු වීමක් ෙහෝ පිටු පස හඹා ෙගන ගිහින් වරදකරුවන් අත්
අඩංගුවට අරෙගන තිෙබනවා; පරීක්ෂණ කරලා තිෙබනවා.
එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් යමක් කළා නම් ඒක ෙහොයා ෙගන
තිෙබනවා. හැබැයි ෙහොයා ගන්න බැරි වුණු ඒ හැම සිද්ධියක්ම පිටු
පස ඉන්ෙන් ආණ්ඩුව. ඒක තමයි සත ය. එදා සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති
මන්තීතුමාට පහර දුන්න එක ගැන තවම පරීක්ෂණයක් නැහැෙන්.
කවුරුවත් අත් අඩංගුවට අරෙගන නැහැෙන්. එයින් ෙපන්නුම්
කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒක ෙම් ආණ්ඩුෙව් වුවමනාව. හැබැයි
තමුන්නාන්ෙසේලා කළ යුතුව තිබුෙණ් ෙමොකක්ද? එම පළාත්වල
බහු පාක්ෂික ෙද්ශපාලනය කියාත්මක කළ යුතුව තිබුණා. ඒ අය
එක් ෙද්ශපාලන ව ාපාරයකට ෙහෝ ෙදමළ ජාතිවාදය දිශාවට
ෙහෝ තල්ලු කරනවා ෙවනුවට කළ යුතුව තිබුෙණ්, සෑම
ෙද්ශපාලන ව ාපාරයකටම එම පළාත්වලට යන්න දීලා ඔවුන්ෙග්
මත, ඔවුන්ෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරලා ඒ ජනතාවත් එක්ක
ෙද්ශපාලන සම්බන්ධතාවක් ඇති කර ගැනීමට ඉඩ දීමයි.
එතෙකොට තමයි අපි කවුද කියලා ඒ ජනතාවට ෙත්ෙරන්ෙන්. ඒ
වාෙග්ම, තමුන්නාන්ෙසේලා කවුද කියලා ඒ ජනතාවට
ෙත්ෙරන්ෙන්. හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකට ඉඩ විවෘත කෙළේ
නැහැ. අෙනක් සියලු පක්ෂ සාමාජිකයන්ට පහර ෙදන්න පටන්
ගත්තා. පැහැර ෙගන ගියා.
අෙප් ඉතාම දක්ෂ කියාකාරිකෙයක් හිටියා මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි, යාපෙන්. ඒ අෙප් සෙහෝදරෙයක්. අප අතර ඇති වූ
ෙද්ශපාලන මතවාදයක් ෙහේතු ෙකොට ෙගන ඒ සෙහෝදරයා අෙප්
පක්ෂෙයන් ඉවත් වුණා. ඒක ෙවනම ෙදයක්. හැබැයි, ඔහු ඒ
පළාත්වල කියාකාරීව වැඩ කළා. ලලිත් කියන ඒ සෙහෝදරයා
පැහැර ෙගන ගියාද, කුගන් සෙහෝදරයා පැහැර ෙගන ගියාද? ෙකෝ
තවමත් ඒ ගැන වාර්තාවක් නැහැෙන්. දැනට ඒ සිද්ධියට අවුරුදු
එකහමාරකට වැඩි කාලයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙද්ශපාලන
ව ාපාරවලට එම පළාත්වල වැඩ කරන්න අයිතියක් නැද්ද? ඔහු
ඉතා ෙහොඳ තරුණෙයක්. ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් පදිංචි
සෙහෝදරෙයක්. ඔහු තමන්ෙග් මුළු කාලයම යාපෙන් පළාෙත්
ජනතාවත් එක්ක එකට වැඩ කරමින්, එම ජනතාවෙග් ෙගවල්වල
නතර ෙවමින්, එම පළාත්වල බහු පාක්ෂික ෙද්ශපාලනය
ෙවනුෙවන් කටයුතු කළා. ඔහු පධාන වුවමනාවක් හැටියට කෙළේ
ඒක. හැබැයි ඉඩ දුන්නාද? අද ෙවන ෙකොටත් තමුන්නාන්ෙසේලා
කියලා නැහැ ෙන්, ලලිත්ට සහ කුගන්ට සිදු වුෙණ් ෙමොකක්ද
කියලා. ඔහු අෙප් පක්ෂෙය් හිටපු පබල කියාකාරිකෙයක්.
යාපනෙය් දිස්තික්කෙය් වැඩ කරමිනුයි හිටිෙය්. ෙදමළ
ෙවලා
තිෙබන්ෙන්?
සෙහෝදරෙයක්.
ෙමොකක්ද
සිදු
තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කෙළේ අධි මානසිකත්වයකින්; බලෙය්
ආධිපත යකින්. ඒ ෙවනුෙවන් කටයුතු කිරීම ෙහේතු ෙකොටෙගන
එම පළාත්වල බහු පක්ෂ ෙද්ශපාලනය කියාත්මක ෙවන්න ඉඩ
දුන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එම නිසා සිදු වුණු ෙදය
ෙමයයි. ඒ ජනතාවට ෙවන පාරක් නැහැ, ගලාෙගන යන්න
තිෙබන්ෙන් ෙදමළ ජාතිවාදී දිශාවට විතරමයි. ෙදමළ ජාතිවාදී
දිශාවටම තමයි ගලා ෙගන යන්න සිදු වුෙණ්. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි. වව්නියාව පෙද්ශෙය් අෙප් තරුණ සංගමය විශාල
කියාකාරීත්වයකට ෙයොමු වුණා. ෙදමළ තරුණයන් 80කට වඩා
වැඩි පමාණයක් අෙප් පක්ෂය විසින් පවත්වන ලද වැඩ මුළුවකට
සහභාගී වුණා. අපි අෙප් රෙට් ජාතිකත්වයන්ෙග් සුහදතාවන් ගැන,
එක් එක් ජාතිකත්වයන් වර්ධනය වුණු විධිය ගැන, සිංහල
ජනයාෙග් පභවය ගැන, ෙදමළ ජනයාෙග් පභවය ගැන, මුස්ලිම්
ජනයාෙග් පභවය ගැන, අද අෙප් රට තිෙබන තැන ගැන, ෙම්ක
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බහු ජාතික රාජ යක් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙම්ක ෙබදුෙණොත්
ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද, සමඟිය වැදගත් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියලා අපි ඉතා ෙහොඳ සුහද සාකච්ඡාවන් ඔවුන් එක්ක කළා.
සමහර අය එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් පහළ දාරෙය් හිටපු අයයි. ඒ
පිරිස් අෙප් පක්ෂයත් එක්ක වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා.
වව්නියාෙව් විතරක් 80කට වඩා වැඩි තරුණ පිරිසක් අපිත් එක්ක
කියාකාරීව අෙප් වැඩ මුළුවලට සම්බන්ධ වුණා. ෙමොකක්ද වුෙණ්?
හැම කියාකාරිකෙයකුෙග්ම ෙගදරට NIB එෙකන් ගියා. උෙද්ත්
යනවා, හවසත් යනවා, රෑත් යනවා. ෙමොකක්ද ෙම් කෙළේ? ඔවුන්ව
භය කළා. ඒ අම්මා, තාත්තා කිව්වා, "අෙන් පුෙත්, ෙම් දරුවා
විතරයි මට ඉතුරු වුෙණ්, ෙම් දරුවාට ෙමොකක් හරි ෙවයිද දන්ෙන්
නැහැ" කියලා. එෙහම කියලා ඔවුන් තමන්ෙග් නෑදෑ ෙගවල්වලට
දරුවන් යවන්න පටන් ගත්තා. තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කෙළේ
එෙහම ෙන්. ෙමොකක්ද ෙම් වුවමනාව? ෙබෙදන්න අවශ පරිසරය
හැදුෙව් ඔබතුමන්ලායි. ෙම් විෂ දත් ගලවන්න, කෘන්තක දත
ගලවන්න, රදනක දත ගලවන්න අද කථා කරලා වැඩක් නැහැ.
ෙමොනවාද අද කථා කරන්ෙන්?
ඇත්තටම ෙමොකක්ද වුෙණ්? පසු ගිය අවුරුදු හතර ඇතුළත ඒ
ෙදමළ ජනයා කමානුකූලව ෙබදීෙම් දිශාවට තල්ලු කළා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, පභාකරන් එල්ටීටීඊ සංවිධානයට
තමන්ෙග් සාමාජිකයන් බඳවා ගැනීමට කියපු පකට කියමන
තමයි, "ෙකොළඹ සිංහල ආණ්ඩුවක් තිෙබනවා. ෙකොළඹ සිංහල
ආණ්ඩුව අපට සලකන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි ෙවනම උතුෙර්
ෙදමළ ආණ්ඩුවක් හදා ගන්න ඕනෑ" කියන එක. ඒක තමයි
එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් පධාන සටන් පාඨය වුෙණ්. "ෙකොළඹ
තිෙබන්ෙන් සිංහල ආණ්ඩුවක්. ඒ සිංහල ආණ්ඩුව ෙදමළ
ජනතාවට සලකන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා උතුර ෙක්න්ද කර ෙගන
අපිට ෙදමළ ආණ්ඩුවක් හදා ගන්න ඕනෑකම තිෙබනවා." කියලා
තමයි ඔහු කිව්ෙව්. හැබැයි ෙම්ක පිළිගත්තු ෙදමළ ජනතාවත්
හිටියා. ෙම්ක පිළිගත්ෙත් නැති ෙදමළ ජනතාවත් හිටියා. සියලු
ෙදනාම පිළිගත්ෙත් නැහැ. හැබැයි ෙමොකක්ද වුෙණ්?
යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ ගත වුණු අවුරුදු හතර ඇතුළත පභාකරන්
කියපු කථාව තමයි ෙපන්නුම් කරලා තිෙබන්ෙන්. "ෙකොළඹ
තිෙබන්ෙන් උතුෙර් ෙදමළ ජනතාව ෙනොසලකා හරින සිංහල
ආණ්ඩුවක්." ඒ ආකාරෙයන් තමයි මෙනෝභාවය වර්ධනය කෙළේ.
ඔවුන්ට නිදහස දුන්ෙන් නැත්නම්, ඔවුන්ට පජාතන්තවාදය දුන්ෙන්
නැත්නම්, මිලිටරි පාලනය අයින් කර ගත්ෙත් නැත්නම්, සිවිල්
පරිපාලනය ෙගනාෙව් නැත්නම්, සිවිල් පරිපාලනය ස්ථාපිත කෙළේ
නැත්නම්, ඔවුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් දුන්ෙන් නැත්නම්, බහු පක්ෂ
ෙද්ශපාලන කමයට එන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැත්නම් ෙමොකක්ද සිදු
වන්ෙන්? ඔවුන්ෙග් නිෙයෝජිතයන් වන ටීඑන්ඒ සංවිධානයත්
එක්ක - ෙදමළ ජාතික සන්ධානයත් එක්ක- අපට පතිපත්තිමය
වශෙයන් විශාල පරස්පරතාවන් තිෙබනවා. අපි අතර ෙබොෙහෝ
ෙවනස්කම් තිෙබනවා. මතවාදී වශෙයන් ෙවනස්කම් තිෙබනවා.
ස්ථාවර වශෙයන් ෙවනස්කම් තිෙබනවා. හැබැයි ඔවුන් එක්
ෙමොෙහොතකදී එම පළාත් නිෙයෝජනය කරමින් එන පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරු. ඔවුන්ෙග් නිදහස, ඔවුන්ෙග් අයිතිය, ඔවුන්ෙග්
කියාකාරීත්වය ඒ කිසිවකට ඉඩකඩ දුන්ෙන් නැහැ. ෙමොකක්ද සිදු
කෙළේ? නිතරම “ෙකොටියා” කිය කියා හිටියා. ඒ මිය ගිය මළ කුණ
අවුස්සන එක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ජීවිකාව වුෙණ්.
එක්ෙකෝ “තස්තවාදියා” කියලා, එක්ෙකෝ “ෙකොටියා” කියලා,
ෙකොටි ෙල්බල් අලවමින් ඒ මළ කුණ අවුස්සමින් ගඳ ගැස්සවීම
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් එකම ජීවිකාව බවට පත් කරෙගන
තිෙබනවා. ඒ මන්තීවරුන්ට එම පළාත්වල කියාත්මක ෙවන්න
ඉඩ දුන්නාද? එහි සිදු වන වැඩ කටයුතුවලට ඔවුන්ෙග් අදහස්
ගන්න ඉඩකඩ දුන්නාද? ෙමොකුත් දුන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන්ව
ෙවනත් දිශාවකට තල්ලු කළා.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඉඩම් පශ්නය ගැන බලන්න.
උතුෙර් ඉඩම් කියලා කියන්ෙන් ඉතාමත් සංකීර්ණ තත්ත්වයකට
පත් ෙවලා තිෙබන පශ්නයක්. විෙශේෂෙයන් ආසියාතික රටවල,
ආසියාතික නිෂ්පාදනයක් තිෙබන රටවල ඉඩම කියන්ෙන්
ෙද්පළක් ෙනොෙවයි. යුෙරෝපා රටවල නම් ඉඩම කියන්ෙන්
ෙද්පළක්. Fridge එකක් වාෙග්ම, කාර් එකක් වාෙග්ම, ටක්
රථයක් වාෙග්ම ඉඩමත් ෙද්පළක්. නමුත් අෙප් සංස්කෘතිය, අෙප්
ෙගොඩ නැංවීම, අෙප් ඉතිහාසය අනුව ඉඩම අපට ෙද්පළක්
ෙනොෙවයි. ඉඩමක් කියන්ෙන් අෙප් ඥාතිත්වය. ඒ නිසා තමයි අපි
කවුරුත් මහ ෙගදරට තවමත් ඇලුම් කරන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි අපි
කුඩා කාලෙය් හැදුණු වැඩුණු ෙගදර තවමත් අපි බලන්න යන්ෙන්.
අපට තිෙබන්ෙන් ඉඩම් එක්ක ඥාතිත්වෙය් බැඳීමක්.
විෙශේෂෙයන්ම උතුෙර් ෙදමළ ජනතාවට ඉඩම් එක්ක
ඥාතිත්වයකුයි තිෙබන්ෙන්. තමන්ෙග් මව, පියා, සීයා තමයි
තමන්ෙග් ඉඩෙමන් පිළිඹිබු කරන්ෙන්.
තමන්ෙග් මවෙග්, පියාෙග්, සීයාෙග් අයිතිය තමයි ඉඩෙමන්
තමන්ට ෙපන්නුම් කරන්ෙන්. එම නිසා ඉඩම් කියලා කියන්ෙන්
ෙද්ෙපොළකට එහා යන ෙල් ඥාතිත්වයක්. එම නිසා ඉඩම් පිළිබඳ
ගැටලුවක්, එවැනි මානසිකත්වයක් තිෙබන ෙද්ෙපොළක් පිළිබඳ
ගැටලුවක් අපි විසඳිය යුතුව තිබුෙණ් ෙකොෙහොමද? යුද්ධය අවසන්
වන ෙකොට ඉඩම් ගැටලුව සංකීර්ණ ෙවලා තිබුණා. එක
පැත්තකින්, හමුදාව විසින් අක්කර 6,000කට ආසන්න පමාණයක්
අධි ආරක්ෂිත කලාප ෙවනුෙවන් පවරා ෙගන තිබුණා. ඊළඟට
පලවා හරින ලද මුස්ලිම් ජනතාවට අයිති ඉඩම් තිබුණා. පලවා
හරින ලද ෙදමළ ජනතාවට අයිති ඉඩම් තිබුණා. පලවා හරින ලද
සිංහල ජනතාවට අයිති ඉඩම් තිබුණා. අවතැන් වුණු ෙදමළ
ජනතාවට අයිති ඉඩම් තිබුණා. රට අත් හැර ගිය ෙදමළ ජනතාවට
අයිති ඉඩම් තිබුණා. වීර පවුල් ෙලස පදිංචි කරන ලද අයට අයිති
ඉඩම් තිබුණා. සියලු ෙදනාම මිය ෙගොස් අයිතිකරුවන් නැති ඉඩම්
තිබුණා. ඉඩම්වල ෙබොෙහෝ අයිතීන්ෙග් සංකීර්ණත්වයක් තිබුණා.
අපි පළමුව කළ යුතුව තිබුෙණ් කුමක්ද? එම පළාත්වල මුල්
පදිංචිකරුවන් හඳුන්වා ෙදන්න ෙව්ගවත් සැලැස්මක් කියාත්මක
කළ යුතුව තිබුණා. ඒක තමයි කළ යුතු පළමුවන වැෙඩ්. එහි හිටපු
සිංහල අය කවුද? එහි හිටපු මුස්ලිම් අය කවුද? එහි හිටපු ෙදමළ
අය කවුද? "ෙමන්න ඔබතුමාෙග් ඉඩම" කියලා, ඒ අයෙග් ඉඩම්
හඳුනා දියයුතුව තිෙබනවා. අයිතිකරුවන් සියලු ෙදනාම මිය
ෙගොස් ඇති අයෙග් ඉඩම් ෙමොනවාද, ඒවා තමයි භාරකාර
මණ්ඩලයකට පවරා ගත යුතු ඉඩම් වන්ෙන්. ඒ විධියට පළමු
ෙකොටම මුලින් තිබුණු තත්ත්වයට ඒ ඉඩම් ෙගන ආ යුතුව තිබුණා.
ඊට පස්ෙසේ පවරා ගැනීම් කරන්න පුළුවන්. දැන් ෙමෙහේත් ඉඩම්
පවරා ගන්නවා ෙන්. ෙමොකක් ෙහෝ මාර්ගයක් විශාල කරන්න
සිද්ධ වුෙණොත් ඉඩම් පවරා ගන්නවා. ඉතින් එෙහේත් එවැනි පවරා
ගැනීම් කළාට කමක් නැහැ. ඒක වැරැදි නැහැ. හැබැයි කෙළේ
ෙමොකක්ද? පළමුව නිරාකරණය කළ යුතුව තිබුෙණ්, "ෙම්ක තමයි
ඔබෙග් ඉඩම. ෙම් ඉඩම තමයි ඔබ පදිංචි වී හිටපු ඉඩම. ෙම් ඉඩමට
තමයි ඔබට ඔප්පුව තිෙබන්ෙන්" කියා ඒ ජනතාවෙග් ඉඩම් මූලික
ෙලසම ඒ ජනතාවට හඳුන්වා දීමයි. අනතුරුව තමයි පවරා ගැනීම්
කළ යුත්ෙත්. අනතුරුව තමයි ෙබදා දීම කළ යුත්ෙත්. හැබැයි
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉස්ෙසල්ලා කෙළේ පවරා ගැනීමයි. ෙකෝවිෙල්
ඉඩම් පවා පවරා ගත්තාය කියලා මා නැවතත් කියනවා.
ජනතාවෙග් ඉඩම් පවරා ගත්තා. ඊට පස්ෙසේ හම්බන්ෙතොට හා
අනුරාධපුරය පෙද්ශවලින් ජනතාව ෙගන ගිහින් එහි පදිංචි කළා.
පවුල් 1,500ක් එෙසේ පදිංචි කළා. ඒකද, කළයුතුව තිබුණු පළමුවන
වැෙඩ්? පළමුවන වැෙඩ් එහි මුල් පදිංචිකරුවන් හඳුනා ගැනීමයි.
අවුරුදු 4ක් ගත ෙවලාත් තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක කෙළේ නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලා කෙළේ ෙමොකක්ද? විවිධ සංවර්ධන කටයුතුවල
මුවාෙවන් එහි තිෙබන ඉඩම් පවරා ගත්තා, ෙහෝටල්වලට පවරා
ගත්තා. ෙද්වාලවල ඉඩම් පවා පවරා ගත්තා. 1,500ක් ජනතාව
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ෙගන ගිහින් එහි පදිංචි කළා. ඒ ජනතාවට දැෙනන්ෙන් ෙමොකක්ද
කියලායි අපි අහන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 5ක කාලයක්
තිෙබනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මට ෙකොපමණ කාලයක් තිබුණාද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

විනාඩි 40ක කාලයක් තමයි ඔබතුමාට ලබා ෙදන්න පුළුවන්
වුෙණ්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒ ඇයිද දන්ෙන් නැහැ?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

විනාඩි 10ක කාලයක් තව මන්තීවරුන් ෙදෙදනකුට ෙදන්න
අවශ ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒ විනාඩි 5 හැර තව විනාඩි 3ක් මට ෙදන්න. මට ඒ ඇති.
විනාඩි 8කින් මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

දැන් මා කියන්ෙන්, එම නිසා -

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera )

වාහන ගැනත් කියන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

වාහනවලට ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? වාහන
අයිතිකාරයන් කවුද කියා ෙසව්ෙව් නැහැ. දැන් ඒ වාහන
ෙවන්ෙද්සි කරන්න යනවා. තමුන්නාන්ෙසේ මෙගන් දැන ගන්න;
අහගන්න.
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අපි වැඩ කෙළේ සැකය, අවිශ්වාසය අඩු වන දිසාවට ෙනොෙවයි;
සැකය, අවිශ්වාසය වැඩි වන දිසාවටයි. ෙදමළ ජාතිවාදයට අවශ
වන ෙතෝතැන්නක් හැදුවා. අද ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්?
ගරු මන්තීතුමනි, ෙහොඳින් ෙත්රුම් ගන්න. ලංකාෙව් පශ්නය මත
පදනම්ව ෙදමළ තරුණෙයෝ ෙදෙදෙනක් තමිල්නාඩුෙව්දී ගිනි තබා
ගත්තා. එය අෙප් පතවලට පවෘත්තියක් ෙවන්න පුළුවන්;
රූපවාහිනියට පධාන ශීර්ෂ පාඨය වන්න පුළුවන්. හැබැයි ෙදමළ
තරුණයන්ට ආශ්වාදය හැදුවා; උත්ෙත්ජනය හැදුවා; ෛධර්යය
හැදුවා. හැදුෙව් ෙකොෙහේටද? ෙදමළ ජාතිවාදය දිසාවට තමයි
ෛධර්යය හැදුෙව්. එම නිසා අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙද් තමයි,
අන් කවර දාටවත් වඩා වැඩිෙයන් ජාතිවාදය උත්සන්න ෙවලා
තිබීම. ජාතිවාදය උත්සන්න වුණු තැනක් ෙමතැන තිෙබන්ෙන්.
දැන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? පළාත් සභා කියනවා, 13 කියනවා.
අපි කියන්ෙන් ෙමය එයට විසඳුමක් ෙනොෙවයි කියලායි. විසඳුමක්
ෙනොෙවනවා විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමයින් පශ්නය වැඩි කරනවා.
පළාත් සභා අෙප් රෙට් ෙම් ජාතික පශ්නයට විසඳුමක් ෙනොවනවා
විතරක් ෙනොෙවයි, පශ්නය වැඩි කරනවා; තීව කරනවා, අර්බුදය
වැඩි කරනවා. එම නිසා පළාත් සභා අෙහෝසි කළ යුතුයි කියන
ස්ථාවරෙය් අපි සිටිනවා.
හැබැයි දැන් ෙම් ෙගෝරණාඩුව ෙමොකක්ද? දැන් එක් ෙකෙනක්
කියනවා, නයා මරන්න බැහැ, නයාෙග් විස දළ ගලවන්න ඕනෑය
කියලා. දැන් ගලවන්න හදන්ෙන් ෙවන දතක්. දැන් ෙමොකක්ද
ගලවන්න හදන්ෙන්? ඇත්ත ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් නැති දතක්
බැඳලා, බැඳපු දතක් ගලවන්න හදනවා. එයට ෙමොකක්ද ෙදකක්
එකතු කරන්න පුළුවන්. එය ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් ඇත්ෙත්ත්
නැහැ. ෙමය විස දළ ගලවා මරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ශරීරය
පුරාම විස තිෙබනවා. එම නිසා අපි කියන්ෙන් පළාත් සභා අෙහෝසි
විය යුතුයි කියලායි . එය අෙප් ස්ථාවරයයි. හැබැයි විය යුත්ෙත්
ෙමොකක්ද? දැන් ෙම් ෙගෝරණාඩුව ෙමොකක්ද? පළාත් සභා අෙහෝසි
කළ යුතුයි කියන ෙගෝරණාඩුව සිංහල ජාතිවාදයයි. පළාත් සභා
තිබිය යුතුයි කියන ෙගෝරණාඩුව ෙදමළ ජාතිවාදයයි. ෙම් ෙදක
තමයි අද ෙදපැත්ෙතන් තරගයට ball කරන්ෙන්, bat කරන්ෙන්.
සමහර අවස්ථාවල සිංහල ජාතිවාදය සහ ෙදමළ ජාතිවාදය එකට,
එක පිලට, එක පිෙල් සටන් වදිනවා. අරුම පුදුම match එකක්
ඒක. එක කණ්ඩායෙම් සටන් වදිනවා, ෙදමළ ජාතිවාදය සහ
සිංහල ජාතිවාදය. ෙදමළ ජාතිවාදයට වැටීෙමන් ෙහෝ සිංහල
ජාතිවාදයට වැටීෙමන් ෙහෝ ෙම්කට උත්තරයක් නැහැ. මතක තබා
ගන්න. අද පළාත් සභා තිබීෙමන් ෙහෝ ෙනොතිබීෙමන් ෙම්කට
උත්තරයක් නැහැ. එතැනටයි අද ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, පළාත් සභා තිබුණත් ෙදමළ
ජාතිවාදය ජයගහණය කරනවා, පළාත් සභා නැතත් ෙදමළ
ජාතිවාදෙය් ජයගහණයක් තිෙබනවා. පළාත් සභා දිනුවත් ෙදමළ
ජාතිවාදය ජයගහණය කරනවා, පළාත් සභා පැරදුණත් ෙදමළ
ජාතිවාදය ජයගහණය කරනවා. ඉඩම් බලතල, ෙපොලිස් බලතල
එක්ක තිබුණත් ෙදමළ ජාතිවාදය ජයගහණය කරනවා, ඉඩම්
බලතල ෙපොලිස් බලතල අයින් කරලා තිබුණත් ෙදමළ ජාතිවාදය
ජයගහණය කරනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා පසු ගිය අවුරුදු හතර ඇතුළත ෙදමළ
ජාතිවාදයට අවශ ඉඩකඩ නිර්මාණය කළා; තල්ලු ෙවන දිශාවට
තල්ලු කළා. දැන් දත් ගලවන්න කථා කරලා වැඩක් නැහැ. එෙහේ යාපනෙය්- මාධ ෙව්දියා පැහැර ෙගන යන ෙකොට කථා කෙළේ
නැති කට්ටිය, එෙහේ ෙදමළ ජනයාෙග් ඉඩම් පවරා ගන්න ෙකොට
කථා කරපු නැති කට්ටිය, එම පළාත්වල තරුණයන් පැහැර ෙගන
යන ෙකොට කථා කරපු නැති කට්ටිය, මළ ෙගදරට, උත්සවයට
NIB එෙක් මිනිස්සු මැදිහත් කරන ෙකොට කථා කරපු නැති
කට්ටිය, හදුන්ෙනත්ති මන්තීවරයාට, විපක්ෂ නායකවරයාට
යාපනෙය් දී පහර ෙදන ෙකොට කථා කරපු නැති කට්ටිය, ඕමන්ෙත්
සිට යාපනය දක්වා හමුදා කඩ 32ක් පවත්වා ෙගන යද්දී කථා
කරපු නැති කට්ටිය, ආගමික ආකමණයක් ෙලස ෙවසක් කලාප
දමන ෙකොට කථා කරපු නැති කට්ටිය, දැන් ෙමොකද, ෙම් ෙබදීමක්
ගැන කථා කරන්ෙන්? ෙබෙදන්න අවශ වන මතවාදය හැදුවා;
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මෙනෝභාවය හැදුවා. එතැනට තල්ලු ෙවලා ඉවරයි. එතැනයි දැන්
තිෙබන්ෙන්. අවුරුදු හතරක් තමුන්නාන්ෙසේලා අපෙත් ඇරියා.
බලය ෙවනුෙවන්, බලෙයන් හිස උදුම්මාෙගන කටයුතු කළා.
න ාය පතෙය් අංක එකට, ෙදකට, තුනට තිබුෙණ් බලය. ෙකොතැන
දැක්කත් තස්තවාදියා, කවුරු දැක්කත් ෙකොටියා. ඒ සිහිෙනන්, ඒ
මළ කුෙණන් මිෙදන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට බැරි වුණා.
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ මළකුණ බදාෙගන, ඒ මළකුණත් එක්ක
රටක් කරන තැනට ෙගනැත් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අද ඉතාමත්
අහිතකර තත්ත්වයක් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, දැන් ෙමොකක්ද කළ යුතු
වන්ෙන්? සිංහල ජාතිවාදයට යට ෙවලා ෙම් පශ්නයට උත්තර
ෙහොයන්නත් බැහැ. දඟලනවා; කෑ ගහනවා; ෙබරිහන් ෙදනවා,
තමන්ෙග් නැති වී තිෙබන යමක් ආරක්ෂා කර ගන්න. සිංහල
ජාතිවාදයට ෙම්කට උත්තර නැහැ. ඒ වාෙග්ම තමයි මතක තියා
ගන්න, ෙම්කට ෙදමළ ජාතිවාදයටත් උත්තර නැහැ. ෙම්කට
"ඉන්දියන් සරණං ගච්ඡාමි", උත්තර තිෙබනවාද? ෙකොෙහද,
ඉන්දියාවට උත්තර තිෙබන්ෙන්? ඉන්දියාවට තිෙබන්ෙන්
ආකමණය. ඉන්දියාවට තිෙබන්ෙන් ආධිපත යක්. ඉන්දියාවට
ඕනෑ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? සාම්පූර් බලාගාරය.
ඉන්දියාවට ඕනෑ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? තිකුණාමල වරාය.
ඉන්දියාවට ඕනෑ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අෙප් රෙට්
ආර්ථිකෙය් විශාල පංගුව. ඒක තමයි ඉන්දියාෙව් වුවමනාව. ෙම්
'ඉන්දියන් සරණං ගච්ඡාමි!' ඒකත් විසඳුමක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා අද
අපට තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? සිංහල ජාතිවාදයටත් වැෙටන්ෙන්
නැතුව, ෙදමළ ජාතිවාදයටත් වැෙටන්ෙන් නැතුව අද අපිට
අතරමැදි පාරක් ෙසොයා ගත යුතුව තිෙබනවා. ඒකට සූදානම්
ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකක්ද, අතරමැදි පාර? අතරමැදි පාර ෙමයයි
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. ෙදමළ ජනයා අද මුහුණ දී
තිෙබන ගැටලුවලට සාධාරණ පිළියම් අවශ යි. ඔවුන් මුහුණ දී
තිෙබන අවතැන් වූවන්ෙග් ගැටලු, දරුවන්ෙග් අධ ාපනය,
දරුවන්ෙග් ෙසෞඛ ය, අත් අඩංගුවට පත් වූ අයෙග් ගැටලු, ඉඩම්
පිළිබඳ පශ්නය ඒ ජනතාව මුහුණ දී තිෙබන පශ්නවලට ඉතාමත්
ෙව්ගෙයන් ෙකටි කාලීන විසඳුම්, ඒ වාෙග්ම දිගු කාලීන විසඳුම්
අවශ යි. ඔවුන්ෙග් ජනතාවෙග්, පජාවෙග් සංස්කෘතික අයිතීන්,
භාෂාව පිළිබඳ අයිතීන් වර්ධනය කරන වැඩ පිළිෙවළක් එක්ක
ෙමය කියාත්මක කළ යුතුයි. එෙසේ ෙනොෙකොට කරන ඕනෑම
කියාවක් අෙප් රට ඉතාම අනතුරුදායක තත්ත්වයකට ෙහළන එක
නවත්වන්න බැහැ. දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය
දුන්නත් එකයි, නැතත් එකයි; තිබ්බත් එකයි, නැතත් එකයි;
කැපුවත් එකයි, නැතත් එකයි. ෙම් සියල්ලම සිද්ධ ෙවලා, ඉතාමත්
නරක අඩියකට සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් ජාතිකත්ව ෙගනැල්ලා
තිෙබනවා; අෙප් මාතෘ භූමිය ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒ වගකීෙමන්
තමුන්නාන්ෙසේලාට මිෙදන්න බැහැ. යුද ජයගහණෙය් අලංකාර
වාක වලින්, යුද ජයගහණෙය් මහා වාග් ස්තම්භවලින්
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් අපරාධය වහන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ
නිසා අෙප් රෙට් ජාතිකත්වයන් අතර විරසකභාවය ඇති කරපු,
ෙබදීෙම් දිශාවට රට තල්ලු කරපු, ජනතාව අතර සැකය වැඩි කරපු,
අවිශ්වාසය වැඩි කරපු තත්ත්වයකට වරදකරුවන් හැටියට තමයි
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉතිහාසෙය් ලියැෙවන්ෙන් කියලා අපි විශ්වාස
කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා.
ඊ ළඟට ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා අමාත තුමා.
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)

මට ෙකොච්චර ෙව්ලාව තිෙබනවාද, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි?

පාර්ලිෙම්න්තුව

1233
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

විනාඩි 15ක කාලයක් ඔබතුමාට තිෙබනවා.

[අ.භා. 4.23]
ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

තව ෙපොඩ්ඩක් කාලය වැඩි කරන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි.
මම ස්තුතිවන්ත වනවා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ්
පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායම් නායක ගරු අනුර දිසානායක මහතාට.
එතුමා බණ ෙද්ශනාවක් කළා. මම හිතන හැටියට ෙබොදු බල
ෙසේනාවටත් වඩා එතුමා බණ කියනවා වාෙග් දැන්.
ඉස්ෙසල්ලාම මම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ගැන නිර්වචනයක්
රටක්
ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. අෙප් රට landlocked
ෙනොෙවයි. ඒ කියන්ෙන් සමහර රටවල් තිෙබනවා, මුහුදක් නැහැ,
ෙගොඩ බිෙමන් වට ෙවලා. නමුත් අෙප් රට එෙහම ෙනොෙවයි. ෙම්ක
දූපත් රටක්. එම නිසා අපට තිවිධ හමුදාවක අවශ තාව තිෙබනවා.
පාබල හමුදාව, ගුවන් හමුදාව, නාවික හමුදාව ෙලසට හමුදා තුනක්
අවශ යි. අප අද භුක්ති විඳින්ෙන් රණ විරුවන් කළ ඒ පරිත ාග
සහ ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් වැඩ පිළිෙවෙළේ ආනිශංසයි. ඒ නිසා තමයි
අපි ෙම් නිරවුල්ව කථා කරන්ෙන්ත්.
මට මතකයි, ෙම් අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමන්ලාෙග්
නායකයා හිර කරලා තිබුෙණ්ත් යාපනෙය් බව. ඉන්දියන් භාණ්ඩ
වර්ජනය කරන්න කියලාත් කිව්වා. ෙමච්චර ෙලොකු රෙට්
ජාතිවාදය කියන එක ෙකොෙහොමද ඇති වූෙය්, ජාත න්තර
වශෙයන් අපි ෙකොෙහොමද, ෙකොන් වුෙණ් කියන පශ්නවලට විනාඩි
15කින් උත්තර ෙදන්න මට අමාරුයි.
ෙකෙසේ ෙවතත් මම කියන්න ඕනෑ, අෙප් රට ෙබොෙහෝ
ආකමණවලට මුහුණ දීපු රටක්ය කියන එක. එම නිසා
නිරන්තරෙයන්ම ෙම් රෙට් ආරක්ෂාවට හමුදාව ෙයොදා ගත යුතුයි.
ඒක එෙහම ෙනොෙවයි කියා අපට කියන්න බැහැ. නමුත් ෙම්
පනතින් කරන්ෙන් අවුරුදු 15ක්, 20ක් තිස්ෙසේ වුණත් ෙසේවය කරපු
අයටත් ෙම් විශ්වවිද ාලයට යන්න අවසර දීලා, ජාත න්තර
මට්ටමට ෙගෙනන ෙලොකු වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරන එකයි. ඒ
විධිෙය් ෙලොකු වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් පනතින් ෙකෙරනවා. යුද
තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම, ජාතික හා ජාත න්තර ආරක්ෂක
කටයුතු පිළිබඳව දැනුම ලබා දීම, ජාතික ආරක්ෂක පතිපත්තියක්
පිළිබඳව දැනුම ලබා දීම ආදී විෂයයන් ගණනාවක් ෙම්
නිලධාරින්ට හදාරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම බිතාන රාජකීය
ලංකා යුද හමුදාවට
හමුදාවත් ෙම්ක ආරම්භ කරන්න ශී
සහෙයෝගය දුන්නා. පිට රටවලට ගිහින් ඉෙගන ගන්නවාට වඩා
අෙප් රෙට් නිලධාරින් දැනුවත් කරලා, ෙමහිදීම ඒ අවශ තාවන්
ඉෂ්ට කිරීමට ගත්තු පයත්නය ගැන අෙප් සුබ පැතුම් පිරිනමන්න
ඕනෑ. අද අපට විෙශේෂ දවසක්. අදට තමයි ආරක්ෂක
ෙල්කම්තුමාෙග් උපන් දිනය ෙයදී තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම ෙම්
අවස්ථාෙව්දී එතුමාට සුබ උපන් දිනයක් පාර්ථනා කරනවා.
ෙමතැනදී මම තවත් කාරණයක් ගැන කියන්න ඕනෑ. ඒ තමයි
ඉඩම් පිළිබඳ පශ්නය. ඒ වාෙග්ම උතුෙර් තිෙබන ෙලොකුම
පශ්නයක් තමයි කුල පශ්නය. ඒක ඒ ෙගොල්ලන් අතෙර් තිෙබන
පශ්නයක්. පභාකරන් අඩු කුලයක ෙකෙනක් කියනවා. "තලිත්"
කියන කුලය වාෙග්
කුලයක ෙකෙනක්ය
කියා තමයි
ෙපොත්පත්වල තිෙබන්ෙන්. උමා මෙහේස්වරන් උසස් කුලයක
ෙකෙනක් කියනවා. නායකත්වය පිළිබඳව ඒ ෙදෙදනා අතෙර්
පශ්නයකුත් තිබුණා. අන්තිමට උමා මෙහේසව
් රන් ෙකොළඹදී
ඝාතනය කළා. ඒ විධිෙය් කුල පශ්න තිෙබනවා. කුලවන්තයින්ට
විතරයි ඉඩම් ගන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. කුලහීන අයට එෙහේ
ඉඩම් ගන්න බැහැ. ෙවන එකක් තියා ඒ අයට ෙකෝවිල්වලට
යන්නත් බැහැ. මාවට්ටපුරම් හින්දු ෙකෝවිලට කුලහීන අයට
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යන්න බැහැ. ෙකෝවිලට ඇතුළු ෙවන්න ෙදන්න බැහැ කියා එක
වතාවක් කුලවන්තයින් ෙකෝවිෙල් නිදා ගත්තා. ෙම් ෙමොන
කතාද? මුලතිව් දිස්තික්කෙය් වර්ග කිෙලෝමීටරයක ජනගහන
පතිශතය 50ක්ය කියා මම මීට ඉස්ෙසල්ලත් කියා තිෙබනවා. එම
නිසා ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ඉඩම් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට්
ආරක්ෂාව පිළිබඳ පශ්නයයි තිෙබන්ෙන්. ෙම්කට විසඳුමක්
අවශ යි. අපට දුන්ෙන් බෙලන් පටවපු විසඳුමක්. ඒ විසඳුමට
පභාකරන් කැමැති වුෙණ් නැහැ. පභාකරන් යුද්ධ කළා. ගිවිසුම
අත්සන් කරලා, රජීව් ගාන්ධි මැතිතුමා ෙමහාට එද්දී, පභාකරන්
එහාට බැහැලා තිබුණා. එතුමාෙග් යාපනෙය් නායකයා ෙමොකක්ද
කිව්ෙව්? ආයුධ බිම තියන්න බැහැ කිව්වා. ආයුධ බිම තියන්න
බැහැ කියා ඉන්දියාවටත් විරුද්ධව කථා කළා. "අපි ආයුධ බිම
තියන්ෙන් නැහැ" කියා ඒ අය කිව්වා. ඒ වාෙග්ම පභාකරන්
ලංකාෙව් නායකෙයෝ විශ්වාස කෙළේත් නැහැ. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන
එක්ක සාමය ඇති කරන්න බැහැ කියලා, රජීව් ගාන්ධි එක්ක
තමයි ගිවිසුම අත්සන් කෙළේ. ෙම් රෙට් නිර්මල ෙබෞද්ධාගම
තිෙබන නිසා, ෙදවියන්ෙග් බැල්ම තිෙබන නිසා
කවදාවත්,
කාටවත් ෙම් රට ආකමණය කරන්න බැහැ. මම කියන විධියට
රටකට ෙමවැනි ආයතන අවශ යි කියන එකට එක ෙහේතුවක් මම
කියන්නම්. එදා රජීව් ගාන්ධි යන ෙවලාෙව් නාවික හමුදා
ෙසබෙළකුෙග් තුවක්කු පහරින් එතුමාට පශ්නයක් වුණා නම් එදා
තමයි ඉන්දියාව අෙප් රට ආකමණය කරන්ෙන්. ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුෙණ් සමහර අය ඒ අයටත් වීරෙයෝය කිව්වා. ප්ෙල්න් එකක්
ෙහොරකම් කරෙගන ආපු පුද්ගලයාටත් වීරත්වය ආෙරෝපණය
කළා. අපට ඒවා අමතක කරන්න බැහැ.
කිලිෙනොච්චිෙය් ෙවසක් කලාපය ගැන ෙමහිදී කථා කළා.
මමයි ඒකට ගිෙය්. ගිරිඋල්ෙල් විමලධම්ම නායක හාමුදුරුෙවොයි,
අෙප් නායක හාමුදුරුෙවොයි එතැනට ගියාට පසුව ෙදමළ ජනතාව
-දවිඩ සෙහෝදරවරු- සිංහල භාෂාෙවන්, ෙදමළ භාෂාෙවන්
බුද්ධාගෙම් භක්ති ගීත ගායනා කළා. දහස් ගණන් ෙසනඟ රැස්
ෙවලා හිටියා. එතැන දන්සැලකුත් තිබුණා. ආහාර ගන්න එක
දවසකට 25,000ක් 30,000ක් විතර ඇවිල්ලා හිටියා. මුලතිව්වලත්
දන්සැලක් තිබුණා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මම ෙම් කථාව කිව්වා. ෙම්
කියන කතන්දර එෙහේ නැහැ. දැන් ඒ පෙද්ශෙය් පාරවල් ටික
හැදිලා. මුලතිව්වල ඉඳලා පරන්තන්වලට පැය භාගෙයන් එන්න
පුළුවන්. මුලතිව්වල ඉඳලා කිලිෙනොච්චිවලට යන්න පැය තුන්
කාලක්වත් ගත ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් වනෙකොට යාපනෙය්
පාරවල් කාපට් කරලා තිෙබනවා. ඊටත් අමතරව මා කියන්න
ඕනෑ, මුළු යාපනය දිස්තික්කෙය්ම පාසල්වලින් තව පාසල්
හතරයි තිෙබන්ෙන්, පතිසංස්කරණය කරන්න.
ආධාර ෙදන
කණ්ඩයමක් එක්ක මම ගිය සතිෙය් පුදුකුඩිඉරිප්පුවට ගිහින්
පාසල් ෙදකක් ෙහොඳින් හදලා උත්සවයකුත් පවත්වා කටයුතු
කරලා ආවා. නමුත් ෙමතුමන්ලාට ඒ පෙද්ශ ඇතුළට යන්න බැහැ
ෙන්. ෙමතුමන්ලා පාෙර් ගිහිල්ලා, කාෙගන් හරි අහලා උත්තර
කියනවා. උත්තර කියලා, ජාතිවාදයට විසඳුමක් ෙදන්ෙන් නැතිව,
අප යා යුතු මාර්ගය ෙම්කයි කියලා කියනවා. එක පැත්තකින්
මාර්ගය කියලා තවත් ජාතිවාදයක් වපුරනවා. ගරු අනුර
දිසානායක මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා පළාත් සභාවට විරුද්ධ
වුණා. නමුත් ඒ මැතිවරණෙය්දී ඔබතුමන්ලාත් ඉල්ලුවා ෙන්ද
අවසානෙය්දී? ඔබතුමන්ලාෙග් අයත් පළාත් සභා ඡන්දයට
ඉල්ලුවා ෙන්. නරක ෙද් ඇයි භාර ගත්ෙත්?

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

ඔබතුමන්ලාත් විරුද්ධ වුණා ෙන්.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

නැහැ, මම එදා ඡන්දය ඉල්ලුවා. 1988 දී මම ඡන්දය ඉල්ලුවා.
1988 දී අපි ගිහිල්ලා ඡන්දය ඉල්ලුවා. අද ෙම් පළාත් සභාවලට
සම්පූර්ණෙයන් වියදම් කරන්ෙන් ආණ්ඩුෙවන්.
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

සිරිමාෙවෝ මැතිනිය ෙබෝ ගහ ගාව වාඩි වුණා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ඔව්, විරුද්ධ වුණා තමයි. ඊට පස්ෙසේ, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය
ෙව්ගවත් නැහැ කියලා අපි කඩා ෙගන ගිහිල්ලා හැදුවා ෙන්
පක්ෂයක්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ආ, ඔබතුමා හිටිෙය් ඒ list එෙක්ද?

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ඔව්, මම හිටියා ඒ list එෙක්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඔබතුමා කියන්ෙන් මහජන පක්ෂය ගැනද?

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

මහජන පක්ෂෙයනුත් ඉල්ලුවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මා කියන්ෙන් LSSP එක ගැන.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ඉස්සර ෙවලා LSSP තමයි. ඉල්ලලා ආපසු ඒ පැත්තට ගියා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

දැන් ෙකොෙහේද මහජන පක්ෂයක් තිෙබන්ෙන්?

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

තමුන්නාන්ෙසේලා මහජන පක්ෂෙය් අෙප් නායකයා විජය
කුමාරණතුංග මහත්මයා ඝාතනය කරලා දැම්මා ෙන්, ෙකොකා
ගස්සලා. ෙකොකා ගැස්සුෙව් ඔබතුමන්ලා තමයි. හැබැයි ෙකොකා
ගස්සන්න අණ දුන්ෙන් ෙවනත් කට්ටියක්. මම ඒක පැහැදිලිව
ඔප්පු කරලා ෙපන්නුවා. ඒ කාරණය දැන් පැත්තකට දමන්න ෙකෝ.
අපි පභාකරන් ගැන ෙන් කථා කරෙගන ආෙව්. පභාකරන්
කවදාවත් සාමයට ආෙව් නැහැ.
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ගරු ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් ඉඩම්
ගැන කථා කරනවා. "ඉඩම් අෙප් ඥාතිෙයෝ" කියලා කිව්වා. ෙදමළ
ඩයස්ෙපෝරාව 525,000ක් පිට රට ඉන්නවා. කැනඩාෙව් ඉන්නවා
ලක්ෂ තුනක්. එතෙකොට කැනඩාවද ඥාතීන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ඉඩම්වල? කැනඩාෙව්ද ඥාතිෙයෝ ඉන්ෙන්? ඒ ෙගොල්ෙලෝ ෙමෙහේට
එන්ෙන් නැහැ. එන්න කැමැති නැහැ. අද යාපනෙය් ෙනොෙවයි
පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ජාත න්තරෙය්යි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ඒ අය
ෙමෙහේට එන්න අකමැති නිසා ජාත න්තරෙය් පශ්නය උග කරලා
එය අවුළනවා අවුළනවා අවුළනවා ඉවරයක් නැහැ. අන්න cricket
match එකටත් වැෙඩ් ෙදන්න පිට රට ඉන්න ඩයස්ෙපෝරාව
එතැනට පැන්නා. ෙමොකද, එෙහේ මන්තීවරුනුත් ඉන්නවා
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්. ඒ අය කියන පශ්නයක් ෙමෙහේ නැහැ. ෙම්
රෙට් තිබුෙණ් ආර්ථික පශ්නයක්. එදා ඒ පෙද්ශ සංවර්ධනය වුෙණ්
නැහැ. දැන් ඒ පෙද්ශ සංවර්ධනය වනවා. පාරවල් ටික හැෙදනවා.
ඉස්ෙකෝල ටික හැෙදනවා. වතුර ටික ෙදනවා. ගරු මන්තීතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේලා හැදුෙව් පාරවල් ෙනොෙවයි ගුවන් පථ. ඒ
කාලෙය් මම ධීවර ඇමති. මා ධීවර ඇමති ෙවලා හිටපු කාලෙය්
ෙබෝට්ටුවලට පුපුරන දව දමලා හඳුනා ගන්න බැරි වන විධියටයි
එල්ටීටීඊ එක ගිෙය්. හැබැයි ෙපොඩි ඒරියල් එකක් දැකලා ෙන්වි
එක එය identify කර ගත්තා. එහි වයර් එකක් ඇදලා තිබුණා. ඒ
වයර් එෙකන් තමයි එය තස්තවාදි ෙබෝට්ටුවක් බව හඳුනා ගත්ෙත්.
මමත් ඉන්නවා ෙම් යුද්ධෙය් කථන්දරෙය් මුල ඉඳලාම. “Rice
Bowl” එෙකන් පටන් අරන් පුදුකුඩුඉරිප්පුවලට එන කල්,
නන්දිකඩාල් කළපුවට එන කල් ෙම් පශ්නය පිළිබඳව අපිත් ෙහොඳ
අවධානෙයන් සිටියා. මමත් ගියා ෙකොටි හම්බ ෙවන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එල්ටීටීඊ එකට පුංචි ළමයින්
බඳවා ගත්තා. දැන් ෙමතුමා ඇඬුවා ෙපොඩි දරුවන්ට ෙවන ෙද් ගැන
කියලා. එල්ටීටීඊ එකට ළමයින් කී ෙදනක් බඳවා ගත්තාද?
ෙනෝර්ෙව් රෙටන් ආයුධ දුන්ෙන් නැද්ද? ගුවන් විදුලි පචාරක
තාක්ෂණික උපකරණ දුන්ෙන් නැද්ද? තායිලන්තෙය්දී කථා කරලා
බාර දුන්නා. එෙහේ පුහුණු කිරීම් කළා. අන්තිමට රජිව් ගාන්ධිත්
මරලා දැම්මා. තවත් ෙමොනවාද කථා? හැෙමෝම තස්තවාදින්
ෙනොෙවයි. ෙදමළ ජනතාව තස්තවාදින් ෙනොෙවයි. ෙදමළ ජනතාව
අතර සිටින සුළු පිරිසක් තස්තවාදින් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
තස්තවාදින් පුනරුත්ථාපනය කරලා නැවත වරක් අප ළඟට
අරෙගන, සාමය පවත්වා ෙගන ගිහිල්ලා, සංවර්ධනය ඒකාකාරව
ෙගන ගිහිල්ලා, ඒ සංවර්ධනය මඟින් ඒ පෙද්ශ ආර්ථික අතින්,
භූෙගෝලීය අතින් හැම පැත්තකින්ම දියුණු කරනවා. ලංකාෙව්
ෙගොඩ බිම වාෙග් දහගුණයක මුහුදක් හිමි රටක් ෙම්ක. ඒ අතරින්
තුෙනන් ෙදකක් ඒ පෙද්ශයටයි අයිති ෙවලා තිබුෙණ්. දැන් ඒ
පෙද්ශ සංවර්ධනය ෙවනවා. ඒවා සංවර්ධනය වුණාට පස්ෙසේ
ඉස්ෙසල්ලාම යුද්ධය පතික්ෙෂේප කරන්ෙන් දවිඩ ජනතාවයි කියන
එක අපි පැහැදිලිව දකින්න ඕනෑ. ගරු ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමනි,
අරෙගන
බලන්න.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
කණ්ඩායම
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ජනතාව සියයට 11ක් වතුකරෙය් ඉන්නවා
ෙන්. ඔවුන් කවදාවත් මහ ආණ්ඩුවත් එක්ක ගැෙටමින් ෙවනම
රාජ ඉල්ලුෙව් නැහැ ෙන්. ෙමොනවාද ඒ අය ඉල්ලුෙව්? ඒ පෙද්ශ
සංවර්ධනය කරන්න කියලායි ඉල්ලුෙව්. ෙත් වතුවල වැඩ කරන
අයෙග් පඩි වැඩි කරන්න කියලා ඉල්ලුවා තමුන්නාන්ෙසේලා;
යටිතල පහසුකම් ඉල්ලුවා. ඊළඟට ෙමොනවාද ෙකරුෙව්? හැම
ආණ්ඩුවකින්ම ඇමතිකම් ගත්තා. ඒක ෙහොඳයි. මම එදත් කිව්වා
ඒක ෙහොඳයි කියලා. ඉතින් ෙම් වාෙග් කරුණු කාරණා ගැන මිසක්
ෙවන කාරණා ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, පභාකරන්ෙග් ගුරුවරයා
තමයි පභාකරන්ට ජාතිවාදය ඉගැන්වූෙය්. ගුරුවරයාෙගන් අහලා
තමයි ඔහු ෙම් කතන්දරය ඉෙගන ගත්ෙත්. "ෙවනම රාජ යක්!
ෙවනම රාජ යක්!! ෙවනම රාජ යක්!!!" කියලා උගන්වලා ඒ
තත්ත්වයට පත් ෙකරුවා. කැටෙපෝලෙයන් ඒක පටන් ගත්තු
පභාකරන් අන්තිෙම්දී ගුවන් යානා කිහිපයකුත් ගත්තා. මා හිතන
විධියට පළාත් සභා සංකල්පයට විරුද්ධ වුණු පළමුවැනි ෙකනා
තමයි පභාකරන්. අපි ෙමොනවා දුන්නත් විරුද්ධයි තස්තවාදියා.
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රත්තරන් දුන්නත් විරුද්ධයි තස්තවාදියා. අප ඡන්දය දුන්නත්
විරුද්ධයි. අපි ෙකොච්චර වැඩ කළත් තස්තවාදී කණ්ඩායම
විරුද්ධයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කට්ටිය දිවුරුම් ෙදන්නට බැහැයි
කියා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවත් වර්ජනය කළා. දීපු පළාත් සභාෙව්ත්
සිංහ ෙකොඩිය පල්ෙලහාට දාලා, වර්ධරාජා ෙපරුමාල් ඒ ෙවනම
රාජ ෙය් ෙකොඩිය උස්සලා අන්තිෙම්දී ඉන්දියාවට පැනලා ගියා.
තවමත් ඉන්දියාවට ෙවලා ඉන්නවා. දැන් ෙම් රෙට් සංවර්ධනය
ගැන කථා කරන්න එකතු ෙවලා ඉන්නවා. ෙම්වා බලද්දී,
වර්තමානෙය් සිදු වන ෙදවල් ගැන අප ෙබොෙහොම කනගාටු
ෙවනවා. ඇෙමරිකාවත් කිව්වා කවදාවත් ෙම් තස්තවාදය නැති
කරන්න බැහැ කියා. නමුත් අෙප් හමුදාව ඒක කළා. තස්තවාදය
නැති කරලා දැම්මා. ෙම් තත්ත්වය ඇති කිරීෙමන් කවදා හරි
දවසක ෙම් රෙට් ෙදවන පරම්පරාව, තුන්වන පරම්පරාව එනෙකොට
ශී ලංකාෙව් සියලු ෙදනාම එකට ඉන්න ඕනෑය කියන මතයට
එනවාය කියන එක පකාශ කරන්නට ඕනෑ. හැම තැනටම එක
වාෙග් සංවර්ධනයක් ඇති වුණාම කවදාවත් තස්වාදයක් එන්ෙන්
නැහැ.
අප තවත් කාරණයක් කියන්න
ඕනෑ. අධිතාක්ෂණික
උපකරණ එල්ටීටීඊ එකට දුන්නාය කියා ෙනෝර්වීජියානු තානාපති
ෙජෝන් ෙවස්බර්ග්ට තමයි ෙචෝදනා කෙළේ. දැන් ආපසු ෙනෝර්ෙව්
පැත්තට ගිහිල්ලා ෙමොනවා හරි ආධාර ඉල්ලන අෙප් ඇමතිවරු
කට්ටියකුත් ඉන්නවාය කියා ෙපොඩි ආරංචියක් ආවා. ෙම්ක නතර
කරන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, අමාරුෙවන් යුද්ධය දිනා ෙගන තිෙබන
අවස්ථාෙව්දී ඒ කුමන්තණවලට ෙනොරැවටී කටයුතු කරන්නට
ඕනෑය කියන එක අප කියන්න ඕනෑ. අප යුද්ධය අවසන් කළාය,
තස්තවාදය අවසන් කළාය, සංවර්ධනය අතින් සියයට 22ක
පමාණයක් ඉදිරියට ගිහින් තිෙබනවාය
කියා ජාත න්තර
වශෙයන් දැන් හැම රටක්ම පිළිෙගන තිෙබනවා. එෙසේ වැඩ
කිරීෙමන් ෙම් තිෙබන දුරස්තරභාවය සම්පූර්ණෙයන්ම නැති කර
දමන්නට අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා ඒක
ෙසොයා ගන්නෙකො. මා ෙමොනවාට ද ඒක කියන්ෙන්? ආරංචියක්
තිෙබනවාය කියා ෙන් කියන්ෙන්. ආරංචිය ෙහොඳට ෙසොයා බලා
කියන්නම්. ආරංචිය සත ෙලස පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියන්න
එපායැ.
පසු ගිය කාලෙය් එල්ටීටීඊ එෙකන් ජනාධිපතිවරු ෙදන්ෙනක්
මරා දමා තිෙබනවා. Presidential candidate ෙකෙනක් මරා දමා
තිෙබනවා. Leadersලා 18 ෙදෙනක් මරා දමා තිෙබනවා. Cabinet
Ministersලා 7 ෙදෙනක් මරා දමා තිෙබනවා. Parliament
Membersලා 37 ෙදෙනක් මරා දමා තිෙබනවා. Provincial
Councillorsලා 06 ෙදනක් මරා දමා තිෙබනවා. පාෙද්ශීය සභා
මන්තීවරු 20 ෙදෙනක් මරා දමා තිෙබනවා. Political party
organizersලා 17 ෙදෙනක් මරා දමා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
Mayorsලා හතර ෙදෙනක් මරා දමා තිෙබනවා. 1975 දී ඇල්පඩ්
ෙදොෙර්යප්පා ඝාතනය කර දැමුවා. ෙම් විධියට බලනෙකොට ඔය
තස්තවාදීන් ගැන ෙමොකටද ඔච්චර අනුකම්පාවක්?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමනි,
තිෙබන්ෙන්.

ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක්

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

තස්තවාදයට ෙමොකට ද අනුකම්පාවක්? තස්තවාදයයි, ෙදමළ
ජනතාවයි පටලවා ගන්න එපා. ෙදමළ ජනතාව කවදාවත් අපට
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විරුද්ධ නැහැ. විරුද්ධ නැති බව ෙහොඳට ඒත්තු ගිෙය්
ෙකොබබෑකඩුව මහත්මයා ඡන්දය ඉල්ලූ ෙවලාෙව්. ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන මහත්මයාටයි, ෙකොබ්බෑකඩුව මහත්මයාටයි තමයි
යාපනෙය් අය ඡන්දය දුන්ෙන්; කුමාර් ෙපොන්නම්බලම්ට
ෙනොෙවයි. ඒ විශ්වාසය අප ළඟ තිෙබනවා. ෙදමළ ජනතාව අෙප්
සෙහෝදරෙයෝ වාෙග් අපි සලකනවා. ඒ විශ්වාසය ෙපරදැරි කර
ෙගන ආර්ථික විසඳුමක් ෙදන්න ඕනෑ. ෙද්ශපාලන විසඳුමක් දී
තිෙබනවා, එක රටක් හැටියට ජීවත් ෙවන්නට ඕනෑය කියා.
ආර්ථික විසඳුමක් ෙදන්න ඒ පෙද්ශෙය් යටිතල පහසුකම් වැඩි
කරලා, පාසල් අධ ාපනය ලබා දීලා, ධීවරයන්ට මුහුදු යන්නට
අවස්ථාව දීලා, මාළු ටික අල්ලා ගන්නට දීලා, නිෂ්පාදනෙයන්
සියයට 40 ක් ෙමහාට එවලා විකුණා ගන්නට අවස්ථාව දීලා ඒ
කටයුතු කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම වගාව දියුණු කරන්නට උදවු
කරලා, ඒ පෙද්ශවල තිෙබන ෙද්වල් පරිෙභෝජනය කරලා අප
අතර තිෙබන දුරස්තරභාවය නැති කර ගත්ෙතොත් ෙම් පශ්නය
හුඟාක් දුරට අඩු කර ගන්නට පුළුවන්.
රාජ ආරක්ෂක ෙසේවා අණ සහ මාණ්ඩලික විද ාලය පනතට
සංෙශෝධන ෙගන එමින් ෙම් ගත් පයත්නය ෙවනුෙවන් ආරක්ෂක
අමාත වරයා වශෙයන් කටයුතු
කරන
අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාටත් ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාටත් අප ස්තුතිවන්ත
වන්නට ඕනෑ. ෙම්ජර් ජනරාල් රඹුක්ෙපොත මහත්මයායි ෙමම
විද ා පීඨෙය් අධ ක්ෂ වශෙයන් ඉන්ෙන්. බිෙග්ඩියර් ෙදමටපිටිය
මහත්මයාත් ෙම් ගැන සම්පූර්ණෙයන්ම බලනවා. ඒ ෙදෙදනාටත්
සුබ පතමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

[4.39 p.m.]
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Madam Presiding Member, I wish to speak today,
first, congratulating the previous speaker from the
Opposition, the Hon. Anura Kumara Dissanayake. He
made a very good speech and it was like reading the
LLRC Report again. He pleaded for reconciliation
between the communities so that we would not have
another fight between communities in this country.
The Hon. Felix Perera also said that there has to be
reconciliation and development but, at the same time, if
your Government does not respect the rights and wishes
of the people in the North and the East, we will never
have peace in this country. This is what we have always
been saying. The Hon. Anura Kumara Dissanayake said
that a woman whose child died near a bridge wanted to
go near that bridge to shed tears for her child but even
that was refused. This is exactly what I have been saying
in this House before.
Maybe the Tigers did build some cemeteries and
tombs for their dead. For you, they may be Tigers. For
the Tigers, they may have been soldiers of theirs but, for
the family, as the Hon. Anura Kumara Dissanayake said,
they are a brother or a father or a son. It is necessary for
them to go back to the tombs, shed a few tears every year
in remembrance of them and wipe out the grievance from
their minds. A grieving person needs an opportunity to
grieve. If you deny that, it is more inhuman than killing a
person.
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Saying that, I wish to go on to speak about the current
situation in the country. You are saying that you will not
give police powers to the provincial councils. What does
police powers mean? Police powers mean, law and order.
Is there law and order in this country today for you to
deny police powers to the provincial councils? If you
cannot do it properly, you must give it to somebody else.
Then, it would be done much better. Instead of that, you
want to hang on to powers that you have but not discharge
your duties under those powers in a proper manner.
We know that in the '30s and the '40s, it was only the
elite who contested elections and then, at that time, they
did not have so much of a competition. The rich, who had
the respect of the people of their area or electorate and
people who were admired and considered as benevolent
were elected to the first two or three Parliaments. But
then, in 1956, Parliament became a people’s Parliament.
The SLFP depended on the Pancha Maha Balawegaya to
bring the ordinary people into Parliament. That was a
good thing; it was a change in the nature of governance in
this country. The 1956 Government was held as a
people’s Government, a Government that would look
after the ordinary man. But today, what do we have? Your
Government has abandoned the Pancha Maha
Balawegaya and now, handed it over to the Pathala
Lokaya.
That is the reason why we are having a crime reported
every other day and some lower-level politician of your
party behind it. This maybe because of the current system
of elections where there is a need to cover the whole
district and you need people to work for you. The pathala
lokaya thought that this is the best way to get protection
from the Government because if they are part of your
system, they can be protected. The police has been
politicized. So, they thought that to get protection from
the police, the best thing would be to join the
Government. So, they, who were earlier behind
politicians, themselves became politicians; you have
given them nominations and made them Pradeshiya Sabha
Members. Due to their underhand activities and because
they have a lot of money and muscle power, they have
sometimes become chairmen of the Pradeshiya Sabhas.
These are the people who are holding the law and order
situation to ransom today. They are manipulating the
whole system, getting involved in crime in a big way.
They are peddling drugs; they are involved in rape and
incest; they are misbehaving in every manner but politics
gives them protection.
We saw recently a series of killings in the Kahawatta
area. The police have failed to find the culprits. There was
one person who was on the staff of a Minister in your
Government. He has been found totally innocent by the
DIG who has now been arrested. If that police officer,
who is a criminal, considers another criminal as innocent,
this case has to be reviewed all over again.
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Today, there is a need to relook at the way you tackle
crime in this country. As a person who moves with the
Tamil community, I wish to state that traders and
business people with means in this country have become
targets of the forces who are acting in connivance with
the criminals to extort money from them. There was a
person from Gampola, a trader in groceries and a
wholesale merchant in that area, who was abducted. He
was kept for seven days and then they demanded a
ransom of Rs. 100 million. He was released only after he
paid Rs. 60 million to the abductors. After he was
released, the police asked him to make a statement. I
brought this issue to the attention of the IGP and he
himself asked me to talk to this person to go and make a
statement to the police. But, he refused. I believe now
that it must have been because the higher-ups in the
police themselves were involved in abductions and
ransom taking. So, probably he would have thought that
if he makes a statement to the police against somebody
who is very much in force, then his life and future would
be doomed. He refused to come up to make a statement.
This shows very clearly that the present criminal who
was in the police may have been behind this type of
abduction. Earlier, we thought that the police were there
to find and stop crime. If police themselves take to crime,
I do not understand how we are going to maintain law
and order in this country. I know of three persons in the
Kotahena area. One was involved in money lending,
maybe, at high rates of interest and the other two who
were abducted were mere traders. Their families are still
looking for them. One of them has a nephew who
contested an election under your party itself. But, he
himself cannot find his uncle who was abducted and
probably disposed of.
The jewellers in the Sea Street complain that
extortion is taking place. Ransom takers are bold enough
to give their account numbers to these people to pay in
the amount that is demanded by them. Why is this
situation prevailing? Is it because the people do not trust
the police? Otherwise, they would definitely come up and
ask the police to protect them from these ransom takers.
It continues. I know very well an issue of this nature in
Sea Street. When the present IGP was the Senior DIG for
Colombo, we made a complaint to him then. He put a
team, traced those people who were taking ransom,
caught them and they were dealt with legally. A large
number of persons who had deposited funds into the
accounts of those ransom takers were able to recover a
part of their money. But, today when that Senior DIG is
the IGP, he is unable to stop this probably because the
DIGs below him do not report to him but to somebody
above. This is the reason why there is a breakdown in law
and order. These officers who are appointed as special
favourites of the people controlling the Ministry of
Defence act with impunity. They have no fear and that
has been exposed today with the arrest of DIG Vass
Gunawardena. This type of situation has to change and
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා]

unless it changes, we will not be able to bring any sort of
clarity to the law and order situation in this country.
I am sure this Government has to rethink at least
about the reconciliation that the Hon. Anura Kumara
Dissanayaka spoke about. It was so realistic and I was
glad that a person who was involved in 2005 in bringing
the current President to office for the first time, is today
critical of your Government as far as the issue of the
Tamil people in the North and the East are concerned.
However, I do not see eye to eye with him on the issue of
provincial councils. I feel that provincial councils is the
first step towards reconciliation. The whole issue in this
country started from the need for executive power at the
provincial level for people in the provinces to feel that
they are being looked after on an equal footing. If
everyone is treated equally, then there will not be a need
for a breakdown in the relationship between communities.
If each community is allowed to look after its own needs,
that will be the first step towards reconciliation. I believe
that provincial councils is the essential first step towards
reconciliation in this country.
Thank you.
[4.54 p.m.]
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Madam Chair, I think I have a duty to perform, a
pleasant duty. This Bill which is being taken up today is
related to a birthday boy. I refer to General Gotabhaya
Rajapaksa. He is 64 years today and I wish him many
happy returns of the day, and also wish him good luck,
long life and strength to save this nation and also bring
peace to this country!
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු අනුර දිසානායක
මන්තීතුමා කථා කරන ෙකොට මට ෙමෙහම හිතුණා. සිංහල
භාෂාෙව් ෙමන්න ෙමෙහම කථාවක් තිෙබනවා ෙන්. යම් ෙකෙනක්
තමන් කරපු ෙදයක් අමතක ෙවලා වාෙග් කථා කරනවා නම් අප
ඔහුෙගන් අහනවා ෙන්, "මැරිලා ඉපදුණාද?" කියලා. එතුමා ඇත්ත
වශෙයන්ම මැරිලා යළි ඉපදිලාද ෙම් ගරු සභාවට ඇවිත් ඉන්ෙන්
කියන සිතුවිල්ල මට ඒ ෙවලාෙව් ඇති වුණා. දවිඩ ජනතාව ගැන
එතුමා ෙකොයි තරම් කඳුළු වැගුරුවාද කියනවා නම්, ආරක්ෂක
ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට පුළුවන් ඒ කඳුවලින්
දියවන්නා ඔය අසල තවත් මිනී ඔයක් හදන්න. එතුමා ඒ තරම්
කඳුළු ෙහළුවා. නමුත් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මම එක
ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. ඒ ඔෙය් ෙල් තැවරුණු වතුර තිෙයන්න
ඕනෑ. ඔවුන් ඒ තරම් ඝාතන ෙකරුවා. ඒවා අමතක කරලා ඔවුන්
අද දවිඩ ජනතාව ගැන කඳුළු වගුරවනවා.
ෙම් රෙට් ජාතිවාදය ඇවිස්සුෙව් කවුද? එදා ඉන්දියාවත්,
ලංකාවත් ඒ ගිවිසුම අත්සන් කරන ෙකොට ෙම් අය පන්න පන්නා
ගැහුෙව්, ඝාතනය කෙළේ කාවද? ෙකොටින් පලයල්ලා, ඉන්දියන්
හමුදාව යවපල්ලා කියමින් එදා ෙපේමදාස මහත්මයාට ඉතාම කරදර
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කරමින් ෙදෝෂාෙරෝපණය කරමින් හැසිරුණු කට්ටිෙය් එක්
ෙකෙනක් තමයි අද හක්ෙක් කරුංකා ෙගඩියක් හිර ෙවලා වාෙග්
ෙගොර ෙගොර ගාමින් ෙමතැන ෙමොර ගෑෙව්.
ෙමතුමා ගරහන ශී ලංකා ගුවන් විදුලි ෙසේවෙය් හඩ්සන්
සමරසිංහ මැතිතුමා ඊෙය් උෙද් තමන්ෙග් "දස ෙදස" කියන
programme එෙක් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාෙග් voice-cut
එක දැම්මා. ෙමතුමා එය ඇහුවාද මා දන්ෙන් නැහැ. ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන මැතිතුමා ෙමොකක්ද කියා තිබුෙණ්? "ඔව්, අප ෙම්
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙග්න්න ඉන්දියාව
කියපු නිසා අත්සන් කළා, නමුත් ඒක ෙවනස් කරන්න පුළුවන්,
උතුරු නැෙඟනහිර ෙදපළාතම ඒකාබද්ධ කරන්න ඕනෑ, ඒ
පිළිබඳව ජනමත විචාරණයක් තියන්න ඕනෑ, එය අප තියනවා,
අෙප් පක්ෂෙය් ඕනෑම ෙකෙනකුට ගිහින් එයට විරුද්ධව පචාර
කරන්න පුළුවන්" කියලා. අන්න පජාතන්තවාදය. අද එක්සත්
ජාතික පක්ෂය රංෙග බණ්ඩාර මහත්මයා ෙම් අතින් අරෙගන
අනික් අතින් කපලා දමනවා වාෙග් තමයි එදා ෙජ්.ආර්. කටයුතු
කෙළේ. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන එදා මුළු රටටම ඒ ෙලස කිව්වා.
අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ෙම් කථා කරන්ෙන් කා
ෙවනුෙවන්ද කියන එක අද ෙලොකු පශ්නයක්. ඒක ලංකාෙව් සතර
දිග් භාගෙය්ම වාසය කරන ෙජ්වීපී පාක්ෂිකයන්ට පමණක්
ෙනොෙවයි, මුළු මහත් ජනතාවටම පෙහේලිකාවක් බව තමයි අද
අපට කියන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා හැංගිමුත්තන් ෙසල්ලම්
කරන්න එපා කියලා අප එතුමාට කියනවා.
එදා ෙම් රට පාලනය කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන මහත්මයා කියපු ආකාරයට මහ ජනතාවෙග්
අනුමැතියක් නැතිව ෙවන ෙකොෙහන්ෙදෝ ආපු බලෙව්ගයක් නිසා
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනා අවස්ථාෙව්
ෙබෝ ගහ යට සත ගහ කෙළේ කවුද? සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක
මැතිනිය ෙනොෙවයිද? ඊට විරුද්ධව කියා කෙළේ කවුද? ඒ එජාප
රජය ෙනොෙවයිද? අනුර දිසානායක මැතිතුමා ඒවා අද කියන්ෙන්
නැත්ෙත් ඇයි?
අනුර දිසානායක මැතිතුමා කියනවා අතුරුදහන් වූ අය ගැන
ෙසොයන්න ඕනෑ කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙහොයන්න ඕනෑ.
නිකම් ඉන්න නරකයි ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමනි. අද හරි
කමක් නැහැ, ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කරන්න ඕනෑ 1977
කාලෙය්, 1989 කැරැල්ෙල්දී අතුරුදහන් වූ අය කවුද, ඝාතනය කළ
අය කවුද ද කියලා ෙහොයන්න. ඒ අයෙග් ෙදමව්පියන් කඳුළු
වගුරවමින් ඉන්නවා. නමුත් ඒ පිළිබඳව ෙමතුමා අද වචනයක්වත්
කථා කරනවාද කියලා මා අහනවා. උගුරට ෙහොරා ෙබ්ත් කනවා
කියන්ෙන් ෙමන්න ෙමවැනි ෙද්වල්වලටයි මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි. යථාර්ථය අප ෙහොඳාකාරව අවෙබෝධ කර ගන්න
ඕනෑ.
අද ෙම් රටට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? සාමය උදා ෙවලාද,
නැද්ද? අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ පැවැති කුරිරු යුද්ධය නැති කළාද,
නැද්ද? අද ෙයෝගරාජන් මැතිතුමාට ෙපොලීසිෙයන් ආරක්ෂාවක්
නැහැ ලු. අෙන්, ඒත් එතුමා කිසිම ආපදාවක්, කරදරයක් නැතිව අද
ෙකොළඹ ඉඳලා පාර්ලිෙම්න්තුවට එනවා. එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
අපත් එක්ක ඉදෙගන කනවා; ෙබොනවා; ආපසු ෙගදර යනවා.
මම දන්ෙන් නැහැ එතුමා වතුකරයට යනවාද නැද්ද කියලා.
අද ෙමතරම් විෙව්කයක්, නිදහසක් එතුමාට අරෙගන දුන්ෙන්
කවුද? එදා එතුමාට නිදහෙසේ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න
පුළුවන්කම තිබුණාද? හඩ්සන් සමරසිංහ මැතිතුමා ඊෙය් ෙපෙර්දා
ගුවන් විදුලිෙය් "දස ෙදස" වැඩසටහනින් කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ඒ
වැඩසටහන අහන්න. ඒ වැඩසටහන ආරංචි ආකරයක් කියලා යි
මම කියන්ෙන්. එය පවෘත්ති ආකරයක්. ඒ තරම් ෙතොරතුරු රැසක්
ඒ ආකරෙයන් ලබා ගන්නට පුළුවන්.
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එදා ෙගදර නිදා ගන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ,
ෙජ්වීපීකාරෙයෝ කැරලි ගහනෙකොට. අනුර කුමාර දිසානායක
මහත්මයා, ෙරෝහණ විෙජ්වීර මහත්මයාෙග් නායකත්වෙයන්
කැරළි ගහනෙකොට අෙප් මන්තීවරුන් ෙකොෙහේද සිටිෙය්? අර
Black Maria එෙකන් ෙගන යනවා වාෙග් ආරක්ෂාව සහිතව
ෙහෝටල්වලට ෙගන ගියා; තැප්ෙරොෙබ්න් ෙහෝටලයට ෙගන ගියා.
මම නම් ගිෙය් නැහැ. නමුත් අෙනක් අය ගියා. ඒකත් හඩ්සන්
මහත්මයාම තමයි කිව්ෙව්. ඒක ගැන මම මතක් කරන්ෙන්
ෙමොකද, එතුමාටත් ෙම් සභාෙව් දී පහර ගහන නිසා. මුළු රෙට්ම
සියලු ෙදනා ගැනම එතුමා කථා කරනවා. ඒෙගොල්ලන්ෙග් voicecut දමනවා.
ඊෙය් ෙපෙර්දා කරු ජයසූරිය මැතිතුමා - ෙමතුමන්ලාෙග්
නිෙයෝජ
නායකද, උප නායකද කවුද කියන්න මම දන්ෙන්
නැහැ- ෙහොඳ ලස්සනට ෙම් ෙනොකී කථා කිව්වා. දියවන්නා ඔය
ඇත්තන්ෙග් ෙනොකී කථා "දස ෙදස" වැඩසටහන තුළින් පචාරය
වුණා. ෙම්වා අහන්න. ඉමිහිරි කථා. එතුමා සම්පූර්ණෙයන්ම
වුවමනා ෙද් කිව්වා. එතුමාත් එදා සිටිෙය් හමුදාෙව්. එදා ෙජ්වීපී
එෙකන් ජනතාව ඝාතනය කරපු අවස්ථාෙව් දී රට ෙබ්රා ගන්නට
එතුමාත් වැඩ කළාය කියන එක අපි ඒ "දස ෙදස" වැඩසටහෙනන්
තමයි ඊෙය් දැන ගත්ෙත්.
ෙමන්න බලන්න, අෙප් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම්
රෙට් ආරක්ෂාව සලසන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. Sir, the
Defence Secretary was addressing students following the
National Interest Module of the inaugural MPhil/PhD
Programme of the Kotelawala Defence University. It was a
very fine, a timely and a significant speech. What did he
state there? The “Daily News” of 19th June, 2013, states, I
quote:
“A viable National Security strategy needs to be aligned with the
aspirations of the people, and it must have public support. This will
ensure the safety of the nation. The government’s prime duty is
ensuring the safety of the nation...

..."the nation"..., not the North, the South, the East, the
West or the Central.
...while guarding against various threats,…”

Then, he goes on to state, I quote:
"Even after the war ended and peace dawned in 2009, this bias
against the Government led to Sri Lanka being taken up at the
United Nations Human Rights Council. Although the initial
Resolution against Sri Lanka was defeated that year,...

1244

කරන්නට ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. He further goes on to state, I

quote:
“Without security and stability, there will be no economic
development.”

He tells the truth to the nation, to the whole Diaspora
and to the whole world as to how they are committed to
preserve stability and peace and safeguard this country.
He further states, I quote:
“The maintenance of National Security is therefore of the utmost
importance.”

He categorizes the most important aspects of present
national security concerns. What are they? I quote:
"There are several potential threats in today’s context that Sri Lanka
needs to be concerned about. These include:
The possible re-emergence of terrorism..."

තස්තවාදයට නැවතත් ඔළුව උස්සන්නට - re-emergence of
terrorism - ඉඩ තියන්න නරකයි කියලා ෙගෝඨාභය මහත්මයා
කියනවා.
අද "මව්බිම" පුවත් පෙත් ශීර්ෂ පාඨය බලන්න. එහි සඳහන්
ෙවනවා, "අද පැවැත්ෙවන ශී ලංකා - ඉන්දියා කිකට් තරගෙය්දී
ලාංකිකයන්ට පහර ෙදන්න ෙකොටි සූදානමක්" යනුෙවන්. දැන්
ෙකොටි ලංකාෙව් ෙනොෙවයි, අර ෙකොටි දත් තියාෙගන
එංගලන්තෙය් ෙහොල්මන් කරනවා. "මව්බිම" පුවත් පෙත් ෙම්
ශීර්ෂ පාඨයට පහළින් සඳහන් ෙවනවා, " 'කාඩිෆ්' පිටියට එක්
රැස්වන්නැයි ඩයස්ෙපෝරාෙවන් දැනුම් ෙදයි" කියලා. ඒ
ෙගොල්ලන්ට වාහනත් ෙදනවාලු එන්න. එදාත් ආවා, Oval එකට.
අෙප් ෙකොල්ෙලෝ එංගලන්ත කණ්ඩායමට දුවනකල් ගහනෙකොට
එළිෙය් හිටපු සිංහ පැටවු ෙකොටින්ට දුවන්න ගැහුවා. අන්න
එෙහමයි අෙප් සිංහ පැටවු එහි වීෙරෝදාර කියාවක අදත් නියැලී
සිටින්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ෙකොටි ගැන අපි ඉතාමත්ම ෙසෝදිසිෙයන්
සුපරීක්ෂාෙවන් වැඩ කළ යුතුයි. පභාකරන්නට තුවක්කුෙවන්
කරන්නට බැරි වුණු ෙද් දැන් ෙම් ෙගොල්ලන් පෑෙනන් කරන්නට
හදනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරුන්
ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර
මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

We are thankful to the Muslim nations. In this House, I
must repeat it once again. I further quote:
..two more were sponsored by the United States in 2012 and 2013,
and successfully passed.”
“This is why the biggest responsibility of the government of Sri
Lanka even today, in the post war situation, is to ensure the
continued security of the country.”

He is very worried.

“தம்பி உைடயான் பைடக்கு

ெசால்வார்கள். මල්ලී ඉන්නවා නම් කිසිම
බට හමුදාවකට බය වන්ෙන් නැහැ. එවැනි නායකයකුෙග් එවැනි
සෙහෝදරයකුට තමයි; බාල මල්ලිට තමයි අද ෙම් රට ආරක්ෂා

அஞ்சான்” என்

(The Hon. S.B. Dissanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, "ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු ශාන්ත
බණ්ඩාර මන්තීතුමා 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 ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு (தி மதி)
யாணி விேஜவிக்கிரம
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின் அகலேவ, மாண் மிகு சாந்த பண்டார
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left
the Chair, and THE HON. SHANTHA BANDARA took the Chair.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "කාඩිෆ්" පිටිෙය් පැවැත්ෙවන
කිකට් තරගය අන්න දැන් රූපවාහිනිෙය් ෙපන්වනවා. Match එක
start කරලා. ලංකාව දැන් bat කරනවා. මා හිතන විධියට wicket
එකක් වැටිලා තිෙබනවා. ඒ වුණත් එංගලන්තෙය් ඉන්නා වූත්,
continent එෙක් ඉන්නා වූත් අෙප් සියලුම වීෙරෝදාර
ශී ලාංකිකයන් -සිංහල, දවිඩ, මුස්ලිම් සියලු ෙදනාම- ඒක රාශි
ෙවලා ජය ෙඝෝෂා නඟනවා, ෙම් match එෙකන් ශී ලංකාව
දිනන්නට ඕනෑය කියලා. නමුත් ෙකොටි ෙමොකද කරන්ෙන්? එෙහේ
ගිහිල්ලා අෙප් මිනිස්සු මරන්න හදනවා. අෙප් ෙකොල්ලන්ට
ගහන්න හදනවා. අෙන්! එෙහේ ෙපොලීසියයි, Scotland Yard එකයි,
අෙනකුත් අයයි ෙමොනවා කිව්වත්, ෙමොනවා කළත් තමිල්නාඩුෙව්
කරන්නට බැරි ෙද්, එංගලන්තෙය් කරන්නට මව් බිමට ආදරය
කරන, මාතෘ භූමියට ආදරය කරන ලංකාෙව් වීර පුරුෂයන්, සිංහ
පැටවු ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙද්වල් ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමා
අනුමත කරනවාද කියා මා අහනවා. ඒ ෙගොල්ලන් දැන් ෙමොකද
කරන්ෙන්? ෙගෝඨාභය මහත්මයා තවදුරටත් ෙමෙසේ කියා
තිෙබනවා:

தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்
உ ப்பினர்கள் காவ
க்கிக்ெகாண் தமிழ்நாட் க்குப் ேபாகின்றார்கள். தமிழ்நா
Privy Council அல்ல. எங்க ைடய பிரச்சிைனகைள நாங்கேள
இவர்கள்

-

TNA

-

அங்ேக

ெசல்வதற்குக்
காரணம்
என்ன?
தமிழ்
மக்கைள
ஏமாற் வதற்ேக தவிர, அவர்களால் இப்ெபா
ஒன் ம்
ெசய்ய
யா . யாழ்ப்பாணத்தி ள்ள வள ம் ச தாயம்
இந்த நாட் ேல ஏைனய மக்கேளா ைகேகார்த் நிற்கின்ற .
ஆனந்தா கல் ாி, நாலந்தா கல் ாி, ஸாஹிரா கல் ாி
ேபான்றவற் டன்
அங்குள்ள
மாணவர்கள்
கிாிக்ெகட்
ஆ கின்றார்கள்;
அவர்கள்
ெதன்
பகுதிக்கு
வந்
ேபாகின்றார்கள். தியேதார் உலகத்ைத யாழ்ப்பாணத்தி ம்
அவர்கள் காண ேவண் ம். இந்த நாட்ைட ஆ வதற்கு
உாித்தான, தகுதி ள்ள, திறைம ள்ள ஒ வர் ேமதகு
ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள்தான் என்பைத வள ம்
ச தாயம்
யாழிேல
இன்
ெதட்டத்ெதளிவாகச்
ெசால் க்ெகாண்
க்கின்ற .
என் ைடய ைகயிேல
பத்திாிைக இ க்கின்ற .

இன்ைறய

தின

'சுடர்

ஒளி'

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Azwer, you have one more minute.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව මිනිත්තු ෙදකක්
ෙදන්න. ෙම්ක කියලා අවසන් කරන්නම්.
ல்
தமிழர்க

விஜயங்களால் கூட்டைமப் க்கு இ க்கு
க்கு ச ப் - மேனா எச்சாிக்ைக

நாங்கள் இவ்வள
கால ம் ெசான்னைத இன்
யார்
ெசால்கின்றார்? தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் க்கு வக்காலத்
வாங்கிய, அவர்க டன் கூ நின்
சம்பாஷித்த, ஒன்றாக
இ ந் ேபட் யளித்த மேனா கேணசன் அவர்கள்! ேஜ.ஆர்.
ஜயவர்தன அவர்கள் எந்தக் கட்சி ட ம்
ைறயாகக்
கலந்தாேலாசிக்கவில்ைல.
ேஜ.வி.பீ.
உ ப்பினர்கேள,
இதைன
நன்றாக
உணர்ந்
ெகாள் ங்கள்.
தமிழ்க்
கட்சியினர்,
கள் எல்ேலா ம் அைத எதிர்த்தனர்.
இன்ைறய 'சுடர் ஒளி' பத்திாிைக இன்ெனா
நல்ல
ெசய்திைய ெவளியிட்
க்கிற . 'சுடர் ஒளி'யின் தி ப்பம் மிக
நன்றாகத்தான் இ க்கின்ற . அதைன இந்தச் சைபயிேல
நான் ெசால்லத்தான் ேவண் ம்.

"இலங்ைகயின்
அைனத்
அங்கீகாரத் டன் ஒ
தீர்
வி ம் கிற "

කවුද ඒ? ෙමෙහේ ෙමොනවා ෙහෝ තිබුෙණොත්-

ேவண் ம்.

"அரசியலைமப்பின் 13 ஆவ தி த்தம் ெதாடர்பில் இந்திய அரசு தன
உ தியான
நிைலப்பாட்ைட
ேநர யாக ம்,
பகிரங்கமாக ம்,
அதிகார ர்வமாக ம் அறிவிக்கேவண் ய ேநரம் வந் விட்ட
என
ஜனநாயக மக்கள்
ன்னணியின் தைலவர் மேனா கேணசன்
ெதாிவித் ள்ளார்"

"13 பிளஸுக்கு
வைரவிலக்கணம்;
ேமன க்கு ெதாைலேபசியில் பாடம் கற்பித்தார் ேகாட்டாபய"

"The emergence of other extremist groups."

தீர்த் க்ெகாள்ள
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இன
மக்களின்
ைமயான
காணப்ப வைதேய ராஜபக்ஷ அரசு

ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்கள் இராஜதந்திர ைறயிேல
ல் யில் இ க்கின்ற ேமனன் அவர்க க்கு அழகாக
எல்லாவற்ைற ம்
விபாித் க்
கூறியி க்கிறார்.
நாடா மன்றத்தில் அைமக்கப்பட ள்ள ெதாி க்கு
க்கு
அந்த விடயம் வரப்ேபாகிற . இன்ெனான்ைற ம் அவர்
ெசால்கிறார்.

මම තව මිනිත්තුවකින් අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි.

What are the other national security concerns? I
quote:
" The creation of ethnic divisions and communal violence
The growth of organized crime
Foreign interference in domestic affairs
Non-traditional threats through technology driven new media,
including social media."

பா ங்கள்!
ெதற்கிேல
எங்கள்
ஸ் ம்க ைடய
மாட் ைறச்சிக் கைடெயான்ைற சமாதானமாக ஊர்வலம்
ெசன்றவர்கள் உைடத்தி க்கிறார்கள். இைத எங்களால்
ஏற் க்ெகாள்ள
யா . ஏெனன்றால்,
எங்க ைடய
அரசியல் யாப்பின் 10ஆவ
வாசகத்தின்ப
ஸ் ம்கள்
உட்பட அைனத்
மதத்தவ க்கும் அந்தச் சுதந்திரம்
அளிக்கப்பட்
க்கின்ற .
எங்க ைடய
மதத்தின்
ஓர்
அங்கம்தான் குர்பான் - உழ்கிய்யா - ெகா ப்ப . அதைன
இந்த
நாட் ேல
மட் மல்ல,
உலகி ள்ள
எல்லா
ஸ் ம்க ம் கட்டாயமாகச் ெசய்வார்கள். யாரா ம் அைத
நி த்த
யா . இப்ப யாக தப்பான விதத்தில் வழிதவறி
நடப்பவர்கள்
லமாக அங்ேக அசம்பாவிதம் நடந்தால்,
அந்தக்
ெகட்ட
ெபயர்,
அந்தப்
பழி
ஜனாதிபதி
அவர்கைளத்தான்
ேச ம்.
"ெதற்கிேல
மாட் ைறச்சிக்
கைடக க்கும்
ஸ் ம்க க்கும் அ க்கின்றார்கள்" என்
SMS அ த் உலகத் க்குச் ெசால்வதற்கு இங்ேக ஆட்கள்
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இ க்கின்றார்கள். பாவம்! இந்த நாட் ேல சமாதானத்ைத
ஏற்ப த்திய அந்த ெபாிய மனிதர் சிங்கள,
ஸ் ம், தமிழ்,
Burgher, Malay இனத்தவர் அைனவைர ம் ஒன்றிைணத்
ஐக்கிய இலங்ைகைய உ வாக்குவதற்காக அல் ம் பக ம்
பா பட்
வ கின்றார். அவர் வாழ்க! என்
கூறி, நான்
விைடெப கின்ேறன்.

[අ.භා. 5.11]
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ෙසෙනවිරත්නලා, පර්සි සමරවීරලා හිෙර්ට ගත්ෙත් ඒ ෙද්ශපාලන
බලය ෙයොදවලායි. ඒක තමයි දවසින් දවස නරකට හිටිෙය්. ඒ
නිසා තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමුන්නාන්ෙසේලාත් එක්ක
එකඟ ෙවලා ඡන්දය දීලා දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා
සංෙශෝධනය ෙගනාෙව්. අද වන විට ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදී
වාතාවරණය, වංචාව, දූෂණය ෙකොච්චර නරක් ෙවලාද කියෙතොත්
අද DIG මහත්වරු අත් අඩංගුවට ගන්න තත්ත්වයට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. නඩුකාරවරු අල්ලස් දූෂණ වැරදිවලට හසු වන
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රාජ ආරක්ෂක ෙසේවා අණ
සහ මාණ්ඩලික විද ාලය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත
පිළිබඳවයි අද අපි ෙම් විවාද කරන්ෙන්. ෙම් පනත සංෙශෝධනය
කරන්ෙන්, ෙම් නිලධාරින්ට වඩ වඩාත් පුහුණුව ලබා ෙදන්නයි.
තිවිධ හමුදාෙව්ත්, ෙපොලීසිෙය්ත් නිලධාරින්ට ෙම් රෙට්
පජාතන්තවාදය, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අයිතිය තහවුරු කරන්නට
තමයි ෙම් පුහුණුව ලබා ෙදන්ෙන්. තිවිධ හමුදාව ෙනොෙවයි,
ෙපොලීසිය පැත්ෙතන් ෙම් පුහුණුව ලබා ෙදන නිලධාරින්ට ෙම් රෙට්
නීතිය ආරක්ෂා කරන්න, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් පජාතන්තවාදී
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න, ෙම් රෙට් නීතිෙයන් ඉඩක්
තිෙබනවාද කියන එක ගැන අපිට කල්පනා කරන්නට සිදු වනවා.
අතීතෙය් සිදු වුණු සිදුවීම් සියල්ල ෙත්රුම් ෙගන තමයි එදා
දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාෙව්. ස්වාධීන
ෙපොලිස් ෙකොමිසමත්, ස්වාධීන රාජ ෙසේවා ෙකොමිසමත්, ෙම්
සියල්ල ඇතුළත් කරලා ඒ ෙගනාපු දහහත්වන ආණ්ඩුකම
ව වස්ථා සංෙශෝධනය අද ෙවනස් කරලා ෙම් රෙට් ෙපොලීසිය
ෙද්ශපාලනීකරණය කරපු නිසා තමයි අද ෙම් රෙට් අපරාධ වැඩි
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. යුද්ධය පැවැති කාලයට වැඩිෙයන් අද අපරාධ
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 2009 වසෙර් ෙම් රෙට් සිදු වුණු බරපතළ
අපරාධ පමාණය 57,340යි. 2010 දී යුද්ධය අවසන් වුණාට පසුව
ඒ පමාණය 57,560කට වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 1582ක් තිබුණු
ස්තී දූෂණ පමාණය 1854ක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් හැම එකක්ම,
පැහැරෙගන යාම්, මිනී මැරුම්, මිනී මැරීමට තැත් කිරීම් වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම්කට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ෙම් රෙට් ෙපොලීසියට
ස්වාධීනව තමන්ෙග් රාජකාරිය කරෙගන යන්න බැරිවීම නිසා.
ෙපොලීසිෙය් සිටින සියයට 90ක්, 95ක් ෙදනා පජාතන්තවාදය අගය
කරනවා. ෙද්ශපාලන ගැත්තන් කිහිප ෙදෙනකු තනතුරුවලට පත්
ෙවලා අද ෙපොලීසිය ෙද්ශපාලනීකරණය කරලා ඉවරයි.
ෙපොලීසියට බඳවා ගැනීෙම් දීත් ෙද්ශපාලනය කියාත්මක වනවා.
ෙපොලීසිෙය් උසස් වීම් ලබා දීෙම් දීත් ෙද්ශපාලනය කියාත්මක
වනවා. නීතිය කියාත්මක කිරීෙම් දීත් ෙද්ශපාලනය මැදිහත්
වනවා.
අද ෙම් රෙට් දවසින් දවස පත්තරවල පළ ෙවන්ෙන් ෙමොනවා
ද? පාෙද්ශීය සභාවල ෙද්ශපාලනඥයින් මිනී මරලා, මං ෙකොල්ල
කාලා, පහර දීලා උසාවියට ෙගන යන ඒවා; ගුරුවරු දණ ගස්සන
ඒවා; principalsලාට ගහන ඒවා. ෙද්ශපාලනඥයින් විතරක්
ෙනොෙවයි, ඒ අයෙග් පුත්තුත් දැන් ෙම්වා කරන්න පටන් අරෙගන.
අපි කිව්වාම ෙම්ක නවත්වන්නය කියලා මූලාසනෙය් ඉන්න
තමුන්නාන්ෙසේ
කිව්වා,
යූඑන්පී
ආණ්ඩුව
කාලෙය්ත්
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ගිහිල්ලා ෙපොලීසිවල ඕඅයිසී මහත්වරුන්ෙග්
පුටුවල වාඩි ෙවලා හිටියා කියලා. ෙම්ෙක් ඉතිහාසය ඊටත් එහා
කියලයි මා හිතන්ෙන්.
ඉස්ෙසල්ලාම ෙද්ශපාලනඥයකු ගිහිල්ලා ෙපොලීසිෙය්
ඕඅයිසීෙග් පුටුෙව් වාඩි ෙවලා රාජකාරි කෙළේ, 1973 දැදිගම අතුරු
මැතිවරණෙය්දී බව අපි අහලා තිෙබනවා. එදා හිටපු ආරක්ෂක
නිෙයෝජ ඇමතිවරයා වරකාෙපොළ ෙපොලීසියට ගිහිල්ලා ඒ පුටුෙව්
වාඩි ෙවලා තමයි මැතිවරණය ෙමෙහය වූෙව්. 1977 කාලෙය්
යූඑන්පී එෙක් ජිනදාස නියතපාලලා, කපිතාන් සී.පී.ෙජ්.

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ විමර්ශන ෙකොමිසෙම්
වාර්තාව මා ළඟ තිෙබනවා. ඒ අනුව 2012 අල්ලස් වැටලීම්වලදී
අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද ෙපොලිස් නිලධාරින් පිළිබඳ වාර්තාව
ෙමෙහමයි. සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරු එක්ෙකනායි. ෙපොලිස්
පරීක්ෂකලා එක්ෙකනායි. උප ෙපොලිස් පරීක්ෂකලා ෙදෙදනායි.
ෙපොලිස් සැරයන්ලා එක්ෙකනායි. ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්ලා
හත්ෙදනායි. ෙම් අසු වුණ කට්ටිය. දූෂණය එෙහම ගිහිල්ලා.
ෙද්ශපාලනය
අන්තිම
නරක
තත්ත්වයට
ගිහිල්ලා.
ෙද්ශපාලනඥෙයෝද දන්ෙන් නැහැ, ෙපොලීසියද දන්ෙන් නැහැ,
නගරවල -ෙකොළඹ ෙහට්ටිවීදිෙය්- රත්රන් බඩු කඩවලින් බය
කරලා පගා ගන්න එක අද අන්තිම ෙකළවරට ගිහිල්ලා.
අවුරුද්දක් ෙදකක් ඇතුළත සිදු වුණ සිද්ධීන් මම ෙපන්වන්නම්.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම ආණ්ඩුව යටෙත් තංගල්ල පාෙද්ශීය
සභාෙව් සභාපති විෙද්ශික කාන්තාවක් දූෂණය කරලා,
සංචාරකෙයක් මරා දැම්මා. මාවනැල්ල පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපති
එල්ලුම්ගහට ගියා. බලහත්කාරෙයන් ඉඩම් ෙබදුවා කියලා
මිහින්තෙල් පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපති, උප සභාපති ඔක්ෙකොම
ෙපොලීසියට ෙගනැල්ලා. ඇඹිලිපිටිය නගරාධිපති ෙපොලීසියට
ගැහුවා කියලා දැන් රිමාන්ඩ් එෙක්. වැලිෙගෙපොල පාෙද්ශීය
සභාෙව් සභාපති තරුණයකුට පහර දීලා මැෙරව්වා කියලා
උසාවියට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අකුරැස්ස පාද්ශීය සභාෙව්
සභාපති අඩු වයස් දරුෙවක් දූෂණය කළාය කියලා උසාවියට
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම්කයි, අද රෙට් සදාචාරය. අපි
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහන්ෙන් ෙම් ගැනයි. ඉතිහාසෙය් ෙම්වා
ෙමතරම් අහන්න තිබුෙණ් නැහැ. ඉඳලා හිටලා කවුරු හරි වරදක්
කරනවා. මම කියපු ලැයිස්තුෙව් තිෙබන්ෙන් අවුරුදු ෙදකක්
ඇතුළත ෙම් රෙට් පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනඥයන් කළ වැරදි. ඒ අය
නීතිය අතට අර ෙගන තිෙබනවා. සමහර ෙපොලීසිවලට ගියාම
ෙපොලීසිෙය් OIC එක්ක ආශය කරන්ෙන්, නිතර කන්ෙන්
ෙබොන්ෙන් පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනඥයන් බව අපි දන්නවා. ෙම්ක
වහාම නැති කරන්න.
ඊෙය් ෙපෙර්දා වාර්තාකරුෙවක් බය නැතිව පත්තරයට ලියලා
තිෙබනවා මම දැක්කා, ෙකොළඹ ෙපොලීසිවල OICලාත්
පාතාලෙයෝත් එකට ඉන්ෙන් කියලා. පාතාලෙය් එක්ෙකනා තමයි
OIC එක්ක වැඩිෙයන් ආශය කරන්ෙන්. කුඩු ෙවෙළඳාම
කරන්ෙන් පාතාලෙය් කට්ටියයි. ෙකොළඹ කුඩු ෙවෙළඳාම
ෙබොෙහොම නරක විධියට වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඉන්ෙන් ශී
ජයවර්ධනපුර ෙකෝට්ෙට්. ශී
ජයවර්ධනපුර, ෙකෝට්ෙට්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම නගරාධිපතිවරයා කියනවා වැලිකඩ
ෙපොලීසිෙය් OICත්, ෙපොලීසිෙය් කට්ටියත් නිසා මට ෙම් කුඩු
ෙවෙළඳාම නවත්වන්න බැහැයි කියලා. හැබැයි, හැම තැනම
ෙබෝඩ් ගහලා තිෙබනවා "මතින් ෙතොර නගර සභා පෙද්ශයක්"
කියලා. "මට ෙම්ක නතර කරන්න ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් වැලිකඩ
ෙපොලීසිෙය් OICත් ෙපොලීසිෙය් කට්ටියත්"ය කියලා කියනවා. ෙම්
තත්ත්වයට පත් ෙවලා. ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව තිබුණා
නම් ෙම්ක ෙවන්ෙන් නැහැ. ඇයි, OIC පත් කරන්ෙන්
ෙද්ශපාලනඥයායි. අපිත් ෙම් වැරැද්ද කළා. තමුන්නාන්ෙසේලාත්
කරනවා. අද අපරාධ වැඩි ෙවලා. මිනිස්සු නීතිය ගණන් ගන්ෙන්
නැහැ. නීතිය ගණන් ගන්ෙන් නැති නිසා තමයි මිනිස්සු ගිහිල්ලා
ෙදොම්ෙප්, කිරිඳිවැල ෙපොලීසිවලට ගහලා, ජීප් ගිනි තියලා,
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[ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා]

බයිසිකලුත් ගිනි තිබ්ෙබ්. ලුනාව ෙපොලීසියට පහර දුන්ෙන් ඒක
නිසායි. ෙමෙහම ගිෙයොත් ෙම් රෙට් නීතිය කියාත්මක කරන තැන
කට්ටිය කරන වැරදි දැක්කාම මහජනතාව කුපිත ෙවනවා. ඒ අය
ගිහිල්ලා ගහනවා.
ඒ නිසා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන් ෙම්කට රජය
වගකියන්න ඕනෑ කියන එකයි. ෙමෙහම ගිෙයොත් ෙපොලීසිෙය්
ඉන්න දූෂිත නිලධාරින් කිහිප ෙදෙනක් නිසා ෙම් රෙට් නීතිය,
සදාචාරය බල්ලට යනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා
කිව්වා ෙම්වා ලියනවා කියලා. ඔව්, ලියනවා උසාවියට ගියාට
පස්ෙසේ විතරයි ලියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] කරුණාකරලා
තමුන්නාන්ෙසේ වාඩිෙවන්න. තමුන්නාන්ෙසේත් එක්ක මම ෙම්වා
ගැන-

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

හරියට නීතිය කරනවා.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)
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තමුන්නාන්ෙසේ කියන්ෙන් ඕක කියන්න එපා කියලාද?
ෙද්ශපාලනඥයින් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙද්ශපාලනඥයින්ෙග්
පුත්තුත් ගිහිල්ලා විදුහල්පතිවරුන්ට ගහන කාලයක් දැන්
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්වාට මුලින් කියාත්මක වුණා නම් ෙම්වා
ෙවන්ෙන් නැහැ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මා ෙපන්වන්නම් ලැයිස්තුව,
ජනමාධ ෙව්දින් විසිෙදෙදනක් මරලා තිෙබනවා. ෙම් ෙපොලීසියට
තවම බැරි ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් එක නඩුවක, එක පැමිණිල්ලක
විත්තිකාරෙයෝ ෙහොයා ගන්න. අද ජනමාධ ෙව්දීන් ලියන්න බයයි.
පැහැර ෙගන යෑම් 8ක් තිෙබනවා. 2009 මාර්තු 11 වැනිදා
මහාචාර්ය ධම්මික ගංගනාත් දිසානායක, 2010 ජනවාරි 24 වැනිදා
පගීත් එක්නැලිෙගොඩ පැහැරෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා. තවම
නැහැ, තවම ෙසොයා ගන්න බැරි වුණා. සමහර මිනී මැරුම් මාස
ෙදෙකන් තුෙනන් ෙසොයා ගන්න පුළුවන් තරම් දක්ෂ ෙපොලීසියට
ෙම්වා ෙසොයා ගන්න බැහැ. මාධ ෙව්දීන් අත් අඩංගුවට ගැනීම්
ගැන මා කියන්නම්. සන්ෙඩ් ලීඩර් ජායාරූප ශිල්පී අෙශෝක
පනාන්දු, ඒ.පී. පුවත් ෙසේවෙය් ගැමුණු අමරසිංහ, ලංකා ඊ නිව්ස්
පධාන කර්තෘ සඳරුවන් ෙසේනාධීර, -ඔහු අත් අඩංගුවට ගත්ෙත්
ෙම් යුද්ධෙයන් පසුවයි- ලංකා පුවත් පෙත් පධාන කර්තෘවරයා,
රුවන් වීරෙකෝන්, ඊ නිව්ස් මාධ ෙව්දි ශාන්ත විෙජ්සූරිය ඇතුළුව
34 ෙදෙනක් අත් අඩංගුවට අරන් පහර දීලා තිෙබනවා.
මාධ ෙව්දින් ඝාතනයට ලක්වීම් පිළිබඳවත් මා ළඟ තිෙබන ෙම්
ලැයිස්තුෙව් සඳහන් ෙවනවා. මම ඒ ලැයිස්තුව සභාගත* කරනවා.

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

නීතිය කියාත්මක කරනවාද? කහවත්ෙත් කාන්තාවන්
ගණනක් මැරිලා තිෙබද්දී පාෙද්ශීය සභා ෙද්ශපාලනඥෙයකු අත්
අඩංගුවට ගත්තා. ඔහුට ෙමොනවාද කෙළේ? රිමාන්ඩ් කළා.
අන්තිමටම ෙමොනවාද කෙළේ? ආපසු නීතිපතිට වාර්තාවක් යනවා,
"ෙමතුමා ෙම්කට සම්බන්ධ නැහැ, ඒ නිසා ඔහු නිදහස් කරන්න"
කියලා. ඔෙහොමද නීතිය කියාත්මක කරන්ෙන්? මුළු රටම දන්නවා,
කහවත්ෙත් කවුද ඒවා කෙළේ කියලා. උසාවියට ඉදිරිපත් කරලා
ආපසු ෙපොලිස් වාර්තා හදනවා. කවුද ෙම් ෙපොලිස් වාර්තා හැදුෙව්?
ෙම් ෙද්වල්වලට අහු ෙවලා ඉන්න නිෙයෝජ ෙපොලිස්පතිවරයාමයි.
ෙපොලිස් වාර්තාව හදලා කිසිම ලජ්ජාවක් නැතිව නීතිපතිවරයා ඒ
වාර්තාව උසාවියට ඉදිරිපත් කරනවා, අහවල් එක් ෙකනා නිදහස්
කරන්නය කියලා. මා අහනවා, ෙකොෙහොමද නීතියක් කියාත්මක
කරන්ෙන් කියලා. අද ෙම් රෙට් දමන දමන පැමිණිලි අයින් කර
ගන්නවා. හමුදාෙව් ෙම්ජර්වරෙයකු "මට ගැහුවා" කියලා
ඉස්ෙසල්ලා දවෙසේ පැමිණිල්ල දාලා, "නැහැ, මට ගැහුෙව් නැහැ,
මා පැමිණිල්ල ඉල්ලා අස් කර ගන්නවා" කියලා ෙදවැනි දවෙසේ
කියනවා නම් සාමාන මිනිසුන් කී ෙදෙනක් පැමිණිලි ඉල්ලා අස්
කර ගන්නවාද කියලා මා අහන්න කැමැතියි. ඕක තමයි ෙම් රෙට්
නීතිය.
අෙප් කාලෙය් නම් අප අහලා තිෙබන්ෙන් ගුරුවරු ශිෂ යින්ව
දණ ගස්වනවා කියලායි. ගුරුවරිය තමන්ෙග් දරුවාට අවවාද
දුන්නාම ඒ ගුරුවරිය දණ ගස්වන්න තරම් ෙම් රෙට්
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ෙද්ශපාලන බලය
භාවිතයට අරෙගන
තිෙබනවා. සදාචාරය විනාශ කරලා තිෙබනවා.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ඕවා පරණ කථා.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

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

පරණ කථා ෙනොෙවයි. ඕක පුල පුලා කියන්න ඕනෑ. එෙහම
නම් ෙම් මන්තීවරුත් පරණ කථා කියන්ෙන්. ගරු මන්තීතුමනි,

ඒ එකක්වත් තවම ෙසොයා ගන්න බැරි වුණා. ජනමාධ
ආරක්ෂාව තිෙබනවාය කියනවා. ෙපේමදාස මහත්මයා ඉන්න විට
එතුමාට විරුද්ධව ෙපොඩි පත්තර විතරක් 27ක් තිබුණා. අන්න ඒක
තමයි පුවත් පත් නිදහස. එතුමාෙග් සියල්ල "ඝාතනය" කළා.
එතුමාෙග් ජීවිතය ගැන, පවුල ගැන සියල්ලම කිව්වා. ඒත් එතුමා
ඒ නිදහස දීලා තිබුණා. තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්ෙන් ෙමොනවාද?
2007 ජනවාරි 01 වැනි දා ලංකා මුදණාලයට ගිනි තැබීම, 2007
ෙනොවැම්බර් 21 දින ලීඩර් මුදණාලයට ගිනි තැබීම, 2009 ජනවාරි
06 වැනි දා සිරස ආයතනයට ෙබෝම්බ ගැසීම, 2009 ෙපබරවාරි 23
වැනි දා මැක්ස් ආයතනයට පහර දීම, 2009 මාර්තු 24 දින උදයන්
කාර්යාලයට ෙගෙන්ඩ් පහාරයක් එල්ල කිරීම, 2010 ජූනි 30 සියත
ආයතනයට ගිනි තැබීම, 2011 ජනවාරි 31 දින ලංකා ඊ නිව්ස්
කාර්යාලයට ගිනි තැබීම කියන ෙම් සිද්ධිවලට අදාළව එක්
අෙයකුවත් අල්ලලා තිෙබනවාද? දැන් කියනවා ෙම්වා පත්තරවල
දානවා ලු. ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරු කියනවා ජනමාධ නිදහස
තිෙබනවා කියලා. ෙකොෙහේද නිදහස තිෙබන්ෙන්? දාන එකාට
ගහනවා, ගිනි තියනවා, අත් අඩංගුවට ගන්නවා, මරනවා. ෙම්වා
එකක්වත් ෙම් ලංකා ෙපොලීසිය ෙසොයා ගත්තාද කියලා මම
අහනවා. ෙපොලීසිය ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා ඉවරයි. 2011
ෙගෝලීය දූෂණ දර්ශකය
-GCB - අනුව ලංකාෙව් දූෂිතම
ආයතනය ෙපොලීසිය විධියට සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි. 2011 ජූලි සිට ෙදසැම්බර් වන විට මානව හිමිකම්
ෙකොමිසමට ෙපොලීසියට විරුද්ධව පැමිණිලි 1,574ක් ලැබිලා
තිෙබනවා. රටක නීතිය හදන්න, නීතිය රකින්න, නීතිය
කියාත්මක කරන්නට ඉන්න නිලධාරින්ට විරුද්ධවයි ෙම්ක
තිෙබන්ෙන්. ලංකාෙව් ෙගෝලීය දූෂණ දර්ශකෙය් දූෂිතම ආයතනය
විධියට ෙපොලීසිය පත් ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඉල්ලන්ෙන් ෙම් රෙට්
අනාගතය ෙවනුෙවන්, අනාගත පරම්පරාෙව් දරුවන් ෙවනුෙවන්
කරුණාකරලා, ෙම් ෙපොලීසිය ස්වාධින ආයතනයක් කරන්න
කියලායි. දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය අයින්
කරලා, ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිසම අයින් කරලා හිතන හිතන
විධියට DIG පත්වීම්, හිෙතන හිෙතන හැටියට ෙපොලිස් පරීක්ෂක,
උපෙපොලිස් පරීක්ෂක පත්වීම් සහ උසස් වීම් ෙදන නිසා තමයි අද

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ෙපොලීසිය
ෙම්
තත්ත්වයට
පත්
ෙවලා
තිෙබන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්කට වග කියන්නට ඕනෑ. ෙම්ක
තමුන්නාන්නාන්ෙසේලාට අපට විතරක් සීමා ෙවලා තිෙබන ෙදයක්
ෙනොෙවයි රටටම ෙපොදු ෙදයක්. ඉතිහාසෙය් කවදාද ෙපොලීසිවලට
ගැහුෙව්? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්.

1252

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

ෙමොකක්ද කිව්ෙව්?

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

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

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

ෙමතුමා ෙම්ජර් ෙකෙනක් ගැන කිව්වා.

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

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

අසත කියන්න එපා.

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

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

)

(The Hon. Arundika Fernando)

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

තමුන්නාන්ෙසේට ෙකොන්ද පණ නැහැ. ඒ ගැන කථා කරද්දි
මර්වින් සිල්වා ඇමතිතුමා පිට දමනවා. තමුන්නාන්ෙසේ
එක්නැලිෙගොඩ දැක්කා කිව්වා ෙන්ද?

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

තමුන්නාන්ෙසේයි මමයි රණ්ඩු කර ගන්න ඕනෑ නැහැ.
කිරිඳිවැල ෙපොලීසියට ගැහුෙව් නැද්ද, ලුනාව ෙපොලීසියට ගැහුෙව්
නැද්ද? තමුන්නාන්ෙසේයි මමයි මිතයින් නිසා ඒ ගැන කථා ෙනොකර
ඉඳිමු. [බාධා කිරීමක්] මම කලින් කිව්වා, ඉස්ෙසල්ලාම ෙපොලීසිෙය්
පුටුෙව් වාඩි ෙවලා election එකක් කෙළේ 1973 දී හිටපු ආරක්ෂක
නිෙයෝජ ඇමති දැදිගම අතුරු මැතිවරණය ෙවලාෙව්දීයි කියලා.
[බාධා කිරීමක්] දැදිගම අතුරු මැතිවරණෙය්දී ආරක්ෂක නිෙයෝජ
ඇමති ගිහින් ෙපොලිස් පුටුෙව් වාඩි ෙවලායි මැතිවරණය
ෙමෙහයවූෙය්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
තිෙබනවා.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

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

අපි කියන්ෙන් ෙපොලීසිය ස්වාධීන කරන්න කියලායි. මර්වින්
ඇමතිතුමා ගැන මම ෙමොකුත් කියන්ෙන් නැහැ, මෙග් යාළුවා
නිසා. මම වැඩිය කථා කරන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්]
ෙමොනවාද කියන්න ඕනෑ?

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

ඉස්ෙසල්ලා ඔබතුමා කිව්ව ටික කියන්න.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

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

තමුන්නාන්ෙසේ ඔය ටික මර්වින් සිල්වා ඇමතිතුමාට ෙගදර
ගිහිල්ලා කියන්න. මම එතුමාට ෙමොනවාවත් කියන්න යන්ෙන්
නැහැ. එතුමා මෙග් මිතයා. මට එතුමාට ඒක ඕනෑම ෙවලාවක
කියන්න පුළුවන්.
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

ඔව්.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

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

ෙමතැන අසත
පකාශ කරන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේ
උසාවියටත්
කැඳවා
තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේ
අලුත්
මන්තීවරෙයක්.

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමා අසත
ෙකෙනක් ෙනොෙවයි.

පකාශ කරන

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

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

එතුමා එක්නැලිෙගොඩ දැක්කා නම් අල්ලා ෙදන්න එපායැ.

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා
(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

එක්නැලිෙගොඩ ෙනොදැකපු කට්ටිය කියනවා දැක්ෙක් නැහැ
කියලා.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

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

පංශෙය්දී දැකලා තිෙබන්ෙන්. එතුමා ඊළඟ වතාෙව්
ඉතිෙයෝපියාෙව්දී හරි ෙවන ෙකොෙහේදි හරි දකීවි. තව ෙකොෙහේ හරි
යන්න, එෙහේත් ඉඳීවි.

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்
)

(The Hon. Arundika Fernando)

ෙම්ජර් ෙකෙනක් ගැන තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වා ෙන්?

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

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

ඔව්, මම කිව්වා.

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

)

(The Hon. Arundika Fernando)

තමුන්නාන්ෙසේ මෙග් කථාව අහගන්න ෙකෝ.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

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

තමුන්නාන්ෙසේෙග් කථාව මම අහෙගන ඉන්නවා. භය ෙවන්න
එපා.

පාර්ලිෙම්න්තුව

1253
[ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා]

ෙපොලීසිය ස්වාධීන ආයතනයක් කරලා ෙම් රෙට්
පජාතන්තවාදය, සාමය, සදාචාරය ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු
කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.
මීළඟට ගරු අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
15ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 5.29]

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රාජ ආරක්ෂක ෙසේවා අණ
සහ මාණ්ඩලික විද ාලය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත විවාදයට
ගන්නා අවස්ථාෙව්දී වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්නට අවස්ථාව
ලබා දීම ගැන තමුන්නාන්ෙසේටත්, ෙම් ගරු සභාවටත් ස්තුතිවන්ත
වනවා.
මට ඉස්ෙසල්ලා කථා කළ, අපි මිතුරන් හැටියට ආශය කරන
අෙප් රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මැතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේත්, ෙමතැන
සිටින ජනමාධ ෙව්දිනුත් මෙග් කථාව අහෙගන ඉන්න ඕනෑ.
තමුන්නාන්ෙසේෙග් කථාෙව්දී ෙම් රෙට් අතුරුදහන් කරපු
මාධ ෙව්දින් ගැන ලැයිස්තුවක් කිෙයව්වා. මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
කරන කථාව පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාදවලට යටත්ව විතරක්
ෙනොෙවයි, මම ඒක එළිෙයත් කරනවා කියලා මම කිව්වා ෙන්.
දැන් මට උසාවිත් එන්න කියලා තිෙබනවා ෙන්. ජූලි මාසෙය්
16ෙවනි දාට මට ෙහෝමාගම උසාවියට එන්න කියලා තිෙබනවා.
රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේට ෙකොන්දක්
තිෙබනවා නම් දැන් තමුන්නාන්ෙසේ කරපු කථාවත් තමුන්නාන්ෙසේ
එළිෙය් කරන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේ දැන් ටිකකට ඉස්ෙසල්ලා
කිව්වා, ලංකා ඊ-නිවුස් පධාන කර්තෘ සඳරුවන් අතුරුදහන් කරලා
තිෙබනවා කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එළිෙය්ත් කියන්න කියලා මම වග කීෙමන්
කියනවා.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

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

අත් අඩංගුවට ගත්තා කියලායි කිව්ෙව්.

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

තමුන්නාන්ෙසේ කිව්ෙව් අතුරුදහන් කරලා තිෙබනවා කියලායි.
[බාධා
කිරීමක්]
හරි.
තමුන්නාන්ෙසේ
ඉන්නෙකෝ.
තමුන්නාන්ෙසේෙග් කථාවටත් මම පිළිතුරු ෙදන්නම් ෙකෝ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතුරුදහන් කරපු අයෙග්
ලැයිස්තුව කියවද්දි තමයි සඳරුවන්ෙග් නම කියන්ෙන්. සඳරුවන්
දැන් එංගලන්තෙය් ඉන්නවා. ලංකා ඊ-නිවුස් එක දැන් කර ෙගන
යන්ෙන් සඳරුවන්. ෙමතැන සිටින ජනමාධ ෙව්දින් අද ෙම්
පවෘත්තිය පළ කරන්න ඕනෑ. සඳරුවන් එංගලන්තෙය් ඉඳෙගන
ආණ්ඩුවට පහර ගහනවා. මම දැකපු සිද්ධිය තමයි
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මම කිව්ෙව්. ඒ සිද්ධිය කිව්ෙව් මෙග් මිතයා
ගැන ෙලොකු විශ්වාසයකිනුයි. මෙග් මිතයා කවුද? මංජුල
ෙවඩිවර්ධන. මංජුල ෙවඩිවර්ධනට ලංකාෙවන් යන්න කිසිම
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ෙහේතුවක් තිබුෙණ් නැහැ. මංජුල ෙවඩිවර්ධනට ලංකාෙවන් පිටත්ව
යන්න පශ්නයක් තිබුෙණ් නැහැ. හැබැයි ලංකාව පිළිබඳව, අෙප්
ආරක්ෂක හමුදාව පිළිබඳව, ආණ්ඩුව පිළිබඳව වැරදි චිතයක්
මවලා තමයි මංජුල ෙවඩිවර්ධන අද පංශෙය් ගිහිල්ලා ෙද්ශපාලන
රැකවරණය ලබා ෙගන ඉන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ඊෙය් ෙපෙර්දා
ෙපෞද්ගලික මාධ යක ෙම් සියලු ෙදනා දවසින් දවස කථා කළා.
ෙම් සියලු ෙදනාටම ෙමෙහේ කිසිම පශ්නයක් තිබුෙණ් නැහැ. සුළු
සුළු සිද්ධීන් තිබුණා. දැන් ඔය නෙඩ් එක පධානිෙයක් ෙන්,
සුනන්ද ෙද්ශපිය කියන්ෙන්. සුනන්ද ෙද්ශපිය අද කියනවා,
ලංකාවට එන්න බැහැ කියලා. අද ලංකාෙව් සිටින සුනන්ද
ෙද්ශපියෙග් මල්ලි කවුද? එතුමා මම ඉතාමත් ගරු කරන
ෙකෙනක්. ඉතාමත් පියමනාප, අපි ෙහොඳින් ඇසුරු කරන, සුනන්ද
ෙද්ශපියෙග් මල්ලි අෙප් රෙට් කවුද? එතුමා අෙප් රෙට් මැතිවරණ
ෙකොමසාරිස්. අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පළි
ගන්නා ෙකෙනක් නම්, අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමා ඔය කියන මාධ ෙව්දින්ට ෙම් රෙට් ඉන්න අවස්ථාව
ෙදන්ෙන් නැති ෙකෙනක් නම්, එම පවුෙල්ම සාමාජිකෙයකු එතුමාෙග් සෙහෝදරයකු- මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් හැටියට පත්
කරනවාද කියලා ෙම් උත්තරීතර සභාෙවන් මම අහන්න
කැමැතියි.
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් කියන්ෙන් කවුද? තීරණාත්මක
අවස්ථාවකදී ෙද්ශපාලන ඉරණම තීන්දු කරන ෙකෙනක්. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා එතුමාට එෙහම තැනක් දීලායි තිෙබන්ෙන්. එතුමා
එෙහම නම ශීලී නායකෙයක්; අවංක නායකෙයක්; මිනිසුන්ට
ආදරය කරන නායකෙයක්.
ෙබොරුවට එෙහේ ඉඳ ෙගන ෙම් රට ගැන, ෙම් රෙට් හමුදාව
ගැන ෙම් මාධ ෙව්දීන් නඩය ෙමොනවාද කිව්ෙව්? පසු ගිය කාලෙය්
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට ෙම් මාධ ෙව්දීන් නඩය තමයි
සාක්ෂි දුන්ෙන්. ෙම් මාධ ෙව්දීන් නඩය තමයි අෙප් හමුදාව
මිනිසුන් ඝාතනය කළා කියලා කිව්ෙව්. ෙම් මාධ ෙව්දීන් නඩය
තමයි ෙම් භූමිකාව එෙහේ රඟ දැක්වූෙව්. ඒක කරන්න, කරන්න ඒ
ෙගොල්ලන්ට එෙහේ ෙද්ශපාලන රැකවරණ ලැබුණා. ෙම් අය එෙහේට
ගිහින් තිෙබන්ෙන් ලංකාෙවන් ඉන්දියාවට ගිහිල්ලායි. ෙම්වා
ඇහුවාම තානාපති කාර්යාලවලටත් අද කට උත්තර නැහැ. මම
පැහැදිලිව එතුමන්ලාෙගන් අහනවා, ඒ අය අද වීසා අරෙගන
සිටිනවා නම් ෙමොන ෙහේතුව මතද වීසා ලැබුෙණ්; ෙමොන සුදුසුකම
මතද වීසා ලැබුෙණ්; ෙමොකක්ද තිබුණු පශ්නය; ෙමොකටද
ෙද්ශපාලන රැකවරණ ගත්ෙත් කියා. එෙහම පශ්න තිබුෙණ් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වන විට ඒ සියලු ෙදනා ඒ
රටවල ඉන්නවා. අද ෙම් ෙගොල්ෙලෝ ඇවිත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
කියනවා සඳරුවන්ලා ඝාතනය කරලා; නැත්නම් සඳරුවන්ලා
අතුරුදහන් කරලා; අත් අඩංගුවට අරෙගන කියා. අද වන විට
සඳරුවන්ලා එංගලන්තෙය් ඉඳෙගන ලංකා ඊ-නිවුස් එක හරහා
අෙප් ආණ්ඩුවට ගහනවා. පගීත් එක්නැළිෙගොඩ මහත්මයාෙග්
ෙනෝනා සන්ධ ා එක්නැළිෙගොඩ මහත්මිය ගිහින් BBC එකට
කිව්ෙව් ෙමොනවාද? BBC එකට කිව්වා අෙප් රෙට් හමුදාව අහිංසක
සිවිල් ෙදමළ මිනිසුන්ව රසායනික අවි පාවිච්චි කර ඝාතනය කළා;
ඒක කියන්න ලැහැස්ති ෙවලා හිටපු නිසා තමයි පගීත්ව
අතුරුදහන් කෙළේ කියා. පගීත් එක්නැළිෙගොඩ කියන්ෙන්
ෙල්ඛකෙයක් ෙනොෙවයි; කාටුන් ශිල්පිෙයක්. පසිද්ධ පුවත් පත්වල
කාටුන්
ශිල්පිෙයකුත්
ෙනොෙවයි.
ආණ්ඩුවයි
පගීත්
එක්නැළිෙගොඩයි අතර පශ්න තිබුෙණ් නැහැ. එෙහම නම් ඊට
වැඩිය පශ්න තිබුණු අය ඕනෑ තරම් හිටියා. තමුන්නාන්ෙසේලා රිචඩ්
ද ෙසොයිසාට කළා වාෙග්, සාගරිකා ෙගෝමස්ට කළා වාෙග්,
අෙනක් පැත්ෙතන් ෙපේමකීර්ති ද අල්විස්ලාට කළා වාෙග්, විජය
කුමාරණතුංගට කළා වාෙග් -ඒ කාලෙය් කිව්ෙව් සමනළෙයකුට
ෙවඩි තිබ්බා කියාලා- ෙම් ආණ්ඩුව කර නැහැ.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යුද්ධයකදී යම් යම් සිද්ධීන්
ෙවනවා. අද සිරියාව බලන්න. ෙදපැත්ෙතන්ම ෙකොතරම් පිරිසක්
ඝාතනය ෙවනවාද? මම ගුවන් හමුදාෙව් සිටි ෙකෙනක්. මාත් සමඟ
සිටි අයෙගන් හතර පස් ෙදෙනක්ම යුද්ධෙය්දී ඝාතනයට ලක්
වුණා. ෙම්ඝවර්ණ අභයවිකම නමැති අෙප් batch එෙක් හිටපු
ෙහොඳම cadet ෙකෙනක්, ඩී.ටී. ගුණෙසේකර නමැති pilot
ෙකෙනක්, මලලෙසේකර නමැති pilot ෙකෙනක් ඝාතනයට ලක්
වුණා. විනය ගරුක හමුදාවක් අපිට තිෙබන්ෙන්. අෙප් තිවිධ
හමුදාව විනය ගරුකයි. සන්ධ ා එක්නැළිෙගොඩලා ගිහින්
ෙමොනවාද කිව්ෙව්? අෙප් හමුදාව chemical weapons පාවිච්චි
කළාය කිව්වා. ෙම්වා ජාතික අපරාධ. හරි නම් ෙම් අයට විරුද්ධව
නඩු දමන්න ඕනෑ. අපට ෙනොෙවයි. අපි කථා කරන්ෙන් රටට
ආදරය කරන නිසායි; තවත් ඉදිරියට ෙම් රට ෙල් විලක් ෙවනවා
දකින්න අප අකමැති නිසායි. අෙප් ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් සියලුම
ජාතීන්ට ආදරය කරන ආණ්ඩුවක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා මම ෙම් ගරු සභාෙව්
පගීත් එක්නැළිෙගොඩ ගැන කථා කරන ෙකොට මම කෙළේ සැලසුම්
සහගත කථාවක් ෙනොෙවයි. මම කථාව පටන් ගත්ෙත් "මිහිර"
පුවත් පෙතන්; "විජය" පුවත් පෙතන්. අපිට පුවත් පත් කියවන්න
ආසාවක් ඇති වුෙණ් ඒ පුවත් පත්වලින් කියලායි මෙග් කථාව
පටන් ගත්ෙත්. මුල් පිටුවල දූෂණ, වංචා, මරණ ගැන දමන්න එපා;
මිනිසුන්ෙග් ෙල් කුපිත කරන ෙද්වල් ගැන දමන්න එපාය කියායි
මෙග් කථාව කෙළේ. ජනමාධ ෙව්දීන් අතුරුදහන් කළාය කියා හැම
දාම ආණ්ඩුවට පහර ගහනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඒවාෙය් සැප විඳිනවා.
ඒවා කියද්දි තමයි මා ඒ කථාව කිව්ෙව්. මෙග් කථාව මම එළිෙයත්
කිව්වා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පමුඛ
ෙම් රජයට හා පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලන නායකයන්ට තරම් ගෙම්
ඡන්ද වැටුණු ඉතිහාසහක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ගාමීය ජනතාව දිනා
ගත් ෙම් වාෙග් ආණ්ඩුවක් ඉතිහාසෙය්ම නැහැ. අද හැම පාෙද්ශීය
සභාවක් තුළම තුෙනන් ෙදකකට වැඩි නිෙයෝජිතයන් පිරිසක් ෙම්
ආණ්ඩුවට ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම හැම නගර සභාවකම, හැම පළාත්
සභාවකම ඉන්නවා. ඒ විශාල පිරිසෙගන් කිහිප ෙදෙනකු අතින්
යම් සිදුවීමක් වුණාම ඒවා ෙලොකුවට උලුප්පලා ෙපන්වනවා.
හැබැයි, යූඑන්පී ආණ්ඩුව කාලෙය්දීත් ෙම් වාෙග් සිදු වීම් සිදු වුණා.
නමුත් ඒවාට පචාරයක් දුන්ෙන් නැහැ. ඒ සභාපති ෙකෙනක්,
නැත්නම් මන්තී ෙකෙනක් ෙමොකක් ෙහෝ වැරැද්දක් කර තිෙබනවා
නම් ඒ ආසනෙය් ඉන්න ෙද්ශපාලන නායකෙයෝ ෙපොලීසිය
ෙගන්වලා ඒ පශ්නය උසාවියකට යන්න ෙදන්ෙන් නැතුව, අඩුම
ගණෙන් ෙපොලීසිෙය් පැමිණිල්ලක්වත් දාන්න ෙදන්ෙන් නැතුව
එතැනදීම විසඳුවා.
ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමනි, එදා මා නිෙයෝජනය කරපු
ෙවන්නප්පුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාෙය් ෛවද ශිෂ යන්ෙග් ෙබල්ල
කපලා ෙකෝටුවල ගැහුවා. එදා කථා කරන්න නිදහසක් තිබුෙණ්
නැහැ. ඡන්දය දවෙසේ ඡන්ද මධ ස්ථානයට ඇවිල්ලා තුවක්කුව
ෙපන්නලා තමයි සමහර නායකෙයෝ ඡන්දය කෙළේ. ඉතින් ඡන්දය
දාන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ සමහර අය අද මිය ගිහිල්ලා. ඒ මිය ගිය
අයට අපි නිගරු කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් එෙහම ඉතිහාසයක්
තිබුණා.
අෙප් ආසනයට අල්ලපු ආසනය කටාන. ෙමතැන ඉන්නවා,
ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල් හිටපු ඇමතිතුමාෙග් බිරිඳ. ෙජයරාජ්
ඇමතිතුමා එදා ඒ පළාෙත් හිටපු නායකයා නිසා තම ජීවිතය
ෙබ්රා ගන්න ලංකාව වෙට්ම යන්න සිද්ධ වුණා. අන්තිමට
එල්ටීටීඊ සංවිධානය අතින් තමයි එතුමා ඝාතනයට ලක් වුෙණ්.
ෙජ්වීපී, එල්ටීටීඊ, යූඑන්පී කියන ෙම් තුන් ෙගොල්ෙලෝම එකයි. ෙම්
තමයි අත්වල ෙල් තවරා ගත් පක්ෂ. අද ඒ අය කථා කරනවා
විනය ගැන.
ෙපොලීසිය ගැන කථා කරද්දී අපටත් සමහර නම් මතක්
ෙවනවා. ෙබෝල්ෙපොයින්ට් පෑන එක කනකින් ගහලා අනිත් කනින්
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ගත් යුගය අපට මතකයි. එෙහම යුගයක් පහු කරලා තමයි අපි
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක නිසා
අපි කියන්ෙන් ෙම් සිද්ධි පුද්ගලානුබද්ධ සිද්ධි කියන එකයි. ෙම්
හුඟක් ෙද්වල් පුද්ගලානුබද්ධයි. හැබැයි, රජයක් හැටියට ඒ වැරැදි
කරන අයට නිදහෙසේ ඉන්න ෙදනවා නම් ඒක වැරැදියි. හැබැයි, අද
වන විට ඒ සියලුම ෙදනා නීතිය ඉදිරියට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.
යම් යම් වැරැදි කරලා තිෙබනවා නම් ඒ සියලුම පාෙද්ශීය
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ නීතිය ඉදිරියට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.
පසු ගිය දා ඇති වූ ගුරුවරියෙග් සිද්ධිය ගැන අද කථා කරනවා.
අද ඒක ඉතාම ජනපිය මාතෘකාවක්. ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
ෙද්ශපාලනඥයකු හැටියට මාත් ඒ ගුරුවරියෙගන් සමාව
ඉල්ලනවා. හැබැයි, ඒ සිද්ධයට සම්බන්ධ පළාත් සභා
මන්තීවරයාටත් ජනමාධ වලින් තමන්ෙග් කථාව කියන්න ඉඩක්
ලැෙබන්න ඕනෑ. කිසිම ෙකෙනක් ඔහුෙග් කථාව අහන්නවත්,
ඔහුට ඒ කථාව කියන්නවත් ඉඩක් දීලා නැහැ. ඒ අවස්ථාව
අනාගතෙය්දීවත් ලැෙබයි කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
එතෙකොට ෙම් රෙට් මිනිස්සු ඇත්ත දැන ගනීවි. අද ෙවනෙකොට ඒ
සිද්ධිය අල්ලාෙගන ලංකා ගුරු සංගමයයි, ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුණයි හැම තැනම පාසල්වලට ගිහිල්ලා ගුරුවරු හා
ශිෂ ෙයෝ එළියට දාලා තිෙබනවා. ෙම්ක ජනපිය මාතෘකාවක්
නිසා ඒවාට ශිෂ ෙයෝත් එනවා; ගුරුවරුත් එනවා. හැම ෙකනාම
ඒ ගැන කථා කරනවා. අෙප් පක්ෂෙය් අයත් කථා කරනවා. මම
දැක්කා හැම තැනම උද්ෙඝෝෂණ පවත්වනවා. මමත් කියන්ෙන් ඒ
සිද්ධිය වැරැදියි; කරපු කියාව වැරැදියි; ඒ ෙද්ශපාලනඥයා සමාව
ගත යුතුයි. ඒක හරි. හැබැයි, ඒ සිද්ධියට පසු බිම් වුණු කාරණාව
කියන්න ඔහුටත් අවස්ථාව තිෙබන්නට ඕනෑ. අපි බලාෙගන
ඉන්නවා ඔහුෙග් කථාවත් ෙම් විධියටම කියන්න අවස්ථාවක්
ලැෙබයි කියලා. එතෙකොට ෙම් රෙට් තත්ත්වය ෙවනස් ෙවයි
කියාත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළගට මම තවත් කාරණයක්
කියන්න කැමැතියි. ගරු ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමනි, මම කෙතෝලික
ආගෙම් ෙකෙනක්ෙන්. මෙග් අම්මා ෙබෞද්ධ, තාත්තා කෙතෝලික.
ඊෙය් ෙපෙර්දා රාතියක මම ෙකොච්චිකෙඩ් පල්ලිෙය් මංගල්ෙලට
ගියා.
ගරු මන්තීතුමා, ෙකොච්චිකෙඩ් පල්ලියට ආගම අදහන්න
වැඩිෙයන්ම එන්ෙන් ෙදමළ මිනිස්සු. අද එතැන පාර හරස් කරලා
නැටුම් සමඟ දැවැන්ත සංගීත සංදර්ශන පවත්වනවා. [බාධා
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ. තමුන්නාන්ෙසේලාට එක්සත්
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්දීවත් එෙහම කරන්න දුන්ෙන්
නැහැ. ඒ කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මිනිසුන් පාරට බැස්සාම
identity card එක නැත්නම්- [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් අහ
ගන්න. [බාධා කිරීමක්] ෙම් රෙට් මිනිස්සු ඒවා දන්නවා, නමුත්
තමුන්නාන්ෙසේ දන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් ෙදමළ මිනිසුන්
පාරට බැස්සාම identity card එක නැත්නම් ඒ මිනිසුන් එවන්ෙන්
නැහැ; අරෙගන යනවා. නිදහසක් තිබුෙණ් නැහැ. වතුකරෙය්
මිනිසුන්ට, යාපනෙය් මිනිසුන්ට ෙකොළඹට ඇවිල්ලා අධ ාපනය
හදාරන්න, ෙවෙළඳාමක් කරන්න එදා පැවැති යුද්ධයත් එක්ක
නිදහසක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් අද ඒ අය ෙකොළඹ පාරවල්
වහෙගන සංගීත සංදර්ශන පවත්වනවා. අද එෙහම යුගයකුයි
තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකෙයෝ භය නිසා අඩුම
ගණෙන් වවුනියාෙවන් එහාට ගිෙය් නැහැ. ෙම් ෙදමළ ජාතික
සන්ධානෙය් මන්තීවරුන්ට අද ඒ පළාත්වල ෙද්ශපාලනය
කරන්න පුළුවන් නිදහස ලබා දීලා තිෙබනවා ෙම් ආරක්ෂක
හමුදාව; ෙම් ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා; ෙම් ජනාධිපතිවරයා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, කථාව අවසන් කරන්න.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලාට දැන් අපි
ඒක ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] අපි කියන්ෙන් ෙම්කයි.
යම් කිසි පශ්නයක් තිෙබනවා නම් සංහිඳියාවක් ඇතිව කථා කරලා
විසඳා ගනිමු. අපට නම ශීලි නායකෙයක් ඉන්ෙන්. සුනන්ද
ෙද්ශපියෙග් සෙහෝදරයාට මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් වන්න අවස්ථාව
දීලා තිෙබන නායකයාත් එක්ක ඕනෑම පශ්නයක් විසඳා ගන්න
පුළුවන් කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 5.46]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් මිත අරුන්දික පනාන්දු
මන්තීතුමා කිව්වා, එතුමා මීට කලින් මාධ ෙව්දි පගීත්
එක්නැලිෙගොඩ ගැන කථා කෙළේ සූදානමක් නැතුවයි; එෙහම කරපු
කථාවක් ගැනයි ෙම් පශ්නය මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. නමුත්
මෙග් මිතයාට මා මතක් කරන්න ඕනෑ, ෙම් ෙගෞරවනීය
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වරපසාද සහිතව අප කථා කරන විට සූදානම්
වුණත්, නැතත් සත වාදි විය යුතු බව.

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු මන්තීතුමා,- [බාධා කිරීමක්]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මට ඉඩ ෙදන්න. මෙග් තර්කය තමයි, ඔබතුමා සූදානම් වුණත්
නැතත් සත වාදි විය යුතුයි කියන එක.

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

මෙග් කථාව පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටතදීත් කළා. මෙග් කථාව
වරපසාදවලට යට ෙවලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විතරක් කෙළේ නැහැ.
මට එෙහම කරන්න අවස්ථාව තිබුණා. මෙග් ඇස් ෙදෙකන් දැකපු
ෙද්, මෙග් යහළුවා විශ්වාස කරලා මා කිව්ෙව්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)
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ඉදිරිපත් කළාම, එතුමා ෙවනුෙවන් මා රාජ ආරක්ෂක හා
නාගරික සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට
ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරලා කිව්වා, ඒ විමර්ශනය විධිමත් කරන්න
කියලා. ෙමොකද, අපි දන්ෙන් නැහැ එක්නැලිෙගොඩ මිය ගිහින්ද,
මරා දමලාද කියලා. නමුත් අපි දන්නවා ඔහු අතුරුදන් වුණා
කියලා. අපි විශ්වාස කරනවා ඔහු අතුරුදන් කරලා තිෙබනවා
කියලා.
ගරු එස්.බී. ඇමතිතුමනි, මෙග් මිතයා -අරුන්දික පනාන්දු
මැතිතුමා- එතුමාෙග් පකාශය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කළාට
පස්ෙසේ 2013.06.12වැනි දා -රාජ ආරක්ෂක හා නාගරික
සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සලකා බැලීම
සඳහා ෙයොමු කරන ලද ෙයෝජනා අංක 2908 යටෙත්- රාජ
ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් අතිෙර්ක ෙල්කම්
ෙජ්.ඒ. රංජිත් මහතා විසින්, රාජ ආරක්ෂක හා නාගරික
සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් ෙවනුවට; ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ
මැතිතුමා ෙවනුවට- මට පිළිතුරක් එවා තිෙබනවා. ෙමය
ෙබොෙහොම වග කිව යුතු පිළිතුරක්. බරපතළ ෙයෝජනාවක් පිළිබඳව
ගෙව්ෂණය කිරීෙමන් පසුව පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් පිළිතුර එවනවා.
ෙම් ලිපිය මා සභාගත* කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ලිපිෙය් සඳහන් කර
තිෙබනවා, ".......... ඒ අනුව සංවිධානාත්මක කණ්ඩායමක් විසින්
පගීත් එක්නැලිෙගොඩ මහතා පැහැරෙගන ෙගොස් ඇති බවට සැක
කළ හැකි කරුණු විමර්ශනෙය්දී දැනට අනාවරණය වී ඇති බව
ෙජ ෂ්ඨ නිෙයෝජ ෙපොලිස්පති බස්නාහිර පළාත විසින් වැඩිදුරටත්
වාර්තා කර ඇත." කියා. ඒ අනුව ෙබොෙහොම පැහැදිලියි, පගීත්
එක්නැලිෙගොඩව අතුරුදහන් කර තිෙබනවා කියලා. ඔහු
ස්වකැමැත්ෙතන්, ආත්ම ලාභය උෙදසා ෙම් රටින් පැන ගිය
පුද්ගලෙයකු කියන ගණයට දාන්න කිසිම සාක්ෂියක් නැහැ.
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව රාජ ආරක්ෂක අමාත ාංශයට ෙදන
දැනුම් දීම ෙමයයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා මම ගරු අරුන්දික
පනාන්දු මන්තීතුමාට කියන්ෙන්, එතුමාෙග් මතය, රාජ
ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් මතයට පටහැනියි කියන එකයි.
ෙමතැනදී අෙප් යාළු මිතකම් ෙමොනවා වුණත් මම ඊෙය්ත් එතුමාට
ෙම් පිළිබඳව දැනුම් දුන්නා. කියන්නන් වාෙල් කියන්ෙන් නැතිව,
ෙමවැනි වග කිව යුතු, සංෙව්දී පශ්නයක් පිළිබඳව කථා කරද්දී,
විෙශේෂෙයන්ම වරපසාද සහිතව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා
කරද්දී අපි මීට වඩා පෙව්සම් ෙවන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ පවුල්වල
සාමාජිකයන්ට ඒ වාෙග්ම- [බාධා කිරීමක්] ගරු අරුන්දික
පනාන්දු මන්තීතුමා, මට ඉඩ ෙදන්න. මට සීමිත ෙවලාවයි
තිෙබන්ෙන්. අපට තිෙබන ඒ වග කීම අපි ෙත්රුම් ගත යුතුයි.

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කමක් නැහැ. අරුන්දික
පනාන්දු මන්තීතුමා එතුමාෙග් අදහස පකාශ කළා. අපි ෙදවන
වරටත් එතුමාට සවන් දුන්නා.
ඇත්තටම පගීත් එක්නැලිෙගොඩ මට කවදාවත් මුණ ගැහිලා
නැහැ. ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමනි, පගීත් එක්නැලිෙගොඩ
මට කවදාවත් කථා කරලා නැහැ. හැබැයි,පගීත් එක්නැලිෙගොඩෙග්
වැඩිමහල් පුතා එවකට මා ලියපු මෙග් ෙවබ් අඩවිය තුළ මෙග්
මිතයකු විධියට අදහස් හුවමාරු කර ගත්ත කුඩා දරුෙවක්.
එක්නැලිෙගොඩ අතුරුදන් ෙවලා දවසකට පස්ෙසේ මට ඔහු
පණිවුඩයක් තබා තිබුණා, "Uncle, මෙග් තාත්තා නැති ෙවලා. මට
උදවු කරන්න" කියලා. මා ඒ ෙවලාෙව් ඒ දරුවාට කථා කරලා
කිව්වා, "පුෙත්, මා ෙසොයා බලන්නම්" කියලා. නමුත් මට කළ හැකි
ෙදයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඉන් පසුව මට ඒ දරුවා මුණ ගැහුෙන්
නැහැ. පසුව එක්නැලිෙගොඩ මැතිනිය ගරු විපක්ෂ නායකතුමා හමු
වන්න ඇවිල්ලා ඇෙග් දුක කිව්වා. එතුමිය එක්නැලිෙගොඩෙග්
අතුරුදන්වීම පිළිබඳව දුක් ගැනවිල්ල විපක්ෂ නායකතුමාට

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

මෙග් නම සඳහන් කළ නිසා ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න
මට අවස්ථාවක් ෙදන්න.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් වටිනා කාලය. ඔබතුමාෙග් කාලෙය්දී
ෙම් ගැන කථා කළා ෙන්. ඒ නිසා මම ඔබතුමාට-

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

මට එක තප්පරයක් ෙදන්න. තමුන්නාන්ෙසේ ලිපියක් යැව්වා. ඒ
ලිපියට තමුන්නාන්ෙසේට පිළිතුරක් එව්වා. හැබැයි ඔය ලිපිෙය්
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ෙකොතනැකවත් ස්ථිරවම කියලා නැහැ, පගීත් එක්නැලිෙගොඩව
මරලා දාලා නැත්නම් පගීත් එක්නැලිෙගොඩව අතුරුදහන් කරලා
කියලා. ඔය තමුන්නාන්ෙසේ කියන කාරණාව තවමත් විවෘත
කාරණාවක්. තවමත් ඒ සම්බන්ධව investigate කරනවා.
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. තවමත් ඔය investigate කරන ෙව්ලාෙව්දී-

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙමච්චරයි කථාව. ඇත්ත. ෙම් ලිපිෙය් සියයට සියයක් කියලා
නැහැ, පගීත් එක්නැලිෙගොඩව මරා දමා තිෙබනවා කියලා. [බාධා
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න ෙකෝ. ෙම් ලිපිෙය් කියලා නැහැ,
"පගීත් එක්නැලිෙගොඩව අතුරුදහන් කර දමා ඇත." කියලා. ෙම්
ලිපිෙය් සඳහන් කර තිෙබනවා, "........ඒ අනුව සංවිධානාත්මක
කණ්ඩායමක් විසින් පගීත් එක්නැලිෙගොඩ මහතා පැහැර ෙගන
ෙගොස් ඇති බවට.........." කියා. ඉතින් තව ෙමොකක්ද සිංහල
භාෂාව? ඒක එච්චරයි. ඒ නිසා-

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

සංවිධානාත්මකව පැහැර ෙගන ගිහිල්ලා ලංකාෙවන් පිටත් කර
හැරියාද දන්ෙන් නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම නම් පගීත් එක්නැලිෙගොඩ පැහැර
ගත් කණ්ඩායම සුදු වෑන් එකකින් ඔහුව පැහැර ෙගන ගිහිල්ලා, ඒ
සුදු වෑන් එෙකන් පංශයටම යන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙත්රුමක් නැති
කථා කියන්න එපා, ගරු මන්තීතුමා.

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

වුණාටත් පස්ෙසේ ආණ්ඩුෙව් "සිළුමිණ" පත්තරෙය් වැඩ කරපු
ෙපෝද්දල ජයන්තෙග් කකුළට ගහලා -ඒ කියන්ෙන් තීරණාත්මකව
කකුළ කඩන්න ඕනෑ කියන අදහසින් කකුළට ගහලා- තුවාල
කරලා ඔහු ස්ථිර ආබාධිතෙයකු කරලා තිෙබන හැටි අපි අෙප් ඇස්
ෙදෙකන් දැක්කා. ඒ නිසා ෙනොදැකපු ෙද්වල් ගැන මම කියන්ෙන්
නැහැ. ෙම් රෙට් මාධ ෙව්දීන්ව මරා දාලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට්
මාධ ෙව්දීන්ව අතුරුදහන් කරලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට්
මාධ ෙව්දීන්ට පහර දීලා තුවාල කරලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට්
මාධ ෙව්දීන්ට හිරිහැර කරලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් මාධ ෙව්දීන්ව
භය ගන්වලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා සමහර මාධ ෙව්දීන්
බියට පත් ෙවලා ඉන්නවා. සමහර මාධ ෙව්දීන් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන්
වාරණ ඇති කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් රෙට්
මාධ ෙව්දීන්ට තිෙබන තර්ජන ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ
පශ්නය විසඳීම ආණ්ඩුෙව් වගකීමයි. ෙම් රෙට් ෙතොරතුරු දැන
ගන්න තිෙබන අයිතිවාසිකම ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් දහහතරවන
ව වස්ථාව පකාරව සහතික කරලා තිෙබන මූලික
අයිතිවාසිකමක්. ආණ්ඩුව ඒක ආරක්ෂා කරලා ෙදන්න ඕනෑ.
ආණ්ඩුව ඒ ෙවනුෙවන් බැඳිලා ඉන්නවා. නමුත් ඒකට තර්ජනයක්
තිෙබනවා. ඒ තර්ජනය පිළිෙගන ඒ තර්ජනය පිළිබඳ පශ්නය
විසඳා ෙදන එක ආණ්ඩුෙව් වගකීමයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමා ෙම් සභාෙව් කථා කරද්දී
සඳහන් කළා, ෙම් රෙට් සිදු ෙවලා තිෙබන අපරාධවලට ආණ්ඩුව
සම්බන්ධ අවස්ථාවලදී, ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරුන් සහ ආණ්ඩුෙව් ධුර
දරන අය සම්බන්ධ ෙවලාවලදී නීතිය කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා
කියලා. ඔබතුමා උදාහරණයක් හැටියට කිව්වා, වයඹ පළාත්
සභාෙව් මන්තීතුමාට ඉල්ලා අස් ෙවන්න කියලා තිෙබනවා, ඒ
අනුව ඒ මන්තීතුමා ඉල්ලා අස් ෙවලා තිෙබනවා කියලා.

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்
)

(The Hon. Arundika Fernando)

විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කියන්ෙන්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ්
මන්තීවරු- මම ඔවුන්ෙග් නම් කියන්ෙන් නැහැ.-[බාධා කිරීමක්]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මට ෙව්ලාව ෙදන්න. මම සාධාරණ වුණා, ඔබතුමාට.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් මම කිව්වා, "සියරට"
පත්තරෙය් කර්තෘ ෙවලා හිටපු ෙම් රෙට් පධාන ෙපෙළේ
ඉෙලක්ෙටොනික මාධ ෙව්දිෙයකු වුණු එක්නැලිෙගොඩ මම දැකලා
නැහැයි කියලා. ඒ නිසා මට එක්නැලිෙගොඩ මහතාව දැක්කත්
හඳුනා ගන්න බැහැ. ඒකත් මම කියන්න ඕනෑ. හැබැයි, සියයට
සියයක් විශ්වාස කරලා මම ෙම් කාරණා කියන්ෙන් රාජ
ආරක්ෂක අමාත ාංශය විසින් මට සනාථ කරපු කාරණා නිසායි. ඒ
නිසා අපි කථා කරනෙකොට පරිස්සම් ෙවන්න ඕනෑ. එච්චරයි මම
කියන්ෙන්.
අෙනක් කාරණය ෙමයයි. ෙම් රෙට් මාධ ෙව්දීන්ට පශ්න
නැහැයි කියලා කිව්වා. ලසන්ත විකමතුංග මැතිතුමාව මරලා දාලා
තිෙබනවා, මෙග් ඇස් ෙදෙකන්ම දැක්කා. ලසන්ත විකමතුංග
කියන ෙම් රෙට් හිටපු ෙජ ෂ්ඨතම මාධ ෙව්දියා තුවාල ලබලා
තිෙබන හැටි මම දැක්කා.
ලසන්ත විකමතුංග මාධ ෙව්දියාෙග් අවමංගල උත්සවෙය්දී,
ඒ ෙව්දනාව දරාෙගන අපි ඉදිරිෙයන්ම ගියා. එතුමා අෙප් මිතෙයක්;
නීතිඥවරෙයක්. එතුමාෙග් අවමංගල ෙපරහැෙර් ඉදිරිෙයන්ම අපි
ගියා. අපි දැක්කා, ෙම් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව යටෙත් ෙම් රෙට්
මාධ ෙව්දීන් මරලා දාලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම යුද්ධය ඉවර
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)

(The Hon. Arundika Fernando)

ඉල්ලා අස් ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඔව්, ඔව්.
මීට ෙපර අමාත වරෙයකු ෙම් රෙට් තවත් රජෙය්
ෙසේවකෙයකු, එනම් අෙප් එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාත් අමාත
ධුරය දරපු සමෘද්ධි අමාත ාංශයට අයත් සමෘද්ධි නිලධාරිෙයකු
ගස් බැඳපු ෙවලාෙව් ඒ අමාත වරයාට ඉල්ලා අස් ෙවන්න කිව්ෙව්
නැහැ. [බාධා කිරීම්] කැලණිය පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමිය ඉදිරිපිට,
අපට බලා ගන්න පුළුවන් වන විධියට මාධ ෙගන්නලා -එක
මාධ යක් ෙනොෙවයි- මාධ ඉදිරිපිට, රූපවාහිනී කැමරා ඉදිරිපිට,
සමෘද්ධි නිලධාරියා ගස් බැන්ද ෙවලාෙව් ඒ අමාත වරයාට අස්
ෙවන්න කිව්ෙව් නැහැ. කළුතර පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා
ෙම් රජයට ඥාති මිතකම් තිෙබන ආයතනයකින් රුපියල් ලක්ෂ
30ක් පගාව අරෙගන අතට හසු වූ ෙවලාෙව් ඒ පාෙද්ශීය සභා
සභාපතිවරයාට ඉල්ලා අස් ෙවන්න කියලා කිව්ෙව් නැහැ.
තංගල්ල පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයාට මිනීමැරුම් සහ ස්තී
දූෂණ ෙචෝදනා එල්ල වූ ෙවලාෙව්, එනම් විෙද්ශික තැනැත්ෙතකු රතු කුරුස සංවිධානෙය් වැඩ කරපු තැනැත්ෙතකු- මරා දැමීම සහ
ඔහුෙග් ෙපම්වතිය දූෂණය කිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනා එල්ල වූ
ෙවලාෙව් ඔහුට ඉල්ලා අස්ෙවන්න කියලා කිව්ෙව් නැහැ.

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

තවමත් නඩුවක් තිෙබනවා උසාවිෙය්.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)
අකුරැස්ස පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයාට ස්තී දූෂණ
ෙචෝදනා එල්ල වූ ෙවලාෙව් ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔහුට ඉල්ලා අස්
ෙවන්න කියලා කිව්ෙව් නැහැ. ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභාෙව්
සභාපතිවරයා නිල ඇඳුම ඇඳගත්තු ෙපොලිස් නිලධාරින්
ෙදෙදෙනකුට පහර දීපු ෙවලාෙව් ඔහුට කිව්ෙව් නැහැ ඉල්ලා අස්
ෙවන්න කියලා. නමුත් දැන් වයඹ පළාත් සභාෙව් අර
මන්තීවරයාට ඉල්ලා අස් ෙවන්න කියනවා. ඔහු ඉල්ලා අස්
ෙවලාත් තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, මා මූලාසනෙය් ඉන්න විට ඔබතුමා ඔය
කාරණය කියද්දී ෙපොඩි අසාධාරණයක් ෙවන නිසායි ඔබතුමා
කරපු පකාශයක් සම්බන්ධෙයන් මා ෙම් කාරණය මතු කරන්ෙන්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මෙග් ෙවලාව නම් ගන්න එපා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මා ඒ සියල්ල කිව්ෙව් පක්ෂ විනයට වඩා අධිකරණ කියා මාර්ග
අරෙගන තිෙබන බව කියන්නයි.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)
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හින්දා. අපි ඒ කාලෙය් කිව්ෙව්, "යුද්ධය හා සම්බන්ධයි ෙම්
අපරාධ. ඒ නිසා තමයි අපරාධ වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්." කියලායි.
හැබැයි යුද්ධය ඉවර ෙවලා අවුරුදු හතරක් ගත ෙවලාත් යුද්ධයට
කලින් තිබුණු අපරාධ පවණතාව එක්ෙකෝ වැඩි ෙවලා; නැත්නම්
ඒ මට්ටෙම්ම තිෙබනවා.
එයට ෙහේතුවක් තිෙබනවා. ෙද්ශපාලනඥයන් පමණක්
ෙනොෙවයි, අපරාධ කරන්ෙන්. මා එය පිළිගන්නවා. ෙම් රෙට්
මිනිසුන්ට ෙද්ශපාලනය සම්බන්ධ වුණත් නැති වුණත්, ෙම් රෙට්
වගා කර තිෙබන සංස්කෘතිය නිසා, ෙම් රෙට් අපරාධකරුවන්
ආරක්ෂා කරන නිසා, අපරාධ කරුවන්ට දඬුවම් කරන්න
පමාණවත් කාර්ය පටිපාටියක් ෙගොඩ නඟා නැති නිසා,
අපරාධකරුවන්ට අධිකරණය විසින් ඉක්මනින් දඬුවම් කරන්ෙන්
නැති නිසා, අපරාධකරුවන් ඇප ලබා ෙගන ඇවිත් නැවැත-නැවත
අපරාධ කරන නිසා, අපරාධකරුවන්ට බන්ධනාගාර තුළ අෙන්ක
විධිෙය් වරපසාද, ආරක්ෂාව ලැබී බන්ධනාගාර තුළ සිට අපරාධ
කරන්න වාතාවරණය තිෙබන නිසා, ඒවාට ෙද්ශපාලනඥයන්
රැකවරණය, ආරක්ෂාව ෙදන නිසා අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?
අන්න එම කාරණය නිසා අද ෙම් රෙට් අපරාධ වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. එම නිසා නීතිය හා සාමය පිළිබඳ විශාල පශ්නයක්
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් නීතිය අනුවම, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව අනුවම
නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කරන එක රාජ ආරක්ෂක ඇමතිවරයා
වන ජනාධිපතිවරයාෙග් වගකීමක්. ෙම් රෙට් ෙමවැනි පශ්නයක්
නැහැයි කියන්න එපා. පශ්නයක් තිෙබනවා. අඩු ගණෙන් "අපි
පශ්නය පිළිගන්නවා. එය විසඳන්න අපි උත්සාහ කරනවා"යි
කියලා කියන්න. යුද්ධය අවසන් ෙවලා ගත වුණු අවුරුදු හතර තුළ
කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද කියා කියන්න. මා යුද්ධෙයන්
එහාට යන්ෙන් නැහැ, එය විෙශේෂ කාලයක් නිසා. හැබැයි ගත වුණු
අවුරුදු හතරක කාලය තුළ නීතිය හා සාමය කියාත්මක කරන්න
කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මට
පිළිතුරු ෙදන්න.

හරි, මම ඒ ගැන කියන්නම්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත කථාව ෙම්කයි. ඔය කියපු ආණ්ඩුෙව් ධුර
දරන තැනැත්තන්ට තව කාලයක් ධුර දරන්න තිෙබනවා. ඔවුන්ට
අස් ෙවන්න කිව්ෙවොත්, ඔවුන් අස් වුෙණොත් ආණ්ඩුෙව් මැර න ාය
පතය කියාත්මක කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. හැබැයි වයඹ
පළාත් සභාව ෙකොෙහොමත් ෙම් සතිෙය් විසුරුවන නිසා, "අස්
ෙවයන් මචං ෙම්ෙකන් ෙබ්ෙරන්න. කතන්දර අහන්න බැහැ රෙට්
ජනතාවෙගන්. ගුරුවරු ෙකෝප ෙවලා ඉන්ෙන්. ශිෂ ෙයෝ ෙකෝප
ෙවලා ඉන්ෙන්. රෙට් අහිංසක මිනිසුන්ට ෙත්ෙරනවා ෙම්ක මහා
අසමජ්ජාති වැඩක් කියලා. අස් ෙවයන් මචං ෙම්ෙකන්. තනතුර
පස්ෙසේ ෙදන්නම්." කියන ෙද් තමයි කිව්ෙව්. තානාපති ෙකෙනකු
කරලා යවාවිද? එෙහමත් නැත්නම් නාම ෙයෝජනා ෙද්විද? නාම
ෙයෝජනා නුදුන්ෙනොත් ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයට දාවිද?
අපි බලමු ඒක. හැබැයි මම කියනවා, ෙකොෙහොමත් කාලය අවසන්
වන වයඹ පළාත් සභාෙවන් දැන් ඉල්ලා අස් වීෙම් ලිපිය ෙදන
එෙක් පාෙයෝගික අර්ථයක් නැහැ කියලා. ෙම්ක ඇතුෙළේ
තිෙබන්ෙන් deal එකක්.

ෙම් රෙට් අධිකරණ කියාදාමය ෙව්ගවත් කරන්න පසු ගිය
අවුරුදු හතර තුළ ගත්ත එක් පියවරක් කියන්න. ෙබොෙහොම
සරලයි. නීතිඥයකු හැටියට මා දන්නවා, මහාධිකරණෙයන් මිනී
මැරුම් නඩුවක් අහලා අවසන් කරන්න අවුරුදු 10ක්, අවුරුදු 15ක්
පමණ ගත වනවාය කියලා. ෙම් රෙට් අධිකරණ කියා පටිපාටිය
ෙව්ගවත් කරන්න, ෙම් රෙට් මිනී මැරුමක් කරන, ස්තී දූෂණයක්
කරන, පැහැර ෙගන යෑමක් කරන ෙකනකුට ඉක්මනින් දඬුවම් දීම
සනාථ කිරීම සඳහා ෙම් ආණ්ඩුව ෙගන තිෙබන එක පියවරක්
කියන්න. කිසිවක් කරලා නැහැ. මා ෙමම කාරණය ගැන -

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත කථාව ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙවනත් ෙදයක්. ඇත්ත කථාව ෙම්කයි. ෙම් රෙට්
විනය පිරිහීම පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් අපරාධ
වර්ධනය පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, යුද්ධය ඉවර වුණාට පස්ෙසේත් ෙම් රෙට් සෑම දවසකම
ස්තී දූෂණ පහ ගණෙන් සිද්ධ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම සෑම දවසකම
හඳුනා ගත හැකි මිනීමැරුම් ෙදකක් ගණෙන් සිද්ධ ෙවනවා;
පැහැර ෙගන යෑම් තුනක් සිද්ධ ෙවනවා. බරපතළ අපරාධ 147ක්
සෑම දවසකම සිද්ධ ෙවනවා. අප ඒ දවස්වල කිව්ෙව්, ෙම් අපරාධ
සංස්කෘතිය යුද්ධය හා සම්බන්ධයි කියලායි. එස්.බී. දිසානායක
ඇමතිතුමා ෙම් ගැන දන්නවා, එතුමා මාර්ග ආයතනෙය් වැඩ
කරපු, ශාස්තීය කාරණා ගැන අවෙබෝධයක් තිෙබන ෙකෙනකු

මාවනැල්ෙල් පාෙද්ශීය සභා සභාපතිතුමා අවුරුදු 12කට
කලින් කරපු වරදකට එල්ලුම් ගහට නියම වුණා. එෙහම කරපු
එක ෙහොඳයි. හැබැයි පශ්නය එතැන ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. වග
කීම තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුෙව්. ෙම් රෙට් නීතිය කියාත්මක කිරීම
ෙව්ගවත් කරන්න, ගුණාත්මකභාවය ඉහළ දමන්න. හැබැයි පසු
ගිය අවුරුදු හතර තුළ -මා යුද්ධෙයන් එහාට යන්ෙන් නැහැ, එය
විෙශේෂ කාලයක් නිසා.- අධිකරණ කියාදාමය විධිමත් කිරීමට ෙම්
රජය එක පියවරක්වත් අරෙගන නැහැ. අධිකරණ කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සෑම රැස්වීමකටම සහභාගි වන
මන්තීවරයකු විධියට, ක්ෙෂේතය ගැන කැක්කුමක් තිෙබන ෙකනකු
විධියට, ෙද්ශපාලනයට එද්දී ෙම් රෙට් නීතිය හා සාමය කියාත්මක
කිරීම ගැන මෙගන් යමක් ෙකෙරන්න ඕනෑය කියලා

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake )

මාවනැල්ෙල් පාෙද්ශීය සභා සභාපතිතුමා -

ගරු අජිත් පී. ෙපරරා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)
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අවෙබෝධයක් ඇතුව ආපු ෙකනකු විධියට, ගුරුවරයකු විධියට,
සාමාන පුරවැසියකු විධියට හැම දාමත් මා ෙමම පශ්නය
නඟනවා. අද ෙගෙනනවාය කියනවා, ෙහට ෙගෙනනවාය
කියනවා. ලබන අවුරුද්ෙද් කරනවාය කියනවා, ලබන ජනවාරි
මාසෙය් කරනවාය කියනවා. ෙම් රෙට් අපරාධ නඩු විධාන කාර්ය
පටිපාටිය විධිමත් කිරීෙම් නීති ෙකෝ?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
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ගරු එස්.බී.
අමාත තුමා)

දිසානායක

මහතා

(උසස්

අධ ාපන

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - உயர் கல்வி அைமச்சர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතියි.

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 2ක කාලයක්
තිෙබනවා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙම් රෙට් අපරාධ වැඩි ෙවන්න පධාන ෙහේතුව ඉඩම් ආරවුල්;
සිවිල් ආරවුල්. හැබැයි ෙම් රෙට් සිවිල් කාර්ය පටිපාටිය ඉක්මන්
කිරීම සඳහා, විධිමත් කිරීම සඳහා නීති ෙගෙනනවාය කියා අවුරුදු
ගණනක් තිස්ෙසේ කියනවා. ලඝු කාර්ය පටිපාටිය හඳුන්වා ෙදනවාය
කියනවා. ෙකෝ? එකක්වත් නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුෙව් පමුඛතාව නීතිය
හා සාමය ආරක්ෂා කිරීම ෙනොෙවයි. ෙම් ආණ්ඩුෙව් පමුඛතාව ෙම්
රෙට් අධිකරණ කියාදාමය ස්වාධීන කිරීම ෙනොෙවයි. ෙම්
ආණ්ඩුෙව් පමුඛතාව ෙකෙසේ ෙහෝ බලය තහවුරු කර ගැනීමයි. ඒ
සඳහා අවශ යි, ඔය චණ්ඩි ටික. ඒ සඳහා අවශ යි, ඔය තක්කඩි
සභාපතිලා. ඒ සඳහා අවශ යි, ඔය තක්කඩි මන්තීතුමන්ලා. මා
අෙගෞරවයක් කරන්ෙන් නැහැ, ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න ෙහොඳ
මන්තීවරුන්ට. ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්නවා, ගුණ යහපත් මන්තීවරු.
හැබැයි අද ඒ සංඛ ාව සුළුතරයක් ෙවලා තිෙබනවා. ආණ්ඩුව තුළ
ඉන්න මැර ඇමතිවරුන් සංඛ ාව, මැර මන්තීවරුන් සංඛ ාව, මැර
සභාපතිවරුන් සංඛ ාව වැඩි ෙවලා, තව ටික දවසකින් ෙම්
තත්ත්වය කාටවත් පාලනය කර ගන්න බැරි තත්ත්වයකට එනවා.
අද යම් යම් පුද්ගලයන් අත් අඩංගුවට ගන්නවාය කියනවා.
හැබැයි ෙමොකද වුෙණ්? වාස් ගුණවර්ධන අහිංසක මිනිසුන් මැරුවා.
ගුණවර්ධන
අපරාධකාරයන්වත්
මැරුවා.
හැබැයි
වාස්
අපරාධකාරයන්වත් මරලා, අහිංසක මිනිසුන්වත් මරලා නිදහෙසේ
හිටපු වාස් ගුණවර්ධනට ආණ්ඩුවට සම්බන්ධකම් තිෙබන ඉහළ
ෙපෙළේ ධනවෙතකු මරන්න සිද්ධ වුණා, ඔහුෙග් කියාදාමෙය් චකය
ඇවිල්ලා. හැබැයි අන්න එතැනදී ආණ්ඩුව කියනවා, "කලින් කරපු
ඒවා හරි. හැබැයි අෙප් එකා මරපු නිසා උඹට පාඩමක්
උගන්වනවා"යි කියලා. අද වාස් ගුණවර්ධනට ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ඒකයි. ෙම් රෙට් නීතිය හා සාමය කියාත්මක ෙවලා, ෙකොතරම්
ඉහළ ධුර දැරුවත් වාස් ගුණවර්ධනටත් නීතිය කියාත්මක කරනවා
ෙනොෙවයි. අද වාස් ගුණවර්ධන එක්ක අමනාපකම් තිෙබන ඔය
ආණ්ඩුෙව් සිටින තවත් දූෂිත නිලධාරින් එතුමාත් එක්ක තිෙබන
පරණ arrears ගන්නවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ
ෙකෝටිපති ව ාපාරිකයා මරා දැම්මාම ඒෙකන් ෙකෝපයට,
ආෙව්ගයට පත් වුණු අය තමන්ට තිෙබන සම්බන්ධකම් පාවිච්චි
කරලා, ඒ අය වාස් ගුණවර්ධනට වඩා ශක්තිමත් නිසා අද ඒ
පහාරය එල්ල කරනවා. එම නිසා අද ෙම් රෙට් ෙපොදු තත්ත්වය
වර්ධනය ෙවලා නැහැ. ෙම් රෙට් නීතිය හා සාමය පිළිබඳ දැවැන්ත
පශ්නයක් තිෙබනවා. එම නිසා එම පශ්නය විසඳන්න ෙම් ආණ්ඩුව
කැප වන්න ඕනෑ. මට විශ්වාසයි, ෙම් ආණ්ඩුව යන ගමන අනුව
එෙහම කැප වන්ෙන් නැහැයි කියලා. ඒ සඳහා වූ ෙවනසක්
පිළිබඳව ෙම් රෙට් ජනතාව කල්පනා කරන්න අවශ යි කියා
පකාශ කරමින් මා නතර වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා. මීළඟට පිළිතුරු කථාව
කරන්ෙන් ගරු එස්.බී. දිසානායක අමාත තුමා.

අද ෙම් විවාදය පවත්වන්ෙන් රාජ ආරක්ෂක ෙසේවා අණ සහ
මාණ්ඩලික විද ාලය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳවයි.
අෙප් රාජ ආරක්ෂක ෙසේවා අණ සහ මාණ්ඩලික විද ාලය Defence Services Command and Staff College - පනෙත්
ෙපොඩි ෙවනසක් කරන්න සිදු වුණත් ඒ හරහා ශීමත් ෙජෝන්
ෙකොතලාවල විශ්වවිද ාලයට පශ්චාත් උපාධි, ආචාර්ය උපාධි
පිරිනැමීෙම් ඉඩකඩ විවෘත කරමින් ඒ විශ්වවිද ාල තව පුළුල්,
ස්වාධීන විශ්වවිද ාලයක් ෙලස ෙගොඩ නඟන්න වුණත්, ඊට
ෙබොෙහෝ ෙසයින් පරිබාහිර කරුණු ගණනාවක් විවාද වුණු නිසා
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මුලින්ම ෙම් පනත පිළිබඳව
හා ෙම් විශ්වවිද ාල ආයතනය පිළිබඳව කියලා මම අෙප් ගරු
මන්තීවරුන්ෙග් පශ්නවලට අෙප් පැත්ෙතන් උත්තර ෙදන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
ආරක්ෂක ෙසේවා අණ සහ මාණ්ඩලික විද ාලය ෙබොෙහොම
දීර්ඝ කාලයක් හමුදාෙව්ත්, ෙපොලීසිෙය්ත්, ඉතාම සුළු වශෙයන්
පරිපාලන ෙසේවෙය්ත් මධ ම මට්ටෙම් නිලධාරින්ට ඔවුන්ෙග්
උසස්වීම් සඳහා වූ පාදක පාඨමාලාවක් ඉතාමත්ව සාර්ථකව කර
ෙගන ගියා. එම පාඨමාලාවට ෙද්ශීය වාෙග්ම විෙද්ශීය රටවලද
තිවිධ හමුදාවල යම් මධ ම තලෙය් නිලධාරින් ශිෂ ත්ව මත
ඇවිල්ලා ඉෙගන ගත්තා. ෙම් විද ාලෙය් ෙම් පාඨමාලාවට ෙම්
රෙට් වාෙග්ම පිටරටවලත් උපාධි මට්ටෙම් පිළිගැනීමක් තිබුණා. ඒ
නිසා කැලණිය විශ්වවිද ාලය, ෙමම පාඨමාලාව හදාරපු
සහතිකධාරින්ට විෙශේෂ පශ්චාත් උපාධියක්, - ශාස්තපති උපාධියක්
- හැදෑරීම සඳහා විද ාලංකාරෙය් ෙදොරටු විවෘත කරලා දීලා
තිබුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වන ෙකොට අපි අප
රෙට් විශ්වවිද ාල ෙබොෙහොම ෙව්ගෙයන් ස්වාධීන කර ෙගන
යනවා. අවසානයට කථා කළ අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා
විශ්වවිද ාලවල autonomy එක ගැන මීට කලින් හුඟක් කථා
කළා.
මම කියන්න කැමැතියි, විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන්
සභාව හරහා විශ්වවිද ාලවලට මුදල් යැවීම නවත්වා දැම්ම බව.
අපි දැන් ෙකළින්ම විශ්වවිද ාලයට මුදල් යවනවා. විශ්වවිද ාල
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙවන් දිනපතා යැවූ චකෙල්ඛන අද අපි
නවත්වා දමා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳ තීන්දු ගැනීෙම් බලය අපි
විශ්වවිද ාල පාලක මඩුලුවලට -ෙසෙනට් සභාවට - දීලා
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙකොතලාවල
ආරක්ෂක විශ්වවිද ාලය ඉතාම ෙව්ගෙයන්, අෙප් විශ්වවිද ාල
තලෙය් ඉතාමත්ම ආදර්ශවත් විශ්වවිද ාලයක් හැටියට ෙගොඩ
නැෙඟමින් තිෙබනවා. මම දන්නවා, රාජ ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා
ෙම් විශ්වවිද ාලෙය් සියලුම කටයුතු පිළිබඳව ෙපෞද්ගලික
අවධානය ෙයොමු කරමින් ෙමය දැවැන්ත විශ්ව අධ ාපන
ආයතනයක් ෙලස ෙගොඩ නඟමින් ඉන්නවා කියලා.
අද ෙම් විශ්වවිද ාලය පිළිබඳ පශ්න කීපයක් ඇහුවා. මම ඒක
ගැන ෙවනම උත්තර ෙදනවා. ෙම් විශ්වවිද ාලය අද ෙම් වන
ෙකොට මානව ශාස්ත හා සමාජ විද ා විෂය, ඒ වාෙග්ම
කළමනාකරණ පාඨමාලා ගණනාවක්, නීති උපාධියක් ඒ වාෙග්ම
ෛවද උපාධිය පිරිනමන උපාධි පාඨමාලාවක්, ඉංජිෙන්රු පීඨය
යටෙත් civil engineering, mechanical engineering, electronic
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engineering, electrical engineering ඒ වාෙග්ම aeronautical
engineering, marine engineering වාෙග් ඉංජිෙන්රු පාඨමාලා
ෙම් සියල්ල කියාත්මක කරන ඉතාම සාර්ථක, විනයානුකූල,
අධ ාපනයට විශාල වශෙයන් අවධානය ෙයොමු කරපු, අධ ාපන
හා පර්ෙය්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ දැඩි අවධානෙයන් කටයුතු කරන
නව විශ්වවිද ාලයක් හැටියට ෙගොඩ නැෙඟමින් එනවා.
ඒ නිසාම ෙම් පනත් සංෙශෝධනය හරහා අපි බලාෙපොෙරොත්තු
වුෙණ්, රාජ ආරක්ෂක ෙසේවා අණ සහ මාණ්ඩලික විද ාලෙය්
සහතිකධාරින් ෙමෙතක් කැලණිය විශ්වවිද ාලෙයන් ලබා ගත්
පශ්චාත් උපාධි ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද ාලෙයන් ලබා
ගැනීමට ඉඩකඩ සකස් කිරීමයි.
ෙම් විශ්වවිද ාලය පිළිබඳව ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා
පශ්න ෙදක, තුනක් මතු කළා. මම මුලින්ම ඒවාට පිළිතුරු
ෙදන්නම්. එතුමා ඇහුවා ෙම් ෛවද පීඨයට අනුමැතිය ලැබී
තිෙබනවාද කියා. ෛවද සභාෙව් අනුමැතිය ගන්න, එෙහම
නැත්නම් ෛවද සායන කටයුතු පටන් ගන්න තවමත් ෙම්
ෛවද පීඨය ළදරු වැඩියි. ෙම් ෛවද පීඨෙය් දරුවන් සායනික
කටයුතු ආරම්භ කළ යුතුව තිෙබන්ෙන් ලබන අවුරුද්ෙද්යි. ඒ
කටයුතු ආරම්භ කරන්නට ෙව්රහැර පෙද්ශෙය් ශික්ෂණ ෙරෝහලක්
ඉදි කිරීම සඳහා ෙම් වනෙකොටත් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය
ඇතිව මුදල් ෙවන් කරලා ඉවරයි. ඒ වාෙග්ම දැනට ඉතාම සුළු
මට්ටෙමන් ෙම් දරුවන්ට අවශ සායනික පුහුණුව සඳහා
ෙපෞද්ගලික ආෙරෝග ශාලා වාෙග්ම යම් යම් රජෙය්
ආෙරෝග ශාලාත් අපි
පාවිච්චි කරනවා. ෛවද සභාෙව්
අනුමැතිය ගැනීම සඳහා ෛවද සභා පනෙත් පුංචි ෙවනසක් කර
ගන්න අපට අවශ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙවනස් කිරීම සඳහා
ෛවද සභාවත්, ෛවද සංගමයත් -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please!
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරුන් ෙහෝ ගරු
මන්තීවරෙයක් ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතාෙග් නම මූලාසනය
සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.

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 ජානක බණ්ඩාර මහතා
දැන් මූලාසනය ගත යුතු ය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
மாண் மிகு
சாந்த
பண்டார
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக பண்டார
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. SHANTHA BANDARA left the Chair,
and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්තීතුමනි,
ෛවද
සභාවත්,
ෛවද වරුන්ෙග් වෘත්තිය සමිතියත් එකඟ ෙවලා ෛවද සභා
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පනෙත් ෙවනස කරන්න අවශ කැබිනට් පතය ඉදිරිපත් කළා.
කැබිනට් මණ්ඩලය ඒක අනුමත කරලා ෙහට අනිද්දා
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ පනෙත් පුංචි ෙවනස
කළායින් පසුව ෛවද සභාෙව් අනුමැතිය දීමට ඒ අය ඉතා
කැමැත්ෙතන් ඉන්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙකොතලාවල ආරක්ෂක
විශ්වවිද ාලය ඉහළට අරෙගන ඒක ෙම් රෙට් වාෙග්ම ජාත න්තර
මට්ටෙමන් පිළි ගත් විශ්ව අධ ාපන ආයතනයක් ෙලස ෙගොඩ
නැගීෙම් මූලික කියාදාමයක් සඳහා ෙගන ආ ෙම් සංෙශෝධනය
පිළිබඳ විවාදෙය්දී මතු ෙවච්ච පශ්න ගැන මම ඊළඟට පිළිතුරු
ෙදන්නම්.
ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා නිෙයෝජ
ෙපොලිස්පතිවරයකු අත් අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ කථා කළා. ඒ
නිෙයෝජ
ෙපොලිස්පතිවරයාට උසස් වීම් ෙදන්න ඇත්ෙත්
ෙපොලිසිෙයන් තමයි, ආරක්ෂක අමාත ාංශෙයන් තමයි. හැබැයි ඒ
ෙපොලීසිෙයන්ම, ඒ ආරක්ෂක අමාත ාංශෙයන්ම තමයි එතුමා අත්
අඩංගුවට ගත්ෙත්ත්. ඒ නිසා උසස්වීම්වලට ෙචෝදනා එල්ල
කරලා, ඒ මහතා අත් අඩංගුවට ගැනීම නිකම් කපටි ෛකරාටික
වැඩක්ය කියා හිතන්න එපා. ෙපොලිසියට එෙහම අපහාස කරන්න
එපා. අත් අඩංගුවට ගන්න ගිය ඇතැම් ෙපොලිස් නිලධාරින්ට
ෙබොෙහොම විවෘත තර්ජන මතු ෙවලා තිබුණා. හැබැයි ඒවා
ෙනොසලකා ෙපොලිස් නිලධාරින් ඔහුව අත් අඩංගුවට අරෙගන ඔහු
පිළිබඳව නීත නුකූලව කටයුතු කරෙගන යනවා.
ඊළඟට, විවෘත විශ්වවිද ාලෙය් සිදු වූ පිහි ඇනුම ගැන කතා
කළා. ඒ සිද්ධිය ගැන අපි ටිකක් ගැඹුරු විධියට බලන්න ඕනෑ.
ෙමොකද, අපට පශ්නයක් තිෙබනවා, ඇත්ෙතන්ම ඒ ශිෂ යා
එම්බීබීඑස් ෛවද වරෙයක්ද කියන එක ගැන.
ඒ වාෙග්ම
ෙම් ආචාර්යවරියෙග් ෙබල්ල කැපිලා බිම
වැෙටන්න තරම් පහාරයක් එල්ල කර තිෙබන්ෙන් ඇයි? ඒ පිහිය
එෙහම පිහියක්. මා ජාතිවාදය කථා කරනවා ෙනොෙවයි. ඒ
ආචාර්යවරිය දමිළ ආචාර්යවරියක්. ෙම් ශිෂ යා දමිළ ශිෂ ෙයක්.
සාමාන ෙයන් දකුෙණ් විශ්වවිද ාලවල එෙහම අය ඉන්නෙකොට
ඒ අය අතර විෙශේෂ මිත සම්බන්ධකම් තිෙබනවා. ෙම් ෙවච්ච ෙදය
හරි පුදුමයි. ඇත්තටම ඔහු ෛවද වරෙයක්ද කියන එක පිළිබඳව
අප දැන් ෙසොයා බලා ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම ඔහු ෙපති වර්ගයක්
බීලා ෙරෝහල් ගත ෙවලා තිෙබනවා. මානසික ෙරෝගී තත්ත්වක්
ඔහුට තිෙබනවා ෙවන්නට පුළුවන්. අපට ඒවා අෙනකුත්
විශ්වවිද ාලවල ඒවා වාෙග් අධ යනය කර ගන්න ෙවලාවක්
නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොකද එෙහම කට්ටිය
මාස තුනකට සැරයක් විතර විශ්වවිද ාලයට එන්ෙන්. අෙනක්
ළමයින් එක්ක සම්බන්ධයක් නැහැ. ෙමහි ඊට වඩා ෙමොකක් ෙහෝ
තිෙබනවාද කියා අප ෙසොයා ෙගන යනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගරු අනුර
දිසානායක මන්තීතුමා ෙම් ෛවද පීඨයට බඳවා ගැනීෙම්
කමෙව්දය ගැන ඇහුවා. ඒ ගැන කලබල වන්නට එපා. ෙම්
ෛවද පීඨයට බඳවා ගන්ෙන් විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන්
සභාෙව් නිර්ණායක සියයට සියයක් අනුගමනය කරමින් විවෘත
ඉල්ලුම්පත කැඳවීමකිනුයි. ෙම් දරුවන්ෙග් ශාරීරික ෙයෝග තාවය
අනුව ඊට පස්ෙසේ ෛවද වරෙයක් හැටියට, හමුදා නිලධාරිෙයකු
හැටියට හමුදාෙව් වැඩ කිරීම සඳහා අවශ සුදුසුකම් සපුරන අය
තමයි ගන්ෙන්. ෙම් සියලු ෙදනාටම තිෙබන පළමුවන
ෙකොන්ෙද්සිය තමයි ඔවුන් හමුදාෙව් ෛවද වරුන් හැටියට වැඩ
කළ යුතුයි කියන එක. ඒ ෙකොන්ෙද්සිය යටෙත් තමයි ෙම්
ෛවද විද ාලයට සෑම දරුෙවක්ම බඳවා ගන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක
මන්තීතුමා සහ ෙම් මෙග් මිත ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමා උතුෙර්

1267

2013 ජූනි 20

ජනතාව පිළිබඳව ෙබොෙහොම ෙව්දනාෙවන් කථා කළා. උතුෙර්
ජනතාව සහ උතුෙර් පශ්නය ගැන අෙප් ගරු අරුන්දික මන්තීතුමා
කථා කරනෙකොට ඒ ගරු මන්තීතුමාට ටිකක් ෙක්න්ති ගියා.
උතුෙර් දවිඩ ජනතාව අද එල්ටීටීඊ පාලන කාලයට වඩා දුක්
විඳිනවාය කියලා ද ඔබතුමන්ලා
කියන්ෙන්?
දරුෙවෝ
ඉස්ෙකෝලයට යනෙකොට කැලයට අරෙගන ගිහින් ඒ පුංචි පාසල්
දරුවන්ට ආයුධ දීපූ,
පුංචි සැකයකට එළියට අර ෙගන
මහපාෙර් ෙවඩි තියලා මරා දාපු තත්ත්වය අද නැති එක උතුෙර්
ජනතාවට සහනයක් ෙනොෙවයිද? [බාධා කිරීමක්] මා ෙම් කථා
කරන්ෙන් උතුර ගැන. මම දකුණ ගැනත් කියන්නම්. ෙපොඩි
සැකයක් මත ෙදමළ විශ්වවිද ාල දරුෙවෝ සියයට වඩා මැරුවා.
පභාකරන්ෙග් මතයට ගරු ෙනොකිරීම නිසා, පභාකරන්ෙග්
පන්තියට ෙනොපැමිණීම නිසා විශ්වවිද ාල දරුවන් සියයක් පමණ
පසිද්ධිෙය් ෙවඩි තබා මැරුවා. පාසල් දරුෙවෝ බලහත්කාරෙයන්
කැලයට අරෙගන ගිහින් හමුදාවට බඳවා ගත්තා. මිනිසුන්ෙගන්
ෙනොකඩවාම කප්පම් ගත්තා. කප්පම් ෙදන්න බැරි වුණාම ෙගදර
තිෙබන රත්තරන් බඩු ටික ෙසොරකම් කරෙගන ගියා. අද ෙදමළ
ෙදමවුපියන්ට තමන්ෙග් දරුවන්ව භය නැතිව ඉස්ෙකෝලයට
යවන්නට පුළුවන් පරිසරය ඇති ෙවලා නැද්ද? අද ෙම් ෙදමළ
ජනතාවෙග් ෙගවල්වලින් රත්තරන් බඩු ටික ෙසොරකම් කරනවාය
කියන පශ්නය නැති එක උතුෙර් ජනතාවට නිදහසක් ෙනොෙවයි ද?
අද පාෙර් යනෙකොට කාෙගන්වත් මරණ තර්ජනයක් නැහැයි කියන
එක උතුෙර් ජනතාවට නිදහසක් ෙනොෙවයි ද? ගරු අනුර
දිසානායක මන්තීතුමා කථාව පටන් ගත්ෙත් පභාකරන්
ෙද්වත්වයට නග්ගලා, ශූරයා කරලා ෙම් හදපු එල්ටීටීඊ එක නැවත
කවදාවත් ෙගොඩ ගන්නට බැහැ කියලායි. අෙප් ගරු ෙයෝගරාජන්
මන්තීතුමා ඒක පිළිගන්නවා ද? තවමත් ෙලෝකෙය් එල්ටීටීඊ
ඩයස්ෙපෝරාව ශක්තිමත්. ලන්ඩන් නගරය වෙට් ආසන හතරක
පමණ හයදාහක්, හත්දාහක් ඡන්ද තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් අයට
මන්තීවරුන්ට බලපෑම් කරලා ඒවා කරන්න පුළුවන්. කැනඩාෙව්
පාර්ලිෙම්න්තුවටත් එක්ෙකෙනක් ගිහින් ඉන්නවා. ඒ අය සල්ලි
එකතු කරනවා. ෙම් අරමුදල්වලින් අෙප් රෙට් අයට සලකනවා.
අෙප් ඇතැම් මන්තීවරුන්ෙග් දරුවන්, ෙදමව්පියන්,
බිරින්දෑවරු එම රටවල ජීවත් වන්ෙන් ඩයස්ෙපෝරා එෙක්
මුදල්වලිනුයි. ෙම්ක තමයි ඇත්ත. ඒ නිසා උතුෙර් පශ්නය දිහා
එෙහම සරලව බලන්න ෙහොඳ නැහැ.
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උතුෙර් දරුවන් අවුරුදු 30ක්
තිස්ෙසේ බැලුෙව් එල්ටීටීඊ ටීවී එකයි; උතුෙර් දරුවන් ඇහුෙව්
එල්ටීටීඊ ෙර්ඩිෙයෝ එකයි. උතුෙර් පාසල්වල, විශ්වවිද ාලවල
පැවැත්වූෙය් එල්ටීටීඊ ෙද්ශන විතරයි. ඒ දරුවන් ඒ මානසික
තත්ත්වෙය් ඉන්ෙන්. අෙප් රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ
ඔක්ෙකෝම ෙබදුම්වාදයට පාර කැපුවා. ඒකට අපත් වග කියන්න
ඕනෑ. අප සිංහල භාෂාව රාජ භාෂාව කරලා, ෙදමළ භාෂාව
පල්ෙලහාට දැම්මා. ෙබෙදන්න පාරක් හැදුවා. අප බුද්ධාගම රාජ
ආගම කරලා, අනික් ආගම් පල්ෙලහා ආගම් කරලා ෙබෙදන්න
පාරක් හැදුවා. අනුපාත ඡන්ද කමය හඳුන්වා දීලා දැන් අප ඡන්දය
ඉල්ලන්ෙන් ජාතිය, ආගම කියලා ෙනොෙවයි. කුලය කියලායි අප
දැන් ඡන්දය ඉල්ලන්ෙන්. අප එතැනට ෙබදලා දැම්මා. අවුරුදු 30ක්
තිස්ෙසේ උතුෙර් ෙබදුම්වාදය පිළිබඳ විතරක් අහපු -ඒ ගර්භාෂෙය්
ඉපදුණු- තරුණ දරුවන් ඉන්න පරිසරයක අප උතුෙර් ආරක්ෂාව
ගැන මීට වඩා සැලකිලිමත් වන්න ඕනෑ. ඒවා එෙහම ලිහලා
දමන්න බැහැ.
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනුර කුමාර දිසානායක
මන්තීතුමා උතුෙර් ජනතාවට ස්තුති කළා. ඒ ජනතාවෙග්
සංස්කෘතික අනන තාව, භාෂා අනන තාව, ජාතිකත්වය අප
පිළිගත යුතුයි. හැබැයි ඔවුන් කවදාවත් පිළිගන්ෙන් නැහැ, ෙදමළ
කියලා ජාතියක් ඉන්නවාය කියලා. අහන්න, ෙදමළ කියලා
ජාතියක් ඉන්නවාය කියලා අදත් ඔවුන් පිළිගන්න කැමැති නැහැ.
ෙජ්වීපී එක ඉන්දියානු ව ාප්තිවාදී පාඩමින් ෙමොනවාද කිව්ෙව්
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? ඉන්දියානු ව ාප්තිවාදී පාඩමින්
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ඉගැන්නුෙව්, "ෙදමළු ෙම් රට අල්ලා ගන්න එනවා, ෙම්කට
ලැහැස්ති ෙවයල්ලා" කියලායි. ඒ ෙජ්වීපී එක තමයි අද ඔය පුදුම
ආදරයකින් උතුෙර් ජනතාවට කථා කෙළේ.
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔවුන් ඒ කාලෙය් ඡන්දය දැමූ
මිනිසුන්ෙග් අත් කැපුවා. ඉස්සර ෙවලාම ඡන්දය දැමූ මනුස්සයා
ෙගට ෙගොඩ ෙවන ෙකොටම ෙවඩි තියලා මැරුවා. හක්මන,
ෙබලිඅත්ත, හම්බන්ෙතොට කියන ආසනවල ඡන්ද 100යි ලැබී
තිබුෙණ්. හක්මන ආසනෙයන් ඡන්ද 3යි ලැබී තිබුෙණ්. ෙම්වා
කෙළේ කවුද?
අනුර දිසානායක මන්තීතුමා හරිම ෙව්දනාෙවන් කථා කෙළේ.
එතුමා කිව්වා ඒ මනුස්සයාට ගඟ ළඟට ගිහින් අඬන්න ෙදන්නය
කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්ෙග් පියා මරලා,
තමුන්ෙග් අම්මා මරලා ඒ මළ මිනිය කෙර් තියාෙගන යන්න
දුන්ෙන් නැති

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

තමයි, මළ මිනිය කෙර් තියාෙගන යන්න දුන්ෙන් නැති ෙජ්වීපී
එක තමයි ඒ මනුස්සයාට ගඟ අයිනට ගිහින් අඬන්න ෙදන්න
කියලා කිව්ෙව්. ඒ ෙදමළ අම්මාට අඬන්න ෙදන්න කිව්වා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අමාත තුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
තිෙබන්ෙන්.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

පුතාට, දුවට තමන්ෙග් පියාෙග්, මවෙග් මළ මිනිය කෙර්
තියාෙගන යන්න දුන්ෙන් නැහැ. ඒ මළ මිනිය දණින් පහළ තියලා
බිම ඇදෙගන පලයන් කිව්වා. ෙම්ක භයානක තත්ත්වයක්. එක
පැත්තකින් ආෙය් කවදාවත් එල්ටීටීඊ එක මතු ෙවන්න බැහැ
කියන කාරණය කියන ගමන්, එතුමන්ලා අනික් පැත්ෙතන්
පුදුමාකාර දුකකින්, ෙව්දනාවකින් උතුෙර් ජනතාව ගැන කථා
කරනවා.
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද උතුෙර් ජනතාව ඒ
පළාෙත් සංවර්ධනය ගැන විශාල සතුටකින් ඉන්ෙන්. අද උතුෙර්
ජනතාව තුළ ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ කියන චරිතය මතු
ෙවනවා. මිනිසුන්ට ෙත්ෙරනවා ඉතිහාසෙය් කවදාවත් නැති මහා
සංවර්ධනයක් අද උතුෙර් සිද්ධ ෙවන බව. අද උතුෙර් මිනිසුන්ට,
දරුවන්ට බයක් සැකක් නැතිව තම අධ ාපන කටයුතු පටන්
ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙවලාව අවසානයි.
අවසන් කරන්න.

කථාව

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

මම තව කථාවක් කියන්නම්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
1972 දී දිස්තික් අනුපාත කමය යටෙත් විශ්වවිද ාලවලට සිසුන්
ෙතෝරා ගන්න ෙකොට විශාලම අවාසිය සිද්ධ වුෙණ් යාපනෙය්
දරුවන්ටයි. එපමණටම අධ ාපන මට්ටම ඉහළින් තිබුණා. ඒ ජන
අනුපාතයට වඩා විශාල ගණනක් විශ්වවිද ාලවලට ආවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා]

හැබැයි, අද ෙම් දිස්තික් අනුපාත කමෙයන් වැඩිම වාසිය ලබා
ගන්ෙන් උතුෙර් දරුවනුයි. එච්චරකට අධ ාපනය වැටිලා. ෙම්
සැෙරත් උසස් ෙපළ විභාගෙයන් "එස්" තුනක් ලබා ගත් එම
පෙද්ශවල සිසුන් Medical College එකට ආවා; ෙම් සැෙරත්
"එස්" තුනක් ලබා ගත් සිසුන් ඉංජිෙන්රු පීඨයට ආවා. ෙකොළඹ,
ගම්පහ, කළුතර, ගාල්ල, මාතර, මහනුවර, සිසුන්ට "ඒ" තුනක්
අරෙගනත් එම පීඨවලට එන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. "ඒ" තුනක්
අරෙගනත් කැපිලා යන අවස්ථා තිෙබනවා. නමුත් උතුරු
පළාෙතන් ෙම් සැෙරත්
"එස්" තුනක් ලබා ගත් සිසුන්ට
විශ්වවිද ාලෙය් එම පීඨවලට එන්න පුළුවන්කම ලැබුණා.
එච්චරටම අධ ාපනය වැටිලා.
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පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව තුන්වන වර කියවා සම්මත
කරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப ,
சட்ட லம்
ன்றாம் ைற
நிைறேவற்றப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the Third time, and passed

மதிப்பிடப்பட்

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් ෙකොතලාවල
ආරක්ෂක විශ්වවිද ාලය දැවැන්ත උසස් අධ ාපන ආයතනයක්
ෙලස ෙගොඩනැෙඟන එක ගැන සුබ පතමින් මා නිහඬ වනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

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

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

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

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

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
க்குச் சாட்டப்ப மாக" [மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா.]
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 .
உ ப்பினர்
அவர்கள்
[தைலைமதாங்கும்
வகித்தார்கள்.]
Considered in Committee.
[MR. PRESIDING MEMBER in the Chair.]

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු ශාන්ත
බණ්ඩාර මන්තීතුමා.

2014 - "දැයට කිරුළ" ජාතික සංවර්ධන පදර්ශනය
2014 - "ேதசத் க்கு மகுடம்" ேதசிய அபிவி த்திக்
கண்காட்சி
"DEYATA KIRULA" NATIONAL DEVELOPMENT
EXHIBITION 2014

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)
தைலைம

1 සිට 4 ෙතක් වගන්ති, පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

1ஆம் வாசகத்தி
ந்
4ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clauses 1 to 4 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 Amendment.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන්
තුන්වන වර කියවිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්
දී මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"2014 වර්ෂෙය් "දැයට කිරුළ" ජාතික සංවර්ධන පදර්ශනය කුරුණෑගල
දිස්තික්කය ඇතුළු පුත්තලම හා කෑගල්ල පෙද්ශයට ලබා දීම පිළිබඳව අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා පමුඛ රජයට ස්තුතිය පළ කරමි.
එම දැයට කිරුළ වැඩසටහන සම්බන්ධෙයන් විවිධ පාර්ශ්වයන් විවිධ
අර්ථ කථනයන් ලබා ෙදමින්ද, වැරැදි මතවාද සමාජගත කිරීමට උත්සාහ
දරමින්ද සිටී. එබැවින් දැයට කිරුළ ජාතික සංවර්ධන පදර්ශනය 2007 වර්ෂෙය්
දී ආරම්භ කරනු ලැබුෙව් කුමන පරමාර්ථ ෙපරදැරි කරෙගනද, එම
පරමාර්ථයන් ඉටු කර ගැනීමට හැකි වූෙව්ද, එෙසේම මීට ෙපර දැයට කිරුළ වැඩ
සටහන් සාර්ථක පතිඵල අත්පත් කර ගත්ෙත්ද, වර්තමානෙය් කුරුණෑගල
දිස්තික්කෙය් කුලියාපිටිය පෙද්ශෙය් පැවැත්වීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන දැයට
කිරුළ වැඩසටහන මඟින් එම පෙද්ශයට ලැෙබන්නා වූ ෙභෞතික දියුණුව,
මානව සංවර්ධනය, එෙසේම ජන ජීවිතයට ඇති වන්නා වූ බලපෑම හා ජාතික
ආර්ථිකයට කුමන දායකත්වයක් ලබා ෙදන්ෙන්ද යන්න ෙමම සභාවට
පැහැදිලි කළ යුතු යැයි ෙයෝජනා කරමි."

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙමවැනි
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්නට මා අවංකවම බලාෙපොෙරොත්තු
වුණු කාරණය මා කියන්නම්. අෙප් රෙට් ෙබදුම්වාදී තස්තවාදය
පරාජයට පත් කරන්නටත් ෙපර ඉඳන්ම විශාල අභිෙයෝග
ගණනාවක් මධ ෙය් ෙම් "දැයට කිරුළ" ජාතික වැඩසටහන
ආරම්භ කරන්නට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තීරණය කර තිබුණා.
ෙකොළඹින් ආරම්භ කළ එම වැඩසටහන් පියවෙරන් පියවර
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ගම්මානවලට යනෙකොට, ඒ පෙද්ශවල ජනතාව විශාල වශෙයන්
ෙම් "දැයට කිරුළ" වැඩසටහන වැළඳෙගන තිෙබන ආකාරය අපි
දැක්කා. එයට ජනතාවෙග් විශාල සහභාගිත්වයක් තිෙබනවා. එය
හුෙදක් පදර්ශනයක් පමණක්ම වනවාට වඩා ඒ තුළින් විශාල
සංවර්ධනයක් ඒ පෙද්ශවල ඇති ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි ඒ
විධියට කමානුකූලව ජනතාවත් ෙමයට සම්බන්ධ ෙවමින්,
පෙද්ශයටත් ඉමහත් වූ දියුණුවක් ඇති කරමින් කරෙගන යන ෙම්
වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව සමාජෙය් යම් කථිකාවතක්
ෙගොඩනඟන්නට ඇතැම්විට ෙද්ශපාලන පක්ෂ වන්නට පුළුවන්;
ෙනොෙයකුත් කණ්ඩායම් වන්නට පුළුවන්; කටයුතු කරන ආකාරය
අප දැක්කා. ෙම් තුළින් ජනතාවට ලැෙබන පතිඵලවලට වඩා; රෙට්
ජාතික ආර්ථිකයට ලැෙබන පතිඵලවලට වඩා, ෙමය
නිස්කාරණෙය් මුදල් නාස්ති කිරීමක් මිසක් ෙමයින් කිසිම
පතිඵලයක් අත්වන්ෙන් නැහැ යි කියන එක සමාජගත කරන්නට
විශාල කණ්ඩායම් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටිනවාය කියන එක
අපට ෙපනී යනවා.
විෙශේෂෙයන්ම 2014 අවුරුද්ෙද් මා නිෙයෝජනය කරන
කුරුණෑගල දිස්තික්කය ෙක්න්ද කරෙගන පුත්තලම් දිස්තික්කයත්,
කෑගල්ල දිස්තික්කයත් සම්බන්ධ කරෙගන තමයි ෙම් දැයට කිරුළ
ජාතික වැඩසටහන කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.
පසු ගිය කාලය තුළ අෙප් පෙද්ශවල විශාල සංවර්ධනයක්
කරන්න හැකියාව ලැබුණා වාෙග්ම අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුවක්
තිෙබනවා, ෙම් දැයට කිරුළ වැඩසටහන හරහාත් අෙප් පෙද්ශවල
විශාල දියුණුවක් කර ගන්න. අෙප් පෙද්ශවල පුද්ගලයන්ට
බලපාන තවත් පශ්න තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඉඩම් ඔප්පු ලබා
ගැනීම වාෙග් ෙද්වල්. ඒ වාෙග් ෙපෞද්ගලික පශ්න, සනීපාරක්ෂක
කටයුතු, පානීය ජලය තවදුරටත් ලබා ෙදන එක, විදුලිය ලබා දීම
තවදුරටත් පුළුල් කිරීම වාෙග්ම අෙනකුත් යටිතල පහසුකම් දියුණු
කර ගැනීමටත් අප බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටිනවා. එෙසේ වුවත්,
ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවිධ අය පතුරවන විවිධ අදහස් දිහා
බලපුවාම අපට යම් බියක් දැෙනනවා ෙම්වා ඉටු කර ගන්න බැරි
ෙව්විද කියලා. ඒ නිසා අපි තීන්දු කළා, ෙම් උත්තරීතර සභාවට ෙම්
පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න. සමහර උදවිය ෙම් දැයට කිරුළ
වැඩසටහන දාලා දුවන ෙකොට, ෙම් කටයුත්ත විශ්වාසෙයන්,
අධිෂ්ඨානශීලීව භාර ගත්ෙත් දැයට කිරුළ කමිටුෙව් සභාපතිවරයා
වන අෙප් ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය ඇමතිතුමායි. එතුමා ෙම්
කටයුත්ත ආරම්භෙය් ඉඳලා ඉන්න ෙකනකු හැටියට එතුමාෙගන්
අද ෙම් උත්තරීතර සභාවට සාර්ථක පිළිතුරක් බලාෙපොෙරොත්තු
වනවාය කියන එක මා මතක් කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් පෙද්ශය
ෙක්න්ද කරෙගන කියාත්මක කරන්න යන ෙම් වැඩ පිළිෙවළ
සම්බන්ධව පසු ගිය ෙකටි කාලය තුළ, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
නායකත්වෙයන් හා ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ගරු බැසිල්
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාෙග් ෙමෙහයවීෙමන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු,
පළාත් සභා මන්තීවරු, පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරු, රාජ නිලධාරින්
වාෙග්ම ගාම නිලධාරි වසම් මට්ටමින් ජනතාවත් එක්ක බද්ධ
ෙවලා කටයුතු කරන රාජ නිලධාරින් සහ ගම්වල ස්ෙව්ච්ඡා
ඒකරාශී කරෙගන මැතිවරණ
සංවිධානවල නායකයන්
ෙකොට්ඨාසෙයන් ෙකොට්ඨාසයට යමින් ඒ වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව
දැනුවත් කරමින් සිටිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ
පිළිබඳව යම් ෙකනකුෙග් දුර්මතයක් තිෙබනවා නම්, ෙම් වැඩ
පිළිෙවළ පිළිබඳව
අනවෙබෝධයක් තිෙබනවා නම්,
නිසි
අවෙබෝධය ලබා ගැනීමට හැකි වන ආකාරෙය් පිළිතුරක් ෙම්
සභාවට ෙදන්නය කියන ඉල්ලීම ගරු ඇමතිතුමාට නැවත වතාවක්
කරනවා. මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ට ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පළ කරමින් මා
නිහඬ වනවා.
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ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி)

யாணி விேஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර
මන්තීතුමා විසින් ෙගෙනන ලද ෙයෝජනාව මා ස්ථිර කරන අතර,
අම්පාර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරියක හැටියට මට
දැයට කිරුළ දැවැන්ත සංවර්ධන වැඩසටහන පිළිබඳව කරුණු
කීපයක් කියන්නට තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම දැයට කිරුළ සංවර්ධන වැඩසටහන 2013
අම්පාර දිස්තික්කය මූලික කරෙගන, නැෙඟනහිර පළාෙත්
මඩකලපුව, තිකුණාමලය සහ ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික්කයත්
සම්බන්ධ කර ෙගන කියාත්මක කරනු ලැබුවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙම් දිස්තික්ක හතරම සලකා බලන ෙකොට
ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික්කෙය් විශාල සංවර්ධනයක් තිෙබන බව
අපි දකිනවා. නමුත් මඩකලපුව, තිකුණාමලය, අම්පාර
දිස්තික්කවල පැවැති තිස් අවුරුදු යුද ශාපය නිසා සංවර්ධනය
අඩපණ වී තිබුණා. ඇත්තටම අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් දැයට
කිරුළ සංවර්ධන වැඩසටහන අෙප් දිස්තික්කයට ලබා දීෙමන්
අෙප් දිස්තික්කෙය් පධාන යටිතල පහසුකම් ඉහළ නැංවීම කළා
වාෙග්ම අධ ාපනෙය් විශාල දියුණුවක්ද ඇති කළා. ඒ තුළින් හාඩි
කාර්මික විද ාලෙය් දැවැන්ත සංවර්ධනයක් සිද්ධ වුණා. ඒ
වාෙග්ම පාසල්වල ඊ -ශිල්පාගාර ඉදි කිරීම හා පාසල් නඩත්තු
කටයුතු සිදු කිරීම තුළින් අධ ාපනෙය් විශාල දියුණුවක් ඇති
කරන්නට ඒ තුළින් පුළුවන් වුණා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් දිස්තික්කවල තිෙබන්ෙන් රජෙය්
ඉඩම්. ඉඩම් ඔප්පු ලබා ගැනීෙම් සිට ෙසෞඛ පහසුකම් හා
අෙනකුත් යටිතල පහසුකම් දැයට කිරුළ සංවර්ධන වැඩ සටහන
යටෙත් අෙප් ජනතාවට ලබා ෙදන්නට හැකියාවක් ලැබුණා.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දැයට කිරුළ වැඩ සටහෙන් සභාපතිවරයා
විධියට ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය අමාත තුමා පත් කරලා, එතුමාට
ෙම් සංවර්ධන වැඩ සටහන කිරීෙම් වගකීම භාර දුන්නා. ෙම් වැඩ
සටහන ආරම්භ කළ දිනෙය් සිට
අද ෙම් වන විටත් ඒ වැඩ
සටහෙන් කටයුතු කරන මන්තීවරියක විධියට මම දැක්කා, ගරු
රංජිත් සියඹලාපිටිය අමාත තුමා පුදුම ෙවෙහසක් දරමින් කටයුතු
කරන ආකාරය. අෙප් දිස්තික්කෙය් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්
සියලුම ජනතාවට දැයට කිරුළ සංවර්ධන වැඩ සටහෙන් පතිලාභ
ෙගනැල්ලා ෙදන්නට එතුමා කටයුතු කළ ආකාරය මා දැක්කා.
ගරු අමාත තුමා ඒ ෙවනුෙවන් වූ මහන්සිය, කළ කැප කිරීම
සම්බන්ධෙයන් අම්පාර දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග්ත්, ෙපෞද්ගලිකව
මෙග්ත්, අෙප් ෙද්ශපාලන අධිකාරිෙය්ත්, අෙනකුත් සියලු
ෙදනාෙග්ත් කෘතඥතාව එතුමා ෙවත පුද කරන්නට කැමැතියි.
සමහරු කියනවා, ෙම් දැයට කිරුළ සංවර්ධන වැඩ සටහෙන්
පදර්ශනය අනවශ ෙදයක් කියලා. ඒක මුදල් නාස්තියක් බව
කියනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම හැම දාමත් දැයට
කිරුළ පදර්ශනය නරඹන්න ගියා; ඒ ස්ථානෙය් හිටියා. හැම
තැනකම තිෙබන ෙද්වල් බැලුවා. නමුත් මටත් ඒ තිබුණ ෙද්වල්
නරඹා ඉවර කරන්නට පුළුවන් වුෙණ් නැහැ. මහා දැනුම්
සම්භාරයක් ලබා ගන්නට පුළුවන් පදර්ශනයක් තමයි ඒක.
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් වැනි දුෂ්කර පළාත්වල ඉන්න දරුවන්ට
අෙප් රෙටන් ලබා ගන්නට පුළුවන් ෙද්වල් ෙමොනවාද, ඔවුන්ට
යන්න පුළුවන් ඉලක්ක ෙමොනවාද කියන එක හඳුනා ගන්නට,
ඒවා සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් වන්නට පුළුවන් වැඩ සටහනක්
තමයි ඒ පදර්ශනය තුළ තිබුෙණ්. ඒ නිසා ෙමය ඉතාම වැදගත්
වැඩ සටහනක්. ෙද්ශපාලන වශෙයන් විරුද්ධ මතධාරින්ට ඒ ගැන
ඕනෑම ෙදයක් කියන්න, තර්ක ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. නමුත්
ෙම්වා පාෙයෝගික වශෙයන් කියාත්මක කිරීෙමන් ලැෙබන
පතිඵලය කුමක්ද කියන එක අපට ඉතා වැදගත් ෙවනවා.
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විෙශේෂෙයන්ම අම්පාර දිස්තික්කෙය්, අම්පාර නගරය නගරයක්
විධියට ෙනොෙවයි තිබුෙණ්. ඇත්තටම අපි ඒ ගැන හරි
කනගාටුෙවන් හිටිෙය්. නමුත් ෙම් වැඩ සටහන තුළින් අම්පාර
නගරෙය්
විශාල සංවර්ධනයක් ඇති වුණා. දැන් අපට
ආඩම්බරෙයන් ෙම් අෙප් නගරය කියලා කියන්න පුළුවන්
තත්ත්වයට අම්පාර නගරය පත් කරන්නට ෙම් වැඩ සටහන නිසා
පුළුවන් වුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපට පධාන මාර්ග
ඉදි කරන්නට තිබුණා. දැන් ඒ සියලුම මාර්ගවල වැඩ කටයුතු
ආරම්භ කරලා කර ෙගන යනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප්
දිස්තික්කයට පානීය ජලය ලබා දීම සඳහා දැවැන්ත වැඩ සටහනක්
කියාත්මක ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්මයි වැව්. රඹකැන්ඔය
ජලාශය ෙයෝජනා කමය හරහා ෙසේනානායක සමුදය වෙග්ම විශාල
ජලාශයක් ඉදි කරලා ෙහට අනිද්දා ඒක විවෘත කරන්නට කටයුතු
කර තිෙබනවා. ෙම් වැෙව් වැඩ නිම කරලා ඉවර ෙවන ෙකොට
අම්පාර දිස්තික්කෙය් කළුගල් ඔය ජලාශ ව ාපෘතියත් පටන්
ගන්නවා.
ඒ අනුව අෙප් රජෙයන් අෙනක් දිස්තික්කවල වාෙග්ම දැවැන්ත
සංවර්ධන වැඩ සටහනක් අම්පාර දිස්තික්කය තුළත් කියාත්මක
කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට,
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය අමාත තුමාට වාෙග්ම සංවර්ධන වැඩ
සටහන් ෙගනැල්ලා කියාත්මක කළ හැම අමාත ාංශයකම මැති
ඇමතිවරුන්ටත් අම්පාර දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් මම
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් දිස්තික්කය
තිස් අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ ආපස්සට ගිය දිස්තික්කයක්. ඒ නිසා අපට
තිෙබන පශ්න විසඳා ගැනීම ෙමයින් අවසන් කර ගන්නට බැහැ.
ෙමොකද තිස් අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ ආපස්සට ගිය දිස්තික්ක කීපයක්
තමයි ෙම් සංවර්ධන වැඩසටහනට එකතු කර ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ
නිසා ඉතිරි සංවර්ධන වැඩ කටයුතුත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ෙග්
ෙම් පාලන සමය තුළ කර ගන්නට අපට හැකියාවක් තිෙබනවාය
කියන විශ්වාසය අප තුළ තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව ෙමයින් අවසන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මී ළඟට ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා.
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ගැන ෙසොයා බැලීෙම් විෙශේෂ වග කීමක් පාර්ලිෙම්න්තුවට
තිෙබනවා. ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තුව විවිධ තැන්වලදී ඒවා ගැන
ෙසොයා බලනවා. රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව වන්නට
පුළුවන්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභා ගර්භෙය් තිෙබන විවාදයකදී
වන්නට පුළුවන් ඒවා ගැන ෙසොයා බැලීම සිද්ධ වනවා. ඇත්තටම
අෙප් ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාෙව් තිෙබනවා, ඉතා
වැදගත් කාරණා කීපයක්. එතුමා ෙම් ෙයෝජනාව තුළ අහනවා,
දැයට කිරුළ ජාතික සංවර්ධන පදර්ශනය 2007 වර්ෂෙය්දී ආරම්භ
කරනු ලැබුෙව් කුමන පරමාර්ථ ෙපරදැරි කරෙගනද කියලා. ඒකයි
එතුමා අහන පළමුවැනි පශ්නය. ෙදවැනි පශ්නය තමයි එම
පරමාර්ථයන් ඉටු කර ගැනීමට හැකි වූෙය්ද යන්න. ඒ වාෙග්ම
එතුමා අවසාන වශෙයන් අහනවා, දැයට කිරුළ වැඩසටහන මගින්
ජාතික ආර්ථිකයට කුමන ආකාරයක දායකත්වයක් ලබා
ෙදන්ෙන්ද කියලා. ෙම්
ඔක්ෙකොම වලංගු පශ්න. ඇත්ත
වශෙයන්ම අප විපක්ෂය හැටියට දැයට කිරුළ හුදු සන්දර්ශනයක්
පමණක්ය, දැයට කිරුළ අර්ථ විරහිත නාස්තියක්ය, දැයට කිරුළ
රජෙය් නායකයින්ෙග් පතිරූප පිම්බීමට කරන හුදු විෙව්චනයක්ය
කියලා කියනවා. නමුත් ඒ කරන විෙව්චනයන්වලට පදනම්
ෙවන්ෙන් ෙම් පශ්නම තමයි. එෙහම විෙව්චනය කරන්න ෙහේතුත්
තිෙබනවා. උදාහරණයක් විධියට අම්පාර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය
කරන අෙප් ගරු ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමිය එතුමියෙග්
පෙද්ශයට ෙම් දැයට කිරුළ හරහා ලැබුණු වටිනාකම් ගැන කථා
කළා. අම්පාර ගැන කථා කරන්න අයිතියක් තිෙබන ෙකෙනකු
හැටියට එතුමියෙග් ඒ හැඟීමට මා විරුද්ධ වන්ෙන් නැහැ. හැබැයි
ගරු මන්තීතුමියනි, ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා නඟන පශ්නය
ඉතා වලංගුයි. කරන ලද ආෙයෝජනයට ලැබුණු පතිඵලය කුමක්ද,
කරන ලද ආෙයෝජනෙයන් ලබා ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරන පතිඵල
ෙමොනවාද කියලා එතුමා අහනවා. රාජ මුදල් පරිහරණය පිළිබඳව
සලකා බලන ෙකොට අපි ආෙයෝජනය කරන ඒ මුදලට ලැබුණු
වටිනාකම - value for money - කුමක්ද? ඒක තමයි අද
ෙලෝකෙය් පරීක්ෂාවට ලක් කරන්ෙන්. 2007 ඉඳලාම ෙම්
කටයුත්ත තිෙබන නිසා, ෙම් විෂය භාර ඇමතිවරයා හැටියට ගරු
රංජිත් සියඹලාපිටිය ඇමතිතුමාට පුළුවන් ෙවන්නට ඕනෑ,
ආෙයෝජනය කරන ලද මුදල සහ ඒ මුදලින් ලැබුණු මූල මය
පතිලාභ සංඛ ාත්මකව කියන්නට. අපට කියන්නට පුළුවන්, "ඔව්,
ජනතාව ලක්ෂ ෙමච්චර ආවා, ජනතාව ෙම් සන්දර්ශන නැරඹුවා,
ජනතාව ෙමන්න ෙම් ෙම් විධිෙය් ෙගොඩනැඟිලි හැදුවා, ඒ
පෙද්ශයම විදුලි බුබුළු දල්වා ලස්සණට සකස් ෙකොට තිබුණා."
යනාදී ෙද්වල්.
ෙමොකද, අපට මතකයි "ගම් උදාව" තිබුණු කාලෙය්, -මම
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිතවත් පවුලක වුණත්- එදා ගම් උදාව
වැඩ පිළිෙවෙළේ තිබුණු සන්දර්ශන ස්වරූපය ගැන අපට යම් යම්
විෙව්චන තිබුණා. සමහර ගම් උදා භූමි අත් හැර දමා තිෙබන විට
අපි ඒවා විෙව්චනය කළා. සමහර ගම් උදා භූමි ඵලදායී ෙලස
භාවිතා කරන විට අපි ඒවා අගය කළා. දුප්පත් අහිංසක මිනිසුන්ට
නිවාස දස ලක්ෂයකට වැඩිය හදලා, දුප්පත් අහිංසක මිනිසුන්ට-

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ෙයෝජනාව මතු පිටින්
කිෙයව්වාම මා හිතුෙව් ෙම්ක මා සහභාගී විය යුතු විවාදයක්
ෙනොෙවයි, නමුත් යුතුකමක් විධියට විපක්ෂය නිෙයෝජනය
කරන්නත්, මා දරන තනතුරු අනුවත් ෙම් සභාව තුළ සිටිය යුතුයි
කියලායි. නමුත් ෙම් ෙයෝජනාව මෙග් මිත ශාන්ත බණ්ඩාර
මන්තීතුමා කියවන විට එය ඉදිරිපත් කර ඇති විලාසය අනුව ෙම්
ෙයෝජනාෙව් ඇති වලංගුතාව පිළිබඳව මට යම් හැඟීමක් ඇති වුණා.
ෙමොකද, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 148 වන ව වස්ථාවට අනුව
රාජ මූල ය පිළිබඳ පාලනය පාර්ලිෙම්න්තුව සතු වනවා. ඒ නිසා
රෙට් යම් ව ාපෘතියක් පිළිබඳව රාජ මුදල් ආෙයෝජනය කරන
විට ඒ ආෙයෝජනයට ලැෙබන පතිඵලය කුමක්ද, ඒ ආෙයෝජනය
ඵලදායීද, ඒ ආෙයෝජනය යුක්ති සහගතද, ඒ ආෙයෝජනෙයන්
බලාෙපොෙරොත්තු වන අරමුණු ෙමොනවාද සහ ඒ අරමුණු ළඟා කර
ගන්ෙන් කුමන ආකාරයක ඉලක්කයන්වලදීද කියන කාරණය

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
ரஞ்ஜித்
சியம்பலாபிட் ய
ெதாைலத்
ெதாடர் கள், தகவல் ெதாழில் ட்பவியல் அைமச்சர்)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya - Minister
Telecommunication and Information Technology)

of

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට පිළිතුර ලබා දීම සඳහා
පමාණවත් කාලයක් ලැෙබනවාද?

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු ඇමතිතුමා, මම ඉක්මනින් අවසන් කරනවා. කලබල
ෙවන්න එපා.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙවලාව තිෙබනවා. ගැටලුවක් නැහැ ගරු ඇමතිතුමා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

දුප්පත් අහිංසක මිනිසුන්ට නිවාස දස ලක්ෂයට වඩා හදලා
රණසිංහ ෙපේමදාස ශීමතාණන් ෙම් රෙට් මහ විප්ලවයක් කරන විට
අපි ඒ ගැන අගය කළා. ඒ නිසා ඔය හැම ෙද්කම ධන, ඍණ
තිෙබනවා. සන්දර්ශන තිෙබනවා. සන්දර්ශන ඕනෑ කියලා
කියනවා. ඒ වාෙග්ම ඒවා අතර තුර පෙයෝජනවත් යහපත් ෙද්වල්
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අෙප් ගරු ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමිය
යහපත් ෙද්වල් අගය කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම තමයි ශාන්ත බණ්ඩාර
මන්තීතුමා කුරුණෑගලට "දැයට කිරුළ" එන එක ගැන සන්ෙතෝෂ
ෙවන්ෙන්. නමුත් ඔබතුමාට වගකීමක් තිෙබනවා ගරු ඇමතිතුමනි,
ඒවා සංඛ ාත්මකව ඔප්පු කරන්න. කථාන්තර ෙනොෙවයි; වචන
ෙනොෙවයි. ඒවා අපි දැකලා තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින
ගරු ඇමතිවරුන්ට කථා කිරීම පිළිබඳව විශාල පළපුරුද්දක්
තිෙබනවා, ඒ දක්ෂතාව අපි කාටත් තිෙබනවා. විපක්ෂෙය් සිටින
අපටත් ඒ ඕනෑම ෙදයක් කියන්නට පුළුවන්. ඔබතුමාටත් ඒ ඕනෑ
ෙදයක් කියන්නට පුළුවන්. නමුත් පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. ඒ
කියන ෙද් සංඛ ාත්මකව ඔප්පු කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අපි
පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන්නට ඕනෑ ෙනොම්බරවලින්, අංකවලින්.
මූල
පතිපත්තිය කියන්ෙන් ෙනොම්බර. මුල
පතිපත්තිය
කියන්ෙන් ෙනොම්බරවලට ෙදන අගය. නමුත් එතැනින් එහාට ගිය
ෙදයක් තිෙබනවා. නමුත් ඒකටත් අගයක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ
නිසා ඔබතුමාට මම එක අතකින් අහිංසක අභිෙයෝගයක් කරනවා,
ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා අහපු පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න
කියලා. ෙම් අවුරුදු 6ක කාලය තුළ දැයට කිරුළට අදාළව කරන
ලද අෙයෝජනය සහ ඒවායින් ලැබුණු ආර්ථිකමය වටිනාකම්
අනිවාර්යෙයන්ම මහ බැංකුව විසින් තක්ෙසේරු කර තිබිය යුතුයි.
මම ඔබතුමාට අභිෙයෝග කරනවා, එක් එක් දැයට කිරුළ සඳහා
කරන ලද සම්පූර්ණ ආෙයෝජනය, ඒවායින් ලැබුණු පතිඵල
පිළිබඳව සංඛ ාත්මක විගහයක් කරලා ෙම් සභාව සෑහීමට පත්
කරන්න කියලා. ඒක ෙබොෙහොම අහිංසක ඉල්ලීමක්. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)
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has initiated. They enhance their knowledge about the
development schemes of the country and particularly,
school children are benefited largely. They can come and
see what is happening in the country; all these
development schemes and how they are going to be
benefited.
Sir, my Colleague, the Hon. (Mrs.) Sriyani
Wijewickrama, said a little while ago that although she
went round the exhibition grounds on all the days it was
held, she could not see all the stalls. In contrary to that,
what happened there? There are mischief-makers even
among us. There was an SMS sent during the time
"Deyata Kirula" Exhibition was held in Ampara. The
mischief-makers were sending SMS asking for Muslim
ladies not to go there and if they go, their Purdah or
Hijab will be removed. But, it was proved to be utter
nonsense. As a result, the number of people turned up for
the exhibition reduced on the first day. But, when the
Government sent the correct message to the people in the
Ampara District, where the largest number of Muslims
live, they came in large numbers. Muslim ladies and
Muslim girls particularly from girls’ schools did not leave
the grounds. They wanted the exhibition to be extended
for some more days. This is the change that has taken
place. I said in the earlier debate also that there are
mischief-makers even now in order to disturb whatever
good things that the Government is doing. They are there
to destabilize and create confusion in the country. Sir, the
Holy Quran says that mischief- makers roam about on the
earth but they have no salvation from God.
About Rs. 1,000 million has been allocated for the
development of Hardy Advanced Technological Institute
and the Cabinet had voted money at that time. All the
electorates in Ampara, Batticaloa, Trincomalee and even
Polonnaruwa were developed spending Rs. 15,000
million for each. The Cabinet sanctioned Rs. 60,000
million.

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

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Hon. Presiding Member, I too wish to join my good
Friend, the Hon. Shantha Bandara, in conveying our
sincere thanks to His Excellency President Mahinda
Rajapaksa for granting the "Deyata Kirula" National
Development Exhibition of the year 2014 to Puttalam and
Kegalle area including the Kurunegala District.
As the Hon. Minister is aware, I was responsible in
looking after the Electorate of Puttalam for 15 years
continuously. I looked after the interests of the people of
Puttalam like the apple of my eye and even the suburban
areas and the electorates. Therefore, Sir, we are very
happy about this. Particularly, the Puttalam District and
the areas that have been included from Kurunegala
District should be developed. Not only a large number of
people, but millions of people are drawn to see this novel
project of "Deyata Kirula" Exhibition that His Excellency

Then, if I recall my memory, Sir, one of my brothersin-law, Adham Hamid Sameen, also attended the Hardy
Advanced Technological Institute when he was young.
As a result of the knowledge that he gained, now he is
lucratively employed in the Middle East. The Hardy
Advanced Technological Institute is one of the best
institutes in the country. The graduates who come out of
Hardy do not have to wait in the employment queue
because they are readily given employment.
Sir, I am very happy that all those benefits are now
going to be accrued to the Puttalam District and also to
the Kurunegala District of the North Western Province.
When I was there, we were able to build about 20 schools
and the biggest auditorium at Zahira National College,
Puttalam. They have named the auditorium at Zahira
College, Puttalam as the "Azwer Auditorium". Earlier, it
was very difficult to run through the Kalpitiya Road. I
think the Hon. Basil Rajapaksa, Minister of Economic
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා]

Development, has gone there and already gathered the
views of the people about the development schemes that
should be initiated in Kurunegala - the Hon. Shantha
Bandara’s area - and also in Puttalam. He came and had
discussions.
One thing we must remember is that whatever we do,
we must be patriotic. I appeal to my own Muslim brethren
in this country, first we must be very patriotic and loyal
to our country and that is taught to us by Islam. Now,
look here. This is about one of our greatest leaders; I
picked up this article from today’s "Daily News" under
the caption, “Educationist and Patriot: Dr. T.B. Jayah”. In
1937, there was a Debate in the State Council regarding
the demands of minorities and what did he say? He said
and I quote:
“'We might stand up for our community, but it cannot be said that
we have stood against the interests of the country as a whole.’ "

He said, "We stand for our community, but we are not
against the country as a whole".
He further said and I again quote:
“ 'I have always said, and I repeat it today, that I consider the
interests of the country as a whole, to be paramount.'”

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

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

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, I will wind up now.
I am very happy that the brothers of Puttalam have
also joined me and they have always been patriotic unlike
some other mischief-makers. They will be with us and
they will improve not only that electorate but also other
electorates. I know the Chairman of the Puttalam Urban
Council, Mr. K.A. Baiz, is improving the Puttalam town
and building new bus stands, new libraries and even the
Puttalam Lagoon is going to be developed as a tourism
area and named the "Colombo Face" like the "Galle Face
Green" in Colombo. He has created that promenade,
which is very very beautiful and I think after the "Deyata
Kirula" Exhibition, the area will further improve. I also
must place on record our appreciation and thanks to the
Hon. Ranjith Siyambalapitiya for the hard labour that he
is putting in for that exhibition.
Thank you.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය අමාත තුමා.
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ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
ரஞ்ஜித்
சியம்பலாபிட் ய
ெதாைலத்
ெதாடர் கள், தகவல் ெதாழில் ட்பவியல் அைமச்சர்)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya - Minister
Telecommunication and Information Technology)

of

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙකොපමණ ෙවලාවක්
තිෙබනවාද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

විනාඩි 30ක කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
ෙම් පශ්නය ෙමෙහම සවිස්තරාත්මකව මෙගන් අහපු එක
ගැන පථමෙයන් අෙප් ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමාට මම
ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමොකද, විෙශේෂෙයන්ම විපක්ෂය මෙගන් ෙම්
ගැන තැනින් තැනින් අහන්න උත්සාහ කරලා තිබුණු බව මම
දැක්කා. ඒ ගැන අහපු පශ්න කීපයකට ෙහට අනිද්දා මට උත්තර
ෙදන්න තිෙබනවා. ඒවාට උත්තර ෙදන්න මම සූදානම්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් ෙම්ක සමස්තයක් වශෙයන්
කථා කළ යුතු කාරණාවක්. ඇයි අපි “දැයට කිරුළ” පදර්ශනය
ආරම්භ කෙළේ? ෙම්ක තමයි පළමුවැනි පශ්නය. ගරු අස්වර්
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට තවත් එක්
නායකෙයක් කළ සංදර්ශනයක් කරන්න අවශ වුණාද? එෙහම
නැත්නම් ෙමොකක් හරි තවත් වැඩසටහනක අඩු පාඩුවක් තිබුණාද?
නැහැ.
2005 වසෙර්දී ෙම් රෙට් මිනිස්සු අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට
වගකීම් ෙදකක් භාර දුන්නා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
එකක් තමයි, "අපට නිදහෙසේ ජීවත් ෙවන්න ඉඩ හදා ෙදන්න
ජනාධිපතිතුමනි" කියලා ෙම් රෙට් මිනිස්සු ඉල්ලුවා. ඒ ෙවන
ෙකොටත් ෙම් රෙට් මිනිස්සු අවුරුදු 25ක් තිස්ෙසේ මරණ භෙයනුයි
ජීවත් වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම "ජනාධිපතිතුමනි, අපට සංවර්ධිත රටක්
හදා ෙදන්න" කියලාත් ෙම් රෙට් මිනිස්සු ඉල්ලුවා. ෙම් වගකීම්
ෙදකම අතිදුෂ්කර වගකීම්. ෙම් වගකීම් ඉෂ්ට කරන්න නායකෙයෝ
ගණනාවක් උත්සාහ කළත්, ඔවුන්ට එය කරන්න බැරි වුණා. ෙම්
වගකීම් තමන්ෙග් ජීවිත මහ පාෙර් පූජා කරලාත් ඉෂ්ට කළ
ෙනොහැකි යැයි කියන වගකීම්. හැබැයි ෙම් වගකීම් ෙදක අතිගරු
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මිනිස්සු මහත් වූ
විශ්වාසයකින් යුතුව භාර දුන්නා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම්
වගකීම් ෙදක ඉෂ්ට කරන ගමන් ඒ සඳහා ෙම් රට ෙපළ
ගස්වන්නත්, හැඩ ගස්වන්නත් කටයුතු කළා. එහිදී ෙම් රෙට්
මිනිස්සුන්ෙග් චින්තනය ධනාත්මකභාවයට පත් කිරීෙම් වග
කීමකුත් එතුමාට පැවරුණා. අපි හිතන්න පුරුදු ෙවලා හිටිෙය් අපට
මුකුත්ම බැහැ කියලායි. අෙප් සමහරු හිතන්න පුරුදු ෙවලා හිටියා,
"ඇයි අපි උතුරු නැෙඟනහිර ෙකොටස අරෙගොල්ලන්ට දීලාවත්
පශ්නය විසඳා ගන්ෙන් නැත්ෙත්?" කියලා. යටි හිෙතන් හරි ඒ
විධියට හිතන තරමට අපි පහළට ඇවිල්ලා හිටියා, මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි. මිනිස්සු එදා එෙහම හිතුවා. පුළුවන් මිනිස්සු ෙම්
රට දාලා ගියා. අපට බැරිනම් අෙප් දරුවන්ට හරි ජීවත් වන්න
කමයක් හදා ෙදන්න ඕනෑය කියලා මිනිස්සු හිතුවා. එෙහම හිතලා
පුළුවන් මිනිස්සු ඔක්ෙකෝම තමන්ෙග් දරුෙවෝ පිට රට යවන්න
ෙකොෙහොම හරි වීසා ෙහොයා ගත්තා. අෙප් රට එෙහම රටක්. ඒ
නිසා එෙහම කඩා වැටුණු මානසිකත්වය ෙම් රෙට් නැවත
වර්ධනය කරන්න අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට
සිද්ධ වුණා. ෙමන්න ෙම්ක තමයි දැයට කිරුෙළේ ආරම්භය. එතුමා
ඒ සඳහා අවශ වැඩ පිළිෙවළ සංවිධානය කළා. එතුමා අපට ඒ
කාරණාව භාර දුන්නා.
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ෙම් රෙට් මිනිස්සු අවුරුදු 2,500ක් පරණ ෙපෞඪ ඉතිහාසය
ගැනයි කථා කරන්ෙන්. මහින්ද චින්තනය දවසින් දවස ලබා ෙදන
ජයගහණ ගැන කථා කරන්න; අපට තිෙබන පැහැදිලි අනාගතය
ගැන කථා කරන්න; අෙප් ජීවිතය ෙගොඩ නඟා ගන්න වාෙග්ම,
අෙනක් හැම ෙද්කටමත් අනාගත සැලැස්මක් අවශ යි. රජයකට
පමණක් ෙනොෙවයි, ජාතියකට පමණක් ෙනොෙවයි, පවුලකට,
පුද්ගලයකුට වුණත් අනාගත ඉලක්ක තිෙබනවා. අන්න ඒ ඉලක්ක
ටික ෙම් මිනිස්සු එක්ක ෙත්ෙරන තැනක, ෙත්ෙරන විධියට,
පැහැදිලි ෙව්දිකාවක කථා කරන්න ඕනෑ. ෙම්කට තමයි "දැයට
කිරුළ" ආරම්භ කෙළේ. නැතිව ෙවනත් පටු ෙච්තනා කිසිම ෙදයක්
ෙමහි තිබුෙණ් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
"දැයට කිරුළ" ආරම්භ කෙළේ ඇයි කියන පශ්නය අහන අයට
ඉතා ෙහොඳ පිළිතුරක්; පිරුළක් මා ළඟ තිෙබනවා. මට මතකයි, ෙම්
ව ාපෘතිය පළමුෙවනි වතාෙව් අපි කෙළේ සම්පූර්ණෙයන්ම
අනුගාහකයින්ෙග් ශක්තිෙයනුයි. රජෙය් මුදල් ෙම් සඳහා ගත්ෙත්ම
නැහැ. පළමු පදර්ශනය ෙකොළඹදී පැවැත් වූ නිසා ඒ සඳහා අපට
වැය වුණු මුදල්වලින් පමාණයක් ඉතුරු කරලා මම රුපියල් ලක්ෂ
හයක් ජනාධිපති අරමුදලටත් පරිත ාග කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, අනුගාහකයින් ෙගන්වා කරපු පළමුවැනි කථාෙව්දී
"දැයට කිරුළ" අවශ ඇයි කියන කාරණා පිළිබඳව ෙහොඳම
තර්කය ෙගොඩ නැඟුණා. ෙම් රෙට් සිටින පබුද්ධ ව ාපාරිකෙයෝ
ෙගනැල්ලා අපි කථා කළා. "මහත්වරුනි, ජාතිෙය් ධනාත්මක
චින්තනය වර්ධනය කරන්න; ජාතිෙය් අනාගතය ගැන කථා
කරන්න ෙමෙහම ජාතික අවශ තාවක් අපි ඉෂ්ට කරන්න යනවා.
අපට ෙම්කට උදව් කරන්න. ඔබතුමන්ලාත් ෙම්ෙකන් පචාරාත්මක
වාසිය ගන්න." කියලා අපි ඔවුන්ට කිව්වා. ඔවුන් අතර එක පබුද්ධ
ව ාපාරිකෙයක් සිටියා. අදත් එතුමා ඉන්නවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී
එතුමා නැඟිටලා මෙගන් අහපු පශ්නය ෙමොකක්ද? "ඇමතිතුමනි,
තරහා වන්න එපා. දහ ෙදෙනක් එකතු කරන්න බැරි රටක පදර්ශන
තියන්ෙන් ෙකොෙහොමද?" කියලා මෙගන් ඇහුවා. එදා ඒ
ව ාපාරිකයින් වැඩි ෙදෙනකුෙග් මතය වුෙණ් ඒකයි. අපි ඒ තැනට
කඩා වැටිලා තිබුණා. දහ ෙදෙනක් එකතු වන්න භයයි. වටපිට
බලනවා, ෙකොෙහන් පුපුරයිද කියලා දන්ෙන් නැහැ. ඒ තරමට අෙප්
ජාතිය පහළට ඇවිල්ලා තිබුණා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
"දැයට කිරුළ" අවශ ඇයි කියන පශ්නයට ෙගොඩ නැඟුණු එක
පිරුළක් ඒ.
මා ළඟ තිෙබනවා දැයට කිරුළට ලබා දුන්න ෙහොඳ
සහතිකයක්. එය දැන් මා ළඟ තිෙබනවා. මා ඒ වන විට නිෙයෝජ
මුදල් අමාත වරයා. දැයට කිරුළ සඳහා මුලින්ම නායකත්වය
ෙදන්න සූදානම් වුණු ඇමතිවරයා ෙම්ක අත හැරලා ගියා. දැන්
එතුමා අෙප් පක්ෂෙය්ත් නැහැ, කැබිනට් එෙක්ත් නැහැ. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ඉන් පසුව මට කිව්වා, "රංජිත් ෙම්ක අරන් කරන්න,
අපි ෙම්ක භාගයට පටන් අරන්" කියා. මම ෙම්ක කර ෙගන යද්දී
මට ලැබුණු ෙහොඳ සහතිකයක් තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි දැයට
කිරුළට ලැබුණු ෙහොඳම සහතිකය. දැයට කිරුෙළේ ඉලක්කම්,
ගණන්, පැටිකිරිය අහන මහත්වරුන්ට ෙහොඳ සහතිකයක්. ෙම්ක
දීලා තිෙබන්ෙන් ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි එල්ටීටීඊ සංවිධානය
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් උත්සාහය
පිළිබඳව ඇමති ආරක්ෂක ෙකොට්ඨාසය භාර පී.ඒ. සරත් ෙපෙර්රා,
ෙජ ෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරිතුමා ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර
මහත්මයාට ලියුමක් එවනවා 2007 ජනවාරි 09 දින. දැයට කිරුළ
ආරම්භ ෙවන්න තිබුෙණ් 2007 ෙපබරවාරි 04 ෙවනි දා. ෙම් ඊට
මාසයකට ඉස්ෙසල්ලා එතුමා එවන ලියුම. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ඇමති ආරක්ෂක අංශෙය් ලිපි ශීර්ෂය සහිතව ආචාර්ය
පී.බී. ජයසුන්දර මහතා අමතා ෙජ ෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරි පී.ඒ. සරත්
ෙපෙර්රා මහතා විසින් 2007.01.09 දින එවන ලද ලිපිය
ඔබතුමාෙග් අවසරය පරිදි මම සභාගත* කරනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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එතුමා එම ලිපිෙයහි සඳහන් කරනවා, "අමාත රංජිත්
සියඹලාපිටිය මහතාටද එල්ටීටීඊ සංවිධානය මඟින් තර්ජන එල්ල
වී ඇති බවත්, ඔහුව 2007 ෙපබරවාරි මාසයට පථම ඝාතනය
කිරීමට තැත් කරන බවටත් ෙතොරතුරු ලැබී ඇත." කියලා. 2007
ෙපබරවාරිවලට. ඇයි ෙම් ෙපබරවාරි? ෙමොකක්ද ෙම් ඉලක්කය?
දැයට කිරුළ පදර්ශනය. අද අෙපන් සමහර අය අහනවා ඇයි
පදර්ශනයක් තිබ්ෙබ් කියලා. ෙම්ක ෙම් සමහර අයට
ෙනොෙත්රුණාට එල්ටීටීඊ සංවිධානයට ෙත්රුණා. අෙප් ජාතිෙය්
අභිමානය වර්ධනය කිරීම කියන්ෙන් ජාතිෙය් ජයගහණය.
සතුරාෙග් පරාජය. ඒක තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට, දුර දක්නා
නුවණින් යුතු නායකෙයකු වශෙයන් අවශ ෙවලා තිබුෙණ්.
එතුමා දැන ෙගන හිටියා ෙම් රට ෙගොඩ ගන්න නම් අර පරාදීන
චින්තනය ෙවනස් කරන්නට අවශ යි කියලා. ෙම් ලිපිය තමයි ඒ
සහතිකය. නිෙයෝජ අමාත වරෙයක් ඝාතන ලැයිස්තුෙව් 09
ෙවනි තැනට යනකම් උඩට ආවා ඒ අවුරුදු කිහිපය තුළ. ඇයි ඒ?
ෙම් පදර්ශනය ඔවුන්ට වැදුණා. ෙම් පදර්ශනෙයන් ජාතියට ෙදන
ඵල පෙයෝජන සමහර අයට ෙනොෙත්රුණාට ඔවුන් ෙත්රුම්
ගත්තා. ඒ නිසා තමයි එවැනි තත්ත්වයක් ඇති වුෙණ්
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මම හිතන්ෙන් ඒක දැයට කිරුළට
ලැබුණු ෙහොඳම සහතිකය කියලායි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දහ ෙදෙනකු එකතු කරන්න
පුළුවන්ද කියා අෙපන් පශ්න කරපු රෙට් පළමුවන පදර්ශනයට අපි
ලක්ෂ 10ක් ෙදනා ෙකොළඹට ෙගනාවා. එම පදර්ශනෙය්දී ජනතාව
වැඩි පිරිසක් ගිෙය් රණ විරුවන්ෙග් කලාපය බලන්නටයි.
පළමුවන වතාෙව්දී අපට ගැටලුවකටත් මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණා.
අෙප් යුද හමුදාව, ගුවන් හමුදාව, නාවික හමුදාව, ෙපොලීසිය,
විෙශේෂ කාර්ය බලකාය එක තැනක සිටියා, මිනිස්සු ෙරොද බැඳ
ෙගන ෙපොරකාෙගන එතැනට ගියා. වයසක අත්තම්මා
හැරමිටිෙයන් යන ගමන් ඇහුෙව්, "රණ විරුවන්ෙග් කලාපය
ෙකොෙහේද පුෙත්" කියලායි. එෙහම ගිහින් අත ගෑෙව් අෙප් හමුදාව
භාරයට ගත්ත එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් කාලතුවක්කු. මිනිස්සු
ඇවිත් රණ විරුවන්ට ශක්තිය දීලා තමනුත් ෛධර්යවත් ෙවලා
ගමට ගියා. ගමටත් පණිවුඩය ලබා දුන්නා. රණ විරුවන් ගැන
පමණක් ෙනොෙවයි, ජනාධිපතිතුමාට අවශ
වුණා, හැම
අමාත ාංශයකම වැඩ පිළිෙවළ ගැනත් අවෙබෝධයක් ලබා
ෙදන්න. එතුමා හැම අමාත ාංශයකටම කිව්වා, අද ෙනොෙවයි,
අවුරුදු 10කින් ඔය ෙගොල්ෙලෝ කරන ෙද් ෙමතැනදී ෙපන්වන්න
කියලා. මට මතකයි, අද අපිට යථාර්ථයක් ෙවලා තිෙබන දක්ෂිණ
අධිෙව්ගී මාර්ගය එදා මහාමාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් ෙපන්වූ
බව. "ෙම් අෙප් ඊළඟ අවුරුද්ෙද් ඉලක්කය" කියලා ඒක
ෙපන්නුවා. එදා සමහරු ඒවා ගැන හීන බැලුවා. නමුත් අද ඒවා
යථාර්ථයක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වා බලා ලක්ෂ 10ක් ජනතාව,
මහින්ද චින්තනෙයන් අෙප් රට ෙගන යන්න හදන තැන
ෙකොතැනද කියන අධිෂ්ඨානය ඇතුව සතුටින් ගමට ගියා.
ෙදවන හා තුන්වන පදර්ශනත් ෙකොළඹදී පැවැත්වූවා. ෙදවන
පදර්ශනය 2008 දී පවත්වද්දි එල්ටීටීඊ සංවිධානය කළ බලපෑම්
ගැනත් මම කියන්නම්. 2008 දැයට කිරුළ පදර්ශනය පවත්වන්න
නියමිතව තිබුෙණ් ෙපබරවාරි 04 වන දායි. දැයට කිරුළ
පදර්ශනය පැවැත් වූ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත න්තර
සම්මන්තණ ශාලාවට ආසන්නෙය් තිබුණු ඩී.එස්. ෙසේනානායක
විද ාලෙය් ඉෙගන ගත් දරුවන් 11 ෙදෙනක් ෙපබරවාරි 03 වන දා
ඝාතනය කළා. ෙම් දරුවන් කීඩා තරගයකට ගිහින් එන විට
ෙකොටුව දුම්රිය ෙපොෙළේ ෙබෝම්බ පුපුරවා ඝාතනය කළා. එෙහම
කෙළේ ෙම් පදර්ශනයට ගහන්නයි. එම අවස්ථාෙව්දී පදර්ශනය
දවස් ෙදකක් කල් දැමුවා. නමුත් ෛධර්යෙයන් යුතුව අපි ඒ
පදර්ශනය පැවැත්වූවා.
2009 දී වරදට ෙපොළඹවා ගත් හමුදා නිලධාරියකුෙග් සහාය
ඇතුව එල්ටීටීඊ ඝාතකෙයකු ෙගනැවිත් “දැයට කිරුළ” පදර්ශනය
භූමිය තුළදී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඝාතනය කරන්න සූදානම්
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[ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා]

වුණා. ෙම් විධියට දිගටම ෙම් පදර්ශනයට ගහන්න උත්සාහ කළා.
එෙහම කරන්න හැදුෙව් ෙම් පදර්ශනෙය් පතිඵල ඔවුන් දැන ෙගන
සිටි නිසායි. ෙම්ක ජාතික පදර්ශනයක්. ෙම් පදර්ශනය ඉවර ෙවලා
මාස කිහිපයක් යන විට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙසේනාධිනායකයා
හැටියට තස්තවාදය ෙම් රෙටන් මුලිනුපුටා දමා, 2005 දී ෙම් රෙට්
මිනිස්සු ඉල්ලූ සිහිනය සැබෑ කර දුන්නා.
ඊට පසු පළමුවන වතාවට 2010 දී ෙම් පදර්ශනය ෙකොළඹින්
පිටතට ගියා. ඒකත් අභිෙයෝගාත්මක කාලයක්. පදර්ශනය
ෙපබරවාරි 04 වන දා ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබුෙණ්. ජනවාරි
මාසෙය් 26 වැනි දා ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වුණා. සමහර අය
බලා ෙගන හිටියා රට ෙබ්රා දුන් නායකයා පැත්තකට දමා ෙවනත්
නායකෙයෝ ලවා පදර්ශනය විවෘත කරන්න. එෙහම සූදානමක්
තිබුණා. මට මතකයි, මම පදර්ශන භූමිෙය් වාඩි ෙවලා පගති
සමාෙලෝචනය කරන විට, විවෘත කරන දවස ගැන කථා කරන විට
සමහර නිලධාරින් පවා මුහුෙණන් මුහුණ බලා ගත්තා. අපි ඒ
අභිෙයෝග ජය ගත්තා.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නියමෙයන් පථම වතාවට අපට
පුළුවන් වුණා සංවර්ධනය ෙම් පදර්ශනයට එකතු කරන්න. එතුමා
අපට නියම කළා, දැන් රට නිදහස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, කුණ්ඩසාල
පාෙද්ශීය සභා බල පෙද්ශෙයන් එය පටන් ගන්න කියලා. ඒ
පෙද්ශෙය් මහා මාර්ග, ජලය, විදුලිය
අවශ තා සම්පූර්ණ
කරන්නට එම පදර්ශනෙය්දී අපි කටයුතු කළා. ෙම් රෙට් කලගුණ
දත් ජනතාව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ලවා ඒ වතාෙව්ත් ෙම්
පදර්ශනය විවෘත කිරීෙම් වාසනාව උදා කර දුන්නා. අප ඒ
ජනතාවට ස්තුතිවන්ත වනවා. පළමුවන වතාවට සංවර්ධනය
කුණ්ඩසාෙලන් අපි පටන් ගත්තා. දළ දා මාලිගාවට අයිති
ජාත න්තර ෙබෞද්ධ මධ ස්ථාන භූමිෙය්යි පදර්ශනය පැවැත්වූෙව්.
ඒ භූමිය සම්පූර්ණෙයන් දියුණු කළ භූමියක් හැටියට ආපසු භාර
ෙදන්නට අපිට වාසනාව ලැබුණා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 2011 වර්ෂෙය් දැයට කිරුළ පදර්ශනය
ඌව ෙවල්ලස්සට, ඒ කියන්ෙන් 1818 කැරැල්ෙල්දී ෙම් රට
ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් වුණු මුතුන්මිත්තන්ෙග් දරුවන්ට ලබා
දුන්නා. එතුමා රුපියල් මිලියන 10,000කුත් සමඟ තමයි දැයට
කිරුළ පදර්ශනය ඒ පෙද්ශයට ලබා දුන්ෙන්. ඊට අදාළ කැබිනට්
පතිකාව ඔබතුමාෙග් අවසරය පරිදි මා සභාගත* කරනවා.
ඒ පෙද්ශෙය් පාරවල් හැදුණා; පාසල් හැදුණා; ජලය දුන්නා. ඒ
වාෙග්ම ජංගම ෙසේවාව ගැන අපි කථා කරනවා. විෙශේෂෙයන්
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් පටන් ගත් ජනතා ගැටලු
විසඳන ජංගම ෙසේවාවත් එක්ක ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය්
ජනතාවට ජාතික හැඳුනුම්පත් පමණක් 50,000කට ආසන්න
පමාණයක් ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන් වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, මහින්ද චින්තනය හැම ෙදයක්ම අවශ කාලයට
අවශ විධියට ගලපනවා. අපි තස්තවාදය පරාජය කරන තුරු ෙම්
පදර්ශනය ජාතිෙය් ෙපෞඪත්වය, අභිමානය වර්ධනය කළ
පදර්ශනයක්. ඊට පසුව ෙම් පදර්ශනය ෙදවන අදියෙර්දී
ජනතාවෙග් අවශ තා ඉෂ්ට කිරීම මූලික කර ෙගන එය පළමුවන
තැනට ගත්තා. ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය් දැයට කිරුළ පදර්ශනය
විවෘත කරන දිනය වන විට අනුරාධපුර දිස්තික්කය දැවැන්ත ෙලස
ගංවතුෙරන් පීඩාවට පත් වී තිබුණු අවස්ථාවක්. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා එතැනදිම තීරණය කළා, මීළඟ දැයට කිරුළ
පදර්ශනය අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ලබා
දීමට. එතුමා කැබිනට් පතිකාවකින් අනුරාධපුර දිස්තික්කයට
රුපියල් මිලියන 20,000ක ෙද් ෙවන් කර දුන්නා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ෙකොෙහේවත් හංගලා ෙම්වාට මුදල් ෙවන් කරලා නැහැ. ෙම්
මුදල්, අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඉතා
පැහැදිලිව වග කීෙමන් ෙවන් කරන මුදල්. ඒ ඒ අමාත ාංශවල
අවශ තාවන්ට පමුඛතාව දීලා ෙවන් කරන මුදල්වලින් තමයි
දැයට කිරුළට අවශ මුදල් ගන්ෙන්. ෙම්ෙක් පතිපත්තිමය
ගැටලුවකුත් නැහැ, මූල මය ගැටලුවකුත් නැහැ. ඒක මට ඕනෑම
තැනක පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රුපියල් මිලියන 20,000ක
ෙද් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ලබා දුන්නා. ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා විෙශේෂෙයන්ම සංවර්ධන
කටයුතුවලදී අපට මනා නායකත්වයක් ලබා දුන්නා. එතුමා
අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ෙපොල් අතු ෙසවිලි කළ ෙගවල්
38,000කට උළු ෙසවිලි කරන්න අවශ ශක්තිය ලබා දුන්නා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සංඛ ාත්මකව අහන ඕනෑම
මහත්මෙයකුට අනුරාධපුරයට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්, අවුරුදු
30ක් යුද්ධෙයන් බැට කාපු ඈත පදවිෙය්, මැදවච්චිෙය් දුක් විඳපු
ජනතාවෙග් ෙගවල්වල ෙපොල් අතු ෙසවිලි කළ වහලවල අද උළු
තිෙබන බව. මෙග් අමාත ාංශෙයන් "e-ශිල්පාගාර" යනුෙවන් අංග
සම්පූර්ණ පරිගණකාගාර 100ක් අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් හැම
ෙකොට්ඨාසයකම ෙතෝරා ගත් පාසල්වලට ලබා දුන්නා. මම කිව්ෙව්
අමාත ාංශ ෙදකක ඒවා විතරයි. ඒ වාෙග් දැවැන්ත සංවර්ධනයක්
එහි සිද්ධ වුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපට තව අලුත්ම
අත් දැකීමක් ලැබුණා. ෙබොෙහෝ විට එෙතක් තිබුණු ෙගොඩනැඟිලි
සංවර්ධනය කරමින් තමයි අපට පදර්ශන භූමිය නිර්මාණය කර
ගන්න වුෙණ්. මහනුවරදීත් එෙහම කරන්න පුළුවන් වුණා;
බුත්තලදීත් පුළුවන් වුණා. අපි තන්තිරිමෙල් ආසන්නෙය් තිෙබන
ඔයාමඩුව කියන පෙද්ශයට ගියාම ෙබොෙහෝ විට ෙගොඩනැඟිලි
රහිත පශු සම්පත් මණ්ඩලයට අයත් ෙගොවිපළක් තමයි ලැබුෙණ්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද සමහර අය ඒෙක් තිෙබන
විවිධ අඩු පාඩු ගැන කථා කරනවා. නමුත් ඒක අද ෙම් රෙට්
තිෙබන විශාලතම ධාන ාගාරය ෙවලා තිෙබනවා. ෙමටික්ෙටොන්
50,000ක් ගබඩා කළ හැකි ධාන ාගාරයක් ශාලා තුනකින් හදලා
තිෙබනවා. ඒවා තමයි අෙප් පදර්ශනෙය් පධාන ශාලා බවට පත්
වුෙණ් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. පදර්ශනය ඉවර ෙවලා මාස
තුනක් ඇතුළත අපි ඒවා අංග සම්පූර්ණ ධාන ාගාර බවට පත්
කරලා, මම ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා සමඟ ගිහිල්ලා ඒවා
දිසාපතිතුමාට පවරලා ආවා. අද අනුරාධපුරයට පමණක්
ෙනොෙවයි, කිලිෙනොච්චිය, මන්නාරම, ෙපොෙළොන්නරුව යන
දිස්තික්ක 4ට අවශ පධාන වී ගබඩාව තිෙබන්ෙන් එතැන.
කවුරුවත් ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒවා පුවත් පත්වල
මුල් පිටුවල පළ ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. ඒක ෙවනම පශ්නයක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් ෙම් පදර්ශනයත් එක්ක අපි
ඒ යුතුකම පදර්ශන භූමිෙය්දී ඉෂ්ට කරලා ආවා.
ඉන් අනතුරුව ෙම් පදර්ශනයට තවත් අලුත් අත් දැකීමක්
ලැබුණා. ෙමම පදර්ශනය දැන් ඉතාම ජනපියයි. ඇති වන
සංවර්ධනයත් එක්ක ජනතාව ෙමම පදර්ශනය පුන පුනා
ඉල්ලනවා. ෙමම පදර්ශනය වසරකට එක දිස්තික්කයට අරෙගන
යන්න සිද්ධ වුෙණොත් අපට ෙම්ක නිමා කරන්න අවුරුදු විසි
ගණනක් ගත ෙවනවා. ඒ නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තීරණය
කළා, ෙමම පදර්ශනය පළමු වතාවට අම්පාරට, තිකුණාමලයට,
මඩකලපුවට වාෙග්ම යුද්ධෙයන් බැට කාපු ෙපොෙළොන්නරුව
කියන දැවැන්ත කලාපයට ලබා ෙදමු කියලා. එතුමා කැබිනට්
පතිකාවක් මඟින් රුපියල් මිලියන 60,000ක් ෙවන් කරලා ඒ
පෙද්ශවල සංවර්ධනයට ෙයොදවන්න කටයුතු කළා. ගරු අස්වර්
මැතිතුමාත් කිව්වා වාෙග්, "හාඩි" ආයතනය කාලයක් ෙම් රටට
තාක්ෂණ ශිල්පීන් බිහි කිරීෙම් මහා මූලස්ථානය බවට වුණා. ෙම්ක
මුලින්ම ඇති කෙළේ ගල්ඔය සංවර්ධන ව ාපාරයට අවශ

1283

2013 ජූනි 20

තාක්ෂණ ශිල්පීන් බිහි කරන්න "හාඩි" කියන කැෙන්ඩියානු
මහාචාර්යවරයායි. පසු කාලයක එය ෙම් රෙට් තාක්ෂණ ශිල්පීන්
බිහි කිරීෙම් මූලස්ථානය බවට පත් වුණා. හැබැයි, එල්ටීටීඊ
තස්තවාදයත් එක්ක ඒක වල් වදින තත්ත්වයට පත් වුණා; අලි
ගැවෙසන ස්ථානයක් බවට පත් ෙවලා ෙබොෙහොම සුළු ශිෂ
සංඛ ාවකට සීමා ෙවලා තිබුණා. අපි රුපියල් මිලියන 1,000ක්
ෙවන් කරලා ෙම් පදර්ශනය සම්පූර්ණෙයන්ම පැවැත්තුෙව් එතැන
අපි හදපු ඒ ෙගොඩනැඟිලිවලයි. ෙන්වාසිකාගාර 2ක්, ෙද්ශනශාලා
2ක්, කීඩාංගනයක්, ඒ සියල්ල ෙම් පදර්ශනයත් එක්ක "හාඩි"
තාක්ෂණ
විද ාලයට
ලැබුණා.
අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා
ෙපෞද්ගලිකව සියලුම නිලධාරින් කැඳවලා පසු ගිය සතිෙය්ත් ෙම්
ගැන පගති සමාෙලෝචන රැස්වීමක් පැවැත්තුවා. අපි දිගින් දිගටම
ඒක කරනවා. ෙම් මාසෙය් 22වැනිදා මම නැවතත් අම්පාරට
යනවා. ගරු ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමියත් දන්නවා, ෙම්වා ගැන
ෙහොයලා බලලා ෙම් අවුරුද්ද නිමා ෙවන ෙකොට අම්පාර හාඩි
විද ායතනය ෙම් රෙට් තිෙබන ඉහළම තාක්ෂණික විද ාලයක්
බවට පත් කිරීෙම් සටනක අපි ඉන්නවා මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. ෙම්ක ෙම් සියලු ෙදනාම දැන ගත යුතුයි කියා මම
හිතනවා. මුළු නැෙඟනහිර කලාපයටම තාක්ෂණ ශිල්පීන් බිහි
කරන, ඒ වාෙග්ම අෙප් ජාතික ෙමොඩලය පිළිබඳ ෙහොඳම
ස්ථානයක් බවට එම ස්ථානය පත් කරනවා. සිංහල, ෙදමළ,
මුස්ලිම් දරුෙවෝ සියලුම ෙදනා එකට වාඩි ෙවලා ශී ලාංකීය
අනන තාව පිළිබඳ ෙහොඳ නිදර්ශනයක් ෙපන්වන විද ායතනයක්
හැටියට හාඩි තාක්ෂණික විද ාලය මම දකිනවා. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ලබා දුන් “දැයට කිරුළ” පදර්ශනයට සමගාමීව
2014 වන විට එය ලංකාෙව් තිෙබන ඉහළම තාක්ෂණික ආයතනය
බවට පත් කරන්න අපට පුළුවන් ෙව්වි. මම ඒක ආඩම්බරෙයන්
කියන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2014 "දැයට කිරුළ"
වැඩසටහන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දිස්තික්ක තුනක් ආවරණය
වන්න ලබා දුන්නා. ෙමහිදී කුරුණෑගල දිස්තික්කය පධාන තැනක්
ගන්නවා.
පදර්ශනය
පැවැත්
ෙවන්ෙනත්
කුරුණෑගල
දිස්තික්කෙය්යි. ඊළඟට පුත්තලම දිස්තික්කය සහ කෑගල්ල
දිස්තික්කය ෙම් වැඩසටහනට අයත් වනවා. "දැයට කිරුළ"
වැඩසටහනට සමගාමීව තවත් සුවිෙශේෂී ෙපරළියක් සිද්ධ වුණා. ඒ
ෙපරළිය තමයි, අෙනකුත් සියලුම ෙද් විමධ ගත වනවා වාෙග්ම
අෙප් ජාතික නිදහස් දින උත්සවයත් විමධ ගත වීම. පථමෙයන්ම
"දැයට කිරුළ"ට සමගාමීව නිදහස් දින උත්සවය නුවර
පැවැත්වූවා. ඊට පස්ෙසේ කතරගම පැවැත්වූවා. බුත්තල පැවැත්වූවා.
එතැනින් පස්ෙසේ අනුරාධපුරෙය් පැවැත්වූවා. නැෙඟනහිරට යන
ෙකොට තිකුණාමලෙය් පැවැත්වූවා. දැන් 2014 කෑගල්ෙල්
පවත්වනවා. ෙම් රෙට් නගරයට සීමා ෙවලා තිබුණු හැම ෙදයක්
වාෙග්ම ෙම් රෙට් ඉතාම අභිමානවත් උත්සවයක් වන නිදහස්
උත්සවය මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක අද හැම
දිස්තික්කයටම අයිතිවාසිකම් කියන්න පුළුවන් විධියට "දැයට
කිරුළ"ත් සමඟ ගිහින් තිෙබනවා. 2014 "දැයට කිරුළ"
පැවැත්ෙවන්ෙන් කෑගල්ල දිස්තික්කෙය්යි. 2014 "දැයට කිරුළ"
නිසා දැන් කුරුණෑගල දිස්තික්කයට ඉතාම සුවිෙශේෂී හා
වාසනාවන්ත තත්ත්වයක් ඇති වනවා. ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ
අමාත තුමාෙග් උපෙදස් මත අපි පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසෙයන් ෙකොට්ඨාසයට ෙගන ගිය ජංගම ෙසේවාව අද
ගමටම ෙගන යන්න සූදානම්. එහි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස
පනස් ගණනක් තිෙබනවා. ෙම් වන විට හැම පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසයකටම අපි සියලු ෙදනාත්, එතුමා ෙපෞද්ගලිකවත්
ගිහින් සියලු ෙදනාම දැනුවත් කර තිෙබනවා. ගම් මට්ටෙමන්
ජනතාවෙග් පශ්න හඳුනා ගැනීම, පශ්න විසඳීම යන දැවැන්ත
සංවර්ධන ව ාපෘතිය -ෙම් මහා ව ාපෘතිය- ජනතාවෙග්
ෙයෝජනාවන් පරිදි කියාත්මක කිරීම කියන තැනට අද ෙගනියලා
තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් දැවැන්ත දායාදයක් ලැබීම ගැන අෙප් වයඹ
පළාෙත් මන්තීවරු ෙලොකු සතුටකින් ඉන්නවා.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෙතක් කළ "දැයට කිරුළ"
වැඩසටහන් එක්ක බලන විට අපිට ඉතාම ෙහොඳ භූමියක් ලබා
ගැනීෙම් වාසනාව ෙමවර ලැබී තිෙබනවා. කුලියාපිටිය
අධ ාපනික ෙක්න්දයක්. කුලියාපිටිෙය් වයඹ විශ්වවිද ාල භූමිය,
කාර්මික විද ාල භූමිය හා මධ මහා විද ාල භූමිය ඇතුළත්
අක්කර 160ක භූමියක අෙප් සියලු ඉදි කිරීම් කරනවා. අපි
පදර්ශනය සම්බන්ධව තවත් වාර්තාවක් ෙමවර තියනවා.
පදර්ශනයක් පැවැත්වූවාම සමහර අය අහනවා, අරක ගැෙලව්වාද,
ෙම්ක ගැෙලව්වාද කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
ෙබොෙහෝ විට පදර්ශනයක් කියන්ෙන් ආකෘති ඉදිරිපත් කිරීමක්.
කවුරු ෙකොෙහොම ෙමොනවා කිව්වත් රෙට්, ෙලෝකෙය් ඕනෑම දියුණු
පදර්ශනයකට ගියත් පදර්ශනයක ෙබොෙහෝ විට තිෙබන්ෙන්
ආකෘතියි. ෙම්ක ෙම් විධියට තිබුණා; ෙම්ක ෙම් විධියට කරන්න
යනවා කියන ඒවා තමයි පදර්ශනයක ෙපන්වන්ෙන්. ඒ නිසා
ෙබොෙහෝ විට පදර්ශනයක තිෙබන්ෙන් තාවකාලික කූඩාරම්.
හැබැයි ඒ අභිෙයෝගයත් ජයගහණය කරමින් මා ෙම් ගරු සභාවට
ෙපොෙරොන්දු වනවා, අපි 2014 කුලියාපිටිය "දැයට කිරුළ"
වැඩසටහෙන්දී කිසිම ඉදි කිරීමක් තාවකාලිකව ෙනොකරන බවට.
ඒ ඉදි කිරීම් වයඹ අධ ාපන තිෙකෝණෙය් දරුවන්ෙග් යහපත
ෙවනුෙවන් කරන්න අද සැලසුම් කරලා තිෙබනවා මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි. ඒක තවත් එක් ජයගහණයක්. ඒ වාෙග් සුවිෙශේෂී
වැඩ පිළිෙවළක් අපි කර ෙගන යනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා
ෙම් දිස්තික්ක තුනටත් ෙමෙතක් ෙනොලැබුණු දැවැන්ත
සංවර්ධනයක් අපට කරන්න ලැෙබ්වි කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ඒ හැම ෙදයක් ගැනම අෙප් පක්ෂෙයන් අහන
පශ්නත්, ඒ ගැන විපක්ෂෙයන් දක්වන උනන්දුවත් ගැන අපි
ෙබොෙහොම ස්තුතිවන්ත වනවා. හැබැයි මා විෙශේෂෙයන්ම
ඉල්ලනවා ෙම් "දැයට කිරුළ" වැඩසටහන ෙවනත් ඒවාත් එක්ක
සංසන්දනය කරන්න එපා කියලා. ෙමොකද, මා ෙවනත්
නායකෙයෝ, දැනට නැති නායකෙයෝ සංසන්දනය කරලා, ඔවුන්ව
පහළට දාලා කථා කරන්න කැමැති ෙද්ශපාලනඥෙයක් ෙනොවන
නිසායි. ෙම්ක සුවිෙශේෂී වූ ව ාපෘතියක්. ෙම්ක සැණෙකළියක්වත්,
ෙම්ක ෙකෙනකුෙග් උපන් දිනයක් ෙවනුෙවන්වත් හදපු ෙදයක්
ෙනොෙවයි. ඒක තමයි එල්ටීටීඊ සංවිධානය ෙම්කට නියම
සහතිකය දීලා තිබුෙණ්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ගරු ඇමතිතුමනි, එල්ටීටීඊය ගැන කිව්ව නිසා මා එක
කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. දැන් Cardiffහි Sophia Gardens
Stadium එකට ෙකොටි පැනලා අන්න ෙකොඩිය ඔසවා ෙගන
යනවා. නමුත් අෙප් ෙකොල්ෙලොත් ඉන්නවා. සිංහ ධජය ෙලළ
ෙදනවා. භය ෙවන්න ඕනෑ නැහැ.

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ඔව්, ඒ සිංහ ධජය බිම දමන්න ෙදන්ෙන් නැහැ අතිගරු මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් ඉන්න තුරු; ඒ වැඩ පිළිෙවළ
තිෙබන තුරු.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ආරාධනා කරනවා
විපක්ෂයටත්, කාටත් ෙම්ක දිහා සාෙප්ක්ෂව බලන්න කියා. දැන්
ෙමොනරාගලට මිලියන 10,000ක් ෙවන් කරනවා කිව්වාෙන්. ඒ
කාර්යය තුළදී ෙකොෙහේ ෙහෝ තැනක යම් සිද්ධියක් වුණා නම් ඕනෑ
නම් ගිහිල්ලා ඒකත් අපි බලන්න ඕනෑ. ඒකත් විපක්ෂෙය් වගකීම,
මාධ ෙය් වගකීම. හැබැයි ඊට වැඩිය සිදු වුණු යහපත ගැනත් කථා
කළ යුතුයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් ගරු සභාෙව්, මාධ
නිදහස ගැන පැය ගණනක් කථා වුණා. වත්මන් ජනාධිපතිතුමා
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා]

2005 ෙම් රෙට් බලයට එන ෙකොට ෙම් රෙට් විද ත්, ලිඛිත කියන
ඔක්ෙකෝම මාධ ආයතන තිබුෙණ් 325කට වඩා අඩු ගණනක්. අද
650කට ආසන්න ගණනක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙම් 650න් සියයට 95ක් ෙපෞද්ගලික මාධ . මාධ
344ක් පමණ වැඩි වුණා. ඒ වැඩිවීෙමනුත් 7යි රාජ අංශයට අයත්
වන්ෙන්. අෙනක් සියල්ලම ෙපෞද්ගලික මාධ . මාධ නිදහසට
ගරු කරන්ෙන් නැති, ඉඩ ෙදන්ෙන් නැති රජයක් යුද්ධයක් කළ
සමයක සියයට 125කින් මාධ ආයතන වැඩි වන්න ඉඩ ෙද්විද?
ෙපෞද්ගලික මාධ ආයතන සියයට 95ක් තියා ෙගන සියයට 5කින්
රජයක් කර ෙගන යන්න පුළුවන් ෙව්විද? ෙම්ක අවුරුදු 15ක්
ඉක්මවා ගිය රජයක්. අපට සිද්ධිෙයන් සිද්ධිය අරෙගන කථා
කරන්න ෙබොෙහෝ ෙද් තිෙබනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
ඒ නිසා මම ඉතා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ෙම්වා දිහා
නිරෙප්ක්ෂව බලන්න එපා කියලායි. අපට ඕනෑ තරම් සිද්ධි දිහා
නිරෙප්ක්ෂව බලන්න පුළුවන්. එක මහත්මෙයක් හැසිරුණු හැටි,
එක මන්තීතුෙමක් දිව්ව හැටි, එක තැනක ෙබෝක්කුවක් කැඩුණු
හැටි ගැන අපට කථා කරන්න පුළුවන්. ෙම්වාත් අපි බලන්න ඕනෑ.
හැබැයි කථා කරන්ෙන් රටට ආදරෙයන් නම් අපිට ෙබොෙහෝ සිද්ධි
දිහා බලන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් සාෙප්ක්ෂ විධියටයි, ගරු
මන්තීතුමනි.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මට අවස්ථාවක් ෙදන්න, ගරු ඇමතිතුමනි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා එතුමාෙග් ෙයෝජනාෙවන්
අහලා තිෙබන පශ්න කිහිපයක් තිෙබනවා ෙන්. ඒවාට ඔබතුමා
ආර්ථික විද ාත්මක පිළිතුරක් දුන්ෙන් නැහැ ෙන්.

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ඒවාට තමයි උත්තර ෙදන්ෙන්. ඇයි, ඔබතුමා කලබල
ෙවන්ෙන්? මෙග් කථාව තවම ඉවරත් නැහැ ෙන්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "දැයට කිරුළ" කියන්ෙන්
හරියට ෙමච්චරක් වුණා, ෙමච්චරක් වුණා කියන එක ෙනොෙවයි,
ෙම් රෙට් සමස්ත වැඩ පිළිෙවළට ඒ දිස්තික්කය වඩාත් ෙව්ගෙයන්
එකතු කර ගැනීමයි. ඒෙකන් පාසල් පද්ධතිය වැඩි දියුණු ෙවනවා.
අර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් මහා මාර්ග, වැව් ටික දියුණු ෙවනවා.
වැව් ටික දියුණු කර අවසානෙය් අපට කියන්න බැහැ, ඒෙකන් වී
අස්වැන්න ලාස් කීයකින් වැඩි වුණාද කියලා. ඒ පශ්නය හරියට
ෙකෝඳුරු ෙතල් හත් පට්ටයයි, අර ටිකයි වාෙග් පශ්නයක්. ඒ නිසා
ඒ වාෙග් පශ්න අහන්න එපා, ගරු මන්තීතුමනි. ෙමහි තිෙබන
වැරදි ෙපන්වන්න. ඒ වැරදි හැම ෙදයක්ම හරි ගස්සාගන්න අපි
සූදානම්. ඒක තමයි පජාතන්තවාදය කියලා කියන්ෙන්. හැබැයි
ෙම් වැඩසටහන පල්ෙලහාට දාන්න, "ෙමොකක් ෙහෝ පශ්නයක්"
අහන එක නම් මම හිතන්ෙන් ෙම් ගරු සභාවට ගැළෙපන්ෙන්
නැහැ කියලායි. ඊට වඩා පළල් විධියට ෙම් හැම ව ාපාරයක්
ගැනම හිතන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි මාධ ව ාපාරය ගැන
එකින් එකට, එක එක පුද්ගලයා ගැන කථා කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙකොෙහේදි හරි කථා කළාද,
2005 ඉඳලා ෙම් යුද්ධයක් කරපු රටක සියයට සියයකටත් වැඩි
පමාණෙයන් ෙම් රෙට් මාධ නිදහස වැඩි ෙවන්න මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව ඉඩ දුන්නා කියලා. ෙමොකද
ඕවාෙය් පාලනය අන්තිමට තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද? ඒත්
ආණ්ඩුෙව්යි තිෙබන්ෙන්. අසීමිත විධියට ෙම් නිදහස වැඩි ෙවන
ෙකොට අපට ඒවා ඕනෑ විධියට පාලනය කරන්න තිබුණා. නමුත් ඒ
කිසි ෙදයක් පාලනය ෙනොකර ඒවාට ඉඩ දුන්ෙන් මාධ
නිදහසටත් උපරිම තැනක් ලැබිය යුතුයි කියන මතයක "මහින්ද
චින්තන" පතිපත්ති පකාශනය හැම විටකම සිටි නිසායි.
අපි සියලු ෙදනාටම වග කීමක් තිෙබනවා, ඒ ලැබුණු නිදහස,
ඒ අවස්ථාව අෙප් සභාව මඟින් යම් පාලනයක් කරන්නට. ෙම්, රට
නැඟිටින්න හදන ෙමොෙහොතක්. දැයට කිරුෙළන් ෙවන්න පුළුවන්,
අෙනක් ව ාපෘතිවලින් ෙවන්න පුළුවන් ෙම් රට නැඟිටින්න හදන
ෙමොෙහොතක් ෙම්. ෙමොකක් ෙහෝ මුල්ලක තිෙබන ෙදයක් ෙසොයා
ෙගන ඇවිල්ලා ඒ නැඟිටින්න හදන ගමනට පශ්න දාලා
කකුෙලන් ඇදීම ෙනොෙවයි කළ යුතු වන්ෙන්. සමස්තයක්
වශෙයන් ෙපන්වා දිය යුතු කරුණු ෙපන්වා දීලා ජාතිය
නැඟිට්ටවන්නයි ඕනෑ. මම විෙශේෂෙයන්ම ශාන්ත බණ්ඩාර
මැතිතුමාට නැවත ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමා පළල් පශ්නයක්
ඇහුවා. ඒ ගැන අපි පළල් පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. අපි රජයක්
හැටියට ෙම් රට නැඟිට්ටවන්න යන ගමෙන් ඉතා වැදගත්
ව ාපාරයක් ආරම්භ කර තිෙබනවා. එදා එල්ටීටීඊ සංවිධානයට
රිදුණු, එදා ෙම් ජාතිෙය් අභිමානය සඳහා ආරම්භ කළ ෙම්
ව ාපෘතිය අද ෙම් රෙට් දැවැන්ත සංවර්ධන ව ාපෘතියක් විධියට
"මහින්ද චින්තන" පතිපත්ති පකාශනයට අනුව කළමනාකරණය
කිරීම ගැන එහි ෙකොටස්කරුෙවකු හැටියට ආඩම්බර ෙවමින් මට
ෙම් අවස්ථාව දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ
ෙවනවා.

(The Hon. Ajith P. Perera)

එෙහම නම් ඒවාට උත්තර ෙදන්න ෙකෝ.

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ඔබතුමා ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා ෙවනුෙවන්ද ෙපනී
සිටින්ෙන්? ඔබතුමා ඒ ගැන කලබල ෙවන්න එපා. මම ඒවාට
උත්තර ෙදන්නම්. මට ෙම් ගැන උත්තර දීලා ෙහොඳ පළපුරුද්දක්
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා ඒ ගැන කලබල ෙවන්න එපා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙනොෙකෙරන ෙවදකමට ෙකෝඳුරු
ෙතල් හත් පට්ටයකුත් තවත් ටිකක් ඕනෑය කියලා කියනවා. ඒ
ෙපොඩ්ඩ ඉල්ලන්ෙන් ඒ ෙවදකම ෙනොකර ඉන්නයි. ඒ නිසා ෙමහි
තිෙබන වටිනාකම ගැන කථා කරන්න කැමති නැහැ. ඒ නිසා
අහනවා, අර අවුරුද්ෙද් කළ "දැයට කිරුළ" වැඩසටහනින්
හරියටම ෙකොතරම් රක්ෂා පමාණයක් වැඩි වුණාද කියලා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා.7.18ට, 2013 ජුනි මස 21වන
සිකුරාදා අ.භා. 1.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.

அதன்ப பி. ப. 7.18 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2013 ன் 21,
ெவள்ளிக்கிழைம பி.ப. 1.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
Adjourned accordingly at 7.18 p.m. until 1.30 p.m. on Friday, 21st
June, 2013.

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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