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

திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல்,
அைமச்ச ம்
அரசாங்கத்
தரப்பின்
ம்)

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

—————————————-

ගරු කථානායකතුමනි, 2010 වර්ෂය සඳහා ජාතික ජල
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම
ඉදිරිපත් කරමි.

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

ෙමම වාර්තාව ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා
කරමි.
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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.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்

ගරු කථානායකතුමනි, ජනමාධ හා පවෘත්ති අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මම, 2011 වර්ෂය සඳහා ලංකාෙව් සීමාසහිත එක්සත්
පවෘත්ති පත සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.

PAPERS PRESENTED
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා (අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා)
(மாண் மிகு .எம்.ஜயரத்ன - பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த
சாசன, மத அ வல்கள் அைமச்ச ம்)

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs)

ගරු කථානායකතුමනි, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010 සහ 2010/2011 වර්ෂ සඳහා සීමාසහිත ලංකා
ෙලොජිස්ටික්ස් සහ ෙටක්ෙනොෙලොජීස් සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තා
මම ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තා රාජ ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන කටයුතු
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම
ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

ෙමම වාර්තාව ජනමාධ හා පවෘත්ති කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා
කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම, 2011 වර්ෂය සඳහා පාරිෙභෝගික
කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා
කරමි.

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

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. D.M. Jayaratne)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

ගරු කථානායකතුමනි, 2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා මහජන
උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත්
කරමි.
ෙමම වාර්තාව මුදල් හා කම සම්පාදන කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා
කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

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

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු
සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම, 2012 වර්ෂය සඳහා ෙපොල්
වගා කිරීෙම් මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව සහ 2012 වර්ෂය සඳහා
ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තා ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන
කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි
මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව
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2011 වර්ෂය සඳහා ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන
අමාත ාංශෙය් කාර්යසාධන වාර්තාව.- [ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු
සංවර්ධන අමාත ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම, 2011 වර්ෂය සඳහා මධ ම
සංස්කෘතික අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමොරටුව, ලක්ෂපතිය, අර්නස්ට්
ෙපෙදස, 1 වන පටුමග, අංක 5/6 දරන ලිපිනෙයහි පදිංචි පභාත්
රන්ජන් ගමෙග් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

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

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

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

ෙමම වාර්තාව සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

ෙපත්සම්

ம

க்கள்

PETITIONS
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (ජාතික භාෂා හා
සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත තුමා)

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார - ேதசிய ெமாழிகள்,
ச க ஒ ைமப்பாட் அைமச்சர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, නාවල, ෙකොස්වත්ත පාර, අංක 160/4
දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඒ.එස්. ෙහට්ටිආරච්චි මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා

(மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்)

(The Hon. M.S. Thowfeek)

Hon. Speaker, I present a petition from Mr. M.J.M.
Nilaf of No. 29/1, Jayasumanarama Road, Ratmalana.
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

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

ලුණුවිල, ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙයහි පිහිටුවා ඇති
විද ාත්මක හා තාක්ෂණික ෙසේවා නිලධාරින්ෙග් සංගමය
ෙවනුෙවන් එම
සංගමෙය් ෙල්කම් ඊ.ෙක්. ශාන්ත
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(2)

රාජගිරිය, මැද වැලිකඩ පාර, 1 ෙවනි පටුමග, අංක 71 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙක්. සුජාතා රමණී ෙපෙර්රා
ෙමෙනවියෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම;

(3)

කුලියාපිටිය, කාංචනාපුරය, අංක 03 දරන ස්ථානෙයහි
පදිංචි ඩබ්ලිව්.ෙක්. උපාලි කුලරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම; සහ

(4)

යක්විල, වයඹ/ගිරිඋල්ල/අයි.එම්.ආර්.ඒ. ඊරියෙගොල්ල මහා
විදුහෙලහි ෙසේවය කරන පී.එම්. කරුණාෙසේකර
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

க்கு வாய்

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

රඹුක්කන සුදු ෙකොහු කර්මාන්තශාලාව වසා දැමීම :
රැකියා අහිමිවීම
ெவள்ைளத் ம் த் ெதாழிற்சாைல
ெதாழி ழப்

டப்பட்டைம:

CLOSURE OF WHITE COIR PRODUCTS FACTORY : LOSS OF
EMPLOYMENT

1946/’11

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

(The Hon. Buddhika Pathirana)

පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (5):
(අ)
(i) දැනට වර්ෂයක පමණ කාලයක සිට, කෑගල්ල
දිස්තික්කෙය්, රඹුක්කන පිහිටා ඇති සුදු ෙකොහු
කර්මාන්ත ශාලාව වසා
දමා ඇති බැවින්
පෙද්ශෙය් විශාල ජනතාවකට රැකියා අහිමිව දැඩි
ආර්ථික දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ පෑමට සිදුවී ඇති
බවත්;
(ii) එම සුදු ෙකොහු කර්මාන්තශාලාව ආශිත
මධ ස්ථානය මඟින් රැකියා ෙනොමැති තරුණ
තරුණියන් ස්වයං රැකියාවලට ෙයොමු කිරීෙම්
අරමුණින් පුහුණු පාඨමාලාවක් ද පවත්වාෙගන
ගිය බවත්;
(iii) නව නිර්මාණ සඳහා ජනාධිපති සම්මාන පවා හිමි
කරගත් එම ආයතනය වසා දැමීම ජාතික
අපරාධයක් බවත්;
(ආ)

එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(i) එෙසේ නම්, නැවතත් ෙමම කර්මාන්තශාලාව
ආරම්භ කරන්ෙන්ද;
(ii) ඒ සඳහා අවශ පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட
வினா:
(அ) (i)
இற்ைறக்கு சுமார் ஓராண் காலம் ெதாடக்கம்
ேககாைல
மாவட்டத்தில்
றம் க்கைனயில்
அைமந் ள்ள ெவள்ைளத் ம் த் ெதாழிற்சாைல
டப்பட் ள்ளதன்
காரணமாக
பிரேதசத்தி ள்ள
ெப ந்ெதாைகயான
மக்க க்கு
ெதாழில்களின்றி
பாாிய
ெபா ளாதார ெந க்க க க்கு கம்ெகா க்க
ேநாிட் ள்ளெதன்பைத ம்;
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(ii)

ேமற்ப
ெவள்ைளத்
ம் த்
ெதாழிற்சாைலசார்ந்த
நிைலயத்தினால்
ேவைலயில்லாத
இைளஞர்
வதிகைள
சுயெதாழி ல் ஈ ப த்
் ம் ேநாக்குடன் பயிற்சிப்
பாடெநறிெயான்
நடத்தப்பட்
வந்தெதன்பைத ம்;

(iii)

த்தாக்கங்க க்காக சனாதிபதி வி திைனக்கூட
ெவன்ெற த் ள்ள
ேமற்ப
நி வனம்
டப்பட்
ப்பதான
ேதசிய
ாீதியில்
பாாியெதா தவறாகும் என்பைத ம்

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(ஆ) (i)

ஆெமனில்,
மீண் ம்
இத்ெதாழிற்சாைல
ஆரம்பிக்கப்ப மா என்பைத ம்;

(ii)

அதற்குத்
ேதைவயான
நிதி
ஒ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்

ஏற்பா கள்

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

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

(b)

(c)

Will he admit that (i) a large number of people have lost their
employment and facing severe economic
difficulties due to the closure of the white
coir products factory in Rambukkana in the
Kegalle District for more than one year;
(ii) the Centre attached to this white coir
products factory had also conducted a
training course to attract the unemployed
youth of the area for self-employment
opportunities in this industry; and
(iii) the closure of this factory that has won even
Presidential Awards for new innovations, is
a national crime?
Will he inform this House -
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(ii)

නැත.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා විෂය භාර ගරු අමාත තුමා
ෙනොවුණත් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා ෙම් ගැන
අදාළ අමාත ාංශෙය් අවධානය ෙයොමු කරාවිය යන උපකල්පනය
මත මම එතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, -දැනට ෙම් සුදු
ෙකොහු කර්මාන්ත ශාලාව වසා ෙම් ස්ථානය ෙපෞද්ගලික
ව වසාකයකුට තමයි ෙදන්න යන්ෙන්.- ජනාධිපති සම්මාන පවා
ලැබූ ෙම් සුදු ෙකොහු කර්මාන්තශාලාව ෙවනුවට ඒ පෙද්ශෙය්
ජනතාවට එවැනි කර්මාන්තශාලාවක් යළි ඉදි කිරීෙම් අදහසක්
අමාත ාංශයට තිෙබනවා ද, එෙහම නැත්නම්
ඒ පිළිබඳව
අමාත ාංශය දැනුවත් කරන්න පුළුවන් ද කියා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, විශාල කර්මාන්ත සඳහායි, රජය
ආයතන වශෙයන් මැදිහත් ෙවන්ෙන්. නමුත් ෙපෞද්ගලික අංශය
ෙහෝ රාජ
අංශෙය් සහෙයෝගය ඇති ආයතනවලට ෙම්
කර්මාන්තශාලාව බදු ෙගන දියුණු කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීමට
දැනට පියවර ගනිමින් සිටිනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
සුදු ෙකොහු කර්මාන්තය ආශිත නිෂ්පාදනවලට ෙද්ශීය වාෙග්ම
විෙද්ශීය ෙවළඳ ෙපොළ තුළත් ෙහොඳ මිලක් නියම වනවා කියන
කාරණය ගරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා මා සමඟ
එකඟව පිළිගන්නවා ඇති. ඒ නිසා අවශ යටිතල පහසුකම් සඳහා
සහාය දීලා එම ස්ථානය සම්බන්ධෙයන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය්
ව වසායකයකු සමඟ ඒකාබද්ධ වැඩ පිළිෙවළකට යන්න
අමාත ාංශයට බැරි ඇයි? එම ස්ථානය ෙවනත් ෙදයකට
සම්පූර්ණෙයන් ෙදනවාට වඩා එය ෙහොඳයි.

(i)

if so, whether that factory will be re-opened;
and

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(ii)

whether provisions have been allocated for
that purpose?

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

If not, why?

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

එයට පමුඛත්වය ෙදමින් ව වසායකයකු සමඟ කටයුතු
කරන්න තමයි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම ඒ පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.
(අ)

(ආ)

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

මා එපමණයි අතුරු පශ්න අහන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි.

(i)

ඔව්.

කථානායකතුමා

(ii)

ඔව්.

(Mr. Speaker)

(iii)

සුදු ෙකොහු කර්මාන්තශාලව පාඩු ලබන
ආයතනයක් බවට පත් වූ බැවින් වසා දැමීමට සිදු
විය.

(i)

ෙමම ස්ථානය ෙපෞද්ගලික ව වසායකෙයකු
සඳහා බදු පදනම මත ලබා දීමට බලාෙපොෙරොත්තු
ෙව්.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
අද 23(2) යටෙත් පශ්නයකුත් තිෙබනවා. ගරු ෙජෝශප්
මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාෙග් පශ්නයකුත් තිෙබනවා. ඒ නිසා
ගරු මන්තීතුමන්ලා කරුණාකර අතුරු පශ්න ෙකටිෙයන්
ඇහුෙවොත් ෙහොඳයි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සලය : ශී ලංකාවට
එෙරහි ෙයෝජනාව
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(ஆ) (i)

ெஜனீவாவில் நிைறேவற்றப்பட்ட பிரகடனத்
டன்
ெதாடர் ைடய,
இற்ைறவைர
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
தகுந்த
நடவ க்ைக
கைள ம்;

(ii)

அரசாங்கம்
தன் ைடய
நிைலப்பாட்ைட
மாற்றிக் ெகாண் , 2012 ேம 18ஆம் திகதி
அெமாிக்க இராஜாங்க ெவளி ற ச் ெசயலாளர்
தி மதி ஹிலாி கிளின்டைனச் சந்திக்க ஏன்
இணக்கம் ெதாிவித்த என்பைத ம்;

(iii)

அங்கு கலந் ைரயாடப்பட்ட விடயங்கைள ம்
அச்சந்திப்பின் பிரதிபலனாக தற்ேபா
ேமற்
ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககைள ம்

ெஜனீவா மனித உாிைமகள் ேபரைவ :
இலங்ைகக்கு எதிரான தீர்மானம்

HUMAN RIGHTS COUNCIL IN GENEVA: RESOLUTION
AGAINST SRI LANKA

2713/’12

2. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3):
(අ)
(i) 2012 මාර්තු මස ජිනීවාහි පැවති මානව හිමිකම්
කවුන්සලයට ශී ලංකාවට එෙරහි ෙයෝජනාවක්
ෙගන ඒමට ෙපර, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපද රාජ
ෙල්කම්වරයා සමඟ නිල වශෙයන් පළමු හමුවීම
පැවැත්වුණු දිනය කවෙර්ද;
(ii) එකී හමුවීෙමහි දී සාකච්ඡාවට ලක් වූ කරුණු
කවෙර්ද;
(iii) ඉහත හමුවීෙමන් අනතුරුව, ඇෙමරිකා එක්සත්
ජනපදය විසින් ද ඉහත දැක්වූ ආකාරෙය්
ෙයෝජනාවක් ෙගන එන්නට ඉඩ තිෙබන බව
අෙප්ක්ෂා කරනු ලැබුෙව්ද;
(iv) ශී ලාංකීය දෘෂ්ටි ෙකෝණෙයන් ගත් කල ඉහත කී
ෙයෝජනාව පරාජය වීමට ෙනොසැලකිලිමත්භාවය,
උද්ධච්චභාවය සහ අදක්ෂතාව ෙහේතු වූෙය්ද;
(ආ)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i) ජිනීවාහිදී සම්මත වූ ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් අද
වන විට පතිකර්ම වශෙයන් ෙගන ඇති පියවර
කවෙර්ද;
(ii) පැවති ස්ථාවරයට පටහැනිව යමින් 2012 මැයි මස
18 වැනි දිනදී ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපද රාජ
ෙල්කම් හිලරි ක්ලින්ටන් මහත්මිය හමුවීමට රජය
කැමැත්ත පළ කෙළේ මන්ද;
(iii) එහිදී සාකච්ඡා කළ කරුණු සහ එකී හමුවීෙමහි
පතිඵලයක් ෙලස දැන් කියාත්මක වන කටයුතු
කවෙර්ද;

அவர் கூ வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of External Affairs:
(a)

Will he state (i) as to when the first meeting was officially
held with the State Secretary of the USA
prior to the bringing of a resolution against
Sri Lanka to the Human Rights Council in
Geneva in March 2012;
(ii) the matters discussed at the aforesaid
meeting;
(iii) whether it had been envisaged after the
above meeting that the USA would have
brought a resolution as per above; and
(iv) whether the negligence, the arrogance and
incompetence caused the losing of the
aforesaid resolution in Sri Lankan point of
view?

(b)

Will he also state -

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(i)

the corrective measures taken to date in
relation to the resolution passed in Geneva;

(ii)

as to why the government consented to
meet Mrs. Hilary Clinton, State Secretary of
the USA on 18th May, 2012 changing its
stand otherwise; and

(iii)

the matters discussed there and the matters
that are being implemented now as per the
outcome of the said meeting?

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ெவளிநாட்ட
(அ) (i)

வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

2012 மார்ச் மாதம் ெஜனீவாவி ள்ள மனித
உாிைமகள் ேபரைவக்கு இலங்ைகக்கு எதிரான
தீர்மானெமான்ைற ெகாண் வர ன், அெமாிக்க
இராஜாங்க ெவளி ற ச் ெசயலாள டனான
தல் சந்திப் உத்திேயாக ர்வமாக எப்ேபா
இடம்ெபற்ற என்பைத ம் ;

If not, why?

(ii)

இச்சந்திப்பின்ேபா
விடயங் கைள ம்;

(iii)

ேமற்கூறிய
சந்திப்பின்
பின்னர்,
ேமற்கூறியவாறான
தீர்மானெமான்ைற
அெமாிக்கா
ெகாண் வரலாெமன்
எதிர்பார்க்கப் பட்டதா என்பைத ம்;

(மாண் மிகு
ெவளிநாட்ட

இலங்ைகையப் ெபா த்தவைர
றக்கணிப் ,
அகந்ைத,
ெசயற்திறனின்ைம
என்பன
ேமற்கூறிய தீர்மானத்தில் இலங்ைகத்தரப்
ேதால்வியைடய காரணமாய்
அைமந்தனவா
என்பைத ம்;

(අ)

(iv)

அவர் கூ வாரா?

கலந் ைரயாடப்பட்ட

(c)

ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්.පීරිස් මහතා (විෙද්ශ කටයුතු
අමාත තුමා)
(ேபராசிாியர்)
வல்கள் அைமச்சர்)

ஜீ.எல்.

பீாிஸ்

-

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(i)
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(ii)

පධාන වශෙයන්, හිලරි ක්ලින්ටන් මැතිනිය මට
කිව්වා, LLRC වාර්තාව කියාත්මක කිරීම
සම්බන්ධෙයන් අෙප් රෙට් පගතිය ගැන එතුමිය
සෑහීමට පත් වනවා කියලා. එතුමිය ෙමන්න ෙම්
වචන පාවිච්චි කළා.
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"We have to move forward in our relations and
work in a cooperative manner".

“The steps taken by the Government of Sri Lanka are
commendable and we are supporting that effort”.
හිලරි ක්ලින්ටන් මැතිනිය ඒ අවස්ථාෙව් දී ඒ පකාශනය කළා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ කාලෙය් ඇෙමරිකාව සංචාරකයන් ෙමහි
පැමිණීම සම්බන්ධෙයන් අවදානමක් දක්වලා තිබුණා. එතුමිය ඒක
ඉවත් කරනවා කියලා කිව්වා. එතුමිය මට කිව්වා, “You should
take that as a vote of confidence” කියලා. අපි පිළිබඳව
විශ්වාසය පකාශ කිරීෙම් සංෙක්තයක් හැටියට එතුමිය ඒක කළා.
ඒ වාෙග්ම එතුමිය පශංසා කළා, උතුෙර් පළාත් සභා මැතිවරණය
පවත්වනවාය කියපු පකාශයට. “We welcome that” කියලා ඒක
අගය කළා. ඒ අවස්ථාව වනෙකොට පාෙද්ශීය සභා මැතිවරණය
පවත්වලා තිබුෙණ්. ඒක ෙහොඳ පියවරක් කියලා, ඒක අගය
කරනවා කියලා එතුමිය මට කිව්වා.

(ආ)

(iii)

ගරු මන්තීතුමා අහනවා, ඒ සාකච්ඡාෙව්දී ශී
ලංකාව පිළිබඳව ෙයෝජනාවක් මානව හිමිකම්
කවුන්සිලයට ෙගන එන්නට අෙප්ක්ෂා කරන
බවක් හිලරි ක්ලින්ටන් මැතිනිය කිව්වාද කියලා.
එතුමිය එෙහම පකාශයක් කෙළේ නැහැ.

(iv)

ගරු මන්තීතුමා අහනවා, යම් කිසි අතපසුවීමක්
නිසා ඒ ෙයෝජනාව කවුන්සිලෙය් අනුමත වුණාද
කියලා. අතපසු වීමක් නිසා ෙනොෙවයි, ගරු
කථානායකතුමනි, ඒක රජය ගත්ත පතිපත්ති
තීරණයක්. ඒ කියන්ෙන් ඒ අය ඇත්ත වශෙයන්
විකල්ප රජයක් වාෙග් කටයුතු කිරීමට තමයි
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. ෙම් රෙට් අභ න්තර
පශ්න සම්බන්ධෙයන් ගත යුතු කියාමාර්ග,
ෙයෝග විසඳුම් ඒ සියල්ලක්ම ඒෙක් අන්තර්ගත
කරලා තිෙබනවා. උදාහරණයක් වශෙයන් උතුෙර්
පළාත් සභාව හා මධ ම රජය අතර සම්බන්ධතාව,
ආණ්ඩුකාරතුමා, මහෙල්කම්තුමිය යන කාරණා
රෙට් අභ න්තර පශ්න. ඒවා සම්බන්ධෙයන්
පිටස්තර ආණ්ඩු තීරණ ගැනීම හා කියාත්මක
කිරීම පිළිබඳව අපට එකඟ වන්න බැහැ.

(i)

ගරු මන්තීතුමා අසා තිෙබනවා, ෙම් ෙයෝජනාව
සම්බන්ධෙයන් අපි අරෙගන තිෙබන පතිකර්ම
ෙමොනවාද, පියවර ෙමොනවාද කියලා.
හුඟක් වැඩ කටයුතු ෙකරිලා තිෙබනවා, ගරු
කථානායකතුමනි. කිහිපයක් ෙකටිෙයන් සඳහන්
කරන්නම්. යුද්ධය අවසාන වුණායින් පස්ෙසේ
අවතැන් වුණු පුද්ගලයින් ෙදලක්ෂ අනූහයදහසක්
පමණ පිරිස යළි පදිංචි කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ දැන්
අවසන් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය්
ෙවන කිසිම තැනක ෙනොවුණු විධියට රජයට
විරුද්ධව අවිආයුධ ගත් දාහතරදහසක පිරිසකට
වෘත්තිය පුහුණුව දීලා ඒ අයෙග් ෙදමාපියන් ළඟට,
ගම්වලට යැව්වා. උතුෙර් සංවර්ධනෙය් දළ
වශෙයන් සියයට 21ක විතර ධාරිතාවක්, වර්ධන
ෙව්ගයක් අපි කාටත් ෙප්නවා. ෙම්වා අපි කරෙගන
යනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙපොදු රාජ මණ්ඩලීය
නායක සමුළුවට ආපු අය පශංසා කළා.

(ii)

(iii)

ඉතින් ඒ ආකාරයට ක්ෙෂේත කිහිපයකම
සම්බන්ධකම් පවතිනවා. එකක් ආරක්ෂක
ක්ෙෂේතය. ඒ වාෙග්ම ආර්ථික සම්බන්ධතා
ක්ෙෂේතය, උසස් අධ ාපන ක්ෙෂේතය, Fulbright
Scholarships ෙම් සියල්ලක් සම්බන්ධෙයන්ම
යහපත් සම්බන්ධයක් රටවල් ෙදක අතර
තිෙබනවා. හැබැයි, මානව හිමිකම් පශ්නය පිළිබඳ
ඇෙමරිකාෙව් ආකල්පය සමඟ අප කිසි ෙසේත්
එකඟ වන්ෙන් නැහැ.
ෙකොටසින් එතුමා අසා තිෙබනවා, දැනට
කියාත්මක ෙවමින් තිෙබන ෙද්වල් ෙමොනවාද, ඒ
සාකච්ඡාෙව් පතිඵලයක් වශෙයන් සිදු ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා. එම සාකච්ඡාෙව්
පතිඵලයක් වශෙයන් කිසි ෙදයක් සිදු වන්ෙන්
නැහැ. මම ඉස්ෙසල්ලා සඳහන් කළ ෙද්වල් රෙට්
යහපත ෙවනුෙවන් අපි අඛණ්ඩව ඉදිරියට
කරෙගන යනවා.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතිතුමනි, මට සවිස්තර උත්තරයක්
ලබා දීම සම්බන්ධෙයන්. ඔබතුමා ලබා දුන් උත්තරය අනුව බලන
ෙකොට ජිනීවාවල කිසිම පශ්නයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද,
ඇෙමරිකාෙව්
touristsලා
එනවා
කිව්වා,
ෙබොෙහොම
commendable කියලා කිව්වා, Resolution එක ගැන කථා කෙළේ
නැහැ කියලා කිව්වා. ඉතින් පශ්නයක් නැහැ. එෙහම පශ්නයක්
නැතිනම් ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ෙබොෙහොම සවි ශක්තිමත්
මට්ටමින් ලංකාෙව් කීර්තිනාමය ආරක්ෂා කරලා ජිනීවා
ෙයෝජනාව දිනන්න පුළුවන් විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න
ඕනෑ. ෙමොකද, මම අහලා තිෙබන්ෙන් ඇෙමරිකාවයි, Mauritius
රාජ යයි, එංගලන්තයයි, ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා නැවත
Resolution එකක් ෙග්නවා කියලායි. ෙම් රට ඔබතුමන්ලාෙග්
විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් රට අපි සියලු ෙදනාෙග්ම රට. අෙප් රට
සම්බන්ධෙයන් ඇෙමරිකාව ජිනීවාවලට Resolution එකක්
ෙග්න්ෙන් නැහැයි කියන මතයට එන්න පුළුවන්ද? එෙහම
මතයකට එනවා නම්, ෙමතරම් ෙහොඳ පසු බිමක් තිබිලාත් අද ෙම්
වාෙග් තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි?
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(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

ගරු මන්තීතුමා අසා තිෙබනවා, 2012 මැයි 18
වැනිදා හිලරි ක්ලින්ටන් මැතිනිය ආපසු හමු වුෙණ්
ඇයි කියලා.

ගරු මන්තීතුමා මම දුන් පිළිතුර විකෘති කර දැක්වූවා. එතුමිය
ලිඛිතව සඳහන් කර තිෙබන ෙද්වල් තමයි මම සඳහන් කෙළේ.
එතුමියෙග් ලිපිෙය් වාක තමයි මම උපුටා දැක්වූෙව්. එතුමියෙග්
වචනවලින් එතුමිය ලිඛිතව සඳහන් කළ ෙද්වල් මම සඳහන්
කෙළේ. ඒ වාෙග්ම මම පැහැදිලිව සඳහන් කළා, අෙනක්
ක්ෙෂේතවලත් සම්බන්ධතාවක් තිෙබන අතර ෙම් පශ්නය ගැන අපි
සම්පූර්ණෙයන් එකඟ වන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙම් රෙට් මානව
හිමිකම් ගැන ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් ආකල්පය අපි
සම්පූර්ණෙයන් පතික්ෙෂේප කරනවා කියලා මම සඳහන් කළා. අපි
ඒකට එකඟ වන්ෙන් නැහැ.

ගරු කථානායකතුමනි, ඒකට මෙග් පිළිතුර
වන්ෙන්, ඇෙමරිකානු එක්සත් ජනපදය සමඟ
අපට තිෙබන සම්බන්ධතාව එකම සාධකයක්
පදනම් කරෙගන ඇති වුණු සම්බන්ධතාවක්
ෙනොෙවයි කියන එකයි. හිලරි ක්ලින්ටන් මැතිනිය
මට එවාපු ලියුෙම් ෙමන්න ෙම් වාක සඳහන්
වනවා. එතුමියෙග් වචනවලින් එය ෙමෙසේයි :

There is a sharp difference of opinion on one matter,
but this is not a zero-sum relationship. It is not founded
upon one factor only. There is fruitful collaboration in a
variety of fields including the economy, defence and
higher education. They are expanding the scope of the
Fulbright Programme. But, on this particular issue, there
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is a very sharp difference of opinion and we do not, for a
moment, agree with the posture that is adopted by the
United States.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

My second Supplementary Question is this. I certainly
do accept what you say, but what is being painted here is
that you have a very healthy, very prosperous discussion
with the United States. So, there cannot be one small
aspect that basically blocks the picture you have painted
up to now. Therefore, as the Minister of External Affairs
travelling worldwide, you must be able to muster the
support of the Americans. With such a healthy
relationship between the two countries, you must ask
them, "Why on earth are you bringing this resolution
against us?" In letter form, you have given all this. So,
that is the question I want you to answer, not to skirt
around and give a different answer.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මන්තීතුමා, statements අවශ නැහැ. අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස් මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

Hon. Speaker, the Hon. Member used the words
“small aspect”. This is not a small aspect at all; it is very
much the opposite. It is a fundamental matter and the
disagreement relates not to a small aspect, as the Hon.
Member tries to make out, but to a matter of basic
importance in this country. So, there are things we can
agree to. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්වා සියල්ලටම එකඟ වනවා
නම් ෙහට උෙද් ෙම්ක ඉල්ලා අස්කර ගත හැකියි. හැබැයි අපට
ඒවාට එකඟ වන්නට බැහැ, -

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Hon. Minister, my next Supplementary Question is
this. ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙබොෙහොම ඉක්මනට අහන්නම්.
මම අෙනක් පශ්නවලදී මීටත් වඩා ෙකටිෙයන් අතුරු පශ්න
අහන්නම්. ඇමතිතුමා ෙදන උත්තරෙයන් කියැෙවන්ෙන් ෙලෝකය
තිෙබන්ෙන් ලංකාව ඇතුෙළේ වාෙග්යි. කරුණාකර අපට කියන්න
පුළුවන්ද, with regard to the action taken by Russia on

Crimea, as the Minister concerned with our foreign
policy, whether you endorse such a thing? If that is the
case, you will have India coming to Jaffna, having a
Referendum and saying that it is part of India. Then, there
will be a problem. You extol the foreign policy under the
"Mahinda Chintana". But, you cannot have one foreign
policy on Russia, one on America and one on India.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස් මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පශ්නය පැහැදිලි නැහැ. මට
ෙත්ෙරන හැටියට එතුමා අහන්ෙන්, ෙලෝකය තිෙබන්ෙන් ලංකාව
ඇතුෙළේ ද, ලංකාව තිෙබන්ෙන් ෙලෝකය ඇතුෙළේ ද කියලායි. ඒක
ෙනොෙවයි පශ්නය. අපි විශාල රටක් ෙනොෙවයි. හැබැයි, අපි
අභිමානයක් තිෙබන රටක් ගරු කථානායකතුමනි. ඒ නිසා ෙලොකු
වුණත්, ෙපොඩි වුණත් අපට ෙත්ජසක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට්
ජනතාවෙග් උන්නතිය, ශුභ සිද්ධිය ෙවනුෙවන් කටයුතු කිරීෙම්
පූර්ණ වග කීම හුෙදක් අෙප් රජයට පමණයි අයත් වන්ෙන්. රට
කුඩා වුණත්, ෙලොකු වුණත් ඒ පශ්නය ෙම්කට බලපාන්ෙන් නැහැ.
ඒක කිසිෙසේත් ෙම්කට සම්බන්ධ නැහැ.

උතුරු මැද පළාත : ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාල
வட மத்திய மாகாணம் : ேகாட்டக் கல்விக்
காாியாலயங்கள்
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3.ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

එකඟ වනවා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?

(The Hon. P. Harrison)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්නය, පිළිතුර. පශ්නය, පිළිතුර.

ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස් මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்)

අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3) :
(අ)
(i) උතුරු මැද පළාෙත් ඇති ෙකොට්ඨාස අධ ාපන
කාර්යාල සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාලවල නම්
කවෙර්ද;
(iii) 2012 වර්ෂය වන විට එම එක් එක් අධ ාපන
ෙකොට්ඨාසෙය් වසා දමා ඇති පාසල් සංඛ ාව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ෙයෝජනාව දිහා බැලූ බැල්මට
ෙපෙනනවා ෙම් රෙට් අභ න්තර කටයුතු සම්බන්ධෙයන් ඒ අය
විසඳුම් ෙයෝජනා කරන බව. ඒවා කියාත්මක කරන්න කියලා
අපට කියනවා. හැබැයි ජන වරමක් ලබා ගත් රජයකට පමණයි ඒ
බලතල අයත් වන්ෙන්. අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව යටෙත් අපට
පුළුවන්කමක් නැහැ, ඒ බලතල විෙද්ශීය ආණ්ඩුවලට භාර දීමට.
අන්න ඒක තමයි ෙමතැන තිෙබන පධාන පශ්නය.

(ආ)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i) අනුරාධපුරය හා ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කවල
සිටින වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු සංඛ ාව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii)

එම වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු සිටින පාසල්වල
නම් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
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(ඇ)

(i)

(ii)

අනුරාධපුරය හා ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කවල
එක් එක් අධ ාපන ෙකොට්ඨාසෙය් සිටින
ෙශේණිධාරී විදුහල්පතිවරුන් සංඛ ාව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
එම ෙශේණිධාරී විදුහල්පතිවරුන් අතරින් පාසල්
ලබා දී ෙනොමැති විදුහල්පතිවරුන්ට පාසල් ලබා
දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(iii)

ෙශේණිධාරී විදුහල්පති පත්වීම් ලබා ඇති ගුරුවරු
සිටින
පාසල්වලටත්
වැඩ
බැලීෙම්
විදුහල්පතිවරුන් පත් කර තිෙබ්ද;

(iv)

එෙසේ නම්, එවැනි පත්වීම් සිදුකර ඇති අනුරාධපුරය
සහ ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කවල ඇති පාසල්,
ඒවා අයත් ෙකොට්ඨාස අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;

610
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Education:
(a)

Will he state (i)

the number of Divisional Education Offices
in the North-Central Province;

(ii)

the names of those Divisional Education
Offices; and

(iii)

separately, the number of schools that have
been closed down in each Divisional
Education area by 2012?

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(b)

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

( i i)

வடமத்திய மாகாணத்தி
காாியாலயங்களின்
எவ்வளெவன்பைத ம்;

ள்ள ேகாட்டக் கல்விக்
எண்ணிக்ைக

ேமற்ப ேகாட்டக் கல்விக் காாியாலயங்களின்
ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

(c)

( i ii) 2012 ஆம் ஆண்டாகின்றேபா
ஒவ்ெவா
ேகாட்டக் கல்வி ஆ ைகப் பிரேதசத்தி ம்
டப்பட் ள்ள பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்

Will he inform this House (i)

separately, of the number of Acting
Principals in the Anuradhapura and
Polonnaruwa Districts; and

(ii)

the schools in which those Acting
Principals serve?

Will he also inform this House (i)

separately, of the number of Principals with
grades in each Education Division in the
Anuradhapura and Polonnaruwa Districts;

(ii)

whether arrangements will be made for
appointing the Principals with grades who
have not yet been appointed as Principals,
to schools;

(iii)

whether Acting Principals have been
appointed to schools in which there are
teachers with Principal grades; and

(iv)

if so, separately and on the basis of
Education Divisions, the schools in the
Anuradhapura and Polonnaruwa Districts
in which such appointments have been
made?

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

(ii)

அ ராத ரம்
மற் ம்
ெபாலன்ன ைவ
மாவட்டங்களில் உள்ள பதில் கடைம ாி ம்
அதிபர்களின்
எண்ணிக்ைக
ெவவ்ேவறாக
எவ்வளெவன்பைத ம்;
ேமற்ப பதில்கடைம
பாடசாைலகளின்
யாைவெயன்பைத ம்

ாி ம் அதிபர்கள் உள்ள
ெபயர்கள்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i)

(ii)

(iii)

(iv)

அ ராத ரம்
மற் ம்
ெபாலன்ன ைவ
மாவட்டங்களில்
ஒவ்ெவா
கல்விக்
ேகாட்டத்தி ம் உள்ள அதிபர் தரம் உைடய
அதிபர்களின்
எண்ணிக்ைக
ெவவ்ேவறாக
யாெதன்பைத ம்;
ேமற்ப
அதிபர்
தரத்ைதக்
ெகாண்ட
அதிபர்களில் பாடசாைலகள் வழங்கப்படாத
அதிபர்க க்கு பாடசாைலகைள வழங்குவதற்கு
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;
அதிபர் தர அதிபர் நியமனங்கைளப் ெபற் ள்ள
ஆசிாியர்கள் இ க்கின்ற பாடசாைலக க்கும்
பதில்
கடைமயாற் ம்
அதிபர்கள்
நியமிக்கப்பட் ள்ளார்களா என்பைத ம்;
ஆெமனில்,
அவ்வாறான
நியமனங்கள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள அ ராத ரம் மற் ம்
ெபாலன ைவ
மாவட்டங்களி ள்ள
பாடசாைலகள், அைவ உாித்தாகின்ற கல்விக்
ேகாட்டங்களின் அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக
யாைவெயன்பைத ம்

(d)

If not, why?

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා (අධ ාපන නිෙයෝජ
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர

- கல்வி பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Mohan Lal Grero - Deputy Minister of
Education)

ගරු කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)

30යි.

(ii)

නැෙඟනහිර නුවර ගම්පළාත
මධ ම නුවර ගම්පළාත
රඹෑව
ෙනොච්චියාගම
මහවිලච්චිය
නාච්චාදූව

පාර්ලිෙම්න්තුව

611

612

(ආ)

[ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා]

තඹුත්ෙත්ගම

(i)
අනුරාධපුර දිස්තික්කය
අනුරාධපුර කලාපය
තඹුත්ෙත්ගම
කැකිරාව
ගෙලන්බිඳුණුවැව
කැබිතිෙගොල්ලෑව
එකතුව
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කය
ෙපොෙළොන්නරුව
හිඟුරක්ෙගොඩ
දිඹුලාගල
එකතුව

තලාව
රාජාංගණය
ගල්නෑව
කැකිරාව
ඉපෙලෝගම
පලුගස්වැව
තිරප්පෙන්
පලාගල
ගෙලන්බිඳුණුවැව

(ඇ)

කහටගස්දිගිලිය

(ii)
(i)

47
30
69
46
83
275
12
44
44

ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. ඇමුණුම සභාගත* කරමි.

අනුරාධපුර දිස්තික්කය
කලාපය
ෙකොට්ඨාසය

මිහින්තෙල්

අනුරාධපුර

නැෙඟනහිර නුවර ගම්පළාත
මධ ම නුවර ගම්පළාත
රඹෑව
ෙනොච්චියාගම
මහවිලච්චිය
නාච්චාදූව

තඹුත්ෙත්ගම

තඹුත්ෙත්ගම
තලාව
රාජාංගණය
ගල්නෑව

ෙශේණිධාරී
විදුහල්පතිවරු
සංඛ ාව
78
20
19
29
11
15
172
21
39
10
14

කැකිරාව

කැකිරාව
ඉපෙලෝගම
පලුගස්වැව
තිරප්පෙන්
පලාගල

41
18
12
12
16

ගෙලන්බිඳුණුවැව

ගෙලන්බිඳුණුවැව

19

කහටගස්දිගිලිය
මිහින්තෙල්

18
15

කැබිතිෙගොල්ලෑව
පදවිය
මැදවච්චිය
ෙහොෙරොව්පතාන

15
16
22
14

කැබිතිෙගොල්ලෑව
පදවිය
මැදවච්චිය
ෙහොෙරොව්පතාන
තමන්කඩුව
ලංකාපුර
හිඟුරක්ෙගොඩ

100

මැදිරිගිරිය
ඇළහැර

84

දිඹුලාගල
අරලගංවිල
වැලිකන්ද
(iii)

99
අධ ාපන ෙකොට්ඨාසය
නැෙඟනහිර නුවර ගම්පළාත
මධ ම නුවර ගම්පළාත
රඹෑව
ෙනොච්චියාගම
මහවිලච්චිය
නාච්චාදූව
තලාව
රාජාංගණය
ගල්නෑව
කැකිරාව
ඉපෙලෝගම
පලුගස්වැව
තිරප්පෙන්
පලාගල
ගෙලන්බිඳුණුවැව
කහටගස්දිගිලිය
මිහින්තෙල්
කැබිතිෙගොල්ලෑව
පදවිය
මැදවච්චිය
ෙහොෙරොව්පතාන
තමන්කඩුව
ලංකාපුර
හිඟුරක්ෙගොඩ
මැදිරිගිරිය
ඇළහැර
දිඹුලාගල
අරලගංවිල
වැලිකන්ද

වසා දමා
ඇති පාසල්
සංඛ ාව
1
2
3
1
2
2
2
1
1
5
3
1
2
5
2
2
5
3
1
2
4
-

52
කැබිතිෙගොල්ලෑව

110
517

එකතුව
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කය
කලාපය

ෙකොට්ඨාසය

ෙශේණිධාරී
විදුහල්පතිවරු
සංඛ ාව

ෙපොෙළොන්නරුව

තමන්කඩුව
ලංකාපුර

60
16

හිඟුරක්ෙගොඩ

හිඟුරක්ෙගොඩ

23

මැදිරිගිරිය
ඇළහැර

20
20

දිඹුලාගල
අරලගංවිල
වැලිකන්ද

22
23
21

76

63
දිඹුලාගල

එකතුව

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

66
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2014 මාර්තු 19

613
(ii)

ඔව්.

(iii)

නැත.

(iv)

අදාළ නැත.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

614

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙදවැනි අතුරු පශ්නයත් අහන්න.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
අනුරාධපුර, ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්ක ෙදෙක් පාසල් හත්සිය
ගණනයි තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා කියපු
විධියට ෙම් පාසල් හත්සිය ගණනින් පාසල් 375කම ඉන්ෙන් වැඩ
බලන විදුහල්පතිවරු. ගරු කථානායකතුමනි, වැඩ බලන
විදුහල්පතිවරු පාසල් ගණනින් හරි අඩකට කිට්ටු ෙවන්න
ඉන්නවා. හැබැයි, ෙශේණිධාරී විදුහල්පතිවරු සිටියදී තමයි ෙම් වැඩ
බලන විදුහල්පතිවරු පත් කර තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ ඒ
සම්බන්ධෙයන් ගන්නා පියවර ෙමොකක්ද? ඒ අයට පඩි ෙගවනවා.
අෙනකුත් පහසුකම් ඔක්ෙකොම තිෙබනවා.

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ උත්තරය ගැන මම සෑහීමකට පත්
වන්ෙන් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා බලන්න
ෙකෝ. අනුරාධපුරය සහ ෙපොෙළොන්නරුව කියන දිස්තික්ක
ෙදෙක්ම තිෙබන්ෙන් පාසල් හත්සිය ගණනයි. ෙම් පාසල් හත්සිය
ගණනට ෙශේණිධාරී විදුහල්පතිවරු ෙමපමණ සංඛ ාවක් ඉන්නවා
නම්, ෙමොකටද
ෙම් වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු පත් කර
තිෙබන්ෙන්?

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ඒ ඉතිරි පාසල්වලට තමයි වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු පත්
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Mohan Lal Grero)

(Mr. Speaker)

උතුරු මැද පළාෙත් තිෙබන මුළු පාසල් සංඛ ාව දහසකට
ආසන්නයි.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

නැහැ.

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ඇයි නැත්ෙත්?

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා දීපු පිළිතුර මා හිතන්ෙන් ටිකක්, -

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

මම පැහැදිලිවම දන්නවා, අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් පළාත්
සභාවට අයිති පාසල් 550යි තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙපොෙළොන්නරුව
දිස්තික්කෙය් පළාත් සභාවට අයිති පාසල් 217යි තිෙබන්ෙන්. ගරු
නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට දීපු පිළිතුෙර් අඩු ගණෙන් ඒ
පාසල් සංඛ ාවවත් හරියට දීලා නැහැ ෙන්.

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ඔබතුමා ඒ පාසල් ගණන දන්ෙන් නැහැ.

තමුන්නාන්ෙසේ එෙහම කිව්වාට ෙම් පිළිතුෙර් තිෙබන්ෙන්
එෙහමයි. ෙම්වා පළාත් සභා පාසල් ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පිළිතුරු ෙදන ෙතක් ඉන්න.

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ගරු මන්තීතුමා, කියන ෙද් අහගන්න. අනුරාධපුර
දිස්තික්කෙය් තිෙබන ෙශේණිධාරී විදුහල්පතිවරු ඉන්න පාසල්
සංඛ ාව 517යි. ඒ කියන්ෙන් වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු ෙනොෙවයි.
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් ෙශේණිධාරී විදුහල්පතිවරු ඉන්න
පාසල් සංඛ ාව 205යි. ඒ ෙදක එකතු කළාම 722යි. ඒ විධියට
බැලුවාම වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු ෙනොෙවයි, ෙශේණිධාරී
විදුහල්පතිවරු ඉන්න පාසල් සංඛ ාව 722යි. වැඩ බලන
විදුහල්පතිවරු සිටින පාසල් සංඛ ාව 375යි. ඒ සියල්ල එකතු කර
බැලුවාම උතුරුමැද පළාෙත් පාසල් 1,100කට ආසන්න පමාණයක්
තිෙබනවා.

ගරු මන්තීතුමනි, නිෙයෝජ
ඇමතිතුමා දීපු
අභිෙයෝගයට ලක් කරනවා නම් ඒක ෙවනම කරන්න.

පිළිතුර

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(The Hon. Mohan Lal Grero)

අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් පළාත් සභා පාසල්වල ෙශේණිධාරී
විදුහල්පතිවරු 517 ෙදෙනක් ඉන්නවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

දැන් තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, මා දන්ෙන් නැහැ එතුමාට ෙම් ගැන
අවෙබෝධයක් තිෙබනවා ද කියලා.

615

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු පී. හැරිසන් මහතා]
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ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, මෙග් අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
අනුරාධපුර නගරෙය් පළාත් සභාව සතු පාසල් තිෙබනවා ෙන්. මම
තමුන්නාන්ෙසේට පාසල් නම් කරලාම කියන්නම්. නිවන්තක
ෙච්තිය මහා විද ාලය, වලිසිංහ හරිශ්චන්ද මහා විද ාලය කියන
විද ාල ෙදෙක්ම සිටින්ෙන් III වන ෙශේණිෙය් විදුහල්පතිවරුන්.
නගරෙය් තිෙබන ෙම් පාසල් ෙදකට වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු
ෙදන්ෙනක් දමලා තිෙබනවා. නමුත් වලිසිංහ හරිශ්චන්ද විද ාලෙය්
ෙශේණිධාරී විදුහල්පතිවරු හතර ෙදෙනක් ඉන්නවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමා ඔය පශ්නය අහනවා ෙනොෙවයි ෙන්. කථාවක් ෙන්
කරන්ෙන්. අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ඒවා ඔක්ෙකොම
තිෙබන්ෙන්.-

ෙද්ශපාලන

පත්වීම්

හැටියටයි

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
ඒකත් ෙවන්න පුළුවන්.
පශ්න අංක 4, ගරු අනුර දිසානායක මහතා.

ආනයනික කිරි පිටිවල අඩංගු අහිතකර සංඝටක :
විස්තර
இறக்குமதியாகும் பால்மா வைககளி ள்ள
பாதகமான ஆக்கக்கூ கள் : விபரம்

HARMFUL SUBSTANCES IN IMPORTED MILK POWDER :
DETAILS

(The Hon. P. Harrison)

වලිසිංහ හරිශ්චන්ද විද ාලෙය් ෙශේණිධාරී විදුහල්පතිවරු හතර
ෙදෙනක් ඉන්නවා. I වන ෙශේණිෙය් ගුරුවරු සිටිද්දී ඔවුන්ට
විදුහල්පති පත්වීම් දීලා නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

නිෙයෝජ ඇමතිතුමා පශ්නයට පිළිතුරු දුන්නා ෙන්. අඩු
පාඩුවක් තිෙබනවා නම් නැවත පශ්නයක් අහන්න.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

4095/’13
4. ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)
(i) ශී ලංකාවට ආනයනය කරන කිරි පිටිවල ශරීරයට
අහිතකර සංඝටක අඩංගුව තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, කිරි පිටිවල අඩංගු ශරීරයට අහිතකර
සංඝටක කවෙර්ද;
(iii) එම සංඝටක අඩංගු කිරි පිටි වර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නයට මම ඔබතුමාෙග්ත්
අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ෙශේණිධාරී විදුහල්පතිවරු තුන් හතර
ෙදනා ෙම් ඉස්ෙකෝලවල වැඩිපුර ඉන්නවා. අඩුම තරෙම් ඒ අයට
සාධාරණයක් කරන්න ඉදිරිෙය්දීවත් ගරු ඇමතිතුමා කටයුතු
කරනවා ද?

(ආ)

(i)

කිරි පිටිවල අඩංගු අහිතකර සංඝටක පිළිබඳව
පර්ෙය්ෂණ සිදු කළ ආයතනය කවෙර්ද;

(ii)

ඉහත කාරණයට අදාළ පර්ෙය්ෂණ කටයුතු
විෙද්ශීය පර්ෙය්ෂණාගාරවලට ෙයොමුකර තිෙබ්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, එම විෙද්ශීය ආයතන මඟින් ලබා දී
ඇති එකී පර්ෙය්ෂණ වාර්තාවල අඩංගු කරුණු
කවෙර්ද;

(iv)

අහිතකර සංඝටක අඩංගු කිරි පිටි සහ එම කිරි පිටි
ආනයනකරුවන් සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන
කියාමාර්ග කවෙර්ද;

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(The Hon. Mohan Lal Grero)

වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, එක්ෙකෝ
අතිදුෂ්කර, දුෂ්කර නැත්නම් පියමනාප ෙනොවන යැයි කියන
කිසිෙසේත්ම ෙශේණිධාරී විදුහල්පතිවරු භාර ෙනොගන්නා
පාසල්වලට. ඒ මිසක් -

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

නැහැ.

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

ஆெமனில், பால்மா வைககளில் உள்ளடங்கி
ள்ள உட க்குப் பாதகமான ஆக்கக்கூ கள்
யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
ஆக்கக்கூ கைளக்
ெகாண் ள்ள
பால்மா வைககள் யாைவெயன்பைத ம்

ඇයි, නැත්ෙත්? ඒකයි ෙහේතුව.

කථානායකතුමා
(Mr. Speaker)

ඔය පශ්නය අපටත් තිෙබනවා. ෙශේණිධාරී විදුහල්පතිවරු
සමහර පාසල් භාර ගන්ෙන් නැහැ; වග කීම් භාර ගන්ෙන් නැහැ.
එෙහම පශ්නයකුත් තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමනි.

இலங்ைகக்கு இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்ற
பால்மா வைககளில் உட க்கு பாதகமான
ஆக்கக்கூ கள் உள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

(The Hon. Mohan Lal Grero)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

දීලා

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

பால்மா வைககளில் அடங்கி ள்ள பாதகமான
ஆக்கக்கூ கள் ெதாடர்பாக ஆராய்ச்சிகைள
ேமற்ெகாண்ட நி வனம் யாெதன்பைத ம்;
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(ii)

ேமற்குறிப்பிட்ட
விடயத் க்ேகற் ைடய
ஆராய்ச்சி நடவ க்ைககள் ெவளிநாட் ஆய்
கூடங்க க்கு
ஆற் ப்ப த்தப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;

(iii)

ஆெமனில், ேமற்ப ெவளிநாட் நி வனங்கள்
லம் வழங்கப்பட் ள்ள குறிப்பிட்ட ஆராய்ச்சி
அறிக்ைககளில் உள்ளடங்கி ள்ள விடயங்கள்
யாைவெயன்பைத ம்;

(iv)

பாதகமான ஆக்கக்கூ கைளக் ெகாண் ள்ள
பால்மா வைககள் மற் ம் குறித்த பால்மா
வைககளின் இறக்குமதியாளர்கள் ெதாடர்பாக
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ
ெயன்பைத ம்

අමාත ාංශය යටෙත් ඇති කිසිදු ආයතනයකට
පැවරී නැත. 1980 අංක 26 දරන ආහාර පනත
යටෙත්, ආහාර දව වල ෙසෞඛ ාරක්ෂිතභාවය
තහවුරු කිරීෙම් වග කීම එකී පනත යටෙත්
ස්ථාපිත කර ඇති ආහාර අධිකාරියට පැවරී ඇත.
තවද, 2003 අංක 9 දරන පාරිෙභෝගික කටයුතු
පිළිබඳ අධිකාරි පනත යටෙත් පිහිටුවා ඇති
පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියටද එම
පනෙත් විධිවිධාන අනුව, පාරිෙභෝගික අයිතීන්
ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධෙයන් වග කීම් හා
බලතල ඇත.
එනමුත් නවසීලන්තෙය් නිෂ්පාදිත ඇතැම් කිරි
ආහාරවල ඩයිසයිනමයිඩ් - DCD- ඇති බව 2013
ජුනි මාසෙය් අනාවරණය වූ විට වග කිව යුතු
පරීක්ෂණාගාරයක් වශෙයන් කාර්මික තාක්ෂණික
ආයතනය -ITI- විසින් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඇති
ආනයනික හා ෙද්ශීය වශෙයන් නිෂ්පාදිත කිරි
ආහාර වර්ගවල සාම්පල ලබා ෙගන ඒවා
පරීක්ෂණයට භාජනය කරන ලදී. කාර්මික
තාක්ෂණික ආයතනය -ITI- විසින් පථම වතාවට
ෙමම පරීක්ෂණයන් සිදු කරන ලද්ෙද් 2013
වසෙර් ජූලි මාසෙය්දීයි.

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Technology and Research:
(a)

Will he state (i)

(b)

(ii)

if so, what those substances are; and

(iii)

the types of milk powder that contain such
substances?
the name of the institution that carried out
tests with regard to the harmful substances
contain in milk powder;

(ii)

whether the research activities with regard
to the above issue has been referred to
foreign research institutes;

(iii)

if so, the contents of the research reports
issued by those foreign institutes; and

(iv)

the courses of action that will be taken with
regard to the contaminated milk powder and
the importers of such milk powder?

If not, why?

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (තාක්ෂණ හා
පර්ෙය්ෂණ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - ெதாழில் ட்ப,
ஆராய்ச்சி அைமச்சர்)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of

Technology and Research)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

[ෙමම අවස්ථාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා
සභා ගර්භයට පැමිණිෙය්ය.]
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேமதகு ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள்
சபாமண்டபத் ள் பிரேவசித்தார்.]

[At this stage, His Excellency President Mahinda Rajapaksa
entered the Chamber.]

Will he inform this House (i)

(c)

whether the milk powder imported to Sri
Lanka contains substances that are harmful
to the human body;
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(i)

ආනයනය කරන ලද කිරි පිටිවල ශරීරයට අහිතකර
සංඝටක අඩංගු වන්ෙන්ද යන්න ෙසොයා ගත
හැක්ෙක් රසායනාගාර විශ්ෙල්ෂණයන් මඟින්
පමණි.

(ii)

(iii) සඳහා මා එකවර පිළිතුරු ෙදන්නම්.
ආනයනය කරනු ලැබූ කිරි පිටිවල ශරීරයට
හානිකර සංඝටක අඩංගු වන්ෙන්ද යන්න පරීක්ෂා
කිරීෙම් වග කීම මාෙග් අමාත ාංශයට ෙහෝ,

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ඇමතිතුමා -

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ගරු කථානායකතුමනි, DCD යනු නවසීලන්තෙය් ෙගොවි
ෙපොළවලට ෙයොදවන ලද කෘෂි රසායන සංෙයෝගයකි. එය
සාමාන ෙයන් කිරි ආහාර නිෂ්පාදනවල අඩංගු ෙනොවිය යුතුය.
2013 වසෙර් ජූලි මස සිට සිදු කරන ලද ෙමම පරීක්ෂණවලදී,
2012 වසෙර් 4වන කාර්තුෙව්දී නිෂ්පාදනය කරනු ලැබ ආනයනය
කරනු ලැබූ ඇන්කර් ෆුල් කීම්, ඇන්කර් 1+, මැලිබන් ෙනොන් ෆැට්
සහ ඩයමන්ඩ් වියළි කිරි පිටි වර්ගවල ඩයිසයිනමයිඩ් රසායනය
අඩංගු වන බවට කාර්මික තාක්ෂණික ආයතනය -ITI - විසින්
හඳුනා ගන්නා ලදී.
ෙමම තත්ත්වය ෙසෞඛ අමාත ාංශෙය් අවධානයට ෙයොමු
කිරීෙමන් අනතුරුව 2013 වසෙර් අෙගෝස්තු මාසෙය් සිට ආහාර
අධිකාරිය විසින් කිරි ආහාර සාම්පල කාර්මික තාක්ෂණික
ආයතනය -ITI - ෙවත ෙයොමු කරවන ලදුව එම ආයතනය විසින්
පරීක්ෂණ පවත්වන ලදී.
DCD රසායනය සාමාන ෙයන් කිරි ආහාර නිෂ්පාදනවල
අඩංගු ෙනොවන සංඝටකයක් බවට පිළිගන්නා අතර, එය මනුෂ
ශරීරයට අහිතකරද යන්න ෙසොයා ගත හැක්ෙක් විෂෙව්දි
පරීක්ෂණවලින් පමණි. ෙමම පර්ෙය්ෂණය කාර්මික තාක්ෂණික
ආයතනය -ITI - මඟින් සිදු කරනු ෙනොලැෙබ්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා]

(ආ)

(i)

ඉහත සඳහන් කරන ලද පරිදි කිරි පිටි සාම්පල
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණාගාර විශ්ෙල්ෂණයන් සිදු
කරන ලද මෙග් අමාත ාංශය යටෙත් ඇති
ආයතනය
වන්ෙන්
කාර්මික
තාක්ෂණ
ආයතනයයි. මෙග් අමාත ාංශෙයන් පිටස්තරව
ෙවනත්
ආයතන
විසින්
පරීක්ෂණාගාර
විශ්ෙල්ෂණයන් සිදු කරන ලද්ෙද්ද, එෙසේ නම් එම
ආයතනයන් ෙමොනවාද යන්න ගැන මම
ෙනොදනිමි. ෙමම පශ්නය ෙයොමු කළ යුත්ෙත්
ආහාර අධිකාරිය අයත් වන අමාත ාංශයටය.

(ii)

මෙග් අමාත ාංශය ෙහෝ කාර්මික තාක්ෂණ
ආයතනය විසින් "පර්ෙය්ෂණ කියාකාරකම්"
කිසිවක් විෙද්ශීය පර්ෙය්ෂණ ආයතනයන් ෙවත
ෙයොමු ෙකොට ෙනොමැත.

(iii)

පැන ෙනොනඟී.

(iv)

කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය -ITI- විසින්
පරීක්ෂණාගාර විශ්ෙල්ෂණ ෙසේවාවන් ඉටු කර, ඒ
සම්බන්ධෙයන් වාර්තා, අදාළ ඉල්ලීම ෙයොමු
කරන ලද බලධාරින්ට නිකුත් කරනු ලබන අතර,
ඊට අමතරව ෙවනත් පියවර ගැනීමට කිසිදු බලයක්
ෙහෝ වගකීමක් ෙමම ආයතනයට නැත. වාර්තා
අනුව අවශ පියවර ගැනීෙම් වගකීමක් එම
ආයතනයට නැත. ෙමම කරුණ මාෙග්
අමාත ාංශයට ෙහෝ අමාත ාංශය යටෙත් ඇති
ෙවනත් කිසිදු ආයතනයකට අදාළ ෙනොෙව්.
ඉහත සදන් කළ පරිදි, අදාළ බලය පැවරී ඇත්ෙත්
ආහාර පනත යටෙත්ය.

(v)

පර්ෙය්ෂණ වාර්තා පදනම් කර ගනිමින් අවශ
පියවර ගත යුත්ෙත් අදාළ බලතල පැවරී ඇති
බලධරයන් විසිනි.

(ඇ) ඉහත විස්තර කරන ලද ෙහේතුව නිසා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු වන අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමහි සමහර කරුණු ඔබතුමාෙග්
අමාත ාංශයට ඍජුව අදාළ ෙනොවන බව තමයි ෙපෙනන්ෙන්.
ෙකොෙහොම වුණත්, එම රසායනික දව අඩංගු වන බවට ඔබතුමා
නිශ්චිත වශෙයන් ෙවළඳ නාම කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා.
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය විසින් එම ෙවළඳ නාමයන් අඩංගු
කිරි පිටි ආයතනයන් සඳහා යම් නිර්ෙද්ශයක් ෙහෝ යම් කියා
මාර්ගයක් අරෙගන තිෙබනවා ද?

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ගරු කථානායකතුමනි, නවසීලන්ත රජය අපට ලබා දුන්
ෙතොරතුරු අනුව, ඒ අයට වැටහී ෙගොස් තිෙබනවා, 2012 වර්ෂෙය්දී
ඒ අය විසින් තණ බිම්වලට ෙයොදන ලද DCD රසායනය කිරි
පිටිවලට මිශ වී තිෙබන බව. ඒ අනුව ඒ අය විසින් එහිදී
රසායනාගාර පරීක්ෂණයක් සිදු කර තිෙබනවා. ඒ සිදු කළ
රසායනාගාර පරීක්ෂණය අනුව ආසන්න වශෙයන් ලබා ෙගන
තිෙබන කිරි පිටි සාම්පල්වලින් ඒ කියන්ෙන්, 2012 වර්ෂෙය් ජූනි
මාසෙය් සිට ෙදසැම්බර් මාසය දක්වා ලබා ෙගන තිෙබන කිරි
පිටි සාම්පල්වලින් සියයට 20ක් පමණ DCD රසායනය අඩංගු වී
තිෙබනවා.
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අෙප් ITI ආයතනය විසින් එම කාලෙය් නිෂ්පාදිත
නවසීලන්තෙයන් ආනයනය කරන ලද කිරි පිටි samples අරෙගන
බැලුවාම, ඊට ආසන්න පතිශතයක් එනම් සියයට 21ක පමණ
පතිශතයක DCD අඩංගු බව පැහැදිලි ෙවලා තිබුණා. අපි ෙම් බව
ෙසෞඛ අමාත ාංශෙය් ආහාර බලධාරින්ට දැනුම් දුන්නා. රජය ඒ
පිළිබඳව අමාත ාංශ අනු කමිටුවක් අමාත ඩිව් ගුණෙසේකර
මැතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් පත් කළා. එහි නිර්ෙද්ශ අපි ලබා
දුන්නා. ඒ අනුව ෙසෞඛ අමාත ාංශය DCD අඩංගු යැයි සඳහන්
කරන ලද ඒ කිරි පිටි sampleවලට අදාළ සියලුම batches ෙවෙළඳ
ෙපොළට නිකුත් කිරීම නතර කළා. ඒ වාෙග්ම ෙවෙළඳ ෙපොළට
නිකුත් ෙවලා තිබුණු කිරි පිටි එකතු කිරීම ෙසෞඛ පරීක්ෂකවරු
විසින් කළ බව මම දන්නවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ෙසෞඛ අමාත ාංශය පිළිබඳව කියපු නිසායි මම අහන්ෙන්.
සමහර තැන්වල ඉතාමත් පබල විෙව්චනයන් හා සාක්ෂි තිබුණා,
ෙමම අඩංගු යැයි කියා අනුමාන කරන ලද, ඔබතුමා කියන පරිදි
සියයට 21ක DCD පතිශතයක් තිෙබනවා යැයි කියන ඒ නිෂ්පාදන
සියල්ල ෙවෙළඳ ෙපොළින් ඉවත් කර ගත්ෙත් නැහැ කියලා. මා
දන්නා පරිදි දඹුල්ල පෙද්ශෙය්, ඒ වාෙග්ම අනුරාධපුරෙය්,
කහටගස්දිගිලිය පෙද්ශෙය් ෙවෙළඳ සැල් හිමියන්ෙගන් ලබා ගත්
වැදගත් සාක්ෂි මා සතුව තිෙබනවා. ඔවුන් කියනවා, ඔවුන් ළඟට
ඇවිල්ලා ෙම් කිරි පිටි කිසිෙසේත්ම ඉවත් කර ගත්ෙත් නැහැ කියලා.
DCD රසායනික දව
අඩංගු ෙවලා තිෙබනවායි කියලා
පර්ෙය්ෂණාගාරවලින් ඔප්පු වී තිබියදී නිකුත් කරලා තිෙබන
සියලු ෙවෙළඳ සැල්වලින් ෙම් නිෂ්පාදන ඉවත් කර ගනු ලැබුෙව්
නැහැ. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් පිළිතුර ෙමොකක්ද? එෙසේ සිදු කරනු
ලැබුෙව් ඇයි? ෙතෝරා ගත්ත සමහර තැන්වලින් ෙම් නිෂ්පාදන
ඉවත් කරනු ලැබුවා, සමහර තැන්වල එෙහම ඉවත් කිරීමක් සිදු
වූෙය් නැහැ.

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳව තත්ත්වය නම්, ෙම්
සම්බන්ධෙයන් නවසීලන්ත ආණ්ඩුව විසින් 2013 ජනවාරි 01 වන
දින ඒ අයෙග් රජෙය් පධාන ෙවබ් අඩවිය මඟින් තමන්ෙග් කිරි
පිටිවල DCD අඩංගු බව පකාශ කරලා ඒවා අපනයනය කිරීම
නැවැත්තුවා; තහනම් කළා.
ඊළඟට, අපෙග් ඉල්ලීම මත 2013 අෙගෝස්තු මාසෙය් සිට ඒ
අය විසිනුත් පරීක්ෂණයක් කරලා තමයි ආනයනික කිරි පිටි
එව්ෙව්. නමුත් ආනයනය කරන ලද කිරි පිටි ෙතොග ඒ විධියට
පරීක්ෂාවට ලක් වුණාට ඒ වන විටත් ෙවෙළඳ ෙපොළට නිකුත්
ෙවලා තිබුණු කිරි පිටි ෙතොගවල පශ්න පැන නැඟුණා. ඒ අනුව, අපි
ෙසෞඛ අමාත ාංශයට දැනුම් දුන් පරිදි ඒ අදාළ batch ඉවත් කළ
බව තමයි අමාත අනු කමිටුවට ෙසෞඛ අමාත ංශෙය් බලධාරින්
දැන්වූෙව්. මමත් ඒ අමාත අනු කමිටුෙව් සිටියා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

සියල්ල එකතු කෙළේ නැහැ. ඒකත් ඉතා වග කීෙමන් මම
කියනවා.
මෙග් තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. හදිසි තත්ත්වයක් ඇති
ෙවලා කරන ලද පරීක්ෂණවල පතිඵල අනුව තමයි ආනයනික කිරි
පිටිවල DCD රසායන දව අඩංගු ෙවන බව තහවුරු වුෙණ්.
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය විසින් විටින් විට ෙමවැනි පරීක්ෂණ සිදු
කිරීෙම්, -දැන් තිෙබනවාද දන්ෙන් නැහැ. ඒ පිළිබඳව අපට තිෙබන
සහතිකය ෙමොකක්ද?- කියාවලියක් අනුගමනය කරනවාද කියලා
දැන ගන්නට කැමැතියි?
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நல்லாட்சி மற் ம் உட்கட்டைமப்
வினா:

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සිදුවීම වුණාට පසු පත් කළ
අමාත අනු කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශයක් තමයි, රටට ෙගන්වන සියලුම
විෙද්ශීය කිරි පිටිවල samples අෙප් කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනයට
ෙයොමු කරලා එහි අනුමැතිය ලබා ගත යුතුයි කියන කාරණය.
ෙමොකද, කලින් ෙමතැන ෙපොඩි ගැටලුවක් පැන නැඟුණා. එම කිරි
පිටි සමාගම් පකාශ කළා, DCD ෙසොයා බලන්නට අෙප් කාර්මික
තාක්ෂණ ආයතනයට තාක්ෂණයක් නැහැ කියලා. ඒක වැරදියි,
ඒක අසත යක්. ෙමොකද, අෙප් පතිඵලත්, ඒ වාෙග්ම නවසීලන්ත
රජෙය් පතිඵලත් ආසන්න වශෙයන් සමානයි, ෙම් පශ්නය
සම්බන්ධව. පසුව එම සමාගම්වලට අෙප් කාර්මික තාක්ෂණ
ආයතනෙයන් පැහැදිලි කිරීම් කළාට පසුව, අෙප් කමෙව්දය
පැහැදිලි කරලා දුන්නාට පසුව එම රජය සහ එම සමාගම් අෙපන්
ඒ පිළිබඳව සමාව ඉල්ලා, එය නිවැරදි කළා. ඒ අනුව දැන් ෙවෙළඳ
ෙපොළට එන සෑම කිරි පිටි ෙතොගයක්ම වරාෙයන් නිකුත්
කිරීෙම්දීම පරීක්ෂණයට භාජනය ෙවනවා. ඒ කිරි පිටි samplesවල
DCD අඩංගුද නැද්ද කියලා පරීක්ෂා කරලා, ඒවාෙය් DCD අඩංගු
ෙනොවන බවට ආහාර පරීක්ෂකවරයා සහතික වුණාට පසුව තමයි
දැන් ෙවෙළඳ ෙපොළට නිකුත් ෙවන්ෙන්. දැන් ඒ කියාදාමය එක
දිගටම සිදු ෙවමින් පවතිනවා.

(அ) (i)

இலங்ைகயி ள்
அரச
ேசைவயில்
நல்லாட்சிைய நிைலநாட் வதற்காக ேமற்ப
அைமச்சு
ெபா ப்ேபற்கப்பட்ட
திகதி
ெதாடக்கம்
ேமற்
ெகாள்ளப்பட்ட
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;

(ii)

அரச ேசைவயில் நல்லாட்சிைய உ திப்ப த்
வதற்காக எதிர்காலத்தில் ேமற்ெகாள்ள எதிர்ப்
பார்க்கப்ப ம்
நடவ க்ைககள்
யாைவ
என்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the
Infrastructure:

Good

Governance

and

(b)

If not, why?

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 5 - 4155/'13-(1), ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා.

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

of

Will he state (i) the steps that have been taken to ensure
good governance in the public sector in Sri
Lanka from the day he assumed duties of
the aforesaid Ministerial portfolio; and
(ii) the steps that is expected to be taken in due
course to ensure good governance in the
public sector?

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

Minister

(a)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

அைமச்சைரக் ேகட்ட

ගරු රත්නසිරි විකමනායක මහතා (යහපාලනය හා යටිතල
පහසුකම් අමාත තුමා)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க - நல்லாட்சி மற் ம்
உட்கட்டைமப் அைமச்சர்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka - Minister of Good
Governance and Infrastructure)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුරු 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.

රාජ ෙසේවෙය් යහපාලනය තහවුරු කිරීම: පියවර
அரச ேசைவயில் நல்லாட்சிைய உ திப்ப த்தல் :
நடவ க்ைககள்

ENSURING GOOD GOVERNANCE IN PUBLIC SECTOR: STEPS
TAKEN

4218/’13
6. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

යහපාලනය හා යටිතල පහසුකම් අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

ශී ලංකාව තුළ රාජ ෙසේවෙය් යහපාලනය තහවුරු
කිරීම සඳහා ඉහත අමාත ධුරය භාර ගත් දින සිට
ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;

(ii)

රාජ ෙසේවෙය් යහපාලනය සනාථ කිරීම සඳහා
අනාගතෙය්දී ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරන පියවර
කවෙර්ද; යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය.
(අ)
(i) අමාත ධුරය භාර ගත් දින සිට යහපාලනය
උල්ලංඝනය වීම් ෙහෝ යහපාලනය ෙනොමැති
අවස්ථාවන් පිළිබඳව මහ ජනතාවෙගන් ඉදිරිපත්
වන පැමිණිලි ෙවනුෙවන් පහත කියාමාර්ග
අනුගමනය කර ඇත.
1. මා ෙවත ඉදිරිපත් කරන සියලුම මහජන
නිෙයෝජන හා දුක්ගැනවිලි මවිසිනම
් පරීක්ෂා
කිරීෙමන් අනතුරුව ෙජ ෂ්ඨ අමාත ෙල්කම්
කාර්යාලය මඟින් අදාළ ආයතන ෙවත ෙයොමු
කිරීම සිදු කරනු ඇත. විෙශේෂ අවස්ථාවලදී
ෙජ ෂ්ඨ අමාත
ෙල්කම් කාර්යාලෙය්
ෙල්කම්තුමා විසින් අදාළ පාර්ශ්වයන් කැඳවා
ඔවුන්ෙග් ගැටලු නිරාකරණය කිරීම සඳහා
ක්ෂණික විසඳුම් කියාමාර්ග ගනු ලැබ ඇත.
2. යහ පාලනය කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙජ ෂ්ඨ
අමාත
ෙල්කම්
කාර්යාලය
මඟින්
www.seniorminsec.gov.lk නමින් ෙවබ්
අඩවියක් දියත් කර එමඟින්ද, මහජන
දුක්ගැනවිලි කාර්යාලය ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමට
අවකාශ සලස්වා ඇත.
3. රාජ අංශෙය් ආරාවුල් හා වැඩ වර්ජන බහුල
ෙවමින් පවතින ෙහයින් ඉන් මහජනයාට
අගතියක් සිදු වන අතර, ආර්ථිකයට අහිතකර
බලපෑම් සිදු වන බැවින්, එම ආරාවුල්
සමථයකට පත් කිරීෙම් කමෙව්දයක් සකස්
කිරීම
සඳහා
ජාත න්තර
කම්කරු

පාර්ලිෙම්න්තුව
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සංවිධානෙය් තාක්ෂණික හා මූල සහාය
ඇතිව රාජ අංශෙය් ආරාවුල් සමථයකට පත්
කිරීෙම් කමෙව්දයක් සකස් කර ඇත. එහි
නියමු ව ාපෘතිය ෙම් වන විට ෙසෞඛ
අමාත ාංශෙය් කියාත්මක කරමින් පවතී.
(ii)

දැනට සකස් කර ඇති ආරාවුල් සමථයකට පත්
කිරීෙම් කමෙව්දය තිවැදෑරුම් ෙව්. එනම්,
කතිකාවත/විචාරණය,
මැදිහත්
වීම
සහ
ෙබ්රුම්කරණයයි.
ෙසේවකයින්
සහ
කළමනාකරණය එක්ව ආරාවුල් වැළැක්වීම සහ
ෙබ්රුම් කිරීම සඳහා වඩා පිළිගත හැකි කමයක්
ෙමම කමෙව්දය තුළින් සැලෙසනු ඇත.
ෙමම
කමෙව්දය
කියාත්මක
කිරීෙම්
සම්බන්ධීකරණය සඳහා මාෙග් අධීක්ෂණය
යටෙත් ෙජ ෂ්ඨ අමාත ෙල්කම් කාර්යාලය ෙවත
වගකීම පැවෙරන අතර, එහි කියාකාරිත්වය සඳහා
වගකීම රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු
අමාත ාංශය ෙවත පැවෙර්. ෙමමඟින් ගනු ලබන
ඉදිරි කියාමාර්ග පහත පරිදි ෙව්.
රාජ ෙසේවෙය් කාර්මික ආරාවුල් සහ වැඩ වර්ජන
පිළිබඳ ෙතොරතුරු එක් රැස් කර දත්ත පද්ධතියක්
නිර්මාණය කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත.
ෙසෞඛ අමාත ාංශෙය්දී පවත්වන ලද රාජ
ෙසේවෙය් ආරවුල් විසඳීම හා කතිකාවත පිළිබඳ
නියාමක පියවෙර් කියාකාරකම් අනිකුත්
අමාත ාංශවලට දීර්ඝ කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත.
ව ාපෘතිය කියාත්මක කිරීෙම් වග කීම රාජ
පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශය විසින්
ඉටු කරනු ඇත.
ෙමම යාන්තණය කියාත්මක කිරීම පහසු කර ලීම
සඳහා ආයතන සංගහයට සහ රාජ ෙසේවෙය් අදාළ
පටිපාටිවලට අවශ සංෙශෝධන සිදු කිරීමට
නියමිතය.

624

ස්වාධීනත්වය, ෙපොලීසිෙය් ස්වාධීනත්වය වැදගත් සාධකයක්
විධියට ඔබතුමා සලකන්ෙන් නැද්ද?

ගරු රත්නසිරි විකමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க)

(The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka)

එෙහම පශ්නයක් පැන නැඟිලා නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් රටට ෙජ ෂ්ඨ
ඇමතිවරු අවශ නැහැ කියන එකට උදාහරණයක් විධියට ගරු
ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුර සලකන්න පුළුවන්ද කියා මම එතුමාෙගන්ම
අහනවා. මම හිතන්ෙන් ජනාධිපතිතුමා ඉන්න ෙවලාෙව්
ඇමතිතුමා ෙලොකු අපහසුතාවකට පත් ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්]
තිෙබන ටිකත් නැති ෙවනවා.

අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා (ජනාධිපතිතුමා, මුදල් හා
කමසම්පාදන අමාත තුමා සහ රාජ
ආරක්ෂක
අමාත තුමා)
(ேமதகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ - ஜனாதிபதி ம் நிதி, திட்டமிடல்
அைமச்ச ம் பா காப் அைமச்ச ம்)

(His Excellency Mahinda Rajapaksa - President, Minister of
Finance and Planning and Minister of Defence)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා කාරණයක්
කියන්න සභාෙව් අවසරය ඉල්ලනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ෙම්
රත්නසිරි විකමනායක ඇමතිතුමාෙගන් පශ්න අහපු හින්දායි ෙම්
ෙවලාෙව් මට ෙම් කාරණාව මතක් වුෙණ්. අද වාෙග් දවසක තමයි,
එනම් 1960 මාර්තු මාසෙය් 19 වැනි දා තමයි ෙමතුමා මුලින්ම
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්. ෙමතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා අද
වන ෙකොට අවුරුදු 54ක් ෙවනවා. ෙමතුමා අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ඉන්න ෙජ ෂ්ඨම මන්තීවරයායි ; ඇමතිවරයායි. ඒ නිසා අපි ෙම්
අවස්ථාෙව්දී අෙප් සුබ පැතුම් ෙමතුමාට පුද කරනවා.

ගරු රනිල්
නායකතුමා)

විකමසිංහ

මහතා

(විරුද්ධ

පාර්ශ්වෙය්

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

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

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු අමාත තුමනි, යහපාලනය - good governance පිළිබඳව ෙම් රෙට් තිෙබන පධානම පශ්නය තමයි රාජ ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභාෙව් කියාකාරිත්වය ස්වාධීන ෙනොවන බවට වූ
අදහස. දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය අෙහෝසි
කරලා දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය මඟින් ඇති
කර තිෙබන ස්වාධීනත්වය අහිමි කිරීම පිළිබඳව අදාළ ව වස්ථා
නැවත ෙවනස් කරන්න ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය යම් ආකාරයක
නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කර තිෙබනවාද?

ගරු රත්නසිරි විකමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க)

(The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka)

අවශ යි කියා අපට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
සමහර ෙද්වල් බලන්න අකැමැති වුණාම ෙපෙනන්ෙන් නැහැ.
නමුත් ෙම් රෙට් රාජ
ෙසේවෙය් ස්වාධීනත්වය, රජෙය්
නිලධාරින්ෙග්
ස්වාධීනත්වය,
මැතිවරණ
නිලධාරින්ෙග්

தல்வர்)

ගරු කථානායකතුමනි, රත්නසිරි විකමනායක ඇමතිතුමාට
ජනාධිපතිතුමා සුබ පාර්ථනා කරන අවස්ථාෙව් මමත් ඒ සමඟ
එකතු ෙවනවා. රත්නසිරි විකමනායක ඇමතිතුමාට දීර්ඝ
ෙද්ශපාලන ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. ෙමතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්
මන්තීවරයකු හැටියටත්, බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් ආණ්ඩුව
කාලෙය් නිෙයෝජ
ඇමතිවරයකු හැටියටත්, ඇමතිවරයකු
හැටියටත් කියා කරලා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිට ෙවලා ඊට පස්ෙසේ
පළාත් සභාෙවන් ආපසු පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා අගමැතිකම
කරලා දැන් ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිවරයකු හැටියට ඉන්නවා. ෙමතුමාට
ෙහොඳ පළපුරුද්දක් තිෙබනවා. මට අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා,
ෙමතුමා එක්ක වැඩ කටයුතු කරන්න. ෙමතුමා අගමැති ෙවලා සිටි
විට මා විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකයා හැටියටත්, මා අගමැති ෙවලා
සිටි විට ෙමතුමා විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකයා හැටියටත් කටයුතු
කළා. ඒ ආකාරයට මා කාලයක් ෙමතුමා සමඟ වැඩ කටයුතු කළා.
ෙමතුමාෙග් චරිතය ගැන මා අලුතින් කියන්න වුවමනා නැහැ.
ෙමතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට සුදුසු චරිතයක්. ෙමතුමා අගමැති
හැටියට කටයුතු කරපු අවස්ථාෙව්දීත් ආපු පශ්න සියල්ලට මුහුණ
දීලා ඒවා විසඳපු හැටි මම දන්නවා. ෙමතුමාෙග් චරිතය අපට
ආදර්ශයක් හැටියට ගන්න පුළුවන්.
ගරු කථානායකතුමනි, මට තවත් එක කාරණයක් විතරයි
කියන්න තිෙබන්ෙන්. ෙමතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා
මන්තීවරයකු වුෙණ් මා රාජකීය විද ාලයට ඇතුළු වූ අවුරුද්ෙද්යි.
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අපි ෙදෙදනාම හුඟක් කල් ෙද්ශපාලනය කරලා තිෙබනවා.
ෙමතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් යූඑන්පී ආණ්ඩුවක් පැවැති
අවස්ථාවකදීයි. ෙමතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ෙකොට තවත්
යූඑන්පී ආණ්ඩුවක් බිහි වන බවට මෙග් කිසිම සැකයක් නැති බව
පකාශ කරමින් මෙග් කරුණු දැක්වීම අවසන් කරනවා.

කථානායකතුමා
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(iii)

ேமற்ப
மக்கள் சைபகள் இயங்கிவ கின்ற
கிராம உத்திேயாகத்தர் பிாி கள் யாைவ

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

asked the Minister of Economic Development:

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(a)

(Mr. Speaker)

Will he inform this House -

ෙම් ෙවලාෙව් ගරු රත්නසිරි විකමනායක අමාත තුමාට
මුලසුෙන් සුබ පැතුමත් එක් කරනවා.

(i)

whether a Director-General of Janasabha
has been appointed by the Ministry of
Economic Development;

ජන සභා අධ ක්ෂ ජනරාල් : විස්තර

(ii)

if so, of his name and educational
qualifications; and

DIRECTOR-GENERAL OF JANASABHA: DETAILS

(iii)

the date on which that appointment was
granted and the monthly salary, allowances
and other privileges entitled to that post?

மக்கள் சைப பணிப்பாளர் நாயகம் : விபரம்
4277/’13
7. ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு

(b)

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

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

(i)

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය විසින් ජන සභා
අධ ක්ෂ ජනරාල්වරයකු පත් කර තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ඔහුෙග් නම සහ අධ ාපන සුදුසුකම්
කවෙර්ද;

(iii)

එම පත්වීම සිදු කර ඇති දිනය, එම තනතුරට හිමි
මාසික වැටුප, දීමනා සහ ෙවනත් වරපසාද
කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ෙම් වන විට රට තුළ කියාත්මක වන ජන සභා
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

ජන සභාවක සංයුතිය සැකසී ඇති ආකාරය
කවෙර්ද;

(iii)

එම ජන සභා කියාත්මක වන ගාම නිලධාරි වසම්
කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(c)

Will he state (i)

the number of Janasabhas
operative in the country;

(ii)

the composition of a Janasabha; and

(iii)

the Grama Niladhari Divisions in which
those Janasabhas operate?

If not, why?

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு சுசந்த
பிரதி அைமச்சர்)

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

(i)

නැත. එෙසේ පත් කර ෙනොමැති වුවත්, ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් ෙසේවය කරන අධ ක්ෂ
ජනරාල්වරුන් අතරින් එක් නිලධාරියකුට පජා
ෙක්න්දීය මූෙලෝපාය සම්බන්ධ රාජකාරි කටයුතු
පවරා ඇති අතර, එම අධ ක්ෂ ජනරාල්වරයා
සම්බන්ධෙයන් පහත ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරමි.

(ii)

ඩී.එම්. ධම්ම දිසානායක මහතා

ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
ெபா ளாதார
அபிவி த்தி
அைமச்சினால்
மக்கள் சைப (ஜனசபா) பணிப்பாளர் நாயகம்
ஒ வர் நியமிக்கப்பட் ள்ளாரா;

(ii)

ஆெமனில், இவர
ெபயர் மற் ம் கல்வித்
தைகைமகள் யாைவ;

(iii)

ேமற்ப
நியமனம் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள
திகதி, அப் பதவிக்கான மாதாந்த சம்பளம்,
ெகா ப்பன கள் மற் ம் ஏைனய சிறப் ாி
ைமகள் யாைவ

(ஆ) (i)
(ii)

අධ ාපන සුදුසුකම් - ෙද්ශපාලන විද ාව (ෙගෞරව
උපාධිය) හා දර්ශනපති පශ්චාත් උපාධිය
(iii)

உள்ளைமப்

- 2010.05.14

දීමනා

- ඉන්ධන හා
දුරකථන දීමනා

ෙවනත් වරපසාද

- නිල රථය

(i)

වර්තමානෙය් හා අතීතෙය් ශී ලංකාව තුළ හා
ෙවනත් රටවල පවතින/පැවති පජා මූල සංවිධාන
සහ පළාත් පාලන ආයතන හා බැඳුණු සංවිධාන
ව හයන් පිළිබඳ පර්ෙය්ෂණ මට්ටමින් අධ යන
කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

தற்ேபா நாட்
ள் இயங்கிவ கின்ற மக்கள்
சைபகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;
மக்கள் சைபயின்
அைமந் ள்ள ;

මුල් පත්වීම් දිනය

තනතුරට හිමි මාසික වැටුප - රු. 42,390.00

(ආ)

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?

ஞ்சிநிலேம - ெபா ளாதார அபிவி த்தி

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

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(அ) (i)

currently

எவ்வா

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

ගරු කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්නයක් අහනවා. "මහින්ද
චින්තන ඉදිරි දැක්ම" පතිපත්ති පකාශනෙයන් ගාම නිලධාරි වසම්
14,400කට ෙල්කම්වරු පත් කරලා ජන සභාව පිහිටුවනවා කියලා
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. අද වන ෙකොට ඒ කිසි ෙතොරතුරක් අපට
දැන ගන්න ලැබිලා නැහැ. ෙම් ධම්ම දිසානායක කියන අධ ක්ෂ
ජනරාල්තුමාව පත් කරලා අවුරුදු හතරක් ගත ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, මම විශ්වාස කරනවා, ලංකාෙව් අඩුම
ගණෙන් ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාස පන්දාහකවත් ජන සභා
පිහිටුවලා තිෙබන්න ඕනෑ කියලා. ෙම් වනෙකොට ගාමීය මට්ටමින්
සිදු වන අකමිකතා, අකටයුතු සෑෙහන පමාණයක් තිෙබනවා. ෙම්
ජනරාල්තුමාට කරන ෙගවීම හරහා ඒ වැඩ ෙකොටෙසන් යම් කිසි
පමාණයක් හරි ෙවලා තිෙබනවා ද කියලා අහන්න කැමතියි.

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා අහපු පශ්නයට මට
එකවර පිළිතුරක් දිය ෙනොහැකියි. අපි දිවි නැගුම ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ස්ථාපිත කරලා තවම අවුරුද්දක්වත් ගත වුෙණ් නැහැ. ෙම් ධම්ම
දිසානායක කියන අධ ක්ෂ ජනරාල්තුමාත් තාවකාලිකව තමයි එම
ධුරය ෙහොබවන්ෙන්. මට යම් කාලයක් ෙදන්න. මම ඒ අවශ
කරන පිළිතුර ලබා දීමට කටයුතු කරන්නම්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ජන සභා එකක්වත් පිහිටුවලා නැහැ. එෙහමද කිව්ෙව්? ජන
සභා එකක්වත් පිහිටුවලා නැද්ද?
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ෙකොටසක් පිහිටුවලා තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මා ළඟ ඒ විස්තර නැහැ.

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා ෙම් පශ්නය මෙගන්
අහලා තිබුණා නම් මට ඒ ෙතොරතුරු සවිස්තරව අරෙගන එන්න
තිබුණා. මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ ස්ථාන පිළිබඳව කියන්න බැහැ.
එතුමාට ඕනෑ නම් තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් අවශ ටික කියන්න
පුළුවන්.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නය මා අහනවා.
ජන සභාව කියන ෙද් යහපාලනය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා පිහිටුවන
බවට මහින්ද චින්තනෙය් සඳහන් කර තිෙබනවා. අපි දන්නවා,
ගෙම් අයෙග් අදහස් අරෙගන, ගම සංවර්ධනය කරන එක ෙහොඳ
වැඩක් කියලා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්නය අහන්න.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ෙහොඳයි. නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, අද ගම්වල ගාම
නිලධාරි මහත්මාෙග් පධානත්වෙයන් ජන සභාව කියලා නාමිකව
කැඳවා, අදහස් අරෙගන වැඩ කටයුතු කියාත්මක කරන්ෙන්
පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනඥයා ෙග් හිතුමතය අනුවයි. ජන සභාවට
එකතු වුණු ගෙම් කට්ටියවත් ෙම්ක දන්ෙන් නැහැ. ෙදවැනි
කාරණය-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

තමුන්නාන්ෙසේ කරුණාකර, වාඩි ෙවනවා ද? අතුරු පශ්නයක්
ෙනොෙවයි ෙන් අහන්ෙන්. තමන්ෙග් මත ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ.
ඒක පශ්නයක් විධියට ෙයොමු කරන්න.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු කථානායකතුමනි, මා අහන්ෙන් ඒ සඳහා කියා මාර්ගයක්
ගන්නවා ද කියලායි.

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමා කථා පවත්වන්ෙන් නැතිව පශ්නය විතරක්
අහන්න. නැත්නම් අෙනක් අයට ෙව්ලාව නැති ෙවනවා.

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

ධම්ම දිසානායක මැතිතුමාෙග් පත් වීෙමන් පස්ෙසේ ෙම් වන
ෙතක් කිසිම ජන සභාවක් පිහිටුවා නැහැ. පිහිටුවා තිෙබනවා නම්
මා අහන්න කැමැතියි, ඒ ෙකොෙහේද කියලා. ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමා පැවසූ පරිදි යම් කිසි පමාණයක් පිහිටුවා තිෙබන්ෙන්
ෙකොෙහද කියලා මා අහනවා. ෙමොකද, 2010 ලක්ෂ්මන් යාපා
මැතිතුමා පකාශ කළා, ෙම්ක පටන් අරෙගනයි තිෙබන්ෙන්, ෙම්
ජන සභාවල ෙල්කම්වරුන් හැටියට උපාධිධාරින් බඳවා ගන්නවා
කියලා. ඒ පිහිටුවා තිෙබන තැන් ටික කරුණාකර කියන්න.

(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ගරු කථානායකතුමනි, සමහර විට එතුමා දන්ෙන් නැතිව
ඇති, ජන සභාව අපි ෙගොඩක් ස්ථානවල දැන් පිහිටුවා තිෙබන බව.
උපාධිධාරියා, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරියා, ගාම නිලධාරියා,
පවුල් ෙසෞඛ ෙසේවිකාව, කෘපනිස නිලධාරියා සහ ගෙම් පන්සෙල්
ගරුතර නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේ, පල්ලිෙය් පූජකතුමා,
ෙකෝවිෙල් පූසාරිතුමා, පාසෙල් විදුහල්පතිතුමා, ගෙම් තිෙබන
ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධානවල ෙල්කම්වරු, සභාපතිවරු යන ඒ සියලු
ෙදනාෙගන්ම අදහස් අරෙගනයි අපි ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්. ගරු
කථානායකතුමනි, ගාම නිලධාරි මට්ටෙම් ගම්මාන කිහිපයකුත්
තිෙබනවා. ඒ ගම්මානවලත් ෙම් කටයුතු කරමින් පවතිනවා. එක
පාරටම ෙම් ෙද් කරන්න බැහැ. ළමයකු වුණත් ඉපදුණු ගමන්
ඇවිදින්න බැහැෙන්. ෙම්කත් එෙහමයි. කියාත්මක කරන්න
කාලයක් ගත වනවා. ඉදිරිෙය්දී ඒ කටයුතු ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ාංශෙයන් කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්
ඉන්නවා.
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ලංකා ෛවද
ෙසේවය යන වෘත්තීන්හි කාන්තා
නිෙයෝජනය ෙකොපමණද යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ අතරට ශාඛා සමිතිවල නිෙයෝජිතයනුත් ඉන්නවා.

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා

ெபா
நி வாக,
ேகட்ட வினா:

(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒක පශ්නයක් වශෙයන් අහන්න.
ඒකට අවශ කරන ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්නම්.

அைமச்சைரக்

இலங்ைகயில் ஒட் ெமாத்த அரசாங்க ேசைவ
யி ள் ெபண்கள் பிரதிநிதித் வம் அதிகமாகக்
காணப்ப ம் ேசைவகள் யாைவ என்பைத ம்;

(ii)

தற்ேபா அரசாங்க ேசைவயி ள்ள பல்கைலக்
கழகக் கல்வி மற் ம் அதற்குக் கூ ய கல்வித்
தைகைமகைளப்
ெபற் ள்ள
ெபண்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(iii)

அரசாங்க ேசைவயில் க.ெபா.த (சா.த) மற் ம்
அதற்குக் குைறந்த கல்வி மட்டங்களி ள்ள
ெபண்கள் பிரதிநிதித் வம் யாெதன்பைத ம்

කථානායකතුමා

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 9 - 4312/'3 - (1), ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා.

ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත න්තර මූල
සහෙයෝගිතා අමාත සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ
கம - சர்வேதச நிதிய
கூட் ைணப்
அைமச்ச ம்
நிதி,
திட்டமிடல்
பிரதி
அைமச்ச ம்)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of
International Monetary Co-operation and Deputy Minister
of Finance and Planning)

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාස ෙදකක් කල්
ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

(ஆ) தற்ேபா
இலங்ைக நி வாக ேசைவ, இலங்ைக
ெபாறியியல் ேசைவ, இலங்ைக திட்டமிடல் ேசைவ
மற் ம்
இலங்ைக
ம த் வ
ேசைவ
ஆகிய
உயர்ெதாழில்களில் ெபண்கள் பிரதி நிதித் வம்
ெவவ்ேவறாக
எவ்வளெவன்பைத
அவர்
குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Public Administration and
Home Affairs:
(a)

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Will he inform this House of (i)

the services in which the representation of
women is higher in the overall public
service of Sri Lanka;

(ii)

the number of women in the public service
at present who has obtained university
education and higher educational
qualifications; and

(iii)

the number of women in the public service
with GCE. (Ordinary Level) or lower
qualifications?

Question ordered to stand down.

රාජ ෙසේවෙය් කාන්තා නිෙයෝජනය: විස්තර

அரசாங்க ேசைவயில் ெபண்கள் பிரதிநிதித் வம்:
விபரம்
WOMEN REPRESENTATION IN PUBLIC SERVICE: DETAILS
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10. ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1) :
(අ)

வல்கள்

(அ) (i)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

வினாைவ மற்ெறா

உள்நாட்ட

(i)

ශී ලංකාෙව් සමස්ත රාජ ෙසේවය තුළ කාන්තා
නිෙයෝජනය වැඩි වශෙයන් පවතින ෙසේවාවන්
කවෙර්ද;

(ii)

ෙම් වන විට රාජ ෙසේවය තුළ සිටින විශ්ව විද ාල
අධ ාපනය හා ඉන් ඉහළ අධ ාපන සුදුසුකම් ලබා
ඇති කාන්තාවන් සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iii)

රාජ ෙසේවය තුළ අ.ෙපො.ස. (සාමාන ෙපළ) හා
ඉන් පහළ අධ ාපන මට්ටම්වල සිටින කාන්තා
නිෙයෝජනය ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙම් වන විට ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවය, ශී ලංකා
ඉංජිෙන්රු ෙසේවය, ශී ලංකා කම සම්පාදන ෙසේවය හා ශී

(b)

Will he state separately, the representation of
women in the professions of the Sri Lanka
Administrative Service, the Sri Lanka Engineering
Service, the Sri Lanka Planning Service and the
Sri Lanka Medical Service?

(c)

If not, why?

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

நி வாக,

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

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. ගරු
මන්තීතුමිය පශ්නය අහලා තිෙබන්ෙන් ඉතාමත්ම පළල්

පාර්ලිෙම්න්තුව

631

632

ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය

[ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා]

(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக)

කාරණයක් පිළිබඳවයි. ෙමොකද, රජෙය් ෙසේවය කිව්වාම ෙනොෙයක්
ෙනොෙයක් ක්ෙෂේත අයත් වනවා.
(අ)

(i)

රාජ
පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු
අමාත ාංශයට අදාළව 2014.02.20 වන දිනට
රාජ ෙසේවෙය් දීප ව ාප්ත ෙසේවාවනට සහ
ඒකාබද්ධ ෙසේවාවනට අයත් වන නිලධාරින්ෙගන්
කාන්තා නිෙයෝජනය පහත සඳහන් පරිදි ෙව්.
රාජ ෙසේවෙය් දීප ව ාප්ත ෙසේවාවන් තුළ කාන්තා
නිෙයෝජනය

ෙසේවාව

කාන්තා
නිෙයෝජනය

කාන්තා
නිෙයෝජනෙය්
පතිශතය

ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවය

1,039

46.93%

ශී ලංකා ඉංජිෙන්රු ෙසේවය

192

20.00%

ශී ලංකා විද ාත්මක ෙසේවය

151

48.08%

ශී ලංකා වාස්තු විද ාත්මක ෙසේවය

24

64.86%

මුළු එකතුව

1,406

44.96%

රාජ ෙසේවය තුළ ඒකාබද්ධ ෙසේවාවන් තුළ
කාන්තා නිෙයෝජනය
ෙසේවාව

කාන්තා
නිෙයෝජනය

කාන්තා
නිෙයෝජනයෙය්
පතිශතය

රාජ කළමනාකරණ සහකාර
ෙසේවය
සංවර්ධන නිලධාරි ෙසේවය

21,147

73.15%

29,218

71.54%

භාෂා පරිවර්තක ෙසේවය

144

61.02%

ශී ලංකා පුස්තකාලයාධිපති
ෙසේවය
ශී ලංකා ෙතොරතුරු හා
සන්නිෙව්දන තාක්ෂණ ෙසේවය

123

84.83%

587

71.05%

කාර්යාල ෙසේවක ෙසේවය

1,465

11.99%

මුළු එකතුව

52,684

62.20%

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙය්
කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩියි වාෙග් අපට ෙපෙනන්නට තිබුණාට,
සියයට 29.3ක කාන්තා නිෙයෝජනයක් තමයි අපට ලැබී තිෙබන
සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව තිෙබන්ෙන්. අලුෙතන් බඳවා ගැනීම්වලදී
කාන්තාවන් වැඩිෙයන් බඳවා ගැනීම ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය
ෙයොමු කරනවා ද කියලා දැන ගන්නට කැමැතියි.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

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

ගරු මන්තීතුමියනි, අපට තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය ඒකයි.
ෙමොකද, අද ෙම් රජෙය් ෙසේවයට බැෙඳන අයෙගන් සියයට 75ක්ම
කාන්තාවනුයි. ඔබතුමිය කියනවා, රජෙය් ෙසේවයට බැෙඳන
කාන්තාවන් පමාණය මදියි කියලා. අපට තිෙබන පශ්නය රජෙය්
ෙසේවයට බැෙඳන කාන්තාවන් පමාණය වැඩි වීමයි. ඊෙය් ෙපෙර්දා
ගාම ෙසේවක තනතුරු සඳහා 3800ක් බඳවා ගත්තා. එයින් සියයට
75ක් කාන්තාවන්. එතෙකොට කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවයටත්
අති බහුතරයක් බැෙඳන්ෙන් කාන්තාවනුයි. ෙමොකද, විභාගවලින්
සමත් වීම තමයි ෙම් බඳවා ගැනීම්වලට පදනම වන්ෙන්.
විභාගවලින් සමත් වන අති බහුතරයක් කාන්තාවනුයි. ඒ නිසා මා
හිතන විධියට කාන්තාවන් තමයි වැඩි. රාජ පරිපාලන හා
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත වරයා වශෙයන් මට ෙලොකු පශ්නයක්
ඇති ෙවලා තිෙබනවා, සියයට 75ක් වන ෙම් තරම් කාන්තා
නිලධාරින් සංඛ ාවක් එක්ක ෙකොෙහොමද ෙම් ගාම ෙසේවාව ෙගන
යන්ෙන් කියලා. [බාධා කිරීමක්] ඉතින් ෙමහි ෙලොකු පශ්නයක්
තිෙබනවා. කාන්තාවන් කියලා අපිට ෙම් අයව කපා හරින්නත්
බැහැ. එතෙකොට එය මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක් වනවා.
ඒක නිසා සියලු ෙදනාටම විභාගවලට ෙපනී සිටින්නට ඉඩ ෙදන්න
සිදු ෙවලා තිෙබනවා. විභාගවලින් වැඩිපුර ලකුණු ලබාෙගන උඩට
එන්ෙන් කාන්තාවනුයි.

ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.

කථානායකතුමා
ඒකාබද්ධ ෙසේවා සහ දීපව ාප්ත ෙසේවා ෙදෙකහි
කාන්තා නිෙයෝජනෙයහි මුළු එකතුව 54,090ක්
වන අතර, එහි පතිශතය 53.58ක් ෙලස දැක්විය
හැක.
(ii)

30768

(iii)

1465

ගරු මන්තීතුමිය ෙකටිෙයන් අහන්න. ෙවලාව අවසානයි, තව
මිනිත්තු තුනයි තිෙබන්ෙන්.

(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக)

- 1039

ශී ලංකා ඉංජිෙන්රු ෙසේවය

- 192

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඉස්සර පරිපාලන ෙසේවෙය් නියමයක් වාෙග්
සඳහන් ෙවලා තිබුණා, කාන්තාවන් සියයට 18ක්-20ක් අතර
පමාණයක් බඳවා ගන්නවාය කියලා. හැබැයි, දැන් ගන්ෙන්
ලකුණු පමාණය අනුවයි. ඒක එෙහම කියාත්මක වනවාද කියලා
මම දැන ගන්න කැමැතියි.

ශී ලංකා විද ාත්මක ෙසේවය - 151
ශී ලංකා වාස්තු විද ාත්මක ෙසේවය - 24
ශී ලංකා කම සම්පාදන ෙසේවය යටෙත් පාලනය ෙව්.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

(Mr. Speaker)

ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය

(ආ) ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවය

ශී ලංකා ෛවද ෙසේවය යටෙත් පාලනය ෙව්.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

මුදල්

ෙසෞඛ

අමාත ාංශය
අමාත ාංශය

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

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

දැන් ලකුණු පමාණය උඩ ගන්නවා කියන්ෙන් විභාගෙය්
පතිඵල අනුව ගන්නවා කියන එකයි. ඔබතුමිය ඒකට විරුද්ධ නම්,
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අපට පුළුවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයකින් ගන්න. ගාම
නිලධාරිවරුනුත් අපට සම්මුඛ පරීක්ෂණයකින් ගන්න පුළුවන්කම
තිබුණා. නමුත්, අපි එෙහම කෙළේ නැහැ. අපි ඒ සඳහා විභාගයක්
පැවැත්වූවා.
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

කථානායකතුමා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(Mr. Speaker)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු කථානායකතුමනි, මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

තවත් අතුරු පශ්න තිෙබනවා ද?

ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக)

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

ගරු කථානායකතුමනි, තව එක් අතුරු පශ්නයක් තිෙබනවා.
ෙමය පශ්නයක්ම ෙනොෙවයි, ඉල්ලීමක්. ළමා සංවර්ධන හා
කාන්තා කටයුතුවලට සිටින ඇමතිතුමා පිරිමි ෙකෙනක්. නිෙයෝජ
ඇමතිතුමාත් පිරිමි ෙකෙනක්. ෙල්කම් විධියට ඉන්ෙන්ත් පිරිමි
ෙකෙනක්. ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් කාන්තාවන්
එක්දහස්නවසිය ගණනක් සිටින නිසා අපට කාන්තා කටයුතුවලට
ෙල්කම්තුමියක් පත් කර ෙදන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා
සිටිනවා.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 12-3211/'12-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

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

කාන්තා

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

ඒ කියන්ෙන් ළමා සංවර්ධන හා
අමාත ාංශයට ඇමතිවරියක්ද ඉල්ලන්ෙන්?

வினாைவ மற்ெறா

කටයුතු

ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

ෙල්කම්තුමියක්.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

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 මා එම පශ්නයට පිළිතුර
දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

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

අෙප් අමාත ාංශයට ආෙවොත් ඔබතුමියට ෙපෙන්වි,
ෙල්කම්තුමා හැර ඊට පහළ මට්ටෙම් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්
කාන්තාවන් බව.

ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත ාංශය ගැන
කියන්ෙන්.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

වන අලි ආරක්ෂක විදුලි වැටවල් : විකල්ප
කමෙව්දය

காட்

யாைனப் பா காப் மின்சார ேவ கள்:
மாற்
ைறகள்

ELEPHANT-PROTECTION ELECTRIC FENCES: ALTERNATE
METHODS

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

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

ඒක අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට කියන්න.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

3382/’12
13. ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය (2) :
(අ)

(i)

ශී ලංකාව තුළ ෙම් දක්වා ඉදිකර ඇති වන අලි
ආරක්ෂක විදුලි වැටවල් සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම විදුලි වැටවල්වල සමස්ත දුර පමාණය
ෙකොපමණද;

එතෙකොට වැඩක් කර ගන්න ටිකක් අමාරු ෙව්වි.
පශ්න අංක 11-3152/'12-(1), ගරු රවි කරුණානායක මහතා.
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(iii)

එම වැටවල් නඩත්තුව සඳහා ෙගන ඇති පියවර
කවෙර්ද;

(iv)

විදුලි වැටක කිෙලෝමීටරයක් ඉදිකිරීමට සහ
නඩත්තුවට යන දළ වියදම ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
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(i )

நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள காட்
யாைனகளி
ந் பா காப் ப் ெப வதற்கான மின்சார
ேவ களின்
எண்ணிக்ைக
எத்தைன
ெயன்பைத ம்;

(ii )

ேமற்ப ஒவ்ெவா மின்சார ேவ யின் நீளம்
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iii )

யாைனமனித
ேமாத ன்
காரணமாக
இழக்கப்பட் ள்ள மனித உயிர்கள், ெசாத் க்கள்
மற் ம் காட்
யாைனகளின் எண்ணிக்ைக
வ ட ாீதியில் தனித்தனியாக எவ்வளெவன்ப
ைத ம்;

(iv )

ேமற்ப ேசதங்க க்காக அரசாங்கம் ெச த்தி
ள்ள
நட்டஈட் த்
ெதாைக
எவ்வளெவன்பைத ம்

(ආ) පසු ගිය වර්ෂ 5 තුළ,
(i)

ඉදිකර ඇති වන අලි ආරක්ෂක විදුලි වැටවල්
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම එක් එක් විදුලි වැෙටහි දුර පමාණය ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iii)

අලි මිනිස් ගැටුම නිසා අහිමි වූ මිනිස් ජීවිත, ෙද්පළ
හා වන අලි සංඛ ාව වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iv)

ඉහත සඳහන් හානි ෙවනුෙවන් රජය ෙගවනු
ලැබූ වන්දි පමාණය ෙකොපමණද;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i )

ேமேல
குறிப்பிடப்பட்டவா
பா காப்
ேவைலத்திட்டெமான் நைட ைறயில் உள்ள
ேபாதி ம், காட்
யாைனகளின் உயிர்கள்,
மனித உயிர்கள் மற் ம் ெசாத் க்கள் என்ப
வற் க்கு ேசதம் ஏற்ப தல் அதிகாித் ள்ள
ெதன்பைத ம்;

(ii )

எனேவ, ேமற்ப
ைறகைளவிட மாற்
ைற
கைளக்
கைடப்பி த்தல்
ெபா த்தமாகு
ெமன்பைத ம்

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

ඉහත සඳහන් පරිදි ආරක්ෂක වැඩ පිළිෙවළක්
ෙයොදා තිබියදීත්, වන අලින්ෙග් ජීවිත, මිනිස් ජීවිත
හා ෙද්පළ හානි සිදුවීෙම් වර්ධනයක් සිදු වී ඇති
බවත්;

(ii)

එබැවින්, එම කමවලට වඩා ෙවනස් විකල්ප
කමෙව්දයක් අනුගමනය කිරීම සුදුසු වන
බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ඈ) එෙසේ නම්, ඉහත ඇ(ii)ට අදාළ විකල්ප කමෙව්දය
එතුමා ෙමම සභාවට ෙහළි කරන්ෙනහිද?
(ඉ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
வனசீவராசிகள் வளப் ேப
வினா:
(அ) (i)

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(ஈ)

ஆெமனில், ேமற்ப
மாற்
ைறைய
ப த் வாரா?

(உ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister
Conservation:
(a) Will he state -

ைக அைமச்சைரக் ேகட்ட

இலங்ைகயில்
இன் வைர
நிர்மாணிக்கப்
பட் ள்ள, காட்
யாைனகளி
ந்
பா
காப் ப் ெப வதற்கான மின்சார ேவ களின்
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
மின்சார ேவ களின் ெமாத்த நீளம்
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப ேவ களின் பராமாிப் க்காக எ க்கப்
பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத
ம்;

(iv)

ஒ
கிேலா மீட்டர் மின்சார ேவ யின்
நிர்மாணிப் க்கும் பராமாிப் க்குமாக ஏற்ப
கின்ற
ெமாத்த
ெசல
தனித்தனியாக
எவ்வளெவன்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) கடந்த 05 வ டத்தி

ள்,

(b)

இ (ii ) இற்கு ஏற் ைடயதான
அவர் இச்சைபக்கு ெவளிப்

of

Wildlife

Resources

(i)

the number of wild elephant-protection
electric fences that have been built in Sri
Lanka up to now;

(ii)

the total length of the said electric fences;

(iii)

the steps taken for the maintenance of those
fences; and

(iv)

the gross expenditure on the construction
and maintenance of one kilometre of an
electric fence, separately?

Will he inform this House with respect to the last
five years of the (i)

number of wild elephant protection electric
fences constructed;

(ii)

length of each of those electric fences,
separately;
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(iii)

(iv)
(c)

number of human lives, wild elephants and
the value of property lost in each year due
to the elephant-human conflict, separately;
and
amount of compensation paid by the
Government for the aforesaid damages?

Will he admit that (i)

(ii)

despite the protective measures taken as
mentioned above, there has been an
increase in the loss of human and elephant
lives and damages to property; and
therefore, it is desirable to adopt alternative
methods different from the said methods?

(d)

If so, will he disclose to this House the alternative
method relevant to (c)(ii) above?

(e)

If not, why?
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(iv)

සිදුවන හානි
ස්වභාවය

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ජීවිත හානි

75

68

97

58

79

70

ෙද්පළ හානි

494

756

816

1022

1118

වන අලි
මරණ

224

228

227

255

257

617
දැනට
ලැබී
ඇති
ඉල්ලුම්
පත්
සංඛ ාව
206

(ඇ)

(i)

තවදුරටත් විදුලි වැෙටන් ආවරණය ෙනොවූ පෙද්ශ
තිබීම.
උතුරු නැෙඟනහිර නැවත පදිංචි කරන පෙද්ශ
ජනතාව අතහැර ෙගොස් ඇති කාලය තුළ වන
අලින් වාසස්ථාන කර ගැනීම

த ெசாய்சா -

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa - Minister
of Wildlife Resources Conservation)

වන අලින් ගැවෙසන පෙද්ශවල ඇති
වනාන්තරවලට අපරීක්ෂාකාරී ෙලස ඇතුළුවීම හා
වනාන්තර මැදින් වැටී ඇති මාර්ගවල ගමන් කිරීම
නිසා ජීවිත හානි හා ශාරීරික හානි සිදු වීම.

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)
(i) 124යි.
(ii)

කිෙලෝමීටර් 2,170යි.

(iii)

විදුලි වැටවල් නඩත්තුව සඳහා සිවිල් ආරක්ෂක
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් සිවිල් ආරක්ෂක භටයින්
ෙයොදවා ඇත.

(iv)

විදුලි වැට කිෙලෝමීටර 1ක් ඉදි කිරීම සඳහා වැය
වන මුදල - රුපියල් 500,000.00

ඇතැම් වන අලින් විදුලි වැටවලට හානි සිදු කර
ගම්වැදීම.
වන අලි සංකමණික මාර්ග අවහිර කිරීම.
(ii)
(ඈ)

විදුලි වැට කිෙලෝමීටර 1ක නඩත්තුව සඳහා
මාසිකව වැය වන මුදල - රුපියල් 6,000.00
(ආ)

(i)

එක් එක් විදුලි වැෙටහි දුර පමාණය ඇමුණුෙමහි
දැක්ෙව්. ඇමුණුම සභාගත* කරමි.
සමස්ත දිග පමාණය කිෙලෝමීටර් 1,559කි.
2013 වර්ෂෙය් ආරම්භ කර ඇති විදුලි වැෙටහි
සමස්ත දුර කිෙලෝමීටර් 715ක් වන අතර, සියයට
80ක් දැනට ඉදි කර අවසන් කර ඇත. ඉතිරි
පමාණය ඉදි කරමින් පවතිනු ඇත.

(iii)

අලි මිනිස් ගැටුම ෙහේතුෙවන් අහිමි වූ ජීවිත හානි,
ෙද්පළ හා වන අලි මරණ සංඛ ාව

ඔව්.

ඒ සඳහා විකල්ප කමෙව්දයක් ෙලස ෙමම වසර සිට
කියාත්මක කිරීම සඳහා වන අලි කළමනාකරණ
සැලැස්මක් සකස් කර ඇත.;
දැනට ඉදි කර ඇති විදුලි වැටවලට අමතරව විදුලි
වැට කි.මී. 3000ක් පමණ ඉදි කිරීම.;
වන අලින්ෙග් වාසස්ථාන හා සංකමණික මාර්ග
හඳුනා ෙගන ඒවා සංරක්ෂණය කිරීම;
ඉදි කරනු ලබන විදුලි වැටට අමතරව එම වැට
මාර්ගෙය්දී ෛජව වැට ෙලස හණ වැවීම, තල්
වැවීම මඟින් ෛජව වැට ඉදි කිරීමට සැලසුම් කර
ඇත. ෙම් සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් හා විවිධ
පරිසර සංවිධානවල සහාය ලබා ගනු ලැෙබ්;
වනජීවී සුෙපෝෂණ කටයුතු.;
අලි මිනිස් ගැටුම පවතින පෙද්ශවල දිස්තික්
ෙල්කම්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් හා ආරක්ෂක අංශ
සාමාජිකයින් ෙමන්ම ෙවනත් ආයතනවලද සහාය
ලබා ගැනීම;
ජනතාව දැනුවත් කිරීම.

පසු ගිය වසර 05 තුළ (2009-2013) ඉදි කර ඇති
විදුලි වැට සංඛ ාව 61කි.
2013 වර්ෂෙය් ආරම්භ කර ඉදි කරමින් පවතින
වැටවල් සංඛ ාව 16කි.

(ii)

ආරක්ෂක වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදා තිබියදීත් වන
අලින්ෙග් ජීවිත හානි, මිනිස් ජීවිත හානි හා
ෙද්ෙපොළ හානි සිදුවීමට ෙහේතු.
විදුලි වැෙටන් පිටත වන අලින්ට රැඳී සිටිය හැකි
වනාන්තර පිහිටා තිබීම. (කුරුණෑගල, පුත්තලම)

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා (වනජීවී
සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி
வனசீவராசிகள் வளப் ேப ைக அைமச்சர்)

පසු ගිය වර්ෂවල වන්දි ෙවනුෙවන් වැය කර ඇති
මුදල

(ඉ)

අදාළ ෙනොෙව්.

පාර්ලිෙම්න්තුව

639
[ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා]

* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் :
Annex tabled:
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පාර්ලිෙම්න්තුව

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, පුළුවන් නම් අතුරු පශ්න ෙදකකට සීමා
කරන්න.

644

කිරීෙම් වග කීම භාර ගන්න ෙකෙනක් ඉන්නවා ද කියලා අප
දැනට ෙසොයා බලමින් සිටිනවා. එෙහම ෙකෙනක් ලැබුණාම අපි
ඒක පටන් ගන්නවා. ඒ ෙවන තුරු අප විදුලි වැට ෙයොදනවා. ජීව
වැට ෙදවනුව කරන කාරණාවක්.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා
ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

අතුරු පශ්න ෙදකයි අහන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි.
පළමුවැනි අතුරු පශ්නය වශෙයන් මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන්
අහන්න කැමැතියි, තමුන්නාන්ෙසේ ඔය අලුතින් ඉදි කරන හණ
වැට ඉදි කරලා ඉවර කරන්ෙන් ෙකොයි කාලෙය් ද කියලා.
ඇමතිතුමා අලුතින් හණ වැටක් ඉදිරිපත් කරනවා කිව්වා.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි දැනට පැක්ටිකල් ඇක්ෂන්
ආයතනය සමඟ තල් වැට ඉදි කරන්න කටයුතු ෙයොදලා
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, හණ වැට වාෙග් ජීව වැටක්
නඩත්තු කිරීම ඉතා අපහසුයි. ඒ නිසා රජය ඒක භාර ගන්න
කැමැති නැහැ. කවුරු හරි ආෙයෝජනය කරන්න ඉන්නවා නම් ඒ
අය සමඟ තමයි අප ඒ කටයුත්ත කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන්.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, මම වැඩිය අතුරු පශ්න අහන්ෙන්
නැහැ. එතුමා කියනවා හණ වැට හදන්න ෙයෝජනා කර තිෙබනවා
කියලා. නමුත් එතුමාම දැන් කිව්වා රජය එය භාර ගන්ෙන් නැහැ
කියලා. ඉතින්, අපටද ෙම් අලින්ට හණ වැට ගහන එක භාර
ගන්න කියන්ෙන්?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, හණ කර්මාන්තය සඳහා යම්කිසි, -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු හැරිසන් මන්තීතුමා අතුරු පශ්නය
අහනතුරු ඉන්න. ඔබතුමා දැන් පිළිතුරු ෙදන්ෙන් පශ්නයකටද,
නැත්නම් නිකම්ද?

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා කියන්න යන්ෙන් හණ වැට
ගැන.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ආ! හණ වැට ගැන. ෙහොඳයි, කියන්න.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, හණ කර්මාන්තය සඳහා යම්කිසි
ආෙයෝජකෙයක් ඉන්නවා ද, ඒක නඩත්තු කිරීම සහ පරිපාලනය

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු ඇමතිතුමනි, වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත තුමා
හැටියට ඔබතුමාෙගන් මම ෙම් කාරණයත් දැන ගන්න කැමැතියි.
ෙම් බව අද පුවත් පත්වලත් පළ ෙවලා තිබුණා. දැන් කිඹුල්
හූෙනක් ලක්ෂ 12යි, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් හූනන්ට මිල
නියම කරන්ෙන් ගම්වල සිටින මිනිස්සු ෙනොෙවයි. එක්ෙකෝ ඒක
කරන්ෙන් වනජීවී අමාත ාංශෙය්ම ඉන්න නිලධාරින්. පසු ගිය
කාලවල ෙගම්බන්ට, කැරෙපොත්තන්ට මිල නියම කළා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමා කථාව නවත්වලා
අහන්ෙන් අලි හූෙනෝ ගැන ෙන්.

පශ්නය

අහන්න.

ඔබතුමා

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ඇමතිතුමා ෙම් ගැන ගන්න පියවර ෙමොකක්ද? ෙමෙහම
ගිෙයොත් රෙට් එක සෙතක්වත් ඉතුරු වන්ෙන් නැහැ.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ
පවතින ජාන මංෙකොල්ලය අද එළිපිට සිදුවන තත්ත්වයක්
තිෙබනවා. අෙප් අමාත ාංශෙය් සිටින සීමිත ෙසේවක සංඛ ාව
එයට බරපතළ ෙලස මැදිහත් ෙවලා කියා කරනවා. ෙම් රෙට්
භූමිෙයන් 1/14ක් මහ මුහුද, ෙකොරල් පර හා ෙතත් බිම් හයක්
තිෙබනවා. එම නිසා අපි දැවැන්ත මැදිහත් වීමක් ෙම්වා
කරනවා.
අප
ෙම්වා
අල්ලනවා,
ගරු
ෙවනුෙවන්
කථානායකතුමනි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එළිපිට කරන්ෙන් බය නැති නිසා ෙන්.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ෙමොකක්ද ගරු කථානායකතුමනි?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එළිපිට කරනවා කියලා දැන් ඔබතුමා කිව්වා ෙන්. ඒ
කියන්ෙන් නීතිය නැති ෙවලා ද, එෙහම නැත්නම්,-

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. එළිපිට කරනවා කිව්ෙව් දැන්
ෙම් ෙද්වල් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා කියන එකයි. හැරිසන්
මන්තීතුමනි, හූනා ලක්ෂ 12ක් වටිනවා නම් ඔබතුමා කීයක් වටියි
ද?
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ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

தனி அறிவித்தல்

පශ්න අංක 14-3153/'12 - (1), ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

"ඕෙග්ම්" ෙලොතරැයිය

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

"ஒேகம்" ெலாத்தர்

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I ask Question No. 14.

"OGAME" LOTTERY

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில், வாணிப
அ வல்கள் அைமச்சர்)

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and
Commerce)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මා
සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

ல வினா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 15-3589/'13 - (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙමම පශ්නය ඇසීමට අවස්ථාව
ලබා දීම පිළිබඳව මා ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ආණ්ඩුව විසින් ඔන්ලයින් ෙලොතරැයියක් ඇරඹීමට අවසර දීමට
යන්ෙන්ය කියන පුවත ෙහේතුෙවන් මහජනතාව තුළ ඇති වී
තිෙබන ආන්ෙදෝලනාත්මක තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාෙව්
අවධානය ෙයොමු කරනු කැමැත්ෙතමි.
අප රෙට් ෙලොතරැයි පවත්වනු ලබන ආයතන ෙදකක් ෙව්. ඒ
1963 අංක 11 දරන මුදල් පනතින් ආරම්භ වූ දැනට වසර 50ක්
පමණ වන ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය හා වසර 30කට ෙපර
ආරම්භ කළ සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලයයි. ෙම් ආයතන
ෙදකම මුදල් අමාත වරයා යටෙත් මුදල් අමාත ාංශෙයන් පාලනය
ෙව්.

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා (ආෙයෝජන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ைபசர்
அைமச்சர்)

ஸ்தபா -

தலீட்

පවර්ධන

ஊக்குவிப்

பிரதி

(The Hon. Faiszer Musthapha - Deputy Minister of
Investment Promotion)

ගරු කථානායකතුමනි, ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මාසයක් කල්
ඉල්ලා සිටිනවා.

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 8 - 4310/'13- (1), ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මන්තීතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් ෙලොතරැයි අෙළවිෙය් ආදායමින්
විශාල මුදලක් ෙවන් කරනුෙය් රෙට් සමස්ත සංවර්ධන කියාවලිය
සඳහා ඒකාබද්ධ අරමුදලට ය. සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය්
ආදායමින් විශාල මුදලක් මහෙපොල ශිෂ ත්ව අරමුදලට හා විවිධ
සමාජ සුබසාධන කටයුතු සඳහා ජනාධිපති අරමුදලට බැර ෙකෙර්.
2003.01.21 වන දින එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය විසින්
Online ෙලොතරැයියක් ආරම්භ කෙළේය. ජාතික ෙලොතරැයි
මණ්ඩලය සමඟ ගිවිසුමකට එළඹ, එහි නම භාවිත කර ජාතික
ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් මිලියන 8000ක් ෙයොදවමින් ඇරඹි ෙමම
ෙලොතරැයිය කිසිදු විනිවිදභාවයකින් ෙතොරවූවක් විය. ෙමය රටටද
මහත් ව සනකාරි ෙලොතරැයියක් බවට ජනතා විෙරෝධතා තුළින්
පැහැදිලි වූෙයන් අදාළ සමාගම පාඩු ලබන සමාගමක් ෙලස
සලකා වසා දමන ලදී.
Online ෙලොතරැයිය ෙහේතුෙකොටෙගන සිදු වූ මුදල් පාඩු හා
අකමිකතා ෙමෙසේය :
01.

ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලයට මිලියන 8000කට ෙනොඅඩු
පාඩුවක් සිදු වීම.

02.

ආදායම් බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ලබා දිය යුතු මිලියන
37.5ක මුදල ෙනොෙගවීම.

03.

ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත මැෂින් 500ක් ෙගන්වීම
ෙවනුෙවන් ෙගවීමට ඇති වටිනාකමින් සියයට 15ක බද්ද
ෙනොෙගවීම.

04.

පිහිටුවනු ලබන සමාගම සඳහා බඳවා ගත් ෙසේවකයන්
ඉවත් කිරීම ෙවනුෙවන් ලබා දී ඇති උසාවි නිෙයෝගයකට
අනුව මුදල් ෙනොෙගවීම.

05.

විදුලි සංෙද්ශ නියාමන ෙකොමිෂන් සභාව - TRC - සඳහා
ෙගවිය යුතු ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 123000 මුදල
ෙනොෙගවීම.

06.

රාජ සහ පුද්ගලික ආයතන කිහිපයකට ෙගවීමට තිබූ
මුදල් ෙනොෙගවීම.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුරු
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.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ෙම් නිසා තමයි ඒ online ෙලොතරැයිය අවසන් වුෙණ්, ගරු
කථානායකතුමනි.
විෙද්ශීය ආයතනයක් අප රෙට් ෙලොතරැයි ක්ෙෂේතය ගිල
ගැනීමට පැමිණ කරන ලද ව සනය එෙසේ ෙවද්දී දැන්
තවත් ෙපෞද්ගලික ආයතනයක් කිසිදු විනිවිදභාවයකින්
ෙතොරව ෙලොතරැයියක් ඇරඹීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇත.
මැෙල්සියාව සහ ෙජෝර්ජියාව යන රටවල සම්බන්ධතාවක්
ඇතිව "ඕෂනික් ෙග්ම් ෙපෞද්ගලික සමාගම" නම් ආයතනය
විසින් ෙමම නව ෙලොතරැයිය ආරම්භ කිරීමට සියලු කටයුතු
සූදානම් කර ඇති අතර, අදාළ ආයතනය අංක 46/46,
ෙදවන මහල, ගීන් ලංකා ටවර්ස්, නවම් මාවත, ෙකොළඹ 2
යන ලිපිනෙයහි පිහිටුවා ව ාපාර කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.
ෙමම ෙලොතරැයිෙය් නම "ඕෙග්ම්" නම් ෙව්.
උක්ත ෙලොතරැයිය කැසිෙනෝ හා සමාන සූදු ගණයට
ඇතුළත් වන ෙලොතරැයියක් වන අතර, එම ෙලොතරැයිය
පිළිබඳව මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත ාංශයට ෙහෝ
ෙවනත් කිසිම විද්වත් ආයතනයකට නිරීක්ෂණ වාර්තා
ලබා ෙගන ෙනොමැත. ෙමම ෙලොතරැයිය ආරම්භ කළෙහොත්
අෙප් රෙට් තරුණ සමාජය ඇතුළු ජනතාව මහා සූදුවකට
ඇබ්බැහි වීමට ඉඩ ඇති අතර අවසානෙය් ෙමය මහා
ෙඛ්දවාචකයක් වනු ඇත.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත න්තර මූල
සහෙයෝගිතා අමාත සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ
கம - சர்வேதச நிதிய
கூட் ைணப்
அைமச்ச ம்
நிதி,
திட்டமிடல்
பிரதி
அைமச்ச ம்)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of
International Monetary Co-operation and Deputy Minister
of Finance and Planning)

ගරු කථානායකතුමනි, අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ඉදිරිපත්
කළ පශ්නවලින් ෙකොටසකට මා පිළිතුරු ෙදන අතර, ඉතිරි
ෙකොටසට සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවෙළඳ අමාත තුමා පිළිතුරු
ඉදිරිපත් කරනු ඇති.
ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කළ පසු බිම සම්පූර්ණෙයන්
නිවැරැදියි. ඔන්ලයින් ෙලොතරැයිය මුලින්ම ආරම්භ කෙළේ අෙප්
ගරු විරුද්ධ පක්ෂ නායකතුමා අගමැති වශෙයන් සිටි කාලෙය්දීයි.
01.

ෙමම ව ාපාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා අනුමැතිය දී ඇත්ෙත්
කවුරුන්ද? ෙමම ව ාපාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා අනුමැතිය
දීෙමන් බලාෙපොෙරොත්තු වූෙය් කුමන අභිපායක්ද?

(ii)

ලාංකික හවුල්කරුවන් ෙව්ද? සභාපතිතුමා ඇතුළු අධ ක්ෂ
මණ්ඩලෙය් නම් සහ ෙතොරතුරු කවෙර්ද?

ඒ කාලෙය් ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් කරන ලද
මූලික තැන්පතුව ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 05කි.
ෙමහි රුපියල් වටිනාකම මිලියන 490කි. එයට අමතරව
ෙමය ආරම්භ කරන කාලෙය් ෙලොතරැයි මණ්ඩලය විසින්
රුපියල් මිලියන 200ක දිගු කාලීන ණයක් ලබා දී ඇත.
මීට අමතරව ෙලොතරැයි මණ්ඩලයට ෙලොතරැයි බලපතය
ලබා දීම ෙවනුෙවන් ඔන්ලයින් ආයතනය ආරම්භ කළ
Norsk Tipping සමාගම විසින් -ඒ කියන්ෙන් ඒ කාලෙය්
හිතවත්ව වැඩ කළ ෙනෝර්ෙව් රෙට් ආයතනයක් තමයි
ඉදිරිපත් වුෙණ්- ෙගවිය යුතු ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන
තුනක් -රුපියල් මිලියන 300ක්- ෙවනුෙවන් ගරු විරුද්ධ
පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා අගමැතිව හිටපු කාලෙය් ඊට අදාළ
ඇමතිවරයා එක්ක ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලයට
ඔන්ලයින් සමාගෙම් ෙකොටස් නිකුත් කරන ලදී. ෙම් අනුව
ෙකොටස් නිකුතුෙව් වටිනාකම රුපියල් මිලියන 790ක් ද
දිගුකාලීන ණය මුදෙල් වටිනාකම රුපියල් මිලියන 200ක්
වශෙයන් මණ්ඩලයට අහිමි වූ මුළු මුදල් පමාණය රුපියල්
මිලියන 990කි.

ෙමම තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලු සඳහා අදාළ
අමාත වරයා ෙමම ගරු සභාවට පිළිතුරු සපයනු ඇතැයි
අෙප්ක්ෂා කරමි.
(i)
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(iii) ඒ සඳහා මුදල් ආෙයෝජනය කරනුෙය් කවුරුන්ද?
ආෙයෝජනය කරන ලද මුළු මුදල කවෙර්ද? කුමන
බැංකුවක තැන්පත් කර තිෙබ් ද?

02.

(iv) ව ාපාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු
කමෙව්දය සිදු කර ඇද්ද? එෙසේ නම් ඒ පිළිබඳව සම්පූර්ණ
විස්තර. සම්පූර්ණ විස්තරයක් සභාගත කළාට කමක් නැහැ.
සම්පූර්ණ විස්තරයක් සභාගත කරන්න.

සූදු සහ තරග බදු - Betting and Gaming Levy වශෙයන් ඔන්ලයින් සමාගම විසින් ෙගවිය යුතුව තිබූ
රුපියල් මිලියන 37.5ක මුදල ඔන්ලයින් සමාගම විසින්
ෙගවා තිබුෙණ් නැහැ.

03.

ඔන්ලයින් සමාගම විසින් ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත
ෙලොතරැයි මැෂින් 500ක් 2.5ක පතිශතයකට නිදහස් කර
තිබුණු අතර, ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පසුව ෙමම
මැෂින්, 16ක පතිශතයකට නිදහස් කළ යුතුව තිබූ බව
සඳහන් කරමින් විමර්ශනයක් පවත්වන ලදී.

04.

සියලුම ෙසේවකයින් ෙවනුෙවන් වන්දියක් ෙගවූ අතර,
කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමඟ සාකච්ඡා කර ගත් පරිදි
සියලුම ෙසේවකයින් ෙවනුෙවන්
උපරිමය රුපියල්
100,000/-කට යටත්ව වන්දියක් ෙගවන ලදී.
ඒ
ෙවනුෙවන් ෙගවූ මුළු මුදල රුපියල් 2,917,500කි.

05.

විදුලි සංෙද්ශන නියාමක ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ෙමයට
අදාළ බලපතය ලබා දී ෙනොතිබුණු බැවින් transmitter සහ
antenna එකක් ෙර්ගුව යටෙත් නිදහස් කර ෙගන
ෙනොතිබුණි.

06.

ෙම් ෙවනුෙවන් පියංකර නානායක්කාර නැමැති
ඈවරකරුවකු පත් කර ෙමම ඈවර කිරීම නීතිමය
ආකාරෙයන් සිදු කළ අතර, ගැසට් පතයක් මගින්
ඔන්ලයින් සමාගම ඈවර කිරීම ෙවනුෙවන් නිෙව්දනයක්
පළ කර, අදාළ සියලුම පර්ශ්වයන්ට හිමි විය යුතු මුදල්
දැනුම් දීමට කාලයක් දුන් අතර, ඔවුන් ලබා දුන්
ෙතොරතරු අනුව, ඈවරකරු විසින් මුදල් ෙගවා ඈවර
කිරීමට පියවර ගන්නා ලදී. ඒකයි ඔන්ලයින් ඉතිහාසය.

(v)

ෙමම ෙලොතරැයිය පවත්වා ෙගන යෑෙම් කමෙව්දය
කුමක්ද? ෙමවැනි ෙලොතරැයියක් පිළිගත හැකි වාර්තා ලැබී
ඇද්ද?

(vi)

ෙම් සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දී ඇද්ද? ඒ ෙකදිනකද?
ලබා දී ඇත්ෙත් කවුරුන්ෙග් නිර්ෙද්ශ මත ද?

(vii) ෙමම ෙලොතරැයිය ස්ථාපිත කිරීෙමන් රජයට ලැෙබන මූල
පතිපාදන කවෙර්ද? ෙමවැනි ෙලොතරැයියක් පවත්වා ෙගන
යෑමට අවශ තාවක් ඇත්නම් රාජ ෙලොතරැයි මණ්ඩල
ෙදක මඟින් පවත්වා ෙගන යෑමට හැකියාවක් නැද්ද? අදාළ
ආයතන ෙදකට හැකියාවක් ෙනොමැති නම් ඒ මන්ද?
(viii) ෙමමඟින් මහ ජනතාවට වංචාවක් කළ හැකි ද? ෙනොමැති
නම් ලබා ෙදන ෙපොෙරොන්දුව කුමක්ද? ෙලොතරැයි පිළිබඳව
රජෙය් පතිපත්තිය කුමක්ද? තවත් ෙමවැනි ෙලොතරැයි
පැවැත්වීම සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශයට තවත් ඉඩකඩ ලබා
ෙදන්ෙන් ද? එෙසේ ෙනොමැති නම් ෙමම ආයතනයට
පමණක් ලබා දී ඇත්ෙත් ඇයි ද?
ඉහත කාරණා පිළිබඳව ගරු අමාත තුමා විසින් ෙම් ගරු
සභාව දැනුවත් කරනු ඇතැයි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි.
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එතුමා කිව්ව ෙදය මම සම්පූර්ණෙයන්ම සනාථ කරනවා.
ෙම් නව ෙයෝජනාව ඇත්ත වශෙයන්ම මහ ෙපොළ භාරකාර
අරමුදල හරහා තමයි කරන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව සම්පූර්ණ
විස්තරයක් මෙග් හිතවත් ගරු සමුපකාර හා අභ න්තර
ෙවළඳ අමාත තුමා විසින් ඉදිරිපත් කරනවා ඇති.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා (සමූපකාර හා අභ න්තර
ෙවළඳ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்
வர்த்தக அைமச்சர்)

- கூட் ற , உள்நாட்

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Co-operatives
and Internal Trade)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක
මන්තීතුමා- ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් නව නායකතුමා- පශ්න
අටක් පමණ අසා තිෙබනවා. එහි පළමුවන පශ්නයට පිළිතුර
ෙමෙසේයි.
(i)

.මහෙපොළ ෙලොතරැයිය පැවැත්වීම සඳහා 1981 අංක 66
දරන මහෙපොළ උසස් අධ ාපන ශිෂ ත්ව භාර අරමුදල
පනෙත් 6.2(ඇ) අනුව බලය පවරා ඇත. අරමුදල් රැස් කර
ගන්න ෙලොතරැයි පවත්වන්න පුළුවන් කියලා පනෙත්
දැක්ෙවනවා.
අරමුදෙලහි අරමුණු වැඩිදුරටත් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා
මුදල් එක්රැස් කිරීම පිණිස ආණ්ඩුෙව් අනුමැතිය ඇතිව
ෙලොතරැයි පැවැත්වීම. ගරු කථානායකතුමනි, පනෙත්
එෙහම තිබුණාට මහෙපොළට විතරක් තනිවම ෙලොතරැයි
පවත්වන්න බැහැ. ආණ්ඩුෙව් අනුමැතිය අනිවාර්යෙයන්ම
අවශ ෙවනවා.
ෙමහි අරමුණ වූෙය් මහෙපොළ ශිෂ ත්ව අරමුදල තර කිරීම
මඟින් කුසලතා ඇති සහ ආර්ථික ආධාර අවශ තා ඇති දූ
දරුවන්ට උසස් අධ ාපනය සඳහා ශිෂ ත්ව සැපයීම සඳහා
පනෙත් ඇති අරමුණ ඉටු කිරීමයි.
1981දී මහෙපොළ උසස් අධ ාපන ෙලොතරැයිය ආරම්භ කර
ඇත. පළමුවන ෙලොතරැයිය 1981 ජනවාරි 12 වන දින
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි හිටපු ඇමතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන්
බණ්ඩාරෙවල වාර්ෂික මහ ෙපොෙළේදී දිනුම් ඇදීම සිදු කර
ඇත. ෙම් ෙලොතරැයිය එතුමාෙග් නිර්මාණයක්.
මහෙපොළ මංගත ෙලොතරැයිය මඟින් ලැෙබන මුදලින්
උසස් අධ ාපනය ලබන ආධාර අවශ තා ඇති දූ දරුවන්
වැඩි පමාණයකට ශිෂ ත්ව ලබා දීමටත්, ලබා ෙදන
ශිෂ ත්ව වාරික මුදල හැකියාව අනුව වැඩි කිරීමටත්
හැකිවනු ඇත.
2010 වර්ෂෙය්දී විශ්වවිද ාල ශිෂ ශිෂ ාවන් දස දහසකට
මහෙපොළ ශිෂ ත්වය ලබා දී තිෙබනවා. 2011 දී මහෙපොළ
ශිෂ ත්වලාභීන්ෙග් සංඛ ාව තවත් 300කින් වැඩි කර
තිෙබනවා. 2012 මහෙපොළ ශිෂ ත්වලාභීන්ෙග් සංඛ ාව
තවත් 1,000කින් වැඩි කර තිෙබනවා. ලබන වර්ෂෙය්දී
මහෙපොළ ශිෂ ත්වලාභීන්ෙග් සංඛ ාව 2,200කින් වැඩි
කිරීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් අපිට උපෙදස් ලැබිලා
තිෙබනවා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මුදල වැඩි කරනවා ද?

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

මම එතැනටත් එනවා. 2004 සිට 2012 දක්වා 2,900කින්
ශිෂ ත්වලාභීන්ෙග් සංඛ ාව වැඩි කර තිෙබනවා. සියයට 30කින්
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වැඩි කර තිෙබනවා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය
යටෙත්.
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමා ඇහුවා, මුදල වැඩි
කරනවා ද කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් උත්තරීතර
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මන්තීතුමාත් පශ්න
කිහිපයක් ඇහුවා, මහෙපොළ ශිෂ ත්ව මුදල වැඩි කරන්ෙන්
නැත්ෙත් ඇයි කියලා. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා ඇහුවා,
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි ඇමතිතුමන්ලාෙග් කාලෙය් තිබුණා වාෙග් ෙම්
ෙලොතරැයිෙයන් ආදායම් උපයා ගන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියලා.
COPE කමිටුෙව්දී, -මම හිතන්ෙන් ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ
මන්තීතුමා තමයි සභාපතිවරයා විධියට හිටිෙය්- වහාම සියයට
100කින් වැඩි කරන්න, ෙම් තිෙබන පනත අනුව කියා කරන්න
කියලා වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාර්තා සියල්ලම අපි ළඟ
තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඊටත් වැඩිය ෙම් විශ්වවිද ාලවල සිටින
දූ දරුෙවෝ ටික පාරට බස්සන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවමින්
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි කම කමෙයන් ෙම් මහෙපොළ ශිෂ ාධාර
ලබා ෙදන්න කියලා මහා සංගමෙයන් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කෙළේ. ෙම්
තිෙබන්ෙන් සටන් පාඨ. "පාඨමාලා කාලය අඩු කරනු., "මහෙපොළ
දීමනා වැඩි කරනු.", "දින 34ක් ගියත් ෙප්රාෙදනිය සරසවි සිසු
සත ගහය පිළිබඳ තවම උත්තර නැහැ." ඒවායින් කියන්ෙන්ත්
මහෙපොළ ශිෂ ාධාර මුදල වැඩි කරන්නය කියලායි. ගරු දුෙන්ෂ්
ගන්කන්ද මන්තීතුමා කියන්ෙන්ත් ඒකයි. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා
මන්තීතුමා කියන්ෙන්ත් ඒකයි. ගරු අනුර කුමාර දිසානායක
මන්තීතුමා කියන්ෙන්ත් වහාම එය වැඩි කරන්න කියලායි.
ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා -එවකට හිටපු වාණිජ සහ
පාරිෙභෝගික කටයුතු අමාත වරයා- දන්නවා, 2003 දී ෙපොලී
අනුපාතය ෙගොඩක් අඩු වුණු බව. අවශ කරන වියදම දරන්නට
අරමුදෙල් මුදල් මදි වුණා. ඒ නිසා එදා ඒ තීන්දුව ගත්තා. දැනුත්
සියයට 8ට, 9ට, 10ට, 11ට බැහැලා. ආදායම් උපයා ගන්නට බැහැ.
විපක්ෂයට සම්බන්ධ සමහර ආයතන දැන් කරන්න හදන්ෙන්
ෙමොකක්ද? දරුවන්ව පාරට බස්සලා මහා විනාශයක් කරන්නයි
හදන්ෙන්. දැන් ෙනොෙවයි අපි ෙම් ගැන තීන්දුව ගත්ෙත්, 2011 දීයි.
මම ඒ ගැනත් කියන්නම්.
පසු ගිය දා අන්තර් විශ්වවිද ාල ශිෂ බලමණ්ඩලය විසින්
මහෙපොළ ශිෂ ත්වලාභීන්ට ලබා ෙදන ශිෂ ත්ව මුදල වැඩි කර
ෙදන ෙලසට ද සටන් පාඨයක් ෙගන තිබුණි. මහෙපොළ ශිෂ ත්ව
ආධාර මුදල් ලබා දීමටත්, ශිෂ ත්ව මුදල වැඩි කර ගැනීමටත් අප
අරමුදල තර කර ගත යුතු ෙවනවා. එම නිසා මහෙපොළ උසස්
අධ ාපන ශිෂ ත්ව භාර අරමුදල් පනත පකාරව අරමුදල තර කර
ගැනීමට අවශ කටයුතු සම්පාදනය කළ යුතු ෙවනවා.
ෙමම ෙලොතරැයිය සඳහා මහෙපොළ භාරකාර අරමුදෙලන් කිසිදු
ආෙයෝජනයක් සිදු ෙනොකර, ෙකටිෙයන් කිව්ෙවොත් මහෙපොළ
භාරකාර අරමුදෙලන් ශත පහක්වත් වියදම් ෙනොකර අදාළ සමාගම
-ඕෂනික් ෙග්ම්ස් සමාගම- විසින් ෙලොතරැයි අෙළවිෙයන් ලබා
ෙදන මුදල් හරහා මහෙපොළ භාරකාර අරමුදල ශක්තිමත් කරනු
ලබනවා. ෙමහිදී අරමුදෙලහි මුදල් භාවිත ෙනොකරන බව ඉතාමත්
වගකීෙමන් පකාශ කරනවා.
මහෙපොළ උසස් අධ ාපන ශිෂ ත්ව භාර අරමුදල පනත
පකාරව ලබා දී ඇති බලය මත මහෙපොළ ෙලොතරැයිය නැවත
ආරම්භ කිරීමට විවෘත පසම්පාදන කියාවලිය, -procurement යටෙත් තරගකාරිත්වෙයන් ෙතෝරා ගත් ඕෂනික් ෙග්ම්ස්
(ෙපෞද්ගලික) සීමිත සමාගම ෙවත ගිවිසුමක් මඟින් මහෙපොළ
ෙලොතරැයිය නැවත ආරම්භ කිරීමට අවසර ලබා දී තිෙබනවා.
මතක තබා ගන්න, ඔවුන් ෙමම ගිවිසුමට අනුව ෙලොතරැයිය
ආරම්භ කිරීමටත් ෙපර රුපියල් මිලියන 100ක් -රුපියල් ලක්ෂ
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

1,000ක්- මහෙපොළ ශිෂ ත්ව භාර අරමුදල ෙවත ලබා දී තිෙබන
බව. අරමුදලින් තඹ ශතයක්වත් වියදම් ෙනොකර ෙමෙලස අරමුදල
තර කර ගැනීමට හැකි වී තිෙබනවා. නමුත් ඔවුන් ගිවිසුම් පකාරව
මහෙපොළ අරමුදලට මුදල් ලබාදිය යුතුයි.
ෙම් ලැබූ අත් දැකීම්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය Online ෙලොතරැයි
ෙදකක් ෙගනාවා. පාඩු ලැබූවා. එම නිසා අපි -භාරකාර මණ්ඩලයඉතාමත් පරිස්සෙමන් ඒ අවශ කරන මුදල් ලබා ගැනීෙම් වැඩ
පිළිෙවළ කියාත්මක කරනවා, කිසිම ආෙයෝජනයක් ෙනොකර.
(ii).

ශී ලංකාෙව් ලියාපදිංචි ෙපෞද්ගලික සමාගමක් වන ඕෂනික්
ෙග්ම්ස් සමාගම ෙමම ෙලොතරැයිය මහෙපොළ ශිෂ ත්ව භාර
අරමුදල ෙවනුෙවන් කළමනාකරණය සහ ෙමෙහයුම් සිදු
කරනු ලබනවා.
ගරු
කථානායකතුමනි,
කිසිෙසේත්ම
ෙලොතරැයිය
ෙපෞද්ගලික අංශයට දීලා නැහැ; ෙදන්ෙනත් නැහැ.
ෙලොතරැයිෙය්
සම්පූර්ණ
අයිතිය
මහෙපොළ
භාරකාරත්වයටයි තිෙබන්ෙන්; රජයටයි තිෙබන්ෙන්.
ෙමය (ෙපෞද්ගලික) සීමිත සමාගමක්. ෙම්ක ලංකාෙව්
සමාගමක්. විෙද්ශීය හවුල්කරුවන්ෙග් සහාය තිෙබනවා.
ෙමම සමාගමට ලබා දී ඇත්ෙත් කළමනාකාරීත්වය සහ
ෙමෙහයුම් පවත්වා අපට අරමුදල් ලබා දීමටයි.

(Mr. Speaker)

ඉක්මනින් පිළිතුර කියවන්න.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

එතුමාට පිළිතුර දුන්නා ගරු කථානායකතුමනි. එතුමා කලබල
ෙවනවා, අලුත් නායකතුමා ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

තමුන්නාන්ෙසේත් එකට එක යනවා ෙන්.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

එෙහම ඉතින් යන්නත් ෙවනවා ගරු කථානායකතුමනි,
ආණ්ඩුවට මඩ ගහන හැටියට.
(iii)

එම සමාගම විසින් ව ාපාරය සඳහා සම්පූර්ණෙයන්
ආෙයෝජනය කළ යුතුයි. ෙමම ආෙයෝජනය සඳහා වගකීම
ඇත්ෙත් එම සමාගමටයි. ෙමම ෙලොතරැයිය පවත්වාෙගන
යාමට, මෘදුකාංග - software - සංවර්ධනය,
කළමනාකාරික්වය, ෙමෙහයුම් තාක්ෂණය, ෙමවලම්
භාවිතය, යන්ෙතෝපකරණ සවි කිරීම ඇතුළු සියලුම
වගවීම් ඔවුන් විසින් දැරිය යුතු ෙවනවා. ඔවුන් මහෙපොළ
ශිෂ ත්ව භාර අරමුදලට මුදල් ලබා දිය යුතුයි. ඔවුන්
ලංකාෙව් ලියාපදිංචි සමාගමක් ෙලස රජයට බදු ෙගවා
නීත නුකූලව කටයුතු කළ යුතුයි. ව ාපෘති වාර්තා අනුව
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 45ක් ආෙයෝජනය කිරීමට
අෙප්ක්ෂිතයි.

(iv)

මහෙපොළ ශිෂ ත්ව වැඩි කිරීම සඳහා වැඩි ආදායමක්
ඉපයීමට අරමුදල් සපයා ගැනීම සඳහා නව ආදායම් මාර්ග
ෙසවීමට කටයුතු කරන ෙලස දන්වා තිබුෙණ් 2007 මාර්තු
මස 06 වන දින පස් වරු 2.15ට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී රැස්
වුණු ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව මඟිනි.

එතුමා අහලා තිෙබනවා, ෙම් සමාගෙම් අධ ක්ෂ මණ්ඩලය
කවුද කියලා. ෙමහි සභාපති Titong King Sing. එතුමාෙග්
මැෙල්සියාෙව් ලිපිනය ෙමෙසේයි. Fifth Floor, Wijaya
International Medical Centre, No. 01, Jalan 215,
Section 51, Off Jalan Templer 46050, Petaling Jaya,
Salangor Darul Ehsan, Malaysia. එතුමාෙග් local
address එක, 8/b/7, Bristol Paradise Building, Bristol
Street, Colombo 01. තව අධ ක්ෂ ෙකෙනක් ඉන්නවා,
Mohommed Rizly Illiyaz, 10/20A, Lake Drive,
Colombo 08.
අෙප් වාර්තා අනුව ඇත්ත වශෙයන්ම - [බාධා කිරීමක්]

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මම ඇහුෙව් අධ ක්ෂ මණ්ඩලය ගැනයි.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

මම ෙම් කියන්ෙන් අපට ලැබී තිෙබන වාර්තා අනුවයි.
සමාගම් ෙරජිස්ටාර් ළඟට ගිහින් රුපියල් 500ක් තැන්පත් කළා
නම් ඒෙක් තිෙබන නම් ටික ඔක්ෙකොම ඔබතුමාට ගන්න පුළුවන්.
මට ෙවලාවක් තිබුෙණ් නැහැ, රුපියල් 500ක් තැන්පත් කරලා ඒ
විස්තර ගන්න. මම ඊෙය්ම අරමුදෙල් අයට නිෙයෝග කළා,
විස්තර මට ලබා ෙදන්නය කියා. ඒක තමයි මම කිව්ෙව්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

දැන් ඔබතුමාෙග් පිළිතුර අවසන්ද?

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.

ෙමහි දක්වා තිෙබනවා, මහෙපොළ ශිෂ ත්ව පමාණය
සියයට සියයකින් ඉහළ දැමීම සඳහා අවශ කටයුතු සිදු
කරන ෙලසට. ඒ සඳහා ෙමම ව ාපරයට ආරම්භ කරන ලද
කමෙව්දයන් ෙමෙසේය.
1981 අංක 66 දරන මහෙපොළ උසස් අධ ාපන ශිෂ ත්ව
භාර අරමුදල පනෙත් 6.2 (ඈ) වගන්තිය අනුව
ෙලොතරැයියක් ආරම්භ කිරීම සඳහා බලය ලබා දී ඇත.
2011.12.08 වන දා පැවති 53 වන භාරකාර මණ්ඩල
රැස්වීෙම්දී භාරකාර මණ්ඩලෙය් අනුමතිය ෙම් සඳහා හිමි
වී ඇත. 2012.08.10 වැනි දින නැවත පසිද්ධ පුවත් පත්
දැන්වීමක් මඟින් ආෙයෝජකයන්ෙග් කැමැත්ත පකාශ
කිරීෙම් ෙයෝජනා - EOI - Expression of Interest වලට ඉඩ
ලබා දී ඇත.
එම ෙයෝජනා ඇගැයීමට මහෙපොළ භාරකාර මණ්ඩලෙයන්
පස් ෙදෙනකුෙගන් යුත් කමිටුවක් පත් කර ඇත. ෙමම
ෙලොතරැයිය මඟින් වගකීමක් භාර ෙනොෙගන ඉහළ
ආදායමක් ලබා ගැනීෙම් පදනම මත පමණක් නැවත
ආරම්භ කිරීමට කමිටුව විසින් කරන ලද නිර්ෙද්ශයන්
2012.12.31 වන දින මහෙපොළ භාරකාර මණ්ඩලයට
ඉදිරිපත් කර අනුමතිය ලබා දී ඇත.
ඒ වාෙග්ම මුදල් අමාත ාංශෙය් සහ උසස් අධ ාපන
අමාත ාංශෙය් නිරීක්ෂණ පදනම් කර ගනිමින් සමුපකාර
හා අභ න්තර ෙවෙළඳ අමාත ාංශය මඟින් ඉදිරිපත් කරන
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ලද ෙමම අමාත මණ්ඩල පතිකාවට 2013.07.11 දින
අනුමතිය හිමි වී ඇත. ෙමය මනා පාරදෘශ භාවයක් හා
විධිමත්ව කරන ලද කියාදාමයකින් පසුව අදාළ සමාගම
සමඟ ගිවිසුමකට එළඹ ඇත. කැමැත්ත පළ කිරීෙම්
ෙයෝජනා- EOI.- කැඳවීෙමන් ආයතන හතරක පතිචාර
ඇගයීෙමන් පසු ඇගයීම් කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ අනුව වඩාත්ම
සාර්ථක ෙයෝජනාකරුට ෙලොතරැයිය පවත්වාෙගන යාම
සඳහා අවසරය පදානය කර ඇත.
-ෙම්ක ෙහොෙරන් කරපු ෙදයක් ෙනොෙවයි. පත්තරවල
දැම්මා. ගරු කථානායකතුමනි, කැබිනට් අනුමතිය ලැබුණු
ගමන් 07 වන මාසෙය්දී ෙම් සමාගමට අනුමතිය ලැබී
තිෙබනවාය කියා පසිද්ධ ජාතික පුවත්පත්වල පළ කළා.

(v)

ෙමය මංගත - online - ෙලොතරැයියකි. ෙමවැනි
ෙලොතරැයියක් ලංකාවට අලුත් නැහැ. මීට කලින්
ෙදවතාවක් ෙමය කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා
ෙම්ක අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. අප කෙළේ එය නැවත
ආරම්භ කිරීමක් විතරයි. දියුණු රටවල සාර්ථකව
කියාත්මක වන නූතන ෙලොතරැයි කමයකි. අංක මුදිත
ටිකට් පත් මඟින් මුහුණට මුහුණ ලා සිදු කරන ෙලොතරැයි
අෙලවිය ෙවනුවට ෙතොරතුරු තාක්ෂණික ෙමවලම් භාවිතා
ෙකෙරන ෙලොතරැයියකි. මහෙපොළ ශිෂ ත්ව අරමුදලට
ආධාර ලබා ගැනීම සඳහා 2003දීත් ෙමවැනි මංගත
ෙලොතරැයියක් ෙගනාවා.

ෙමම ෙලොතරැයිෙයන් මහෙපොළ ශිෂ ත්ව භාර අරමුදලට ලබා
ෙදන ශුද්ධ ලාභ ෙකොටස සියයට 10කටත් වඩා අඩු වූ බැවින් -බදු
ආදිය ගහලා ඉතිරි වුෙණ් සියයට 6යි.- එම මුදල සියයට 15 දක්වා
වැඩි කිරීමට සමාගම සමඟ පැවැති ෙක්වල් කිරීම ෙහේතුෙවන්
ඔවුන් ව ාපාරය 2007 දී වසා දැමුවා. දැන් එය නැවත වාරයක්
ආරම්භ කළා. ඇත්ත වශෙයන් ෙමය එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුව කාලෙය්යි ෙගනාෙව්. එදා ජනාධිපතිතුමිය සිටිෙය් එක
පැත්තක. ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය තිබුෙණ් ජනාධිපතිතුමිය
යටෙත්යි. ඒ හින්දා පශ්න ඇති ෙවලා තිබුණා. හැබැයි එය
කියාත්මක වුණා. එය කියාත්මක වුණාට පස්ෙසේ 2007 දී ෙක්වල්
කරන්න ගියා. මහෙපොළ ශිෂ ත්ව භාර අරමුදලට ලබා ෙදන
සියයට 10ක්ව තිබුණු ශුද්ධ ලාභ ෙකොටස බදු ආදිය නිසා සියයට
6ට අඩු වුණා. ඊට පස්ෙසේ එම පමාණය සියයට 15 කරන්න ගියා.
අනතුරුව ඔවුන් ව ාපාරය වසා දමා ගියා. ඒක තමයි ෙමහි
ඉතිහාසය. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පශ්නය අහලා තිබුෙණ්
ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් ෙලොතරැයිය ගැනයි. පාඩුවක් ෙවලා
තිෙබනවා කියලා ඔබතුමා කිව්ෙව් ඒ ගැනයි.
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කමය යටෙත් යන්තයක් තිෙබනවා,
තමන් කැමැති ෙනොම්මරය ෙතෝරා ගන්න පුළුවන්, එම ෙනොම්මරය
එම යන්තෙය් සටහන් කරනු ලබනවා, එම ෙනොම්මරය සටහන්
කරන ලද ටිකට් පතක් ලබා ෙදනවා. ෙමහි දිනුම් ඇදීම සජීවී
විකාශයක් ෙලස ෙගන එනවා. අෙනක් ෙලොතරැයි වාෙග්ම ෙමහි
දිනුම් ඇදීමත් සතිෙය් දවසක සජීවීව කරනු ලබනවා. ඒ හින්දා
ෙමහිදී වංචාවක් කරන්න බැහැ.
අද තාක්ෂණය දියුණුයි. මුළු ෙලෝකයම විශ්ව ගම්මානයක්
ෙවලා. අද අපි ගනුෙදනු කරන්ෙන් සයිබර් අවකාශය හරහායි. යල්
පැන ගිය ෙද් සමඟ ඉන්න බැහැ. සංවර්ධනය වන ෙකොට අපි
තාක්ෂණයට අනුව තව තවත් කියා කළ යුතුයි.
ගරු කථානායකතුමනි, මා තවත් කාරණයක් මතක් කරනවා.
Facebook ආදිය ගැන දැන් පශ්න තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි,
ඔබතුමන්ලා හිතුවා Facebook වහන්න යනවා කියලා. ෙම්වා අද
තිෙබන ෙද්වල්. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග්ත් Facebook
account එකක් තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට
ආධාරත් ඉල්ලනවා, ෙම් නව තාක්ෂණය හරහා.
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(vi) ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් නායකතුමා වන අෙප් අනුර
කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි, 6වන පශ්නය සඳහා පිළිතුර
-කැබිනට් තීරණ ආදිය ගැන- 4 වන පශ්නය යටෙත් දී ඇති
පිළිතුෙර් සඳහන් ෙවනවා.
(vii) ෙමම ෙලොතරැයිය ස්ථාපිත කිරීම මඟින් රජයට බදු මුදල්
හිමි වනවා. NBT එක යටෙත් 2 per cent හිමි වනවා. VAT
එක යටෙත් සියයට 12යි. ව ාපාරික සමාගම් බදු
තිෙබනවා. ඒ සියල්ල ෙගවන්න ඕනෑ. ඒ ඇෙරන්න, ෙමම
මංගත ෙලොතරැයිය මඟින් මහෙපොළ උසස් අධ ාපන
ශිෂ ත්ව භාර අරමුදලට අරමුදල් ලැෙබනවා. ෙමය ආරම්භ
කිරීමට පථම රුපියල් මිලියන 100ක් දැනටම ෙගවා
තිෙබනවා. එනම්, ෙපබරවාරි මාසෙය් 28වැනි දා රුපියල්
ලක්ෂ 1,000ක් ෙගවලා තිෙබනවා. ෙදවැනි වසෙර් රුපියල්
බිලියන භාගයයි. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 5,000යි.
තුන්වන වසෙර් රුපියල් ලක්ෂ 5,000යි. හතරවන වසෙර්
රුපියල් ලක්ෂ 5,000යි. පස්වන වසෙර් ඉඳන් රුපියල්
ලක්ෂ 10,000යි. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් බිලියනයක්. ඊට
පස්ෙසේ අපට සම්පූර්ණෙයන් අයිතිය තිෙබනවා ෙම්
ව ාපාරය ෙකොෙහොමද ෙකෙරන්ෙන් කියලා බලා
negotiate කරන්න. භාරකාර මණ්ඩලෙය් ඉන්න කාට
වුවත් එම පමාණය වැඩි කරගන්න අයිතිය තිෙබනවා. ඒ
හැම ෙදයකටම ඉඩ තියලා තමයි භාරකාර මණ්ඩලය ෙමය
ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්.
රජය මඟින් ෙහෝ මහෙපොළ ශිෂ ත්ව අරමුදලින් කිසිදු
ආෙයෝජනයකින් ෙතොරව මහෙපොළ අරමුදලට ෙමම මුදල්
ලැෙබනවා. ෙමමඟින් මහෙපොළ ශිෂ ත්ව ලාභින්ෙග් සංඛ ාව
සියයට 50කින් පමණ ආදායමට අනුගතව වැඩි කිරීමට හැකි වන
අතර, ශිෂ ාධාර ෙලස ලබා ෙදන ශිෂ ත්ව මුදල ද වැඩි කිරීම
පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් අනුව කියා කළ
හැකියි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙකොමිටියක් පත් කර තිෙබනවා.
එතුමා ඉදිරි මාස කීපය තුළදී මහෙපොළ ශිෂ ත්ව ආධාර වැඩි
කරන්න නියම කරාවි. මා හිතන්ෙන් 2004න් පස්ෙසේ තමයි වැඩිම
මහෙපොළ ශිෂ ත්ව ආධාර මුදල -රුපියල් 800ක්- ලබා දුන්ෙන්,
එක වර 500ක් සහ රුපියල් 300ක් වශෙයන්. එය ලබා දුන්ෙන්
අතිගරු ජනාධිපතිතුමායි. අපට ඒක අමතක කරන්න බැහැ. ඒ
වාෙග්ම සියයට 30කින් ශිෂ ාධාර වැඩි කරලා තිෙබනවා.
ෙමහිදී මහෙපොළ මංගත ෙලොතරැයිය ආරම්භ කිරීම සඳහා
ආෙයෝජකයන්ෙග් කැමැත්ත පකාශ කිරීෙම් ෙයෝජනා - EOI කැඳවූ අතර, රාජ ෙලොතරැයි මණ්ඩල ඒ සඳහා පතිචාර දක්වා
තිබුෙණ් නැහැ. ෙමහි දැන්වීම විවෘතව පුවත් පත්වලයි පළ ෙවලා
තිබුෙණ්. මා හිතන්ෙන් ෙලොතරැයි මණ්ඩලයට ෙම් සම්බන්ධෙයන්
අවකාශය නැහැ කියලායි. ඒක හින්දා තමයි ඔවුනුත් ෙම් ගැන
පිටතට දීලා තිෙබන්ෙන්. ඔවුන් අෙප් ෙටන්ඩර්වලට ආෙව් නැහැ.
මා හිතන්ෙන් ඒ තාක්ෂණ දැනුම ඔවුන්ට නැහැ.
(viii) ගරු කථානායාකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙමය ෙපෞද්ගලික
අංශයට දීලා නැහැ. අප ෙමහි කළමනාකරණය විතරයි දීලා
තිෙබන්ෙන්. රජය ෙමය කිසිෙසේත් ෙපෞද්ගලික අංශයට
දීලා නැහැ. ෙමයට කැබිනට් අනුමැතිය ඇතුළු සියලු ෙද්
තිෙබනවා.
මා විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න කැමැතියි ෙම්
සම්බන්ධෙයන් අප ඉතාම පෙරස්සෙමනුයි වැඩ කටයුතු
කරෙගන යන්ෙන් කියන කාරණය. ෙමය ෙම් රෙට්
ජනතාවට ෙහොඳ ෙදයක්; දරුවන්ට ෙහොඳ ෙදයක්.
පත්තරවල තිබුණා, ෙම්ක සූදුවක්, අවුරුදු 18න් පහළ අයට
ෙම් කීඩාව කරන්න දීලා තිෙබනවා කියලා. නැහැ, එෙහම
දීලා නැහැ. 2003 සූදුවක් ෙනොවුණා නම් ආණ්ඩුවක් මාරු
වුණා කියලා දැන් ෙකොෙහොමද සූදුවක් වන්ෙන්? ඒ
කියන්ෙන්, ෙමය සූදුවක් ෙනොෙවයි. අවුරුදු 16න් පහළ
කියන සීමාවයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව පනවා

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

තිබුෙණ්. අපි පැහැදිලිව කියනවා අවුරුදු 18න් පහළ කිසිම
ළමයකුට ෙම් කීඩාව කරන්න අප ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ
කියලා. ෙම් ගැන අපි ෙබොෙහෝ ෙසයින් ෙසොයා බලනවා.
අෙප් මහෙපොළ භාරකාරත්ව මණ්ඩලය ඉතාම
පෙරස්සෙමනුයි ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැඩ කටයුතු
කරන්ෙන්. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලාත් ඉල්ලුෙව්
මහෙපොළ ශිෂ ත්ව මුදල වැඩි කරන්න කියලායි.
සම්පූර්ණෙයන් පනත පකාරව තමයි ෙම් තීන්දු තීරණ
අරෙගන ෙම් වැඩ කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතාෙග් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කිරීමට ඉඩ ෙදනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු කථානායකතුමනි, මිලියන 500ක් ලබලා තිබුෙණ් නැහැ.
[බාධා කිරීමක්] අරෙගන තිබුෙණ් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ගරු රවි
කරුණානායක මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට ගරු කරලා කථා
කෙළේ. ෙද්ශපාලන වාසි ගන්න කථා කෙළේ නැහැ. ඔබතුමා ඉල්ලා
ෙගන කන්නයි හදන්ෙන්. එක රුපියලක්වත් ලැබිලා තිබුෙණ්
නැහැ. පළමුවැනි වතාවට තමයි ලක්ෂ 1000ක් මහෙපොළ
භාරකාරත්ව මණ්ඩලය ෙවනුෙවන් ලැබුෙණ්. ඒ නිසා ඔබතුමා
ඉල්ලා ෙගන කන්න හදන්න එපා. එෙහම ෙදයක් තිබුෙණ් නැහැ.
[බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පැහැදිලියි. ඇමතිවරයාෙග් පකාශනෙයන් පස්ෙසේ විවාදයකට
ඉඩ ෙදන්න බැහැ. ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

Sir, I rise to a point of Order.

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

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙමොකක්ද point of Order එක?

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාෙග්
පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු ඇමතිතුමා-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒකට point of Order එකක් ෙගෙනන්න බැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එතුමා මෙග් නම මතක් කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් මට පැහැදිලි
කරන්න අවශ යි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කාෙග් නමද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මෙග් නම.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමාට ෙගෞරවයක් හැටියට මිසක්-

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එතුමා කිව්ෙව් ජාතික ෙලොතරැයිය පිළිබඳ පශ්නය. සංවර්ධන
ෙලොතරැයිය ෙබොෙහොම ෙහොඳින් කටයුතු කරලා මිලියන 500ක්
ලබා ගත්තා. ඔබතුමාත් එතෙකොට අෙප් ආණ්ඩුෙව් හිටිෙය්.

තව පිළිතුරක් තිෙබන බව කියනවා. මට දැනුම් ෙදන්නත් ඕනෑ
පිළිතුරු ෙදනවා නම්. නැත්නම් මම ෙකොෙහොමද ෙමතැන ෙවලාව
එෙහම හදා ගන්ෙන්? දැන් මම ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා
මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න අවසර දුන්නා.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

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

අද එයට පිළිතුරු ෙදන්න කියලා මූලාසනෙයන් පකාශ කළා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමා සූදානම්ද, නැද්ද කියලා ෙමතැනට දැනුම් දීලා නැහැ.
කරුණාකර ඒ පිළිතුර ෙහට ෙදන්න.
දැන් ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාට මම ඒ
අවස්ථාව ෙදනවා.

හදිසි ෙපොදු වැදගත්කමක් ඇති ෙයෝජනාව
அவசர ெபா

க்கியத் வம்வாய்ந்த
விடயம்

MOTION ON URGENT PUBLIC IMPORTANCE

මත් දව තර්ජනය

ேபாைதப்ெபா ள் அச்சு த்தல்
DRUG THREAT

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 17 පකාර 2014
මාර්තු මස 19 වැනි බදාදා එනම් අද දින මා විසින් ඉදිරිපත් කිරීමට
අදහස් කරන පහත සඳහන් ෙයෝජනාව පහත සඳහන් පරිදි දැනුම්
ෙදමි:
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“රජයට මත් දව තර්ජනය මුලිනුපුටා දැමීෙම් හැකියාවක් ෙනොමැත. තවද
රජය විසින් මත්දව ව ාපාරෙය් නියැලී සිටින බවට සැක ෙකෙරන
පුද්ගලයන් හඳුනා ගැනීමට ෙනොහැකි බවද පකාශ කර ඇත. ෙමහි
පතිඵලයක් වශෙයන් ජාත න්තර මාධ
ශී ලංකාව මත්දව
ෙක්න්දස්ථානයක් වශෙයන් හඳුනා ෙගන ඇත. ෙමම තර්ජනය ඉවත්
කිරීමට- [බාධා කිරීමක්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමා කරුණාකර වාඩි ෙවන්න.
ෙමතැන එක් මන්තීවරෙයකුට පමණයි ෙම් ගරු සභාෙව් කථා
කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

658

තවද, පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා
රැස්වීෙම්දීම අද දින පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී
ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ෙයෝජනාව ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් විය යුතු
යැයි ද දැනටමත් තීරණයක් ෙගන ඇත.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 17(4) යටෙත් කවර ෙහෝ
එක් දිනකදී එවැනි ෙයෝජනා එකකට වැඩි ගණනක් සඳහා අවසර
ෙනොඉල්ලිය යුතුය. අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්
ෙයෝජනාව ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා විසින් ඉදිරිපත්
කිරීමට දැනටමත් මා විසින් අවසර ලබා දී ඇත.
ෙමම කරුණු සලකා බැලීෙමන් පසුව, ෙමකී ෙයෝජනාව අද
දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විවාද කිරීම සඳහා කරන ලද එම ඉල්ලීම
මා විසින් පතික්ෙෂේප කරන බව පකාශ කරමි.

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)
ෙමම තර්ජනය ඉවත් කිරීමට අවශ කටයුතු කිරීමට රජයට හැකියාවක්
ෙනොමැති බැවින් ශී ලංකාව තුළ මත් දව විෙරෝධී ව ාපාරයක් සැලසුම්
කරන ෙලස එක්සත් ජාතීන්ෙග් මත්දව හා අපරාධ කාර්යාලෙයන් ඉල්ලා
සිටිය යුතු ෙව්. තවද, ෙමම ව ාපාරය සාර්ථක වනු පිණිස ෙපොලීසිය,
ෙර්ගුව, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව බඳු නිෙයෝජිත ආයතන බලපෑම්වලින්
ෙතොරව කියාත්මක වීම අවශ වන අතර අධිකරණය ෙවත කිසිදු සෘජු
පීඩනයක් එල්ල ෙනොකළ යුතුය. එබැවින් ෙමම ආයතනවල ස්වාධීනත්වය
තහවුරු කරනු පිණිස දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය
බලාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන්න.”

ෙමයයි මෙග් ෙයෝජනාව.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. මෙග් තීරණය මම දැන් දැනුම් ෙදන්නම්. අද දින
ෙපරවරුෙව් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 17 යටෙත්
ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා විසින් මා ෙවත ඉදිරිපත්
කරන ලද ෙයෝජනාව පිළිබඳව මාෙග් තීරණය සහ ඊට ෙහේතු පාදක
වූ කරුණු ෙමම සභාවට දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 17 යටෙත් කිසියම්
මන්තීවරෙයකුට හදිසි ෙපොදු වැදගත් කරුණු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා
ෙයෝජනාවක් පිළිබඳව එම දිනෙය් පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් ආරම්භ
වීමට ෙපර මා ෙවත දැනුම් දිය හැකිය.
එකී ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡාවට ෙයොමු කළ
හැක්ෙක් පහත සඳහන් කරුණු ෙදක සම්පූර්ණ වී ඇත්නම් පමණි.
එනම්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 17(2) (අ) යටෙත්
පළමුව එකී ෙයෝජනාවට මාෙග් එකඟතාව ලබා ෙගන තිබිය
යුතුය. ෙදවනුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග 17(2) (ආ) සහ
(ඇ) යටෙත් එකී ෙයෝජනාව සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවසරය ලබා
ඇත්නම් ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවසරය ෙනොෙදන ලද්ෙද් නම් විසි
ෙදෙනකුට ෙනොඅඩු මන්තීන් ගණනක් ඔවුන්ෙග් ස්ථානවල සිට
ඔහුට අනුගහ වීමට නැඟී සිටිත් නම් පමණි.
ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා විසින් මා ෙවත භාර
ෙදන ලද එකී ෙයෝජනාව මම අධ යනය කෙළමි. ෙමම
ෙයෝජනාෙව් අන්තර්ගතය 2014 ෙපබරවාරි මස 28 වැනි සිකුරාදා
නිකුත් කරන ලද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක 10 දරන න ාය පුස්තකය
හා සම්බන්ධ 4 වැනි පරිපූරකෙයහි දින නියමයක් ෙනොමැති
ෙයෝජනාවක් ෙලස දැනටමත් ඇතුළත් කර තිෙබන විපක්ෂෙය්
ගරු මන්තීවරුන් විසින් ඉදිරිපත් ෙකොට තිෙබන රජය ෙකෙරහි
විශ්වාස භංගත්වය පළ කිරීෙම් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් කරුණුවලට
ෙබෙහවින් සමාන බව මා විසින් නිරීක්ෂණය කරන ලදී.
පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීෙම්දී,
රජය ෙකෙරහි විශ්වාස භංගත්වය පළ කිරීෙම් එකී ෙයෝජනාව
නුදුරු දිනයකදී විවාදයට ගත යුතු බවට සාකච්ඡා කරන ලදී.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව ඔබතුමා පකාශ
කරපු කරුණු පිළිබඳව මෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා. දැන්
ඔබතුමා එවැනි තීරණයක් ගත් අවස්ථාවකදී ඊට පසුව ෙම්
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවසරය
ලබා ගත යුතුව තිෙබනවා. ඒ ලබා ගන්නට නම් මන්තීවරුන්
විසිෙදනකුෙග් එකඟත්වයක් එතුමන්ලා විසින් නැඟිට, ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශ කළ යුතුව තිෙබනවා. එෙසේ ඉදිරිපත්
කරන්ෙන් නම් එවැනි ෙයෝජනාවක් සාකච්ඡා කිරීමට අපට
අවස්ථාව තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමාෙගන් කරුණාෙවන්
ඉල්ලනවා, මන්තීවරුන් විසිෙදනකු නැඟිට ෙම් ෙයෝජනාවට
පක්ෂව ඉදිරිපත් වනවා නම් ඒක ඉදිරිපත් කරන්නට මට අවස්ථාව
ෙදන්නය කියලා.

(ෙම් අවස්ථාෙව්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු පුවරු
පදර්ශනය කරමින් නැඟී සිටියහ.)
(இச்சந்தர்ப்பத்தில் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி உ ப்பினர்கள் சுேலாக
அட்ைடகைளத் தாங்கியவா எ ந் நின்றனர்.)
(At this stage, Members of the United National Party stood
displaying placards. )

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ස්ථාවර නිෙයෝගවල සඳහන් තවත් ෙකොටසක් ඔබතුමාෙග්
දැන ගැනීම සඳහා මා කියවනවා. ඔබතුමා දැන් සඳහන් කරන ලද
කාරණයට පසු මා ෙම් කියන කාරණය සඳහන් වනවා. "එෙසේ වුවද
කථානායකවරයා එකඟතාව දීම පතික්ෙෂේප කළෙහොත් ෙහෝ
සාකච්ඡා කිරීමට අදහස් කර තිෙබන කාරණාව රීති විෙරෝධී ෙව්
යැයි කථානායකවරයාෙග් මතය වුවෙහොත්, කථානායකවරයා
විසින් ෙයෝජනාව පිළිබඳ දැනුම් දීම කියවීමට පශ්නය නඟන
මන්තීවරයාට ඉඩ දිය හැකිය. ඉක්බිතිව තමා එකඟත්වය දීම
පතික්ෙෂේප කිරීමට ෙහෝ එම ෙයෝජනාව රීති විෙරෝධී ෙවතැයි
තීරණය කිරීමට ෙහෝ ෙහේතු වූ කරුණු කථානායකවරයා විසින්
පකාශ කළ යුතු ය."

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, මම සඳහන් කරන්න හැදුෙව් ඔබතුමා
දැන් කියවන ලද වගන්තිය සම්බන්ධවයි. ෙමොකද, විරුද්ධ පක්ෂය
නැඟිටීෙමන් පමණක් ෙම් අවසරය ලබා ගන්න බැහැ.
කථානායකතුමා ඒ අවසරය ලබා දිය යුතුයි කියලා ස්ථාවර
නිෙයෝග 17(2) සී වගන්තිෙය් proviso එෙක් ඉතා පැහැදිලිව
කියනවා. ඒ නිසා විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා හදිසිෙය්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා- [බාධා කිරීම්] පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

පිළිබඳ කාරක සභාෙව්දී, -Business Committee එෙක්දී- ෙම්
විශ්වාසභංග ෙයෝජනාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. ඒ අවස්ථාෙව්
ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා විරුද්ධ පක්ෂය නිෙයෝජනය
කළා, අෙනක් මන්තීවරයාත් සමඟ. ඒ අවස්ථාෙව් අපි
එකඟතාවකට පැමිණියා ෙම් සඳහා අෙපේල් මාසෙය් විවාදයක්
ෙදන්න. [Interruption.] No, you can reply after I submit what
I have to say. -[Interruption.] You can reply later.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු පධාන සංවිධායකතුමාට එතුමාෙග් අදහස් පකාශ කරන්න
ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

එම තීරණය අනුව විපක්ෂයට ඉඩ ෙදන්න එපා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ නිසා විපක්ෂය ෙම්කට එකඟ නැත්නම් කරන්න ෙදයක්
නැහැ. මෙග් නිෙයෝගය පිළිගන්න සිද්ධ ෙවනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

හිටෙගන ඔය ෙබෝඩ් අල්ලාෙගන ඉන්න එකයි තිෙබන්ෙන්.

කථානායකතුමා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු මංගල සමරවීර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා හදිසිෙය් කලබල
ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] කියපු ෙද්වල් මතක නැති ෙකෙනක්
ඔබතුමා. ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියපු ෙද්වල් මතක නැති
මන්තීවරෙයක්. අනික් අයට නම් කථා කරන්න පුළුවන්. මංගල
සමරවීර මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට මතක නැහැ ඔබතුමා කියපු ඒවා.
ඒක දැන ගන්න. [බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන සංවිධායකතුමාට කථා කරන්න
ඉඩ ෙදන්න.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග
17. (2) (ඇ) යටෙත් විරුද්ධ පක්ෂය විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක්
ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයක් ඉල්ලලා තිෙබනවා.
එම විශ්වාස භංග ෙයෝජනාෙව් කාරණයක් හැටියටයි ෙමය
තිෙබන්ෙන්. එම අවස්ථාව අෙපේල් මාසෙය් පළමුවැනි සතිෙය් ෙහෝ
අෙපේල් මාසෙය් විෙශේෂ දිනයකදී ලබා ෙදන්න අපි එකඟ ෙවලා
ඉවරයි.

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

ඔබතුමාට කුඩු ගැන කථා කරන්න විෙශේෂ නැකතක් තිෙබනවා
ද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

හැම දාම කථා කරනවා. මම ඔබතුමා ගැන කථා කරන්ෙන්
නැහැ. ඔබතුමා ගැන රටම දන්නවා. ඒ නිසා මට කථා කරන්න
ෙදයක් නැහැ. ෙත්රුණා ද?

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා තමයි ෙම්
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කෙළේ. එතුමාටම පැහැදිලි කරන්න අවස්ථාව
දුන්නා නම් හරි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමන්ලා කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට
යනවා නම් වඩා ෙහොඳයි. [බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ මන්තීතුමාට විතරයි ඒ ගැන කරුණු
පැහැදිලි කිරීෙම් අවස්ථාව තිෙබන්ෙන්. අෙනක් අයට ෙනොෙවයි.
[බාධා කිරීම්]

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

නැහැ, නැහැ. විවෘත ආර්ථිකයට විතරක් ෙදොස් කියන්න එපා.
[බාධා කිරීම්]

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් තීන්දුව පකාශයට පත්
කළාම,- [බාධා කිරීම්] ස්ථාවර නිෙයෝග 17.(3) යටෙත් ෙමෙසේ
සඳහන් වනවා:
"ෙයෝජනාවට එෙසේ අනුගහය ලැෙබ් නම් නැතෙහොත්
පාර්ලිෙම්න්තුව අවසර ෙදත් නම්, එම ෙයෝජනාව ගැන අ.භා. 2.30
ට පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් කියා කරනු ලැබිය යුතුය."

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කියනවා නම් අවසර ෙදන්න
බැහැ කියලා ඊළඟට,- [බාධා කිරීම්]

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

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

එෙහම නම් ඉවරයි ෙන්.[බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

කථානායකතුමා

(Mr. Speaker)

(Mr. Speaker)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝගවල තිෙබන පැහැදිලි කිරීම්
අනුව තමයි මම තීරණය ගත්ෙත්.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ, හිටපු කථානායකතුෙමක් කථා කරන
ෙකොට අනික් අය නිශ්ශබ්ද ෙවලා ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ඔබතුමාෙග් තීරණය පකාශ
කළාට පස්ෙසේ,- [බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මම ඉතාමත් ඕනෑකමින් ඔබතුමාට ඇහුම් කන් ෙදන්න
උත්සාහ කරනවා. ශබ්දය නිසා ඇෙහන්ෙන් නැහැ.

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

“මන්තීවරු 20ෙදෙනකු” ගැන සඳහන් වන තැනට පසුව
සඳහන් වන ෙකොටස කියවන්න.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ඇයි ඔය තරම් භය?

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

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

(Mr. Speaker)

පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් පුෙතක් කුඩුකාරෙයෝ ආරක්ෂා
කරයි කියලා මම නම් හිතුෙව් නැහැ. [බාධා කිරීම්]

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

ෙමොකක්ද අස්වර් මන්තීතුමාෙග් point of Order එක? [බාධා
කිරීම්]

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

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

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් තීරණය පකාශයට පත්
කළාට පස්ෙසේ තව පියවරක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] එම පියවර
තමයි ".... පාර්ලිෙම්න්තුව අවසර ෙදත් නම්...." -[බාධා කිරීම්]
එතෙකොට අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවසරය ඉල්ලනවා. [බාධා කිරීම්]
අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවසරය ඉල්ලනවා. [බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ සියලු ෙද්වල්වලට එකඟ ෙනොෙවනවා නම් තමයි මම කලින්
ටික කිෙයව්ෙව්. කරුණාකර ඒ ස්ථාවර නිෙයෝගය දිගටම
කියවන්න. ෙකොටසක් විතරක් කියවන්න එපා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

Sir, according to the Standing Orders ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, give me one moment. ගරු කථානායකතුමනි,
අවාසනාවකට විරුද්ධ පක්ෂෙය්,-[බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

විපක්ෂ නායක ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා. ෙමොකක්ද point
of Order එක?

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

ෙම් විරුද්ධ පක්ෂය,- [බාධා කිරීමක්] මංගල සමරවීර
මන්තීතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. ඔබතුමා ඔෙහොම ඉන්න.
ඔබතුමා අෙප් පැත්ෙතන් ෙන් යැව්ෙව්. අපිත් එක්ක ඉඳලා ෙන් ඔය
පැත්තට යැව්ෙව්. ඒ නිසා මම ඔබතුමා ගැන දන්නවා. ෙමෙහේ
ඉඳලා ෙන් යැව්ෙව්. ෙම් පැත්ෙතන් ෙන් ගිෙය්, අපි දන්නවා ෙන්. ඒ
ගැන කථා කරන්න එපා. ඒ පැත්ෙත් අයට ඉඩ ෙදන්න. යූඑන්පීයට
ඉඩ ෙදන්න. ඔබතුමා ශී ලංකා යූඑන්පී. [බාධා කිරීමක්]

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

(Mr. Speaker)

ගරු කථානායකතුමනි, සාමාන ෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු
පිළිබඳ කාරක සභාව රැස් ෙවලා ඊළඟ සතිෙය් වැඩ කටයුතු
තීරණය කරනවා. එෙහත් එෙහම තීරණය කළා කියලා
පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් වන අවස්ථාෙව්දී හදිසි ෙපොදු වැදගත් කරුණක්
සාකච්ඡා කරන්න අවශ නම් ඒක නවත්වන්න අවශ නැහැ.
ඇත්ත වශෙයන්ම ස්ථාවර නිෙයෝග 17හි තිෙබන්ෙන්, හදිසි
කාරණයක් තිබුෙණොත් ෙමතැනට ඇවිල්ලා ඒ පශ්නය අරෙගන
මන්තීවරු 20 ෙදෙනක් සහෙයෝගය දුන්ෙනොත් ඒ කටයුත්ත
කරන්නයි. ෙමතැන මන්තීවරු 20 ෙදෙනක් ඉන්නවා, ආණ්ඩු
පක්ෂය පැත්ෙත් නැහැ. කුඩු ගැන කථා කරන්න ආණ්ඩුව ඔය
තරම් භය ඇයි?

ෙහොඳයි. ළඟකදී ෙමහි උණුසුම් තත්ත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ.
ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාත් හිටෙගන ඉන්න; ටිකක් කථා
කරන්න; අපි ඇහුම්කන් ෙදමු.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මම කිව්ෙව්, විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකතුමාෙග් තර්කය ගැනයි.
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීෙම් දී විරුද්ධ
පක්ෂෙය් නායකතුමා ෙවනුෙවන් සහභාගි වුණු අය, එම විවාදයට
එක දවසක් මදි, දවස් ෙදකක් ඕනෑ කියලා වාද කරලා - [බාධා
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

කිරීමක්] Yes. So, you had better listen now. - [Interruption.]
Now, the Hon. Leader of the Opposition says, "Give him one
hour". Why is this contradiction? Earlier, you all asked for
two days and now, the Hon. Leader of the Opposition is
asking for one hour. [බාධා කිරීමක්] ෙම් නායකයා ද, එන්න
සිටින නායකයා ද? නායක ෙබලි කැපිල්ලක් තමයි ෙමතැන
යන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] නැහැ. නායකයා එකක් කියනවා, උප
නායකයා එකක් කියනවා. ෙම් ෙදෙගොල්ලන් අතර තිෙබන
පශ්නයක් ෙම්ක. [බාධා කිරීමක්] ෙම්ක හරි පශ්නයක්. අපට ෙම්ක
විසඳලා ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] කුඩුකාරයන්ෙග් හාම්පුතුන්
ඉන්ෙන් ඔය පැත්ෙතයි. කුඩුකාරයන්ෙග් හාම්පුතුන්. [බාධා
කිරීමක්] විවෘත ආර්ථිකය. [බාධා කිරීම්] Sir, an Order has been
given.

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

විවෘත ආර්ථිකය ෙනොෙවයි ෙම් රාජපක්ෂ ආර්ථිකය. [බාධා
කිරීමක්]

තිෙබනවා ලු. [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඇහුම්කන් ෙදන්න. [බාධා
කිරීම්]

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, the Standing Orders is the sacred book that we
follow in order to conduct the Business of the House.
Nobody can contravene the Standing Orders.
Sir, you have given a Ruling. When the Speaker gives
a Ruling, it is final and abiding. That is what Mr. Erskine
May also says very clearly. According to Standing Order
Nos. 72 and 73, the Speaker can send the unruly
Members out. - [Interruption.] Standing Order No. 73
states, I quote:
"Mr. Speaker, after having called the attention of Parliament to the
conduct of a member who persists in irrelevance or tedious
repetition either of his own arguments or of the arguments used by
other members in debate may direct the member to discontinue his
speech."

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

And, leave the Chamber.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ඉතින් ඔබතුමා ෙන් උදවු කෙළේ. ඔබතුමායි උදවු කෙළේ.
[බාධා කිරීම්] ෙම් පැත්ෙත් සිටිෙය්. ෙම් පැත්ෙත් ඉඳලා ඒ පැත්තට
ගියා. [බාධා කිරීම්] විවෘත ආර්ථිකය. විවෘත ආර්ථිකෙය් ෙරද්ද
ගැෙලව්වා. ඒකයි කෙළේ. [බාධා කිරීම්]

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා
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(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. ෙකොෙහොම වුණත් මෙග් තීන්දුව ෙහොඳින් අධ යනය
කරලා ලබා දුන් තීන්දුවක්. එයට සියලු ෙදනාම එකඟ විය යුතුයි.
නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ෙමොනවා හරි තිෙබනවා නම්
මම ඇහුම්කන් ෙදන්නත් කැමැතියි.

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.]
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. මන්තීවරෙයක් දැන්
තවත් point of Order එකක් මතු කරලා තිෙබනවා, එයටත්
ඇහුම්කන් ෙදන්න. හැබැයි, මෙග් තීරණෙයන් පසුව එය නැවතත්
අභිෙයෝගයට ලක් කරන්නට බැහැ. නමුත් මම ඇහුම්කන්
ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්]

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

So, Sir, you have the power to remove the Members
who are unruly and do not abide by your Ruling.
Otherwise, you cannot carry on the Business. [Interruption.]
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මම එෙසේ ඒකාධිපතිෙයක් ෙනොෙවයි.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(The Hon. Mangala Samaraweera)

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

රාජපක්ෂ ආර්ථිකෙය් ෙරද්ද ගලවනවා.

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

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

ෙම්ක මැතිවරණ ෙව්දිකාවක් කර ගන්නට අපි ඉඩ ෙදන්ෙන්
නැහැ. ජනතාව විසින් 21 වරක් පතික්ෙෂේප කළ අර මාතර මඩ
කරියා තමයි ලජ්ජා නැතිව ෙම් ඔක්ෙකොම කරන්ෙන්.

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

Sir, they are trying to turn the House into an election
platform. My point of Order is this. According to
Standing Order Nos. 72 and 73, there is provision for you
to remove Members who are unruly. - [Interruption.]
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

දැන් අපි අර point of Order එකට ඇහුම්කන් ෙදමු. [බාධා
කිරීම්] ගරු අස්වර් මන්තීතුමාෙගත් point of Order එකක්

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. ගරු විපක්ෂ නායකතුමාට දැන් ෙමය අවසන් කළ
හැකියි. නමුත් මෙග් තීන්දුව පිළිගන්න සිදු වනවා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

මම පසුව -
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව, ඔබතුමා ෙදන
ලද තීරණෙයන් පසුව නැවත පශ්න කරන්නට බැහැ. ෙම්
තීරණයට විරුද්ධ වන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය විතරයි කියන
එක ඉතා පැහැදිලියි. අෙනක් මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාම වාඩි
ෙවලායි ඉන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] නැහැ, ඒ අය නැඟිටලා නැහැ.
[බාධා කිරීම්] ෙම් වැෙඩ්ට නැඟිටලා නැහැ. ෙම් කඩාකප්පල්කාරී
වැඩකට නැඟිටලා නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඒකයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමාත් ඇවිල්ලා නැහැ. [බාධා කිරීම්] සජිත්
ෙපේමදාස මන්තීතුමා ඇවිල්ලා නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

විපක්ෂ නායකතුමා කරුණාකර මට කියන්න, මුලසුෙනන්
තීන්දුවක් දුන්නාට පස්ෙසේ ඊළඟට කළ හැක්ෙක් ෙමොකක්ද කියලා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, රවි කරුණානායක මන්තීතුමා අපි
ෙවනුෙවන් විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවට දින ඉල්ලුවා. ඒකට එකඟ
වුෙණ් නැති නිසා තමයි අද අප විසඳුමක් දීලා තිෙබන්ෙන්.
ෙල්සිෙයන්ම ෙම් විසඳුමට එකඟ වනවා නම්, අපට වාඩි ෙවන්න
පුළුවන්. ෙවන විභාග ඕනෑ නැහැ. අෙප් විසඳුමට එකඟ වන්න.
එපමණයි අපි කියන්ෙන්. ඇයි භය ඒ විසඳුමට එකඟ ෙවන්න? ඒ
විසඳුමට එකඟ නම්, අපි වාඩි ෙවන්නම්. එතෙකොට පශ්නය ඉවරයි.
ආපහු වාද විවාද නැහැ. [බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

විපක්ෂ නායකතුමා සඳහන් කරපු ආකාරෙයන්ම විශ්වාස භංග
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. එය හදිසි, ෙපොදු වැදගත්
කරුණක් ෙනොෙවයි. ඒක පැහැදිලියි. [බාධා කිරීම්]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සභාෙවන් ගියාට පස්ෙසේයි කථා
කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] බයගුල්ෙලෝ.

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)

Order, please! There is a point of Order being raised.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, certain Members of the House, led by the Leader
of the Opposition - we have to report him to the
Commonwealth Association Standing Order No. 74. (1) states, I quote:
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“Mr. Speaker shall order members whose conduct is grossly
disorderly to withdraw immediately from Parliament during the
remainder of the day’s sitting and may direct such steps to be taken
as are required to enforce his order.”

Sir, you must act according to Standing Order No. 74
(1) and (2). You have the power to remove them one by
one. In 1957, on the Order of the Speaker, Hon. H.S
Ismail, 14 Lanka Sama Samaja Party Members including
Dr. N.M. Perera, were removed from Parliament for
unruly behaviour. Dr. Colvin R. De Silva, Leslie
Goonewardene, Vivian Gunawardena, Meryl Fernando
and Hector Fernando, were all removed from Parliament
because they did not abide by the Ruling of the Hon.
Speaker.
Hon. Speaker, you have all the power to remove
them. Remove this man called, “Ranil Wickremasinghe”
from this House and from the country. Disgraceful! The
people have rejected him 21 times. He is being misled by
මාතර මඩකරියා.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

තමයි පක්ෂය කන්ෙන්. රට කන්ෙන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්,
නායකෙයෝත් නැති කරන්ෙන් මාතර මඩකරියා කියන එක රටටම
අපි පකාශ කරනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විෙරෝධතාවලට දීපු කාලය ෙහොඳටම
පමාණවත්. ඒ නිසා අපි විනාඩි 15ක පමණ විෙව්කයක් ගනිමු.
විනාඩි 15කින් නැවත රැස් ෙවමු.

රැස්වීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා.
3.20ට නැවත පවත්වන ලදී.
அதன்ப அமர்
இைடநி த்தப்பட் , பி.ப. 3.20 மணிக்கு
மீண் ம் ஆரம்பமாயிற் .
Sitting accordingly suspended till 3.20 p.m. and then resumed.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම, ගරු
(ෛවද ) ෙරෝහණ පුෂ්පකුමාර මහතා.

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්
தனி உ ப்பினர் சட்ட

லங்கள்

PRIVATE MEMBERS' BILLS

කෂි බුණ්ඩා ශී ලංකා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත

கஷி ண்டா

லங்கா மன்றம் (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம்

KASHIH BUNDA SRI LANKA FOUNDATION
(INCORPORATION) BILL

ගරු (ෛවද ) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)ேராஹண ஷ்பகுமார)

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

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ෙවනුවට ෙමම ෙයෝජනාෙවන් තීරණය කරනු ලබන ඉන්ධන දීමනා
ආෙද්ශ විය යුතුයැයි ද, ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් තවදුරටත් තීරණය
කරනු ලැෙබ්.

[ගරු (ෛවද ) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා]
"කෂි බුණ්ඩා ශී ලංකා පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය."

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி)
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யாணி விேஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

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 සමාජ ෙසේවා 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 ச க ேசைவகள்
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 Social Services for report.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

ගරු කථානායකතුමනි, න ාය පතෙය් අංක 2 යටෙත් සඳහන්
ෙයෝජනාවත් මා ෙම් සමඟම ඉදිරිපත් කරනවා. අංක 1 සහ 2
යටෙත් ඉදිරිපත් කර ඇති ෙයෝජනා ෙදෙකන්ම අදහස් කරන්ෙන්
ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිතුමාෙග්ත්, රාජ ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිතුමාෙග්ත් ඉන්ධන දීමනාව වැඩි
කිරීමයි. ෙමොකද, ෙම් හා සමානම ෙයෝජනාවක් මීට ෙපර ඉදිරිපත්
ෙවලා තිෙබනවා, ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම්
සභාපතිවරයාෙග් ඉන්ධන දීමනාව වැඩි කරන්න. එය කැබිනට්
මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරලා ඉන් පසුව පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කළා.
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 55. (1) ව වස්ථාව අනුව රජෙය්
නිලධාරින් පත් කිරීම, උසස් කිරීම, මාරු කිරීම, ඔවුන් විෂෙයහි
විනය පාලනය සහ ඔවුන් ෙසේවෙයන් පහ කිරීම ඇතුළුව රජෙය්
නිලධරයන්ට අදාළ සියලු පතිපත්තිමය කරුණු සම්බන්ධෙයන්
මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරනු
වන පතිපත්ති අමාත
ලැෙබනවා.
එම පතිපත්ති අනුව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 55.(2)
ව වස්ථාව අනුව රජෙය් නිලධරයන් පත් කිරීම, උසස් කිරීම, මාරු
කිරීම, ඔවුන් විෂෙයහි විනය පාලනය හා ඔවුන් ෙසේවෙයන් පහ
කිරීෙම් බලය රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට හිමි වනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(Mr. Speaker)

පධාන කටයුතු. අද දින න ාය පතෙය් විෂය අංක 1 සහ 2
ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා.

ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපති:
ඉන්ධන දීමනාව
ேதசிய ெபா ஸ் ஆைணக்கு த் தைலவர் :
எாிெபா ள் ெகா ப்பன

CHAIRMAN OF NATIONAL POLICE COMMISSION:
FUEL ALLOWANCE

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.ෙම් සභා ගර්භයට වැරැදි ෙලස
ෙගනැවිත් තිෙබන දැන්වීම් පුවරු ඉවත් කිරීමට අදාළ බලධාරින්ට
උපෙදස් ෙදනවා නම් එය පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෞරවයක්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔව්. කරුණාකර ඒවා ඉවත් කරන්න.
ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමා කථාව කරන්න.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

[අ.භා. 3.21]

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

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

நி வாக,

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

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන්
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 155
අ(7) ව වස්ථාව අනුව ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව්
සභාපතිවරයාෙග් ඉන්ධන දීමනාව 2014.01.01 දින සිට පහත සඳහන් පරිදි
විය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් තීරණය කරනු ලැෙබ්.
ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයාට ෙවන් කර දී ඇති නිල
වාහනයට මාසිකව ෙපටල් ෙහෝ ඩීසල් ලීටර් 225ක පමාණයකට සමානව
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ පවත්නා මිල ගණන්වලට අනුරූපව දීමනාවක් ෙගවීමට
කටයුතු කළ යුතුයැයි ද, එම ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයාට ෙගවිය
යුතු ඉන්ධන දීමනා සම්බන්ධෙයන් මීට ෙපර පාර්ලිෙම්න්තුව විසින්
සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාවන්ෙගන් තීරණය කරන ලද ඉන්ධන දීමනා

ගරු කථානායකතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පත්
කරනු ලබන නිලධරයන් හා අමාත මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු
ලබන ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන් හැර අෙනකුත් සියලුම රාජ
නිලධරයන් සම්බන්ධෙයන් වන සියලුම කරුණු සම්බන්ධෙයන්
තීරණය ගැනීෙම් බලය රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවටයි හිමි
වන්ෙන්. ඒ අනුව රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට රාජ ෙසේවය
නිසි පරිදි ෙමෙහය වීම සම්බන්ධෙයන් විශාල කාර්ය භාරයක්
පැවෙරනවා. රාජ නිලධරයන්ෙග් පත් කිරීම්, උසස් කිරීම්
සම්බන්ධෙයන් සමරූපී ආකාරෙයන් පත්වාෙගන යෑෙම් වග කීම
ෙමම ෙකොමිෂන් සභාවට පැවරී ඇති අතර එවැනි සභාවක්
ෙමෙහය වීෙම් වග කීම පැවරී ඇති සභාපතිවරයාට ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් විධිවිධාන අනුව පත් කරනු ලබන ෙවනත් ෙකොමිෂන්
සභාවක සභාපතිවරෙයකුට සමාන දීමනා ෙගවිය යුතුව තිෙබනවා.
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 54. (8) ව වස්ථාෙව් විධිවිධාන අනුව
රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් සාමාජිකයින්ට ෙගවනු ලබන
පාරිශමිකය පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් තීරණය කළ යුතුය. එකී
විධිවිධාන අනුව 2009 වර්ෂෙය්දී ෙමම ෙකොමිෂන් සභාෙව්
සභාපතිට මාසිකව රුපියල් 14,400ක ඉන්ධන දීමනාවක් අනුමත
කර ඇති අතර එම මාසික දීමනාව රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛ
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11/2006හි විධිවිධාන අනුව අමාත ාංශ ෙල්කම්වරුන්ට හා ඒ හා
සමාන තනතුරු දරන නිලධරයන්ට අනුමත කර ඇති ඉන්ධන
දීමනාවයි. එෙසේ වුවත් එම රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛෙය් විධිවිධාන
කාලානුරූපීව ෙවනස් වී තිෙබනවා. නමුත් ඒ හා සමානව ෙමම
ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිතුමාෙග් ඉන්ධන දීමනාව සංෙශෝධනය
වී නැහැ.
රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛ 11/2006(1) අනුව එක් එක් තනතුරු
සඳහා මාසිකව ඉන්ධන ලීටර් පමාණයක් අනුමත කර අදාළ
මාසෙය් පළමු දිනෙය් පැවති ඉන්ධන මිල ගණන අනුව මාසික
දීමනාව ෙගවා තිෙබනවා. එකී සංෙශෝධනය අනුව අමාත ාංශ
ෙල්කම්වරයකු හා සමාන තනතුරක් දරන නිලධරයකුට මාසිකව
ෙපටල් ෙහෝ ඩීසල් ලීටර් 180ක් ලබා දී තිෙබනවා.
ඉන් අනතුරුව ඒ සියලුම චකෙල්ඛ අවලංගු කර 2008.06.26
දින රාජ පරිපාලන චකෙල්ඛ 13/2008හි විධිවිධාන අනුව
අමාත ාංශ ෙල්කම් ෙහෝ ඒ හා සමාන නිලධරයන්ට මාසිකව
ඉන්ධන දීමනාව රු. 20,000 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. එම
විධිවිධාන සහ පසුව කරන ලද සංෙශෝධන අනුව මසකට ෙපටල්
ෙහෝ ඩීසල් ලීටර් 225ක් මාසෙය් පළමු දිනට පවතින ඉන්ධන මිල
අනුව ෙගවීමට විධිවිධාන සලසා තිෙබනවා. එකී විධිවිධානය
ඇතුළත් අංක 13/2008(IV) රාජ
පරිපාලන චකෙල්ඛය
2011.02.09 දින නිකුත් කර ඇති අතර එම සංෙශෝධනය
2011.02.01 දින සිට කියාත්මක ෙවනවා.
රාජ ෙසේවෙය් පත් කිරීම්, උසස් කිරීම් හා විනය පාලනය
සඳහා පමිති, පතිපත්ති, මාර්ෙගෝපෙද්ශ හා නීති රීති යනාදියට
අනුකූලව කටයුතු කරමින් මානව සම්පත සතු කාර්යක්ෂමතාව හා
සඵලතාව ස්ථාපනය කිරීම, වැඩිදියුණු කිරීම හා තිරසාරව පවත්වා
ෙගන යාම ෙවනුෙවන් තීරණ ගන්නා රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාෙව් සභාපතිතුමා ෙවතද ඔහුෙග් කාර්යයන් නිසි පරිදි ඉටු
කිරීමටත්, ඔහුෙග් තනතුෙර් ගරුත්වය හා අෙනකුත් ෙකොමිෂන්
සභා සම්බන්ධෙයන් දීමනා හා සමරූපී බවක් ගත යුතු ෙහයිනුත්
මාසිකව ෙපටල් ෙහෝ ඩීසල් ලීටර් 225ක් එම මාසෙය් පළමු දිනට
පවතින ඉන්ධන මිල ගණන අනුව මාසික දීමනාවක් ෙගවීම
ෙයෝග වනවා. ඒ වාෙග්ම, 2014.01.13 දින අමාත මණ්ඩල
රැස්වීෙම්දී සියලුම ෙකොමිෂන් සභාවල සභාපතිවරුන්ට සමාන
ඉන්ධන දීමනාවක් ෙගවිය යුතුයි කියා නිර්ෙද්ශ කර තිෙබන බවත්
දන්වා සිටින්නට කැමැතියි.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ එක්කම අපි ෙයෝජනා කරනවා,
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 155වැනි ව වස්ථාව යටෙත් පත් කර
තිෙබන ෙපොලිස් ෙකොමිසෙම් සභාපතිතුමාටත් ඒ හා සමානව
ෙපටල් ෙහෝ ඩීසල් ලීටර් 225ක් සඳහා දීමනාව ෙගවිය යුතුයි
කියලා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් මූලාසනය
සඳහා ගරු ජානක බණ්ඩාර මන්තීතුමාෙග් නම ෙ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)

"ගරු ජානක බණ්ඩාර මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"
යි මා ෙයෝජනා කරනවා.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
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අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, ගරු
ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
சபாநாயகர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள் தைலைம
வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON.
JANAKA BANDARA took the Chair.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 20ක
කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 3.28]

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ස්තුතියි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අද ෙමතැන
සාකච්ඡා කරන්ෙන් ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයාටත්,
රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයාටත් මාසිකව ෙපටල්
ෙහෝ ඩීසල් ලීටර් 225ක පමාණයට සමානව ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ
පවත්නා මිල ගණන්වලට අනුරූපව දීමනාවක් ෙගවීම පිළිබඳවයි.
ඇත්තටම අද අපි සාකච්ඡා කරන ෙද් එහි වැදගත්කම අනුව
බලන්න ඕනෑ. ෙම් රට, ෙම් සමාජය මුහුණ ෙදන අභිෙයෝගයක්
වන මත්කුඩු ලංකාවට ෙගන ඒම පිළිබඳව විවාදයක් සඳහා
අවස්ථාවක් ලබා ෙදන ෙලස අද අපි රජෙයන් ඉල්ලුවා. ලංකාව
මත්කුඩු, ෙහෙරොයින් ෙගන ඒෙම් ෙක්න්දස්ථානයක් ෙවනවා
කියන එක පැහැදිලියි. ළඟදී අත් අඩංගුවට අරෙගන තිෙබන මත්
කුඩු කන්ෙට්නර් පමාණය දිහා බැලුවාම ෙම්ක බරපතළ
පශ්නයක්. නමුත් එවැනි බරපතළ පශ්නයක් විවාද කරන්න ඉඩ
ෙනොදී, ෙම් ෙකොමිෂන් සභාවල සභාපතිවරුන්ට ෙදන ඉන්ධන
ලීටර් 225 ගැන සාකච්ඡා කරන්න අප දවස් ෙදකක් ගත කරනවා.
ෙම් රජය පමුඛත්වය ෙදන්ෙන් ෙමොකටද කියන එක ෙම්ෙකන්
අපට සම්පූර්ණෙයන්ම පැහැදිලියි.
අද අප ෙම් ඉන්ධන ලීටර් 225 ගැන විතරක් කථා කරලා
හරියන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප දන්නවා
ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙවන්ම
පත්
කරන,
ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙවන්ම ආරක්ෂාව ලබන නිලධාරින් සිටින බව.
ජනාධිපතිතුමා එයින් එක්ෙකෙනක්. ජනාධිපතිතුමාෙග් දීමනා,
විශාම වැටුප් නිර්ණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අෙප්
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 36. (1) ව වස්ථාෙව් සඳහන් කර
තිෙබනවා. ෙදවනුව අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 108. (1)
ව වස්ථාෙව් අධිකරණ පද්ධතිය ගැනත් සඳහන් කර තිෙබනවා.
ඊළඟට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇමතිවරුන්ට, නිෙයෝජ ඇමතිවරුන්ට
දීමනා ෙගවීම් ගැන අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 68 වන
ව වස්ථාෙව් සඳහන් කර තිෙබනවා. ඊළඟට ෙකොමිෂන් සභාවල
දීමනා පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා දිය යුතුය කියලාත් අෙප් ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව්
සඳහන්
කර
තිෙබනවා.
ඊට
අමතරව
විගණකාධිපතිෙග් දීමනා නිගමනය කරන්න ඕනෑය කියලාත්
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් සඳහන් කරලා, ඒ සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුවට
බලය දීලා තිෙබනවා.
මෙග් මූලික පශ්නය ෙමයයි. ෙම්වා නිගමනය කරන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ
කමෙව්දයක් නැහැ. සම්පදායානුකූලව හරියටම ෙම්ක රජෙය්
ෙයෝජනාවක් වාෙග් තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තු කමයක් නැති නිසා ෙම්ක රජෙය්
ෙයෝජනාවක් වාෙග් ෙග්න්න ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි ෙම්
ෙකොමිෂන් සභා ස්වාධීන නැත්ෙත්. ඒ නිසා තමයි ෙම් ෙකොමිෂන්
සභා ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙකොමිෂන් සභා
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ස්වාධීන ෙවන්න නම් තනතුරයි, පුද්ගලයායි මූල වශෙයන්
ස්වාධීන ෙවන්න ඕනෑ. ඒ තනතුරු ෙහෝ පුද්ගලයා ස්වාධීන
ෙවන්න නම් ඒක පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් තීරණය කරන්න ඕනෑ. ඒක
තීරණය වන්න ඕනෑ විධායකෙයන් ෙනොෙවයි. රජෙය් අනික්
ෙදපාර්තෙම්න්තු, සංස්ථා වාෙග් ෙනොෙවයි, ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුව
එකතු ෙවලා පාර්ලිෙම්න්තු කමයක් තුළ කථානායකතුමාෙග්
පධානත්වෙයන් ඉෂ්ට විය යුතු කාරණයක්. මම ඒක මුලින්ම
කියන්න ඕනෑ. ඒ ආයතන ස්වාධීන වීමට ෙම්ක එකම ෙහේතුව
ෙනොෙවයි. නමුත් ෙම්ක වැදගත් ෙහේතුවලින් එකක්.
අද ෙද්ශපාලනීකරණය හැම තැනම තිෙබනවා. පැෆරල්
ආයතනෙය් ෙරොහාන් ෙහට්ටිආරච්චි මහත්මයා අෙප්ක්ෂකයන්
26ෙදෙනක් නම් කරලා කියා තිෙබනවා ෙම් මැතිවරණ කාලෙය්දී
ඒ අය විශාල පරිමාණෙයන් රාජ ෙද්පළ භාවිත කරනවාය කියලා.
ඇමතිවරුන්ෙග් නෑදෑයන් අෙප්ක්ෂකයන් ෙවලා ඉන්න ෙකොට,
මැතිවරණ නීති විශාල ෙලස උල්ලංඝනය ෙවනවාය කියලා
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා සඳහන් කර තිෙබනවා. ෙපෙර්දා
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් රජෙය් විද ත් මාධ වලට ආරාධනා
කරලා කියා තිබුණා, විද ත් මාධ තුළින් ජනාධිපතිතුමා ෙපන්වන
ආකාරයත් මැතිවරණයට සම්බන්ධයි කියලා. එහිදී එතුමා ඒ ගැන
අවවාද කළා. නමුත් අවවාද විතරක් මදි. නීතිය කියාත්මක වන්නත්
ඕනෑ. නමුත් නීතිය කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. ඒකට ෙහේතුව ෙම්
සෑම ආයතනයක්ම ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා තිබීමයි.
ඊෙය් මෙග් කාර්යාලෙය් දැන්වීම් පුවරුවක් දමන්න
ෙකොන්තාත්කරුවකු ආවා. ඒක පටන් ගත් අවස්ථාෙව්දී එතැනට
ෙපොලීසිෙයන් ඇවිත් කියා තිෙබනවා ෙකොළඹ නිෙයෝජ
පුරපතිෙගන් ඒ සඳහා අවසර ඉල්ලන්න කියලා. ෙකොළඹ
නිෙයෝජ පුරපතිට තිෙබන බලය ෙමොකක්ද? එතුමාට ඒ ගැන
කිසිම බලයක් නැහැ. ඒක දැන්වීම් පුවරුවක්. නගර සභාෙවන්
අවසර ගත්ෙතොත්, නගර සභාවට ෙගවිය යුතු ගාස්තු ෙගව්ෙවොත්
ඕනෑ ෙකෙනකුට ඒ පුවරු දමා ෙගන යන්න පුළුවන්. නීතිය
උල්ලංඝනය කිරීමක් තිෙබනවා නම් ඒ ගැන කටයුතු කරන්න
පමණයි ෙපොලීසියට බලතල තිෙබන්ෙන්. නීති උල්ලංඝනය
කිරීමක් නැත්නම් ෙපොලීසියට බලතලයක් නැහැ. ෙපොලීසිය
ෙත්රුම් ගන්නත් ඕනෑ, ඔවුන් කියා කරන්න ඕනෑ නීති රාමුව
තුළයි කියලා. නීතිය, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව තමයි ෙම් රෙට්
උත්තරීතර වන්ෙන්. නීතිය අනුව කියා කරන්න ඕනෑ. ෙබොෙහොම
කනගාටුදායකයි, ෙකොළඹ නිෙයෝජ පුරපතිතුමාටත් අපට නීතිය
මතක් කර ෙදන්න ෙවනවා. උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමා මැතිවරණ
කටයුතු ආරම්භ කරනෙකොට රාජ ආරක්ෂක ෙල්කම් සම්බන්ධ
වුණ බව අප දන්නවා. ෙම් වාෙග් සිද්ධියක් සිදු වුණාය කියා ෙහොඳ
ෙවලාවට උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමා සමාව ඉල්ලා තිබුණා. රාජ
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙවන් ඒ පිළිබඳව කිසිම පියවරක් අරෙගන
නැද්ද කියන එකත් මම ෙම් ෙවලාෙව් අහන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන්
සභාෙව් සභාපතිවරයාට සහ රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව්
සභාපතිවරයාට ෙපටල් ෙහෝ ඩීසල් ලීටර් 225ක දීමනාවක්
ෙගවීමට කටයුතු කිරීම ගැන සාකච්ඡා කිරීෙමන් රටට
පෙයෝජනයක් නැහැ. අප ෙමහි රාමුව හදා ගන්න ඕනෑ.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තැන පාර්ලිෙම්න්තුව ගන්න ඕනෑ. නැත්නම් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව
විධායකයට
යටපත්
ෙවනවා.
මහජන
නිෙයෝජිතයින් 225ක් සිටින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 106ක් ඇමතිවරු,
නිෙයෝජ ඇමතිවරු ආදී ඇමතිකම් ගත්තාම පාර්ලිෙම්න්තුව
ඉෙබ්ටම විධායකයට යටත් ෙවනවා. යහ පාලනය තිෙබන්න නම්
ඕනෑම රටක විධායකය, ව වස්ථාදායකය, අධිකරණය එකිෙනක
ෙවන් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ බලතල සමතුලිතව කියාත්මක කරන්න
ඕනෑ. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් ෙම් රෙට් නැහැ. අවුරුදු ගණනාවකට
උඩදී ආණ්ඩු පක්ෂයත් විපක්ෂයත් එකතු ෙවලා ෙම්
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පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 224 ෙදෙනක් ඡන්දය දීලා ස්වාධීන ෙකොමිෂන්
සභා
පිහිෙටව්ෙව්
ෙද්ශපාලනීකරණෙයන්
ෙතොරව
ස්වාධීනත්වෙයන් කියා කරන්නයි. නමුත් දහඅටවන ආණ්ඩුකම
ව වස්ථා සංෙශෝධනෙයන් ඒ කමය නැති කළ නිසා
අවාසනාවකට ඒක කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. මම අහෙගන
සිටියදී ඊෙය් සමහර ඇමතිවරු කිව්වා, "ස්වාධීනත්වය කියා
ෙදයක් නැහැ" කියා. ඒක අහන විට ඇත්තටම මට හරිම දුක
හිතුණා, ෙම් තත්ත්වයට ඇමතිවරු පත් ෙවලා සිටිනවාෙන්ද කියා.
ඒ න ාය -ඒ තර්කය- අප පිළිගත්ෙතොත් අප අධිකරණයට ගියාම
අධිකරණෙයන් තීන්දුවක් දුන් විට ඒ තීන්දුව ස්වාධීන නැහැ කියා
අප හිතනවා නම් පශ්නයක් ඇති ෙවනවා.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

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

ෙම්ක දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයට අදාළ
කාරණයක් ෙනොෙවයි.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මම දන්නවා.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

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

1977 ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් අඩංගු විධිවිධාන යටෙත් තමයි
අංක 1 සහ අංක 2 දරන තීරණ ෙදක පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කර තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතුව දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා
සංෙශෝධනයට අදාළ ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව
සකස් කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවයි.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඒ කාරණය කිව්වාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මම මුලින්ම කිව්වා,
"ඔය ෙපටල් ෙහෝ ඩීසල් ලීටර් 225 ගැන කථා කරන්න මම
ෙවලාව නාස්ති කරන්ෙන් නැහැ" කියා. ඇමතිතුමා අහෙගන
ඉන්න නැතිව ඇති. ෙම් රෙට් මනුෂ යන්ට අදාළ වන වැදගත්
ෙද්වල් ඊට වැඩිය තිෙබනවා. ෙම් ඇමතිතුමාත් නැඟිටලා අනවශ
ෙලස මෙග් කාලය නාස්ති කරනවා කියා සඳහන් කරන්න ඕනෑ.
ඇමතිතුමාට අදාළ වන ෙද්වල් ගැන මම තව ටිකක් කියන්නම්.
රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයාට ෙවන් කර දී
ඇති නිල වාහනයට මාසිකව දිය යුතු ෙපටල් ෙහෝ ඩීසල් ලීටර්
225 ගැන මම කථා කරන්ෙන් නැහැ. මම රාජ ෙසේවකයන් ගැන
කථා කරන්නට කැමතියි. ඒවා තමයි ෙම් රෙට් ජනතාව බලන්ෙන්.
රාජ ෙසේවා විශාමික භාර අරමුදෙල් ලක්ෂ පහමාරක විශාමිකයන්
සිටිනවා. 2006ට කලින් විශාම ගත් අයට විශාල අසාධාරණයක්
ෙවලා තිෙබනවා. වැටුප් වැඩි වීම් ලැබිලා නැහැ. රාජ
ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් සංෙශෝධනය කරන විට ඒ අනුවම
විශාමිකයන්ෙග් වැටුප් සංෙශෝධනය සිදු වන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක
තමයි තිෙබන විශාලම ගැටලුව; විශාලම පශ්නය. විශාමිකයන්ට
විශාම වැටුප් ෙදන්න බැරි නම් ඇත්ත කියන්න "ෙදන්න බැහැ"
කියා. අසත කිය කියා යන්න එපා කියන එකයි මම ෙමතැනදී
සඳහන් කරන්ෙන්. ෙම් රජය පුරුදු ෙවලා සිටිනවා ෙපොෙරොන්දු
දීලා අසත කියලා ඊට පසු ඒෙකන් මිදිලා යන්න.
'මහින්ද චින්තන - අලුත් ශී ලංකාවක්'හි 15වන පිටුෙව්
ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසි බුහුමන් වැඩසටහන යටෙත් ෙමෙහම සඳහන්
ෙවනවා:
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"තම ජීවිතය දරුවන් ෙවනුෙවන්, රට දැය ෙවනුෙවන් කැප කළ ෙජ ෂ්ඨ
පුරවැසියනට තනි ෙවන්නට මම ඉඩ ෙනොතබමි.
රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් වැඩි කිරීම්වලට සාෙප්ක්ෂව විශාම වැටුප් ද
වැඩි කිරීමට පියවර ගන්ෙනමි.
දැනට විශාම වැටුප් ලබන සියලු ෙසේවා කාණ්ඩයන් හී පවතින විෂමතා
ඉවත් ෙකොට විශාමිකයන්ෙග් ආත්ම ෙගෞරවය ආරක්ෂා වන අන්දමට
විශාම වැටුප් කමය සංෙශෝධනය කරමි."

එෙහම කිව්වා විතරක් ෙනොෙවයි. මහින්ද චින්නත ඉදිරි දැක්ම
හදන විට විශාමික සංගම්වල අය අරලියගහ මන්දිරයට කැඳවා ඒ
අයට ෙහොඳ ආහාරයක් ලබා දීලා මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම
තුළින් තවත් ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා.
'මහින්ද චින්නත ඉදිරි දැක්ම'හි
සඳහන් ෙවනවා:
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ජාතික ආදායම ගැන බලන ෙකොට වැඩිහිටියන්ට, විශාමිකයන්ට ඒ
පිරිනැමීම නැහැ; ඒ විධියට පිරිනමන්ෙන් නැහැ. කටින් තමයි ෙම්
සියලුම ෙද්වල් කරන්ෙන්. නමුත් ෙමය ශී ලංකා සංස්කෘතියට
පටහැනියි. ෙමය අපි අගය කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් රජය දිගින්
දිගටම ෙමය කරලා තිෙබනවා. මා නැවත කියනවා, කරන්න බැරි
නම් කරන්න බැහැයි කියලා කියන්න කියලා. ෙපොෙරොන්දු ෙදන්න
එපා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
තිෙබනවා.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
"2006ට ෙපර විශාම ලැබූ සියලුම රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් විශාම වැටුප
2006 වැටුප් කමයට ගැළෙපන අයුරින් සකස් ෙකොට මීළඟ අයවැෙය් සිට
කියාත්මක කරමි."

එෙහම ෙපොෙරොන්දු දීලා තිෙබනවා. ඒ ෙපොෙරොන්දු දුන්නු
අයෙගන් සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා;
ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්
ඉන්නවා. ඒ අයෙග් පශ්නය විසඳන්න යනවාය කියලා
ෙනොෙයකුත් ෙපොෙරොන්දු දුන්නා. දැන් ඊෙය්-ෙපෙර්දා අධ ක්ෂ
ජනරාල්තුමාත් මහනුවරට, තංගල්ලට හා ගාල්ලට ගිහින් විශාම
සංගම් රැස්වීම්වලදී ෙපොෙරොන්දු වුණා, ඇත්තටම ෙම් පශ්නය
විසඳන්නට යනවාය කියලා. නමුත් විසඳුමක් ලැබිලා නැහැ. රාජ
ෙසේවකයන්ෙග් අයිතිය ආරක්ෂා කරන්න වෘත්තීය සමිති
තිෙබනවා. නමුත් විශාමිකයන්ෙග් අයිතිය ආරක්ෂා කරන්න
කවුරුත් නැහැ. එෙහම නම් ෙමොකක්ද? ජාතික පතිපත්තියක්
නැහැ. ෙම් රජයට විශාමිකයන් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න
බැරි නම් කරන්න බැහැයි කියලා කියන්න ඕනෑ. ෙබොරු
ෙපොෙරොන්දු දීලා හරි යන්ෙන් නැහැ. තවම විශාම වැටුප ලැබී නැති
විශාමිකයන් දහස් ගණනක් දැනටමත් සිටිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ජනතාවට ආදායෙම්
පශ්නයක් තිෙබනවාය කියලා අපි දන්නවා. අය වැය කථාෙව්දී
රාජ ෙසේවකයන්ෙග් දීමනාව රුපියල් 1,200කින් වැඩි කළාය
කියලා අපි දන්නවා. ඔවුන්ෙග් මූලික වැටුප වැඩි කෙළේ නැහැ.
මූලික වැටුප වැඩි කෙළේ නැති නිසා දැන් රාජ ෙසේවෙය් ඉන්න
අයට පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ අය විශාම ලැබුවාම ඒ අයට
ලැෙබන විශාම වැටුප අඩු ෙවන්නට යනවා. ඉතින් ඔවුන්ෙග් අද
ලැෙබන ආදායමට තට්ටු කළා විතරක් ෙනොෙවයි, ෙහට ලැෙබන්න
යන ආදායමටත් සූක්ෂම ෙලස තට්ටු කරලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක
තමයි, ෙම් රජෙය් කියාදාමය. ෙම්ක කරන්න බැරි නම් කරන්න
බැහැයි කියලා කියන්න කියලා මා නැවතත් කියනවා. ෙබොරු
කියන්නට එපා. ෙම්ක තමයි තිෙබන පශ්නය.
2005 වර්ෂෙය්දී ෙම් රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට
1.9ක් විශාමිකයන්ට අයිති වුණා. 2011වන ෙකොට ඒ පමාණය මුළු
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 1.6 දක්වා පහළට බැස්සා.
ෙම්කයි සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ෙක්ක් ෙගඩියක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට්
සියලුෙදනාම ෙම් ෙක්ක් ෙගඩිය කන්න ඕනෑ. නමුත් ෙම් ෙක්ක්
ෙගඩිය කපන ෙකොට විශාමික පිරිසෙග් ෙක්ක් කෑල්ල කමකමෙයන් කුඩා ෙවනවා.
ෙම් සමාජෙය් වැඩිහිටි ෙකනකුට අපි ෙකොපමණ ෙගෞරවයක්
දක්වනවා ද? අපි කථා කරන ෙකොට ඒ අයට ෙගෞරවය
පිරිනමනවා. අපි වැඩිහිටියන් ළඟට ගිහින්, දණින් වැටිලා
නමස්කාර කරලා වැඩිහිටියන්ට ඒ ෙගෞරවය පිරිනමනවා. නමුත්

විනාඩියකින් මා මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්.
කරන්න බැරි නම් ෙපොෙරොන්දු ෙවන්න එපා. ෙමොකද, අපි
කියනවා, ණය පමාණය වැඩි ෙවලා වැඩි ෙවලා ඇවිත් දැන් එය
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 78ක් ෙහෝ සියයට 79ක්ය
කියලා. නමුත් විශාමිකයන්ට විශාම වැටුප් ෙගවන්න ෙනොහැකි
ෙවලා තිෙබන්ෙන් මුදල් නැති නිසායි. ඒ විශාමිකයන්ට ෙගවන්න
තිෙබන විශාම වැටුෙප් වග කීමක් තිෙබනවා. වයස අවුරුදු 20 දී
රැකියාවක් ලැබුෙණොත්, අවුරුදු 55වන කල් වැඩ කෙළොත්, ඔහු
තවත් අවුරුදු 20ක් ජීවත් වුෙණොත්, අද විශාමිකයින්ෙග් ෙකොටස
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 1.5 නම්, තව අවුරුදු 50ක්
ඇතුළත විශාමික වැටුප් ෙගවන්න තිෙබනවා නම් තවත් සියයට
75ක වග කීමක් තිෙබනවා. එෙහම බැලුෙවොත් ෙම් රෙට් ණය
පමාණය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 75ක් ෙනොෙවයි,
සියයට 150ක් ෙවනවා. විශාමිකයන්ට සතු ෙද් අද ලැෙබන්ෙන්
නැහැ. නමුත් අනාගතෙය් මීට වඩා විශාල පශ්නයක් ඇති
ෙවන්නට යනවා. මා නැවතත් රජෙයන් ඉල්ලනවා, වැඩිහිටි
පිරිසටයි, විශාමිකයන්ටයි සාධාරණත්වයක් කරන්න, ෙපොෙරොන්දු
දීලා ඔවුන් රවටන්න එපාය කියලා. ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මීළඟට ගරු එච්.ආර්. මිතපාල නිෙයෝජ
ඔබතුමාට විනාඩි 13ක කාලයක් තිෙබනවා.

අමාත තුමා.

[අ.භා. 3.45]

ගරු එච්. ආර්. මිතපාල මහතා (පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා
සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு எச். ஆர். மித்ரபால - கால்நைடவளர்ப் , கிராமிய
சனச க அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. H.R. Mithrapala - Deputy Minister of Livestock
and Rural Community Development)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම අවස්ථාව, රාජ ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභාෙව්ත්, ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව්ත්
සභාපතිවරුන්ෙග් ඉන්ධන දීමනාව පිළිබඳව කථා කරන
අවස්ථාවයි. අපට ෙම් රෙට් ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. මා හිතන
හැටියට ෙබොෙහෝ රටවලට වඩා පැරණි ඉතිහාසයක් අපට
තිෙබනවා. අපට සම්පදායක් තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට
ඉස්ෙසල්ලාම ලංකාෙව් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ඇති කෙළේ
ඉංගීසි පාලනය පැවැති සමෙය් 1946 මැයි මාසෙය්දීයි. රාජ
නිලධාරින්ෙග් උසස් කිරීම්, මාරු කිරීම්, බඳවා ගැනීම් පිළිබඳව
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු එච්. ආර්. මිතපාල මහතා]

නීති, විධිවිධාන සකස් කරන්න අවුරුදු ගණනාවක් රාජ ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභාව කටයුතු කළා. නමුත්, 1972 වර්ෂෙය් ජනරජ
ව වස්ථාෙවන් ෙම් ෙකොමිෂන් සභාව අෙහෝසි කළා. අෙහෝසි
කරලා, ඒ බලතල අමාත මණ්ඩලයට පවරා දුන්නා. මා හිතන
විධියට ඒක ෙහොඳ වැදගත් ෙද්ශපාලන තීන්දුවක්. මා එෙහම
කියන්න ෙහේතුව ෙම්කයි. රටක ජනතාව තමයි ආණ්ඩුවක්
හදන්ෙන්.
රටක ජනතාව අෙත් තමයි බලය තිෙබන්ෙන්.
ජනතාවෙගන් සියයට සියයක් ඡන්දය පකාශ කරන්ෙන් නැහැ.
නමුත් යම් වැඩි බහුතරයක් ඡන්දය පකාශ කරනවා. ඒ අය
ෙතෝරා පත් කර ගන්නා නිෙයෝජිතයන්ෙගන් තමයි පාර්ලිෙම්න්තුව
සංයුක්ත ෙවන්ෙන්. ඒ නිෙයෝජිතයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවාම,
බහුතර කැමැත්ත අනුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් බලය රඳා පවතිනවා.
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි විවිධ ෙකොමිෂන් සභා පත්
කරනවා. සමහර ෙවලාවට ඒ පත් කිරීම් තුළින් ජනතාවට
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන බලය හෑල්ලු ෙවනවා. ෙමන්න ෙම්
කියාවලිය ගැන අප නැවත සලකා බැලිය යුතුව තිෙබනවා.
මහජන මතයට හානිදායක වන විධියට, මහජන මතය කියාත්මක
කරන්න බැරි වන විධියට යම් යම් ෙකොමිෂන් සභා පිහිටුවීම නම්
ෙම් රටට එතරම් හිතකර ෙදයක් ෙනොවන බවයි මට පකාශ
කරන්න තිෙබන්ෙන්.
1978 දී බලයට පැමිණි ආණ්ඩුව ඒ ව වස්ථාව මඟින් නැවත
සැරයක් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ෙම් රෙට් ස්ථාපිත කළා.
නමුත් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවලින් සැබෑ ෙලසම මහජන
බලය පදර්ශනය ෙවනවාද? ෙම්ක තමයි විමසා බැලිය යුතු
කාරණය.
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රට කුඩා රටක්;
අෙන ෝන ඥාති සම්බන්ධතා තිෙබන රටක්; අෙන ෝන යහළු
මිතකම් තිෙබන රටක්. හුඟක් අවස්ථාවල ෙම් ෙකොමිෂන්
සභාවලත් එෙහම ඥාති සංගහ තිෙබනවා. සමහර ෙකොමිෂන්
සභාවල ෙවනත් ෙවනත් ආකාරෙය් සම්බන්ධතා තිෙබනවා. ඒ
තත්ත්වය අනුව අෙප් රෙට් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභාවක්
පිහිටුවන්නට පුළුවන් ද? එම නිසා, මහජන බලයට අෙගෞරව
ෙනොවන විධියට, අමාත මණ්ඩලය තුළ ජනතාවෙග් පරමාධිපත
නිෙයෝජනය වන විධියට ෙම් ෙකොමිෂන් සභාවල බලය ස්ථාපිත
වීම තමයි වඩා සුදුසු.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අපට ෙම් ගැන නැවත
කල්පනා කරන්න දවසක් ඇවිත් තිෙබනවා. ෙපොලිස් ෙකොමිෂන්
සභාව පත් කළා. නමුත් සමහර කාරණා ෙදස බැලුවාම, සමහර
උසස්වීම් සිද්ධ ෙවචච ආකාරය ෙදස බැලුවාම ජනතා බලයට
එෙරහිව, ජනතා පරමාධිපත යට එෙරහිව යම් යම් තීන්දු තීරණ
කියාත්මක ෙවන්නට පටන් ගත් අවස්ථා තිබුණා. ෙම් විධියට රාජ
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව, ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව තුළින්
විවිධ අවස්ථාවල අර්බුදකාරී සංකීර්ණතා ෙම් රෙට් නිර්මාණය
ෙවන අවස්ථා මතු වී තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව නැවත
සමාෙලෝචනය කරන්න, නැවත කල්පනා කරන්න අවශ තාවක්
තිෙබනවා. ජනතාව පරමාධිපත පාවිච්චි කරලා, ආණ්ඩුවක් සකස්
කරලා ඒ ආණ්ඩුවට ලබා ෙදන්නා වූ බලය තවත් ආයතනයකින්
නිෙෂේධ කරන්න නම්, අප කිසි ෙසේත් කටයුතු ෙනොකළ යුතුව
තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් ෙකොමිෂන් සභා ගැන නැවත කල්පනා
කර බලන්න අවශ අවස්ථාවක තමයි අප ඉන්ෙන්.
ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීමයි රජෙය් වග කීම.
ඉතින්, ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය කියාත්මක කර ගන්න ආණ්ඩුවට
නිදහසක් නැද්ද? ෙකොමිෂන් සභාවක් ඒකට හරස් කපනවා නම්
ෙකොෙහොමද ඒ පතිපත්තිය කියාවට නඟන්ෙන්? ෙම් පශ්නයට
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අපට විසඳුමක් අවශ යි. යම් යම් අවස්ථාවලදී ෙම් ෙකොමිෂන්
සභා ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම අවහිර වන විධියට
තීන්දු තීරණ ගන්නවා.
සමහරවිට ගුරුවරෙයක් වරදක් කෙළොත් ඒ ගුරුවරයාට දඬුවම්
ෙදන්න බැරි ෙවන්න පුළුවන්. පළාත් රාජ ෙසේවාව රාජ
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට අයත් වන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම
අධිකරණ ෙසේවාව අයිති වන්ෙන්ත් නැහැ. ඒකට ෙවනම අධිකරණ
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අප නැවත කල්නා
කළ යුතුව තිෙබන්ෙන් ජනතාවෙග් පරමාධිපත ය ෙනොෙකෙළසා,
ඒ ස්වාධීනත්වය රැක ෙගන ෙම් රෙට් රාජ පාලනය කරන්න
ඕනෑය කියන එකයි.
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, කලින් කථා කරපු මන්තීතුමා
කිව්වා, රාජ ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප ගැන අපි ෙපොෙරොන්දු දුන්නා
කියලා. අපි ෙම් ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනන්ත අපමාණ වාරයක්
සඳහන් කර තිබනවාය කියන එක එතුමන්ලාට සඳහන් කරන්න
ඕනෑ. රජෙය් නිලධාරින් බඳවා ගන්න එපා කියලා නීති නිෙයෝග
සකස් කළ මිනිස්සු තමයි අද එෙහම කථා කරන්ෙන්. ඒ අය දැන්
විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්ෙන්ත් ඒකයි. අද ඒ අය විරුද්ධ පක්ෂයට
ෙවලා ආණ්ඩුවට ඇඟිල්ල දික් කරන්න බලනවා. නමුත් ඒ අය
රාජ ෙසේවයට බඳවා ගන්න එපා කියලා නීති හදපු අය.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වර්තමාන ආණ්ඩුව බලයට
ආවාට පස්ෙසේ රාජ ෙසේවයට ෙකොපමණ පිරිසක් ඇතුළත් කර
ෙගන තිෙබනවාද කියලා තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා. ෙම් රෙට් රාජ
ෙසේවකෙයෝ ලක්ෂ හය දක්වා අඩු ෙවලා තිබුණා. රාජ
ෙසේවකෙයෝ ලක්ෂ හය දක්වා අඩු වුෙණ්ත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුව කාලෙය් රාජ ෙසේවය කමෙයන් දිය කර හැරිය නිසා.
ෙසේවකයන් විශාම යනවා, නමුත් බඳවා ගන්ෙන් නැහැ. තව අවුරුදු
හතක්, අටක් ඒ ආකාරයට ගියා නම් රාජ ෙසේවයන්ෙග් පමාණය
ලක්ෂ තුන, හතරට බහිනවා; රාජ ෙසේවයක් ඇත්ෙත්ම නැති
ෙවනවා. තනිකරම ෙපෞද්ගලීක අංශය පමණයි ඉතුරු ෙවන්ෙන්.
ෙපෞද්ගලීකරණෙය් වරදක් නැහැ. නමුත් ෙපෞද්ගලීකරණයට
සියයට 100ක ඒකාධිකාරයකට යන්නට ඉඩ දීම සුදුසු නැහැ.
ඒකට රාජ අංශෙය් යම් මැදිහත්වීමක් අවශ යි.
පසු ගිය කාලෙය් අපි දැක්කා, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු
කාලෙය් හිටපු ෙවෙළඳ ඇමතිවරු අෙප් සෙතොසට කරපු ෙද්. ඒක
විශාල පපාතයකට තල්ලු කරලා දැම්මා. නමුත් ෙජයරාජ්
පනාන්දුපුල්ෙල් ඇමතිතුමා යම් මුදලක් ලබා ෙගන නැවත ලක්
සෙතොස ආරම්භ කළ බව මම ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න
ඕනෑ. ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල පිළිබඳව ෙපෞද්ගලික අංශෙය් තිබුණු
ඒකාධිකාරය බිඳ දමන්නට එයින් පුළුවන් වුණා. අද මහජනයා යම්
ආකාරයකට මිල පිළිබඳව අවෙබෝධයක් ලබනවා. ෙම් ආකාරයට
මහජනයාට නිදහස තිෙබන්න ඕනෑ, දැනුම ලබා ගන්න. ෙම්
සියල්ල තනි අෙත් තියාෙගන, සමාජවාදී දර්ශනය තුළ රාජ
ඒකාධිකාරය තුළින් යන්න ගිෙයොත් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද?
රුසියාෙව් කඩා වැටීම, චීනෙය් කඩා වැටීම ආදියට ෙහේතු වුෙණ්
ෙම් රාජ ඒකාධිකාරයයි. රාජ ඒකාධිකාරය තුළින් ෙම් ගමන
යන්න බැහැ. අවශ ෙවන්ෙන් ස්වාධීනව, රාජ අංශයත්,
ෙපෞද්ගලික අංශයත් සමාන්තරව කියාත්මක වීමයි. එතෙකොට
ෙදපැත්තටම නිවැරදි ෙවන්න පුළුවන්. ෙදපැත්තටම තමුන්ෙග්
වැරදි හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ විධිෙය් ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළක් තුළ
තමයි ජනතාවට වැඩි ෙසේවයක් කළ හැකි වන්ෙන්. ෙම් සියලු ෙද්
ගැනම සියයට සියයක්ම කටයුතු කරන්න පුළුවන්,
රෙට්
පශ්නවලට සියයට සියයක්ම මුහුණ ෙදන්න පුළුවන් කිසි
ෙකෙනකු ඉන්නවාය කියලා අපි විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ.
අපි ෙබෞද්ධ දර්ශනය ගැන බලමු. බුදු රජාණන් වහන්ෙසේ
නිවන ගැන ෙද්ශනා කළා. නමුත් නිවන් දැක්ක අය අද ෙම් රෙට්
ෙකොච්චර ඉන්නවා ද කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. දර්ශනයක්
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තිෙබන එක ඇත්ත. නමුත් එය කියාවට පරිවර්තනය කර ගැනීම
පහසු කටයුත්තක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඒවායින් සියයට 100ක්
පතිඵල බලාෙපොෙරොත්තු වන්න බැහැ. අපට වුවමනා කරන විධියට
අෙප් රෙට් ආර්ථිකය හැඩ ගස්සාෙගන, ඒ මූලික ස්ථාවරභාවය
ඇති කර ෙගන අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන් අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් සමහර ව වස්ථා
ගත්තාම, ඒවා ෙම් රටට ෙකොච්චර දුරට ගැළෙපනවා ද කියලා
නැවත කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ෙපෞද්ගලීකරණය පිළිබඳව ෙම්
ව වස්ථාෙව් තිෙබන ෙද්වල් අෙප් රටට ගැළෙපනවා ද, ඒ තරම්
දුරට ෙම් ආර්ථිකය ෙවනස් කර ෙගන කටයුතු කරන්න වුවමනා ද
කියලා කල්පනා කරන්න ඕනෑ.
දැන් බලන්න, අෙප් රටට සීනි ආනයනය කරනවා,
බසීලෙයන්. අෙප් උක් කර්මාන්තය දියුණු කරලා, ෙම් රෙට් සීනි
කම්හලක් හරි ගස්සලා, සීනිවලින් ස්වයංෙපෝෂිත ෙවන්න අපි
උත්සාහ දැරුවා. නමුත් අපට බැරි වුණා. ඇයි ඒ? පැවැති ආණ්ඩුව
ෙවනස් වුණ නිසා. ඉන් පසුව බලයට ආපු ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද
කෙළේ? සීනි පැත්තකට දාලා අරක්කු ෙපරන්න ගත්තා. ඉතින්
ෙකොෙහොමද, රටක් සංවර්ධනය ෙවන්ෙන්?
අද බඩු මිල ගැන කථා කරනවා. ෙම් මැතිවරණ ෙවලාෙව්
ෙබොෙහොම සැරට බඩු මිල ගැන කථා කරනවා. මම එදාත් ෙම්
කාරණය මතක් කළා. තවමත් අපට සීනිවලින් ස්වයංෙපෝෂිත
ෙවන්න බැරි වුණා. අපි සීනි බසීලෙයන් ආනයනය කරනවා. ඒ
වාෙග්ම අපි කිරි පිටි ආනයනය කරනවා. අද විපක්ෂෙය් අය
කියනවා, කිරි පිටි පැකට් නැහැ කියලා. මම කියන්න ඕනෑ,
1977 දී අපි ආණ්ඩුව භාර ෙදන ෙකොට ලංකාවට කිරි පිටි
ආනයනය කෙළේ නැති බව. කුඩා දරුවන්ෙග් කිරි පිටි පමණයි
ආනයනය කෙළේ. සියයට 75ක් විතර ෙම් රෙට් කිරි නිෂ්පාදනය
සිද්ධ වුණා, ගෘහ ආශිත කර්මාන්තයක් හැටියට. ඒ ගෘහ ආශිත
කර්මාන්තය විනාශ කර දැම්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද කථා
කරනවා, කිරි පිටි පැකට් ගැන. අපි ෙනොෙවයි ඒ වරද කෙළේ.
එක්සත් ජාතික පක්ෂයමයි ඒ වරද කෙළේ. අපි අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් මැදිහත් වීම මත දැන් උත්සාහ කරනවා,
කිරිවලින් ෙම් රට ස්වයංෙපෝෂිත කරන්න. අපි පසු ගිය දවස්වල
ඕස්ෙට්ලියාෙවන් ගැබ්බර කිරි ෙදනුන් 2,000ක් ලංකාවට
ෙගනාවා. දැන් ඒ ෙදනුන් ෙබෝපත්තලාව ෙගොවිෙපොෙළේ ඉන්නවා.
අපි ෙහොඳ කිරි නිෂ්පාදනයක් එතැනින් ලබා ගන්නවා.
ජනාධිපතිතුමා පසු ගිය අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙයෝජනා කළා,
ෙහොඳ වර්ගෙය් කිරි ෙදනුන් තවත් 20,000ක් ෙගෙනන්න. ගම්බද
ඉන්න සමහර සතුන්ෙග් ආෙර් තිෙබන දුර්වලකම් නිසා ෙහොඳ කිරි
පමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන් වඩාත්
දියුණු වර්ගෙය් සතුන් බවට පත් කරන්න අවශ පසු බිම ආණ්ඩුව
සකස් කර ෙගන යනවා. ෙපෞද්ගලික අංශය ඇතුළු ෙවන්ෙන් නැති
තැනකට හැම ෙවලාෙව්ම රජය ඇතුළු ෙවන්න ඕනෑ. අපි රුපියල්
ෙකෝටි 4,000ක කිරි ආනයනය කරනවා. එෙසේ ආනයනය කරන්න
සිද්ධ වුෙණ් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් වරද නිසා; එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් වැඩ පිළිෙවළ නිසා. එෙහම ෙනොවුණා නම් අපට රුපියල්
ෙකෝටි
4,000ක්
වියදම්
කරන්න
ෙවන්ෙන්
නැහැ,
නවසීලන්තෙයන් කිරි පිටි ආනයනය කරන්න. නමුත් ඒ අය අද
කිරි පැකට් ඉල්ලලා ෙපළපාළි යනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට
ඔය ෙපළපාළි යන්න තිබුෙණ් සිරිෙකොත ඉස්සරහා. එතැනට
ගිහිල්ලා තමයි ෙපළපාළි තියන්න ඕනෑ. එදා ඒ අය ෙම් රෙට්
ස්වයංෙපෝෂිත ෙවමින් ආපු ආර්ථිකය විනාශ කරලා දාලා අද අපට
බණ කියනවා. ෙම් තත්ත්වය ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. එය ජනතාව
ෙත්රුම් අරෙගන තියනවා. අද අපි ස්වයංෙපෝෂිත ආර්ථිකයක් කරා
තමයි ගමන් කරන්ෙන්.
පසු ගිය දවස්වල අපි කරපු උත්සාහය තුළ යම් මට්ටමකින්
ෙම් රෙට් කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය
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ආරක්ෂා කර ෙගන තවත් වර්ධනය කරන්න තමයි අලුතින් කිරි
ෙදනුන් 20,000ක් විෙද්ශ රටවලින් ආනයනය කරන්න
ජනාධිපතිතුමා මුදල් ෙවන් කරලා දැන් ඒ පිළිබඳව කටයුතු
සූදානම් කර ෙගන යන්ෙන්. ඒ විධියට ෙපෞද්ගලික අංශය සහ
රාජ අංශය කියන ෙදකම සමාන්තරව ගමන් කරන්න ඕනෑ. ඒ
නිසා රාජ අංශය තුළත් ෙම් කර්තව සිද්ධ වන්න ඕනෑ.
ජනතාවෙග් පරමාධිපත යත් ආරක්ෂා වන්න ඕනෑ. රාජ
නිලධාරිවරයාෙග් ස්වාධීනත්වයත් ආරක්ෂා වන්න ඕනෑ. ඒ නිසා
තනිකරම රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට ෙම් කර්තව කරන්න
පුළුවන් ෙවයි ද කියන පශ්නය තිෙබනවා. ෙම් සඳහා ෙද්ශපාලන
වශෙයන් නැත්නම් සමාජයීය වශෙයන් යම්කිසි ඒකාබද්ධතාවක්
ඇති කරලා, ජනතාවෙග් පරමාධිපත ය ආරක්ෂා වන විධියට ෙම්
ෙකොමිෂන් සභා ස්ථාපිත කිරීම තමයි වැදගත් වන්ෙන්. ෙකොමිෂන්
සභා අවශ ද, නැද්ද කියන කාරණයත් ෙමතැන සාකච්ඡාවට
ගන්න පුළුවන් කාරණයක්. තවදුරටත් ෙම් ෙකොමිෂන් සභා නැතිව
අෙප් අමාත මණ්ඩලවලට ෙම් රෙට් ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා
කරන්න බැරි ද? මහජනයා ඡන්දය දීලා ආණ්ඩුවක් පත් කරන්ෙන්
ආණ්ඩුෙව් පතිපත්ති කියාත්මක කරන්න මිසක් විපක්ෂෙය් අදහස්
කියාත්මක කරන්න ෙනොෙවයි. විපක්ෂය වරදක් කරන ෙකොට එය
විපක්ෂයට ෙපන්වලා ෙදන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඔවුන්ට ආණ්ඩු
කරන්න බලයක් නැහැ. ඒ නිසා රජයට තිෙබන ස්වාධීනත්වය
ආරක්ෂා කරෙගන, ආණ්ඩුවට තිෙබන ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා
කරෙගන, මහජනයා දුන්නු පරමාධිපත ය රැක ෙගන වැඩ
කරන්න සහ සමහර ෙවලාවට ෙකොමිෂන් සභාවලින් සිද්ධ වන
බාධාවන් ඉවත් කරන්න ඉදිරි කාලෙය් අපි කටයුතු කළ යුතුව
තිෙබනවා.
අෙප් රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා වන
අෙප් ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න අමාත තුමාට අපි ස්තුතිවන්ත
වනවා. එතුමා රාජ ෙසේවය ගුණාත්මක වශෙයන් දියුණු කරන්න
විශාල පයත්නයක් දරනවා. ඊෙය්-ෙපෙර්දා රාජ ෙසේවයට ගාම
නිලධාරින් බඳවා ගත්තා. ස්වාධීන විධියට, පැහැදිලිව විභාගයක්
පවත්වලා සුදුසුකම් මත ගාම නිලධාරින් බඳවා ගත්තා. එතුමා
ෙද්ශපාලන වශෙයන් කිසිදු බලපෑමක් කෙළේ නැහැ. ඒ පිළිබඳව
අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ස්වාධීනව, ෙද්ශපාලන
බලපෑම්වලින් මිදිලා, විභාගයකට ෙපනී සිට එයින් තමුන්ෙග්
දක්ෂකම් පදර්ශනය කරන්නත්, සම්මුඛ පරීක්ෂණවලට ඉදිරිපත්ව
ඒ තුළින් රාජ ෙසේවයට ඇතුළු වන්නටත් ඔවුන්ට පුළුවන් වුණා. ඒ
සම්බන්ධෙයන් එතුමා කරපු කර්තව අපි අගය කරනවා. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි, එතැනින් ඔබ්බට ගිහිල්ලා පසු ගිය දවස්වල
සහකාර කළමනාකාරවරු හැටියට පිරිසක් රාජ ෙසේවයට බඳවා
ගත්තා. පසිද්ධ විභාගයක් තියලා, ඒ විභාගෙය් ලකුණු මත තමයි
ඔවුන් රාජ ෙසේවයට බඳවා ගත්ෙත්. පාසල් යන කාලෙය් ඉඳලා
රාජ ෙසේවයට එන්න කැමැති දරුවන්ට අධ ාපනය තුළින් ඒ
ගමන යන්න අද මහින්ද චින්තනය තුළින් ෙදොර විවෘත කර
තිෙබනවා. එය අපට සතුටු වන්න පුළුවන් කාරණයක්. ඉදිරි කාලය
අෙප් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනය ෙව්ගෙයන් ඇති වන යුගයක්.
කලින් කථා කරපු මන්තීතුවරයකු කිව්වා වාෙග් එතුමන්ලා හැම
ෙවෙල්ම කථා කරන්ෙන් ෙබොෙහොම කනස්සල්ෙලන් කනගාටුෙවන්- සර්ව අශුභවාදී දෘෂ්ටියක පිහිටලායි. ඒ අශුභවාදී
දෘෂ්ටිය තුළ තමයි තවමත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය -විපක්ෂයසිටින්ෙන්. ෙම් රෙට් ජනතාව දහහත් අවුරුද්දක් ඔවුන්ට බලය
දීලා තිබුණා. ඒ කාලය තුළ ඔවුන්ට ඕනෑ තරම් ෙද්වල් කරන්න
තිබුණා. විදුලිය දීලා අවසාන කරන්න තිබුණා. ෙකොත්මෙල් ජල
විදුලි බලාගාරය හදන්න තිබුණා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි
බලාගාරය හදන්න තිබුණා. ෙකරවලපිටිය විදුලි බලාගාරය හදන්න
තිබුණා. නමුත් ඔවුන් ඒ ෙමොනවාවත් කෙළේ නැහැ. දැන් කෑ
ගහනවා, පශ්න ගැන කියමින්. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය
ගැන එළි වන තුරු කියයි, අරක කැඩිලා, nut එක බුරුල් ෙවලා
තිෙබනවාය කියලා. Nut බුරුල් ෙවලා තිෙබන්ෙන් විරුද්ධ
පක්ෂෙය්යි. ඒ නිසා ඒවා ගැන කථා කරලා ෙම් පශ්නවලට උත්තර
ෙහොයන්න බැහැ.
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[ගරු එච්. ආර්. මිතපාල මහතා]

අද රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 99කට විදුලිය දීලා අවසානයි,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එය ෙම් රටට ආඩම්බර වන්න
පුළුවන් කාරණයක්. ඒක ආශ්චර්යයක්. ෙලෝකෙය් කිසිම රටක ෙම්
තරම් පිරිසකට විදුලිය සපයලා නැහැ. විදුලි බලය ෙනොමැති තවත්
හතර පස් ෙදෙනකු ඇති. ෙම් අවුරුද්ද තුළ ඒ සියලු නිවාසවලටත්
විදුලිය දීලා අවසාන කරනවා. ඒක ෙම් රෙට් ආශ්චර්යයක්
ෙනොෙවයිද?
මාර්ග පද්ධතිය කාපට් කිරීම ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.
දැවැන්ත මාර්ග පද්ධතියක් දැනටමත් සකස් කරලා තිෙබනවා.
ජනතාවට ඉතාම පහසුෙවන් ගමන් යන්න පුළුවන්, විද ාත්මක
වශෙයන් දියුණු ෙවච්ච, දියුණු ෙලෝකයකට ගැළෙපන මාර්ග
පද්ධතියක් තව වර්ෂයක් ෙදකක් යන ෙකොට ෙම් රෙට් නිර්මාණය
කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ නිසා
ෙම් ෙකොමිෂන් සභා පිළිබඳවත් නැවත කල්පනා කර ජනතාවෙග්
පරමාධිපත ය ආරක්ෂා වන විධියට වැඩ කටයුතු කිරීම වඩා
සුදුසුයි කියන අදහස ඉදිරිපත් කරමින් මෙග් කථාව සමාප්ත
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මීළඟට ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි දහයක
කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 3.58]

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන්
සභාෙව් සභාපතිවරයාෙග් හා රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව්
සභාපතිවරයාෙග් ඉන්ධන දීමනාව වැඩි කිරීම පිළිබඳව; ඉන්ධන
ලීටර් 225ක පමාණයකට සමානව ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ පවත්නා මිල
ගණන්වලට අනුරූපව දීමනාවක් ෙගවීම පිළිබඳව අෙප්
විරුද්ධත්වයක් නැහැ. නමුත් ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයාෙග්
වාහනයට ෙතල් ගැහුවාට ඒ ෙකොමිෂන් සභාව නිවැරැදිව
කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා වාහනයට ෙතල් ගහනවා
වාෙග්ම ඒ ෙකොමිෂන් සභාවට ෙකොන්දක් ෙදන්න ඕනෑ. ෙකොමිෂන්
සභාෙව් සභාපතිවරයාට ෙකොන්දක් ෙදන්න ඕනෑ. අද ඒ ෙකොමිෂන්
සභා ෙදෙක්ම සභාපතිවරුන්ෙග් විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ ෙකොමිෂන්
සභාවලත් ෙකොන්ද කඩලායි තිෙබන්ෙන්. අද අපි දකිනවා,
සම්පුර්ණෙයන්ම ෙද්ශපාලනීකරණයට ලක් වුණු රාජ ෙසේවයක්
සහ ෙපොලිස් ෙසේවයක් තමයි අද අෙප් රෙට් කියාත්මක වන්ෙන්
කියන කාරණය. ඒ නිසා ෙපොලීසිෙය් ෙසේවය අපක්ෂපාතීව සිද්ධ
වනවාය කියන විශ්වාසය ජනතාව අතර නැහැ. එය ජනතාවෙගන්
බිඳ වැටිලායි තිෙබන්ෙන්. ෙකොන්දක් තිෙබනවා නම් එෙහම
ෙවන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය දවස්වල -ෙම් මැතිවරණ ව ාපාරෙය්දීමඅමාත ාංශ ෙල්කම්වරෙයක් ඍජුවම ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවකට
නැංගා. ඒ, පරිපාලනෙය් ඉහළම නිලධාරියායි. ඒ පිළිබඳව රාජ
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ගත්තු තීන්දුව -ගත්තු තීරණය- ෙමොකක්ද?
අඩුම ගණෙන් ගරු ඇමතිතුමා ගත්තු තීන්දුව ෙමොකක්ද?
අමාත ාංශ ෙල්කම්වරයකුට ෙකළින්ම ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවකට
නඟින්න බැහැ. ඒක ආයතන සංගහයට පටහැනියි; විරුද්ධයි;
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට පටහැනියි. එෙහම නම්, ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාවට පටහැනි, ආයතන සංගහයට පටහැනි, නීති විෙරෝධි
වැඩක් අමාත ාංශ ෙල්කම්වරයකු කරන ෙකොට ෙමොකක්ද
ෙකොමිෂන් සභාව ගත්තු තීරණය? ඒ අයට තීරණයක් ගන්න බැහැ.
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අද ඒ ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙකොන්ද බිඳිලායි තිෙබන්ෙන්.
ඇමතිතුමාෙග් ෙකොන්ද බිඳිලාද තිෙබන්ෙන් කියන එක
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

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

ගරු මන්තීතුමනි-

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඔබතුමා ගන්ෙන් මෙග් ෙවලාව ෙනොෙවයි ෙන්ද?

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

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

ෙල්කම්වරයකු එවැනි කටයුත්තක ෙයදුෙණොත් ඒ සම්බන්ධව
කටයුතු කිරීෙම් බලය මට නැහැ. ෙල්කම්තුමන්ලා පත් කරන්ෙන්
අතිගරු ජනාධිපතිතුමායි. ඒ සම්බන්ධව යම්කිසි කියා මාර්ගයක්
ගත හැකි නම්, එෙසේ ගත හැක්ෙක් ජනාධිපතිතුමාෙග්
ෙල්කම්තුමාටයි.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඔබතුමා පිළිගන්නවා ෙන්ද ෙල්කම්වරයකුට ෙද්ශපාලන
ෙව්දිකාවට නඟින්න බැහැ කියන එක? රජෙය් අමාත ාංශ
ෙල්කම්වරයකුට ඍජුවම ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවට නඟින්න බැහැ
කියන එක ඔබතුමා පිළිගන්නවා ද, රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ
කටයුතු ඇමතිවරයා විධියට? ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා රෙට්
ජනතාවට උත්තරයක් ෙදන්න එහි ඇත්ත ෙමොකක්ද කියලා.

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

රාජ පතිපත්ති දැන ගන්න යන්න ඕනෑ.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඒක හරිද, වැරැදිද කියන්න ෙකෝ.

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ෙල්කම්වරු ආණ්ඩුෙව් පතිපත්ති දැන ගන්න යන්න ඕනෑ.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට මෙග් කාලය ෙදනවා.
අමාත ාංශ ෙල්කම්වරයකු ඍජුවම ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවට නඟින
එක හරිද, වැරැදිද? රාජ පරිපාලන හා ස්ෙවද්ශ කටයුතු
ඇමතිවරයාෙගනුයි මා ෙම් ඍජු පශ්නය අහන්ෙන්.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතනවා ෙම් පශ්නය
ෙමතැනට අදාළ වූවක් ෙනොෙවයි කියලා. මා මුලදී කිව්වා වාෙග්ම
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අමාත ාංශ ෙල්කම්වරයකු පත් කිරීෙම් බලය තිෙබන්ෙන්
ජනාධිපතිතුමාටයි.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

පත් කිරීම ගැන ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

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

ෙල්කම්වරයකු යම් ආකාරයක වරදක් කළාද නැද්ද කියන
කාරණය තීන්දු කිරීෙම් බලය තිෙබන්ෙන්ත් එතුමාටයි. ඒ බලය
තිෙබන්ෙන් මට ෙනොෙවයි.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

නැහැ, නැහැ, මා අහන්ෙන් ෙපොදුෙව්යි.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

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

මට අයිති නැති ෙදයක් ගැන කියන්න වුවමනා නැහැ ෙන්.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

අමාත ාංශයක ෙල්කම්වරයකුට
හැකියාව තිෙබනවාද, නැද්ද?

ෙද්ශපාලනය

කරන්න

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

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

මට අයිති නැති කාරණයක් ගැන තීන්දු ෙදන්න හැකියාවක් මට
නැහැ ෙන්.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇමතිතුමාෙග් ෙකොන්ද ගැන
මම ෙහොඳට දැක්කා; මුළු රටම දැක්කා. එතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික
පශ්නයක් ෙනොෙවයි ෙමය. ඒක තමයි තත්ත්වය. විධායකය
ඇමතිවරුන්ෙග්ත් ෙකොන්ද බිඳලායි තිෙබන්ෙන්; ෙකොමිෂන්
සභාෙව්ත් ෙකොන්ද බිඳලායි තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි ඇත්ත. දැන්
ෙම් ඔප්පු වුෙණ් ඒකයි. අද රාජ ෙසේවය, ෙපොලිස් ෙසේවය
ෙද්ශපාලනීකරණයට ලක් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ නිසයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දුටුවා ෙපොලිස් මාධ
පකාශකවරයා යම් යම් පකාශ කරනවා. ෙපොලිස් මාධ
පකාශකවරයා තුන්නාෙන් සිද්ධිය ගැන ෙමොකක්ද පකාශ කෙළේ?
ඔහු ඒ සිද්ධිය වූ ගමන් පැය කීපයකින් ඉතාම සාවද පකාශ
නිකුත් කළා. යම්කිසි මාධ පකාශකෙයකු පකාශයක් කරන්න
ඕනෑ ෙකොෙහොමද? අදාළ සිදුවීම පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් කරලා
තමයි අවසන් තීන්දුවක් ෙදන්න ඕනෑ. නමුත් සාමාන ෙයන්
ආණ්ඩුවට අවාසි, ෙපොලීසියට අවාසි සිද්ධියක් සම්බන්ධෙයන්,
'තවදුරටත් පරීක්ෂණ කරනවා' කියලා කියනවා. ඊෙය් මා
අහෙගනයි, ගිරිඋල්ෙල් වූ සිද්ධිය පිළිබඳව ෙපොලිස් මාධ පකාශක
කියනවා, තවදුරටත් ඒ ගැන පරීක්ෂණ ෙකෙරනවා කියලා.
තුන්නාෙන් සිද්ධිෙය්දී ෙපොලිසිෙය් OIC මහත්මෙයක් මිය ගියා.
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ඒක වැරැද්දක්. ඒ පිළිබඳව අපෙග් ෙශෝකය පකාශ කරනවා. අද
එතුමාෙග් අවසන් කටයුතු සිද්ධ ෙවනවා. නමුත් ෙපොලිස් මාධ
පකාශකයා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ඊට කලින් දවෙසේ ගම්වාසින් ගස්
කපලා ඒ ගස් ටික තියලා තිබුණාලු හරියටම වැෙටන්න ඔන්න
ෙමන්න කියලා. ඉතින් ෙමය පට්ටපල් අසත ක් ෙන්. අද
ගම්වාසින් ඔක්ෙකෝම කියනවා, කැපූ ඒ ගහ එතැන තිබුණු වයර්
එකක රැඳිලාය තිබුෙණ් කියලා. ෙම් OIC මහත්මයා ඒ වයර් එකට
ෙපොලුවලින් ගහලා එය අයින් කරලා තිෙබනවා කියලා ගෙම්
මිනිස්සු කියනවා. එතැන හිටපු ෙපොලිස් නිලධාරිනුත් කියලා
තිෙබනවා, 'සර්, ඕක කරන්න එපා. වයර් එක ලිස්සලා ඕක
වැෙටයි.' කියලා. ඒ ගම්වාසින් කියන විධියට ඒක තමයි ඇත්ත.
හැබැයි මාධ පකාශකවරයා සිද්ධිය දුටුවා වාෙග් සම්පූර්ණ සාවද
පකාශයක් කළා. එතැන තිබුෙණ් ෙද්ශපාලන වුවමනාවක්. ඒ
ෙද්ශපාලන වුවමනාව මත ඒ සිද්ධිය ලඝු කරන්න හැදුවා ෙවනත්
දිශානතියකට. ඒ නිසා ඒෙකන්ම පැහැදිලි ෙවනවා ෙමය ෙකොයි
තරම් දුරට ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලාද කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලැබිලා තිෙබන ෙකටි කාලය
තුළ මා ෙපොලීසිය පිළිබඳව වචනයක් කියන්න ඕනෑ. ෙපොලීසිය
ෙද්ශපාලනීකරණයට ලක් වීම නිසා අද ෙපොලීසියට බැෙඳන්ෙන්
නැහැ. ඇත්තටම අද ෙපොලීසිෙය් driverලාෙග්, sergeantලාෙග්
බරපතළ හිඟයක් තිෙබනවා. අද වන ෙකොට Senior DIGලා
11ෙදෙනක් ඕනෑ. එක තනතුරක් vacant ෙවලා තිෙබනවා.
DIGsලා 37ෙදනකු ඕනෑ. ඉන්ෙන් තිස්ෙදෙදනකුයි. අදත්
එක්ෙකෙනක් ගියා. ෙම් අවුරුද්ෙද් තවත් නවෙදෙනක් යනවා. එම
තනතුෙර් 12ක් vacant ෙවනවා ෙම් අවුරුද්ද ඇතුළත. SSPලා
114ෙදෙනකු ඕනෑ. ඉන්ෙන් 83ෙදනකුයි. 31ෙදනකුෙග් හිඟයක්
තිෙබනවා. ASPලා, SPලා 447ෙදෙනකු ඕනෑ. ඉන්ෙන්
260ෙදනකුයි. 187ෙදෙනක් අඩුයි. CIලා 780ෙදෙනකු ඕනෑ.
ඉන්ෙන් 534ෙදනකුයි. IPලා 2,699ෙදෙනකු ඕනෑ. ඉන්ෙන්
2,635ෙදනකුයි. 64ෙදනකුෙග් අඩුවක් තිෙබනවා.
SIලා අරෙගන බලන්න. වැඩිම අඩුවක් තිෙබන්ෙන්
SIලාෙග්යි. 5,112ක් ඕනෑ. 3,635යි ඉන්ෙන්. 1,477ක අඩුවක්
තිෙබනවා. Sergeant Majorවරු 100ක් ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. ඉන්ෙන් තුන් ෙදනයි. ඔන්න තත්ත්වය. සියයක් ඕනෑ,
Sergeant Majorවරු. ඉන්ෙන් තුන් ෙදනයි. ඇයි ඒ? බැෙඳන්ෙන්
නැහැ. ඉන්න අය කලකිරීෙමනුයි ඉන්ෙන්. ඒ තත්ත්වය තුළ තමයි
ෙම්ක ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. Sergeantලා 15,315ක් ඕනෑ.
15,063ක් ඉන්නවා. ඒක නම් යන්තම් කිට්ටු කරලා තිෙබනවා.
PCලා -සාමාන රාළහාමිලා- 41,824ක් ඕනෑ. 39,535යි ඉන්ෙන්.
2,289ක අඩුවක් තිෙබනවා. Sergeant Driverලා 700ක් ඕනෑ.
537යි ඉන්ෙන්. Sergeant Driversලා 263ක් අඩුයි. එම නිසා IP
මහත්වරු, SI මහත්වරු තමයි වාහනය පදවාෙගන යන්ෙන්. අද ඒ
තත්ත්වයට ෙපොලීසිය වැටිලා. PC Driversලා 3,500ක් ඕනෑ.
2,815යි ඉන්ෙන්. 685ක් අඩුයි. අද ෙපොලීසිෙය් තිෙබන
වාහනවලටවත් සරිලන විධියට ෙපොලීසිෙය් driversලා නැහැ. ඇයි
ඒ? ෙපොලීසියට බැඳීම අද අඩු ෙවලා තිෙබන නිසා. ෙපොලීසිය
ෙද්ශපාලනීකරණයට ලක්වීම නිසා ෙපොලීසිය පිළිබඳව
ජනතාවෙග් ඇති ෙවලා තිෙබන ආකල්පය නිසා අද ෙපොලිස්
ෙසේවය ගරු ෙසේවයක් විධියට ෙනොෙවයි, ෙපොලිස් ෙසේවය ජනතා
මර්දන ෙසේවයක් විධියට දකින නිසා අද ෙපොලිස් ෙසේවයට
බැෙඳන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඒ ෙපොලීසිෙය්
ඉන්න රාළහාමිලාට, SIලාට තිෙබන දුක් ගැහැට, ඒ අයෙග් පඩිවල
පශ්න, ඒ අයෙග් තිෙබන ඇත්ත පශ්නය නිසා ඇත්තටම
ෙපොලීසියට අද ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබනවා. සපත්තු
ෙජෝඩුවක් ෙදන්ෙන් මාස දහයකට සැරයක්. මාස හෙයන් සපත්තු
ෙජෝඩුව ඉවරයි. අද නිදා ගන්න තැනක් නැහැ. ෙපොලිස්
බැරැක්කවලට ගිහිල්ලා බලන්න. ඇඳක් නැහැ. ඇඳ තිබ්ෙබොත්
ෙමට්ෙට් නැහැ. ෙමට්ෙට් තිබුෙණොත් ෙනට් එක නැහැ. ඒ
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා]

ෙපොලීසිෙය් රාළහාමිලා විඳින දුක. ෙපොලීසිෙය් රාළහාමිලා
ෙපොලීසිෙය් canteen එෙකන් බනිස් ෙගඩිය කාලා තමයි රෑ
එළිෙවන කල් මුර කරන්ෙන්. සමහර ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින් අපට
කියනවා, ඇත්ත තත්ත්වය; ඇත්තටම ඒ අය විඳින දුක. එක පිට,
එක පිට ඇමතිවරු, ජනාධිපතිතුමා එන ෙකොට රෑ එළිෙවන කල්
මුර කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා කියනවා. සමහර ෙවලාවට
කන්න නැහැ. බත් ටිකක් කන්න නැතුව තුන් ෙව්ලාම canteen
එෙකන් බනිස් කාලා මුර කරන ෙපොලිස් නිලධාරින් අපට කියනවා,
තමන්ෙග් ෙව්දනාව. ඒක තුළ තමයි අද ෙම් ෙපොලීසිෙය් බරපතළ
හිඟයක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
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ගහන්න කලින් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙකොන්ද ෙකළින්
කරන්න ඕනෑ කියන එක අවධාරණය කරමින් මා නතර ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මී ළඟට ගරු අතාවුද
ෙසෙනවිරත්න අමාත තුමා. එතුමා නැහැ. ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා
අමාත තුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 13ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 4.09]

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා (සමාජ ෙසේවා අමාත තුමා)
කාන්තා අංශය ගත්ෙතොත්, කාන්තා SSPලා එක් ෙකෙනක්
ඕනෑ. එක් ෙකෙනක්වත් නැහැ. අද එක් ෙකෙනක්වත් නැහැ.
SPලා ෙදන්ෙනක් ඕනෑ. අද එක් ෙකෙනක්වත් නැහැ. කාන්තා
CIලා 15ක් ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඉන්ෙන්
තුන් ෙදනයි. කාන්තා IPලා 266ක් ඕනෑ. 253ක් ඉන්නවා. යන්තම්
කිට්ටු කරලා. කාන්තා SIලා රටටම 610ක් ඕනෑ. ඉන්ෙන් 505යි.
කාන්තා SIලා 105ක් අඩුයි. කාන්තා Sergeantලා cadre එක අනුව
1,800ක් ඕනෑ. 1,369යි ඉන්ෙන්. 431ක අඩුවක් තිෙබනවා.
WPCලා -කාන්තා ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරියන්- 8,268ක් ඕනෑ.
හැබැයි අද ඉන්ෙන් 5,357යි. 2,911ක අඩුවක් තිෙබනවා. ඇයි
ෙමෙහම ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් අඩුව ඇති ෙවන්ෙන් ෙවන
ෙමොකක්වත් නිසා ෙනොෙවයි. මම අර මුලින් කියපු පශ්නයත්
එක්කයි.
අද OIC තනතුරට CIලා, IPලා ඉල්ලුම් කරන්ෙන් නැහැ. ඇයි
ඒ? OIC ෙකෙනක් ෙවනවා කියන්ෙන් පළාෙත්, පෙද්ශෙය්
ෙද්ශපාලනඥයාෙග් අතෙකොළුවක් ෙවන එකයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයකුයි
තිෙබන්ෙන්.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

අද හැම තැනම ගත්ෙතොත් OIC තනතුරුවල හිඟයක්
තිෙබනවා. Promotion ෙදන ෙකොට අහන පශ්නයක් තිෙබනවා.
A1 Police Station එකක වැඩ කරලා තිෙබනවාද කියලා අහනවා.
A1 Police Station එකක වැඩ කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් කීෙයන්
කී ෙදනාටද? A1 Police Station තිෙබන්ෙන් රටටම 87යි. ඒ 87
පුළුවන්ද ෙම් ඔක්ෙකෝටම වැඩ කරන්න? බැහැ. එතෙකොට අද
promotion යන ෙකොට අහන පශ්නයක් තිෙබනවා. A1 Police
Station එකක වැඩ කළාද කියලා අහනවා. නමුත් වැඩ කරලා
නැහැ. Promotion යන ෙකොට අහනවා, OIC තනතුරට ඉල්ලුම්
කළාද කියලා. ඉල්ලුම් කරන්ෙන් නැහැ. ඇයි? ඉල්ලුම් කරලා
ෙද්ශපාලනඥෙයකුෙග් අතෙකොළුවක් ෙවන්න කැමැති නැති
හින්දා. ඊට පස්ෙසේ promotion එෙකන් කපනවා. ඇයි? ඒ Police
Station එෙක් OIC ෙකෙනක් විධියට ඉඳලා නැහැ. අඩුම ගණෙන්
ඉල්ලුම් කෙළේවත් නැහැ කියන එක නිසා. ඒ නිසා අද උසස් වීම්
පිළිබඳව බරපතළ අසාධාරණයකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා
ෙම් ෙපොලීසිෙය් විෙශේෂෙයන් SI, IP සහ CI ෙශේණිවල ඉන්න
ෙපොලිස් නිලධාරින් ඉතාම අසහනකාරී තත්ත්වෙයන් පසු ෙවනවා.
එයට පධාන ෙහේතුව තමයි ෙද්ශපාලනීකරණයට ලක්වීම හා
ෙද්ශපාලනය හරහා ෙම් අයෙග් තිෙබන ගරු ෙසේවය විනාශ කිරීම.
ඒ නිසා ෙපොලිස් ෙකොමිසමට ෙතල් ගහන්න කලින් ෙපොලිස්
ෙකොමිසෙම් ෙකොන්ද ෙකළින් කරන්න ඕනෑ. රාජ ෙසේවයට ෙතල්

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா - ச

க ேசைவகள் அைமச்சர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ්
මාධ පකාශක හා නායක විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමාෙග්- [බාධා
කිරීමක්] නායකයාය කියා අපි හිතා ගනිමු ෙකෝ, ෙකොන්ද පණ
තිෙබනවා ෙන්. ඒ නිසා. - කථාෙවන් පසුව කථා කරන්නට ලැබීම
ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. හැබැයි, අෙප් ආරක්ෂක
ෙල්කම්තුමා ඒ දවස්වල එල්ටීටීඊ එෙක් ෙකොන්ද කැඩුවා.
එතෙකොට කවුරුවත් කථා කෙළේ නැහැ. හමුදාවටත් කථා කළා,
මිනිස්සුන්ටත් කථා කළා. සම්මන්තණ පැවැත්වුවා. ඒ ෙකොෙහොමද
එදා ෙකොන්ද කැඩුෙව්? එෙහම ෙකොන්ද කඩපු නිසා තමයි අද
කවුරුත් ෙහොඳට ඉන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] අපි ඒ ගැනත් කථා
කරමු. ඒ නිසා ෙකොඳු නාරටි ගැන කථා කරන්න එපා. කාට හරි
spinal cord එෙක් අමාරුවක් තිෙබනවා නම්, ෙදොස්තර පින්තු
මහත්මයා ළඟට ගියා නම් ෙබෙහත් කර ගන්න පුළුවන්. එතුමා
තමයි ඒ සම්බන්ධෙයන් ඉන්න විෙශේෂඥයා.

National Police Commission එෙක් සභාපතිවරයාෙග්
ඉන්ධන දීමනාව වැඩි කිරීම සඳහා තමයි අද ෙම් විවාද කරන්ෙන්.
එතුමා ෙපොලීසිය ගැන ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කිව්වා. ෙම් වනෙකොට
අභාවපාප්ත පසාද් සිරිවර්ධන මහත්මයාෙග් මෘත ෙද්හය පිළිබඳ
ආදාහන කටයුතු ෙකෙරනවා. එතුමා ෙබොෙහොම වීර ෙපොලිස්
ස්ථානාධිපති ෙකෙනක්. එතුමාෙග් කාර්ය භාරය පශංසාවට ලක්
ෙවලා තිෙබනවා. ඇයි එතුමා මිය ගිෙය්? තමන්ෙග් රාජකාරිය
අවංකව කරන්න ගිහින් තමයි එතුමා මිය ගිෙය්. අර්බුදයක් ආවාම
ඒක විසඳා ගන්න කවුරුවත් ගස් කපන්ෙන් නැහැ, කාටවත්
පාරවල් වහන්න බැහැ. ෙමොකක්ද ඒ පජාතන්තවාදය? පාරවල්
වහනවා. ගස් කපනවා. ජනතාව කුලප්පු කරනවා. ඒ තුළින් ෙබොර
දිෙය් මාළු අල්ලන්න හදනවා. අන්තිෙම්දී කවුරු හරි ඝාතනය
වුණාම ඒ හරහාත් ආණ්ඩුවට ෙදොස් කියනවා. ඒක වැරදි
ආකල්පයක්. ඒ නිසා ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන්ම නතර කරන්න ඕනෑ.
ඒ දවස්වල එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය්දී ෙබොෙත්ජු
නමැති ෙපොලිස් නිලධාරිෙයක් හිටියා. ෙමොකද කරන්ෙන් කියා
ඇසුවාම ''ආයුධ බිම තියන්න''ය කිව්වා. ඒ ෙවලාෙව් ෙපොලිස්
නිලධාරින් 600ක් මරා දැම්මා. ගුවන් හමුදාව, යුද හමුදාව, නාවික
හමුදාව හැරුණු ෙකොට ෙපොලීසිෙය් 3,600ක් මැරිලා තිෙබනවා.
යුද හමුදාව හැරුණු ෙකොට වැඩිෙයන්ම මිය ගිහින් තිෙබන්ෙන්
ෙපොලිස් නිලධාරින්. ඉතින් ඒ අය ෙවනුෙවන් අපි ෙමොනවා හරි
කරන්න ඕනෑ. අද ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් කාර්ය භාරය සුවිශාලයි.
ඒ අය විශාල කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරනවා. ඒ දවස්වල වාෙග්
ෙනොෙවයි අද ෙපොලීසියට දවස ගාෙන් ෙනොෙයකුත් අලුත් ෙද්වල්
එනවා.
ඊෙය්-ෙපෙර්දා සුදු කැස්බෑවා නැති වුණාම ඒකටත් ෙපොලීසියට
මැදිහත් ෙවන්න වුණා. ෙලොකු හූණන් අල්ලනවා. එතෙකොටත්
ෙපොලීසියට මැදිහත් ෙවන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒවාත් පශ්න ෙන්.
දැන් ලංකාව පුරාම තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා CCTV කැමරා
සවි කරලා තිෙබනවා. ඒකටත් ෙපොලීසියට මැදිහත් ෙවන්න ෙවලා
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තිෙබනවා. ඒ විධියට බලනෙකොට ෙපොලීසිය ඉතාම ෙහොඳ කාර්ය
භාරයක් ඉෂ්ට කරනවා.
මම බැලුවා ෙපොලීසිය ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා.
ඇත්ත වශෙයන්ම දැන් රෙට් අපරාධ සංඛ ාව අඩු කරලා
තිෙබනවා. 2008දී රිය අනතුරු 2,263ක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
2010 දී 2,579යි; 2011 දී 2,498යි; 2013 දී 2,167යි. ඒ විධියට
බලනෙකොට ඒ සංඛ ාව වැඩි ෙවන්න දීලා නැහැ. ඇයි ඒ?
අලුතින් මාර්ග නීති ඇති කරලා, කලර් ලයිට් දමලා, මිනිස්සු
දැනුවත් කරලා, පාරට බැහැලා අත ඒ පැත්තට දමලා, ෙම් පැත්තට
දමලා අද රිය අනතුරු සංඛ ාව අඩු කරෙගන තිෙබනවා. ඉතින්
ඒක පගතියක් ෙනොෙවයිද?
ඊළඟට, බරපතළ රිය අනතුරු ගැන බලනෙකොට 2008 දී
4,941ක් ෙවලා තිෙබනවා. ලක්ෂ 13ක් වන ජනගහනෙයන්,
දාහකින් එකසිය ගණනකට වාහන තිෙබනවා. එෙහම වුණත්
රිය අනතුරු සංඛ ාව අඩු කර ෙගන තිෙබනවා. අධිෙව්ගී මාර්ග
හැදුවාම ඒක තවත් අඩු ෙවනවා. දැන් වනෙකොට ෙමෝටර්
සයිකල්වලට දවල්ටත් ලයිට් පත්තු කරෙගන යන්නය කියා
ෙපොලීසිෙයන් නිෙයෝග කර තිෙබනවා. ඒෙකන් ෙත්ෙරන්ෙන්
ෙමොකක්ද? ෙපොලීසිෙය් පරිපාලනෙය් වැදගත්කමයි.
සුළු අලාභ රිය අනතුරු, අලාභ රිය අනතුරු සියල්ලම එන්න
එන්නම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙගවල් බිඳීම් 2,008 දී 18,153යි;
2013 දී 16,088යි. ඒක 2,000කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. මනුෂ
ඝාතන 2008 දී 1,378යි; ෙම් වනෙකොට ඒක 584ක් දක්වා අඩු
ෙවලා තිෙබනවා. කලින් 6,729ක් වුණු ෙකොල්ල කෑම් සංඛ ාව
ෙම් වනෙකොට 4,739ක් දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. පශ්නය
තිෙබන්ෙන් ෙම්වා පචාරය
ෙවනෙකොට. දැන් ෙපොලීසිය
තිෙබනවා. පුවත් පත් විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. ගුවන් විදුලි
නාලිකා තිෙබනවා; රූපවාහිනී නාලිකා ඕනෑ තරම් තිෙබනවා.
රූපවාහිනී නාලිකා සංඛ ාව එන්න එන්නම වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා; තිබුණු පමාණය ෙදගුණ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
අද පවෘත්ති මාධ යත් අවශ යි. පවෘත්ති මැෙවනවා. වර්තමාන
ෙපොලිස්පතිතුමා කාර්යක්ෂම නිලධාරිෙයක්. අපි එතුමාට පශංසා
කරන්න ඕනෑ.
ෙබොරැල්ල ෙපොලීසිෙය් ස්ථානාධිපතිතුමාෙග්
මරණය සිදු වුණු හැටිෙය්ම ෙපොලිස්පතිතුමා එතුමාව SP ෙකෙනක්
විධියට උසස් කළා. අපි ඒ මරණය ගැන කනගාටු ෙවනවා.
ෙපොලීසියට ෙපොඩි පඩි වැඩි කිරීමක් කරන්නට ඕනෑ. අපි ඒ
සඳහා උදවු කළ යුතුයි. ෙපොලිස් ආඥාපනත යටෙත් ෙපොලිස්
නිලධාරින් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් යටතට ගැෙනන බව දක්වා
තිබුණත්, 1978 ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 15 (8) අනු ව වස්ථාෙව්
දක්වා ඇත්ෙත් ෙපොලිස් බල කාෙය් සාමාජිකයන් ෙලසයි. ෙම් අයට
උද්ෙඝෝෂණය කරන්න බැහැ. පැය 8ක් වැඩ කිරීෙම් අයිතිය ඒ
අයට අහිමි ෙවනවා. ඒ වාෙග් තවත් වරපසාද අහිමි ෙවනවා.
Overtime නැහැ. ඒ නිසා ෙම් අය ගැන නැවත වරක් සිතා බැලිය
යුතුයි. ෙපොලීසියට බැෙඳන්නට අකමැති ෙද්ශපාලනීකරණයක්
නිසා ෙනොෙවයි. ඒ අයට කාලීනව යම් කිසි උදවුවක් කළ යුතුයි.
අපරාධ අඩු ෙවනවා නම්, ඒෙකන් අපට ආර්ථික පතිලාභ
ලැෙබනවා නම්, ෙම් රට ෙහොඳ රටක් විධියට විෙද්ශිකයන්ට
ෙපන්වන්නට පුළුවන් නම් ෙපොලීසිෙය් වැටුප් තලය ෙපොඩ්ඩක් වැඩි
කරලා ෙදන්න. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කරන ෙපොලිස්
නිලධාරින්ට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කරන අෙප් ආදරණීය
ෙසේවකයන්ට ලැෙබන දීමනාව ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අපි ඒකත්
කරලා ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම කෙළොත් තමයි අෙප් සුහදතාව හැම
ෙකනාටම තිෙබන්ෙන්. ෙම් පිළිබඳව නැවත වරක් හිතන්න කියලා
අපි කියනවා.
යූඑන්පී ආණ්ඩු කාලෙය් එෙහම ෙනොෙවයි ෙන්. අෙප්
මන්තීතුෙමක් pension එකක් ගැන කථා කළා. ෙමොන pensionද?
රජෙය් ෙසේවකෙයෝ ලක්ෂ 6යි හිටිෙය්. දැන් අපි ලක්ෂ 14කට කිට්ටු
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ෙවන්න රජෙය් ෙසේවකෙයෝ බඳවා ෙගන තිෙබනවා. අවුරුද්දකට
30,000ක් pension යනවා. තව බඳවා ගන්න බඳවා ගන්න
pension යන පතිශතය වැඩි ෙවනවා. එෙසේ පතිශතය වැඩි වුණත්
pension එක ෙදන්න ඕනෑ. ෙනොදී ඉන්න බැහැ.
ෙගොවි විශාම වැටුප් ගැන කෑ ගැහුවා. ගම්පහ පෙද්ශෙය්
ෙගොවීන්ට ෙගොවි විශාම වැටුප් ෙදන අවස්ථාවට මමත් සහභාගි
වුණා. මෙග් ආසනය නාගරික පෙද්ශයක් වුණත් අක්කර 2,000ක
පමණ කුඹුරු වගා කරනවා. ඒ අයටත් ෙගොවි විශාම වැටුප හම්බ
වුණා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙද්ශපාලනෙය්දී, ඡන්දයක් තියන
කාලයට එය slogan එකක් විධියට පාවිච්චි කිරීම වැරදියි කියන
එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා.
අද ෙපොලීසියට අනවශ විධියට ෙචෝදනා කරන්න එපා කියලා
අපි ඉල්ලන්නට ඕනෑ. ඒ අය ෙලොකු රාජකාරියක් කරනවා. ඒ
වාෙග්ම දැන් ෙපොලීසිය විවිධ රාජකාරි කරනවා ෙන්. කාන්තා
ෙපොලිස් බල කායක් තිෙබනවා. රථවාහන අංශය තිෙබනවා. සුළු
පැමිණිලි අංශය තිෙබනවා. පජා ෙපොලිස් ෙසේවය තිෙබනවා. දැන්
ෙපොලීසිය අංශ කීයකට ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා ද? කල්පනා
කරලා බලන්න. පාර්ලිෙම්න්තු ෙකොට්ඨාසයට අනුයුක්තව සිටින
නිලධාරින්ට ෙගවන රුපියල් 500 දීමනාව ගැනත් නැවත වරක්
කියන්නට ඕනෑ.
1993 දී එම්.එච්. ෙමොෙහොමඩ් මහත්මයා කථානායකවරයාව
සිටි කාලෙය් තමයි ෙම් ෙපොලිස් නිලධාරින්ට රුපියල් 500 දීමනාව
ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කරන අය වශෙයන්
ඒ ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙවත ෙම් දීමනාව ලබා ෙදන බව කියනවා.
දැනට පවතින ජීවන වියදම සමඟ සසඳා බැලීෙම්දී ඒ ගැන තව
ටිකක් කල්පනා කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තු ෙපොලිස්
ෙකොට්ඨාසයට අනුයුක්ත සියලු නිලධාරින් පාර්ලිෙම්න්තු
ෙසේවකයන් විධියට පිළිගන්නා බව 1999.12.31 වන දින
සංෙශෝධිත පාර්ලිෙම්න්තු (බලතල හා වරපසාද) පනෙත් සඳහන්
ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් ඒ දීමනාව ෙගවන්නට ඕනෑ. මම
ෙකොමිෂන් එකට කියනවා ෙම් ගැන ෙපොඩ්ඩක් බලන්න කියලා.
ෙමොකද, ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත ෙවලා තිෙබන පනතක්.
ඒ නිසා ඒ ගැන කල්පනා කළ යුතුයි. විදුලිබල මණ්ඩලය ෙම්කට
අදාළ නැහැ. ෙටලිෙකොම් එක අදාළ නැහැ. බැංකුව අදාළ නැහැ.
ෙපොලීසිය ඉන්නවා. පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලය කියලා තමයි
ෙපොලීසියත් අර්ථකථනය කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම
ෙපොලීසිෙය් කමවත් උසස්වීෙම් පටිපාටියක් අනුගමනය කරන්නට
ඕනෑ. දැන් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ නිශ්චිත උසස්වීම්
කමෙව්දය කියාත්මක ෙවනවා ෙගොඩක් අඩුයි. එම නිසා ෙපොලිස්
ෙසේවයට බැඳුණු ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරෙයකු, කාන්තා ෙපොලිස්
ෙකොස්තාපල්වරියක්, උප ෙපොලිස් පරීක්ෂක වරෙයකු, කන්තා උප
ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරියක් තම තමන්ෙග් නියමිත උසස්වීම ලබා
ෙදන්ෙන් කවදා දැයි දන්ෙන් නැහැ. ඒ තත්වයට ෙපොලිස්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙපොඩි අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා.
හුඟ ෙදෙනක් ෙපොලීසිෙය් ෙසේවය කරනවා. ඒ ෙසේවය අගය
කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම යුද්ධය කාලෙය් ෙපොලීසිෙය් 3,600ක්
මැරුණා. තව තැනක තවත් ගණනක් මැරුණා. දැන් ආයුධ පාවිච්චි
කරන්නට බැහැ. නමුත් ආරක්ෂාවට ආයුධ පාවිච්චි කරන්න
කියලා ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙපොලිස් මාධ පකාශක දැනුම් දුන්නා.
ඇත්ත. දැන් ෙපොලීසියට ගහනවා මිනිස්සු. ඒ ෙබොෙහෝ
අවස්ථාවලදී ෙපොලීසිය තමුන්ෙග් බලතල පාවිච්චි කරන්ෙන්
නැහැ. බලතල පාවිච්චි ෙනොකරන්ෙන් ෙම් පජාතන්තවාදය
ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ නිසයි.
දැන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් මටම කියන්න තිෙබනවා,
කාරණයක්. ඒ කාලෙය් ෙකොටි මාව ඝාතනය කරන්න සැලසුම්
කර තිබුණා. ඒ ෙවලාෙව් ආරක්ෂක අමාත ාංශෙයන් ෙම් පිළිබඳව
දැනුවත් ෙවලා මට ලියුමක් එව්වා. මාව දැනුවත් කළා. එක

පාර්ලිෙම්න්තුව
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වර්ගෙය් වාහන තුනක් ගන්න, ෙවඩි ෙනොවදින වාහනයකුත් ගන්න
කියලා නිර්ෙද්ශයක් එවලා තිබුණා. ෙකොෙහොමද ෙම්වා ෙහොයා
ගත්ෙත්? ෙම්වා ෙහොයා ගත්ෙත් “Int” එෙකන්. “Int” එක
ආරක්ෂක අමාත ාංශයට දීලා ෙම් කරුණු කාරණා ෙහොයා ෙගන
අපිව දැනුවත් කළා. බලන්න, අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු කී
ෙදනකු දැනුවත් කරන්න ඇති ද කියලා. ඒ දැනුවත් කිරීම තුළ
අෙප් ජීවිත අපි ආරක්ෂා කර ගත්තා. මම ඒ එකක්වත් දන්ෙන්
නැතිව ෙවනත් විධියකින් කල්පනා කරලා තමයි මෙග් ජීවිතය
ෙබ්රා ගත්ෙත්. ඒ ඝාතනය කරන්න ආපු ෙකනා තමයි ආනමඩුෙව්
ගරු මන්තීතුමාව මරලා දැම්ෙම්ත්. ෙම් ෙතොරතුරු මා සභාගත*
කරනවා. ෙෆොෙටෝ එකත් එක්කම තිෙබනවා.
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ෙම් උදවිය මානව හිමිකම් ගැන කථා කරනවා. අද මානව හිමිකම්
ආරක්ෂා වන හින්දා තමයි පාරට බැහැලා උද්ෙඝෝෂණ කරන්න
පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දැක්කා ෙන් චීනෙය් වුණු ෙද්.
උද්ෙඝෝෂණ කළා; බුල්ෙඩෝසර ආවා; ශිෂ යින්ව පෑගුවා. එදා
ඉඳලා අද වන තුරු strike එකක් නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අමාත තුමා දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
පමණයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ෙහොඳයි. ඉතින් මා ඔබතුමන්ලාට කියන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම්
කාරණා ගැන ෙපොලීසිය ෙකොච්චර මහන්සි ෙවනවා ඇති ද? ඒ අය
ෙකොච්චර උවමනාෙවන් වැඩ කරනවා ද? ඉතින් ෙම් නිලධාරින්ට
තව ටිකක් සලකන්න ඕනෑ. අපි ෙපොලිස්පතිතුමාට රුපියල්
අටදහසකින් පඩි වැඩි කළා.
අෙනක් අතින් උතුරු නැෙඟනහිර දැන් යුද්ධයක් නැහැ ෙන්.
එෙහට ෙදන දීමනා ෙමෙහටත් දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි. ඒවා ෙමෙහටත්
ෙදන්න. එතෙකොට සමතුලිතභාවය ඇති ෙවලා තමුන්ෙග් ජීවිත
කාර්යක්ෂම කරෙගන යන ගමන් ආත්ම අභිමානය ආරක්ෂා කර
ගන්න පුළුවන්. ෙපොලීසියට ඔය කියන ෙචෝදනා නැහැ. ෙපොලීසියට
බැෙඳන්න ඕනෑ තරම් මිනිස්සු කැමැතියි. අද ෙපොලීසිය කරන
ෙසේවාව පළල් ෙවලා තිෙබන නිසා සමහර විට ඒ ඒ විෂයන්වලට
අදාළ අය නැතිව ඇති. අන්න එතැනයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්.
ඊළඟට, ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව් මහජන පැමිණිලි අංශයක්
තිෙබනවා; පාලන අංශයක් තිෙබනවා; මුදල් අංශයක් තිෙබනවා.
ෙම් ආයතනෙය් පාග්ධන වියදම් සඳහා ලැෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම අඩු
මුදල් පමාණයක්. ෙබොෙහොම පුංචි ගණනක් තමයි හම්බ ෙවන්ෙන්.
මා හිතන විධියට ලක්ෂ ෙදක තුනක්වත් හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ.
මා හිතන විධියට පාග්ධන වියදම් අඩුම පමාණයක් ලැෙබන්ෙන්
National Police Commission එකටයි. ඒ නිසා ඒ අයට ෙපොඩි
දීමනාවක් ෙදන්න ඕනෑ. ෙහොඳට වැඩ ගන්න නම් දීමනා ෙදන්න
ඕනෑ. මෙග් පතිපත්තිය ඒකයි. ඉතින් ෙම් පතිපත්තිය හරියට
කියාත්මක කෙළොත් ගුණාත්මක ෙපොලිස් ෙසේවාවක් අපට
පවත්වාෙගන යන්න පුළුවන්.
අද ෙපොලීසියක් තිබුෙණ් නැත්නම් සාමය ෙගොඩක් අඩුයි.
ජනතාවට වඩාත්ම කිට්ටු ෙවන්ෙන් ෙපොලීසියයි කියන එක අපි
අමතක කරන්න නරකයි. ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසිෙය් කියාදාමය නිසා
අෙප් මානව හිමිකම් සුරැෙකනවා. දැන් බලන්න, ඔය ෙකොච්චර
කථා ෙකරුවත් මානව හිමිකම් සුරැකීෙම් පනත pass කර
තිෙබන්ෙන් ෙකොයි කාලෙය්ද කියලා. ඒක සම්මත කර තිෙබන්ෙන්
1996 දීයි. ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව පිහිටුවා
තිෙබන්ෙන්ත් 1996 දීයි. අපිත් ඒකට අත ඔසවා තිෙබනවා. දැන්

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මා ඉල්ලා සිටිනවා,
National Police Commission එකත් ෙම් ගැන ෙපොඩි
අධ යනයක් කරලා -උගත් බුද්ධිමත් අය ඉන්න නිසා- ෙම් අයට
යම්කිසි පඩි වැඩි කිරීමක් කරලා අර මා කලින් කිව්වා වාෙග්
අසමතුලිතතාව ඉවත් කරලා කටයුතු කරන්නය කියලා. උතුරු
නැෙඟනහිර දැන් යුද්ධයක් නැහැ. උතුරු නැෙඟනහිර
පාසල්වලට බඳවා ගැනීෙම්දීත් පතිශතයක් නියම කර තිබුණා.
දැන් එෙහම එකකුත් අවශ නැහැ. දැන් අනුරාධපුරෙය් ඉඳලා පැය
ෙදක තුනකින් යාපනයට යන්න පුළුවන්. අධිෙව්ගී මාර්ග ඉදි
වුණාම ගත වන කාලය තවත් ටිකක් අඩු ෙවනවා. හරියටම
ෙකොළඹ ඉඳලා මීගමුවට යනවා වාෙග් තත්ත්වයකට පත් ෙවනවා.
එම නිසා අසමතුලිතතාව අඩු කරලා ෙපොදුෙව් හැෙමෝටම ඒ දීමනා
දුන්ෙනොත්, රාජකාරිය කිරීෙම්දී ඒ අයට මානසික ඒකාගතාව ඇති
කර ගන්න හැකි වනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මානසික සැනසීමක්
ලැබිලා ඔවුන්ට යම් කිසි ෙසතක් ශාන්තියක් ෙව්වි කියා මා
විශ්වාස කරනවා. එෙසේ කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන්
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මීළඟට ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 15ක කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන්
මන්තීතුමා ෙමම විවාදයට සහභාගී වන්ෙන් නැහැ. මට එතුමාෙග්
කාලයත් ලබා ෙදන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එම කාලයත් එකතු කරලා තමයි ඔබතුමාට
කාලයක් ලබා දී තිෙබන්ෙන්.

විනාඩි 15ක

[අ.භා. 4.27]

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ෙහොඳයි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
ඇමතිතුමාෙග්ත්, ඒ වාෙග්ම එච්.ආර්.

ෆීලික්ස්
මිතපාල

ෙපෙර්රා
නිෙයෝජ
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ඇමතිතුමාෙග්ත් කථාවලට මා ඇහුම්කන් දුන්නා. එතුමන්ලා
කියන අන්දමට රෙට් සියලු මානව අයිතිවාසිකම් රැකිලා
තිෙබනවා; සියලු නිලධාරින්ට සහ ෙකොමිෂන් සභාවලට නිදහෙසේ
වැඩ කටයුතු කරන්නටත් බලය තිෙබනවා; දැන් රෙට් කිසිදු
පශ්නයක් නැහැ; හැබැයි, එකම පශ්නය වන්ෙන් රෙට්
සංවර්ධනයක් සිදු ෙවලා නැත්ෙත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය
කාලෙය් පාලනෙය් වැරැද්ද නිසායි. අවුරුදු 20ක කාල
පරිච්ෙඡ්දයක් තුළ එක දිගටම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පධාන
ෙපොදු ජන එක්සත් ෙපරමුණට රට පාලනය කරන්න බලය දීලා
තිෙබනවා. දැන් කිරි නිෂ්පාදනය අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන් එක්සත්
ජාතික පක්ෂ පාලන කාලෙය් වැරැද්ද නිසා ලු. දැන් අවුරුදු 20ක්
තිස්ෙසේ රට පාලනය කරනෙකොට ෙම් කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි
කරන්නට තිබුෙණ් නැද්ද? අවුරුදු 20කට එහා රට පාලනය කළ
රජයක් ගැන කථා කර කර ඉන්ෙන් ෙමොනවාද? ෙමොනවාද ෙම්
කතන්දර? එච්.ආර්. මිතපාල මෙග් මිතයාට ඥානයක් නැද්ද මම
දන්ෙන් නැහැ, ෙම් වාෙග් විකාර කතන්දර කියන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම රාජකාරිෙය් ෙයදී
සිටින ෙපොලිස් නිලධාරින් මිය යාම සිදු වනවා. ෙම් ෙපොලිස්
නිලධාරින් රාජකාරිෙය් ෙයදි සිටියදී මිය යන්ෙන් ඇයි? අෙප්
ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා අමාත තුමාත් ඒ ගැන කථා කළා. ෙපොලිස්
නිලධාරින්ට පහර ෙදන්ෙන් ඇයි? ෙපොලිස් නිලධාරින්ට පහර
ෙදන්නට තිෙබන ෙහේතු ෙමොනවාද? ආණ්ඩුවට විෙරෝධය පෑම
සඳහා අද රෙට් ජනතාව විසින් පාවිච්චි කරන යම් කියාවලියක්
තිෙබනවා. ඒ කියාවලිය මර්දනය කරන්නට ගියාම තමයි ෙපොලිස්
නිලධාරින්ට දිගින් දිගටම පහර දීලා තිෙබන්ෙන්. ආණ්ඩුවකට
විරුද්ධ වන්නට රෙට් ජනතාවට අයිතියක් තිෙබනවා,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. හිටපු උගත් විනිසුරුවරයකු
වශෙයන් ඔබතුමා දන්නවා ඇති, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 4වැනි
ව ස්ථාෙව් තිෙබන්ෙන් ජනතා පරමාධිපත ය කියාත්මක කිරීම
ගැනයි. එෙහම නම් ෙම් පරමාධිපත කියාත්මක කරන්නට රෙට්
ජනතාවට බලයක් තිෙබනවා; අයිතියක් තිෙබනවා. ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙවන්ම ජනතාවට ඒ අයිතිය ලබා දීලා තිෙබනවා.
එතෙකොට ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන්ම ලබා දී තිෙබන ඒ අයිතිය
ජනතාව පාවිච්චි කරනවා. ජනතාවට පජාතන්තවාදී විධියට
ආණ්ඩුවකට එෙරහිව තමන්ෙග් මතය පකාශ කරන්නට ඉඩ කඩ
තිෙබනවා. ඒ ඉඩ කඩ පාවිච්චි කරනෙකොට එය අනවශ විධියට
මර්දනය කරන්නට ගියාම තමයි ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී ෙම්
ෙපොලිස් නිලධාරින් ඝාතනයට ලක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව
මා ඉදිරිෙය් දී දීර්ඝව කථා කරන්නම්. මා හිතුවා, ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා
ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් සිටියි කියලා. එතුමා ෙම්
ගරු සභාෙව් සිටියි කියන බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් තමයි එතුමා
සිටින අවස්ථාෙව්දීම එයට පිළිතුරු ෙදන්නට මා කටයුතු කෙළේ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම අද රාජ
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ස්වාධීනව කටයුතු කරන ෙකොමිෂන්
සභාවක් ෙනොෙවයි. රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට සිද්ධ ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුවට අවනතව කටයුතු කරන්නටයි. එෙහම
නැත්නම් රජෙය් අතෙකොළුවක් ෙලස කටයුතු කරන්නටයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පසු ගිය වකවානුෙව්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව්
සභාපතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කළා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහජන
ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවට ජනතාවෙග් දුක් ගැනවිල්ලක්
පිළිබඳව ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් කරනෙකොට ඒක නිකම්ම ඉදිරිපත්
කරන්න බැහැ. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් හරහා ඉදිරිපත්
කරන්නට ඕනෑ. එතෙකොට කථානායකතුමා හැර පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ඉතිරි මන්තීවරුන් 224 ෙදනාෙගන් එක්ෙකෙනකු හරහා තමයි ෙම්
ෙපත්සම ඉදිරිපත් වන්ෙන්. එම ෙපත්සම අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී
අසවල් ලිපිනෙය් පදිංචි අසවලාෙග් ෙපත්සම කියලා ෙම් ගරු
සභාවට ෙගෞරවෙයන් ඉදිරිපත් කරනවා. එෙහම ඉදිරිපත් කර එය
ෙපත්සම් කාරක සභාවට ෙයොමු කිරීෙමන් පසුව අපි ෙපත්සම්
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කාරක සභාවට යනවා. ඔබතුමා ෙපත්සම් කාරක සභාෙව්
මූලාසනෙය් ඉඳෙගන අෙප් සහායත් ලබා ගනිමින් ෙමොන තරම්
ෙපත්සම් පමාණයක් විභාග කර තිෙබනවා ද? එම ෙපත්සම්
විභාග කර ඒවාෙය් යුක්තිය, සාධාරණත්වය ෙහොඳින් ෙසොයා බලා
සාධාරණය ඉෂ්ට කිරීම සඳහා අදාළ ආයතනවලට දැනුම් දුන්නාට
පසුව ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාවට යවන ලද ෙපත්සම් කාරක සභාෙව් නිෙයෝගවලට සිදු
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒවා අතරින් කීෙයන් කීයක් සඳහාද
යම්තම්වත් සැලකීමක් කර තිෙබන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතරයි කියලා කියනවා.
එෙහම නම්, ඒ උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහජන ෙපත්සම්
පිළිබඳ කාරක සභාෙවන් යවන්නා වූ නිෙයෝගවත් කියාත්මක
කරන්ෙන් නැති තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් යවන නිෙයෝග කියාත්මක කරන්නට රාජ
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව කියාත්මක ෙනොවුණත්, හැබැයි ෙවන
ෙවන තැන්වලින් එන බලපෑම්වලට අනුව ඕනෑම ෙදයක්
කියාත්මක කරන්න ඒ අයට හැකි ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම්
ආණ්ඩුෙව් අතෙකොළුවක් වශෙයන් තමයි රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාව කියාත්මක වන්ෙන්. ඒක ඉතා ෙහොඳින් පැහැදිලිවම
ෙපෙනනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
2001 - 2004 කාල සීමාව තුළ අෙප් ඇමතිතුමා විපක්ෂ
මන්තීවරයකු වශෙයන් සිටියා එතුමාට මතක ඇති. ඒ කාල
පරිච්ෙඡ්දෙය් දී මැදිරිගිරිය පෙද්ශෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරෙයකුට
තර්ජනය කිරීමක් සිදු වුණා, අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව
පැත්ෙත් හිටපු ෙද්ශපාලනඥයකු අතින්. ඒ ෙවලාෙව් පාෙද්ශීය
ෙල්කම්වරුන් සහ අමාත ාංශ ෙල්කම්වරුන්ෙග් සංසදය ඉදිරිපත්
ෙවලා ෙමොකක්ද කෙළේ?
රට පුරාම පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්
ඇතුළු ෙල්කම්වරුන් වැඩ කරන්ෙන් නැතිව ආණ්ඩුවට එෙරහිව
ව ාපාරයකට බැස්සා. ඒ ෙමොකද, එදා රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාව කියාත්මක වුණා. ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව කියාත්මක
වුණා. මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව කියාත්මක වුණා.
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව කියාත්මක වුණා. ඔබතුමා ඒ
period එෙක් විනිසුරුවරයකු වශෙයන් හිටපු නිසා ඒ බව
දන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙමොකක්ද ෙවලා
තිෙබන්ෙන්?
වයඹ පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වුවා තමුන්නාන්ෙසේට
මතක ඇති. වයඹ පළාත් සභා මැතිවරණය පවත්වලා පසුව දා
පතිඵල නිකුත් කරන ෙකොටම ගණන් කරලා ෙගන යන්න
අතපසුවීමක් වුණු ඡන්ද පතිකා වගයක් ගණන් කිරීෙම්
මධ ස්ථානෙය් තිබුණා. මම ගිහිල්ලා මැදිහත් ෙවලා තමයි එතැන
ෙකෝපාවිෂ්ට ෙවලා සිටි ජනතාව යම් තරමකට ෙහෝ සමථයකට
පත් කෙළේ. ෙපොලිස් නිලධාරින්, දිස්තික් ෙල්කම්වරයා, මැතිවරණ
ෙකොමසාරිස්වරයා සියලු ෙදනාම පිළිගන්නවා මෙග් මැදිහත්වීම
නිසා තමයි ඒක ගැටුමකින් ෙතොරව ෙබ්රා ගත්ෙත් කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා දිස්තික් ෙල්කම්වරයාට
ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුෙණන් ඉදිරිපත් වුණු අෙප්ක්ෂකෙයක්
සහ අන්තිමටම ෙත්රී පත් වුණු මන්තීවරයා බැණ වදිනවා මාධ
තුළින් ෙහොඳට ෙපන්නුවා. Hiru TV එෙක් පුන පුනා ෙපන්නුවා.
සලකපු හැටි ෙකොෙහොමද කියලා පන්න පන්නා ෙපන්නුවා.
හැබැයි, ෙමොකක්ද තත්ත්වය? දිස්තික් ෙල්කම්වරයා නිහඬව
ඉන්නවා. රෙට්ම ෙල්කම්වරු නිහඬව ඉන්නවා.
ආරච්චිකට්ටුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වැඩ කළ
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු තුන් ෙදනකුටම දිගින් දිගටම, පිට පිටම
පහර දුන්න බව ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමා දන්නවා. ඔබතුමා රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු
ඇමතිවරයා වශෙයන් ඉන්න ෙකොට ඒ විධිෙය් පහර දීමක් සිදු
වුණා. මම හිතන විධියට ඔබතුමා ඉන්න කාලෙය් ෙදෙදනකුට
පහර දුන්නා. ෙමොකක්ද කෙළේ? පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයාට ස්ථාන
මාරුවීමක් අර ෙගන යන්න සිද්ධ වුණා. පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු
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[ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා]

ගත්ත කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද? ෙමෙලෝ ෙදයක් අර ෙගන නැත. ඒ
ඇයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි?
අද රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව අකර්මණ කර තිෙබනවා.
ඒ අකර්මණ කළ ෙකොමිෂන් සභාව නිසා අද රජෙය් නිලධාරින්
අකර්මණ ෙවලා තිෙබනවා. අර ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා
කිව්වා වාෙග් ඒ අය ෙකොඳු කැඩුණු, නාමිකව පමණක් ඉන්න
නිලධාරින් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ශක්තිමත් නිලධාරින්
ෙනොෙවයි. එෙහම නම් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ශක්තිමත්
කරන තාක්, ස්වාධීන කරන තාක් රජෙය් ෙසේවකයින් ගැත්තන්
වශෙයන් වැඩ කටයුතු කරනවා හැෙරන්නට නියම නීතියට අනුව
කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒකයි
තත්ත්වය. එදා පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයකුට තර්ජනය කළාය කියන
කථාවක් උඩ මුළු රෙට්ම පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු ඇතුළු ෙල්කම්වරු
රජයට එෙරහිව නැඟී සිටියා. බලෙය් සිටි ආණ්ඩුවට විරුද්ධව
නැඟිට්ටා. එෙහත් අද පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට පිට පිටම, දිගින්
දිගටම ගහන්ෙන් කවුද? ගහන්ෙන් ෙද්ශපාලනඥයන්. ගහන්ෙන්
ආරච්චිකට්ටුව පෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා සහ එයාෙග් අයියා.
ඒ කණ්ඩායම ගිහිල්ලා පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයාට ගහනවා. දිස්තික්
ෙල්කම්වරයාටත් තර්ජනය කරනවා. රජෙය් ෙසේවකයින් කර කියා
ගන්න ෙදයක් නැතිව නිහඬව බලා ෙගන ඉන්නවා. ඒක තමයි
යථාර්ථය.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන්ෙන් රාජ ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභාවට ඕනෑ තරම් ෙද්වල් ෙදන්න. හැබැයි, ෙමොනවා
දුන්නත් වැඩක් නැහැ. ඉන්ධන ලීටර් 225 ෙනොෙවයි, 450ක්
දුන්නත් වැඩක් නැහැ. ෙමොනවා කරන්නද? ෙම් රාජ ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයාට ෙතල් ෙදන්ෙන් ගුටි කාපු
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා බලන්න යන්න ද? එෙහම නැත්නම්
තර්ජනයට ලක් වුණු දිස්තික් ෙල්කම්වරයා බලන්න යන්න ද?
පෙයෝජනයක් නැත. ඵලදායිතාවක් නැත. වියදම පමණයි. අන්න
ඒකයි ෙමතැන තිෙබන තත්ත්වය, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ගැන ෙගොඩක් කථිකයන් කථා කළ
නිසා මම ඒ ගැන වැඩිපුර කථා කරන්ෙන් නැහැ.
මම ෙපොලිස් ෙකොමිසම ගැන වචන කිහිපයක් කථා කරන්නම්.
ඔබතුමාට මතක ඇති 2001-2004 කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී රංජිත්
ධීරරත්න මැතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් ෙපොලිස් ෙකොමිසමක්
පිහිෙටව්ව බව. ෙපොලිස් ෙකොමිසෙම් සභාපති රංජිත් ධීරරත්න
මැතිතුමා ඒ කාලෙය් අපට කිසි විධියකින්වත් -දුරකථනෙයන්වත්සම්බන්ධ කර ගන්න බැරි වුණා. වුවමනාවක් වුණත්, ෙමතැන
ෙවන්ෙන් ෙම්කයි
කියලා අඩු තරමින් සාධාරණයක්,
අසාධාරණයක් ගැන කියන්නවත් සම්බන්ධ කර ගන්න බැරි වුණා.
එෙහමවත් එතුමා එදා දුරකථනයට සම්බන්ධ කර ගන්න බැරි
වුණා. එදා ෙපොලිස් ෙකොමිසෙම් සභාපතිවරයා ඒ තරම්
නිර්පාක්ෂිකව කටයුතු කළා. හැබැයි, අද ෙමොකක්ද ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? අද ඒ තත්ත්වය සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් ෙවලා
තිෙබනවා. අද ෙපොලිස් ෙකොමිසම නාමික ෙකොමිසමක් බවට පත්
ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙපොලිස් ෙකොමිසෙමන් ෙකෙරන්ෙන්
ෙමොකක්ද? කිසිම ෙදයක් ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. එදා ෙපොලිස්
ෙකොමිසම කියාත්මක වුණු නිසා ෙපොලීසිෙය් නිර්පාක්ෂික භාවය
එන්න එන්නම දියුණු වුණා. සියයට 100ක් හරි ගියා කියලා මම
කියන්ෙන් නැහැ. බලෙය් ඉන්න ආණ්ඩු ගැන කිසිම තැකීමක්
නැතිව ෙපොලිස් නිලධාරින් කටයුතු කළා. එදා ෙපොලීසිය බලෙය්
ඉන්න එක්ෙකනාටත් එකයි; විපක්ෂෙය් ඉන්න එක්ෙකනාටත්
එකයි; ෙකොයි එක්ෙකනාටත් එකයි. ඒ තත්ත්වයට එදා ෙපොලිස්
ෙකොමිසම කියාත්මක වුණා; ෙපොලිස් නිලධාරින් කියාත්මක වුණා.
ෙකොන්දක් ඇතිව බය නැතිව ෙපොලිස් නිලධාරින් කියාත්මක වුණා.
ඇයි, හරියට රාජකාරි කරනවා නම් ෙපොලිස් නිලධාරින්ට බිය
ෙවන්න ෙහේතුවක් නැහැ.

692

අද ඒ තත්ත්වය නැහැ. අද ගුලි ෙවලා, බිය ෙවලා, ගැති ෙවලා
වැඩ කටයුතු කරන තත්ත්වයක් තමයි ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ෙමවැනි තත්ත්වයක් උඩ ෙපොලිස් ෙකොමිසමට ඉන්ධන ලීටර්
225ක් ෙනොෙවයි, කීයක් හරි වැඩි කරන්ෙන් ඇයි? කුමක් සඳහාද?
ෙමොන පෙයෝජනයක් ගැනීම සඳහාද? ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග්
ෙපෞද්ගලික මතය නම් ඉන්ධන බින්දුවක්වත් වැඩි කරන්න ඕනෑ
නැහැ; තිෙබන ටිකත් අයින් කරන්න ඕනෑ. ඇයි, කිසිම
පෙයෝජනයක් නැහැ ෙන්. ෙමොකක්ද තිෙබන පෙයෝජනය?
ෙපොලිස් ෙකොමිසෙමන් ඇති ෙවලා තිෙබන පෙයෝජනය ෙමොකක්ද
කියලා කරුණාකරලා මට පැහැදිලි කර කියන්න. ඔවුන්ට ෙගවන
පඩිෙයන් තිෙබන පෙයෝජනය ෙමොකක්ද? ඔවුන්ට ෙදන
වාහනෙයන් තිෙබන පෙයෝජනය ෙමොකක්ද? ඒ ෙගොඩනැඟිලිවලට
ෙගවන එෙකන් තිෙබන පෙයෝජනය ෙමොකක්ද? ඉන්ධන ෙදන
එෙකන් තිෙබන පෙයෝජනය ෙමොකක්ද? ෙමෙලෝ පෙයෝජනයක්
නැහැ. ෙම්වා නිකම් පින් නැති පින්කමක් කරනවා වාෙග්යි.
පින්කමක් කරන්ෙන්ත් පිනක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්. අපි ෙම්
සඳහා වියදම් කරන්ෙන්ත්, ආෙයෝජනයක් කරන්ෙන්ත් යම් කිසි
බලාෙපොෙරොත්තුවක් ඇතිවයි. නමුත් ෙම් ෙපොලිස් ෙකොමිසෙමන්
කිසිම පෙයෝජනයක් නැහැ. ෙමවැනි ෙපොලිස් ෙකොමිසම්වලට
වියදම් කරලා නාස්ති කරන්ෙන් කාෙග් සල්ලිද? බදු පිට බදු
ගහලා රෙට් ජනතාව හූරා ෙගන ගන්නා සල්ලි ටික ඇයි ෙම් වාෙග්
නිෂ්පෙයෝජන වැඩවලට ෙයොදවන්ෙන් කියන එකයි මට තිෙබන
පශ්නය, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නීතිය හා සාමය පිළිබඳ
අමාත ාංශයක් හැදුවා. මම නම් ෙම්කට කියන්ෙන්
"නවනීදන්පිල්ෙල් අමාත ාංශය" කියලායි. ෙම්ක නීතිය හා සාමය
පිළිබඳ අමාත ාංශයක් ෙනොෙවයි. නීතිය හා සාමය පිළිබඳ
අමාත ාංශයක් තිෙබනවා කියලා රෙට් මිනිස්සු දන්ෙන්ත් නැහැ.
රෙට් මිනිස්සු තවමත් දන්ෙන් ආරක්ෂක අමාත ාංශයක් තිෙබනවා
කියලායි. නවනීදන්පිල්ෙල් මැතිනිය ලංකාවට එනවාය කියන
ෙකොට, නවනීදන්පිල්ෙල් මැතිනිය රැවටීම සඳහා, සන්ෙතෝෂ කිරීම
සඳහා පිහිටු වූ අමාත ාංශයක් ෙම්ක. ඒ හැර, නීතිය හා සාමය
කියලා ඇති කරපු ෙම් අමාත ාංශෙයන් තිෙබන වැෙඩ් ෙමොකක්ද?
ඒෙක් තිෙබන ස්වාධීන බව ෙමොකක්ද? ඒෙක් තිෙබන ෙවනස් බව
ෙමොකක්ද? එෙහම කිසිම ෙදයක් නැහැ. ''ෙපොලීසිය ස්වාධීනයි,
උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ ජනාධිපති ෙකොමිෂන්
සභාව ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාෙව් කරුණු අපි ඉෂ්ට කළා''
කියලා ෙපන්නුම් කිරීම සඳහා තැෙන් හැටියට ඇණය ගසමින්
කරන ලද විජ්ජාවක් පමණයි ෙම් නීතිය හා සාමය පිළිබඳ
අමාත ාංශය පිහිටුවීම. විෙද්ශීය, එෙහම නැත්නම් ජාත න්තර
බලපෑම් එනෙකොට ජාත න්තරය රැවටීම සඳහා ගත් කියා
මාර්ගයක්, නැත්නම් නවනීදන්පිල්ෙල් රැවටීමට ගත් කියා
මාර්ගයක් විධියට පමණයි ෙම්
නීතිය හා සාමය පිළිබඳ
අමාත ාංශය ඇති කිරීම අපි දකින්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොලීසිෙය් හිටපු DIG වාස්
ගුණවර්ධන මහත්තයා මිනිස්සු පැහැර ෙගන ගියා; ඝාතනය කළා;
කප්පම් ගත්තා; ෙකොල්ල කෑවා. ඒ බිරිඳ ෙපොලීසිය පාලනය කළා.
රත්නපුෙර් සිටි නිපුණලා ෙපොලීසියට අරෙගන ගියාම ඔළුව පාගා
ෙගන පහර දුන්ෙන් ඒ DIG මහතාෙග් ෙනෝනා මහත්තයා.
ෙපොලීසිෙය් අය ෙනොෙවයි. ෙපොලීසිෙය් වැඩ කරන ෙකනාෙග්
භාර්යාව ෙපොලීසිෙය් තත්ත්වෙයන් වැඩ කළා. ඒ DIG මහත්වරු
කටයුතු කරපු හැටි. ඒ වාෙග්ම, සමහර OIC මහත්වරු කුඩු
විකුණුවා. ඔවුන් කුඩු විකුණනවා කියලා දැන් අත් අඩංගුවටත්
අරෙගන තිෙබනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ෙම් ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව්
සභාපතිවරයාෙග් නිල වාහනයට ඉන්ධන දීමනාව වැඩි කරලා
ෙදන්ෙන්, කප්පම් ගන්න, මං ෙකොල්ල කන, මිනී මරන, මිනිස්සු
පැහැර ෙගන යන, කුඩු විකුණන කට්ටියෙග් සුව දුක් බලන්න
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යන්නද? නැතිව ෙවන කිසි ෙදයක් ෙම් ෙපොලිස් ෙකොමිසෙමන්
සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ ෙන්. මම දකින විධියට ෙම් වාෙග් අපරාධ
කරන, වැරදි කරන, දූෂිත කියා කරන උදවිය රකින්න,
ඒෙගොල්ලන්ෙග් සුව දුක් බලන්න යන්න, ඒ අයට ෙක්ක්
ෙපට්ටියක් ෙගන යන්න, බිස්කට් පැකට් එකක් ෙගන යන්න තමයි
ෙපොලිස් ෙකොමිසෙම් සභාපතිවරයාට ෙම් විධියට ඉන්ධන දීමනාව
වැඩි කරලා ෙදන්ෙන්. එෙහම නැතිව ෙමවැනි ෙපොලිස්
ෙකොමිසමක සභාපතිවරෙයකුට ඉන්ධන දීමනාව වැඩි කරලා ෙදන
එෙක් නම්, ශත පහක පෙයෝජනයක් නැහැ. ෙම්වාට අනුබල ෙදන,
ෙම් ෙයෝජනා ෙගෙනන, ෙම්වා අනුමත කර ගැනීමට එකඟ වන
යම් ෙකෙනක් ඉන්නවා නම්, ඒ උදවියත් කරන්ෙන් ෙම් රෙට්
ජනතා ශාපයට ෙගොදුරු වන ෙද්වල් මිස වැඩක් ඇති ෙදයක්
ෙනොෙවයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
තිෙබනවා.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
අද ෙපොලිස් ෙකොමිසමක් කියලා එකක් රෙට් තිෙබනවා ද
කියලාවත් කවුරුවත් දන්ෙන් නැහැ. ඒකයි තත්ත්වය.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොලීසිය හදන්න ඕනෑ
නිදැල්ෙල්. අද ෙපොලීසිය නිදැල්ෙල් හැෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. අද
ෙපොලීසිය හැෙදන්ෙන් බැරැක්ක තුළ. ෙම්ක එදා සුද්දාෙග් කාලෙය්
ඇති කරපු තත්ත්වය. ඔවුන් එදා එෙසේ කෙළේ ඇයි? සුදු අධිරාජ ය
රෙට් ජනතාව ඉදිරියට
ඔවුන්ෙග් පාලනය ෙගන යෑෙම්දී
එනෙකොට, ඔවුන්ට එෙරහි වන ෙකොට ඒක මර්දනය කිරීමට බල
කායක් -හමුදාවක්- හදා ගන්න ඕනෑ වුණා. ඒ නිසා ඔවුන්
ෙපොලීසියයි, මහ ජනතාවයි ඈත් කළා. ෙපොලීසිය බැරැක්කයට
සීමා කළා. ෙසනසුරාදා, ඉරිදා දවෙසේවත් ජනතාව එක්ක මුහු
වන්න, සම්බන්ධ වන්න අවස්ථාව දුන්ෙන් නැහැ. ඒ හරහා
ෙපොලීසිය ජනතාව මර්දනය කරන කණ්ඩායමක් බවට
පරිවර්තනය කළා. ඒ රටාව තමයි අදටත් ලංකාෙව් පවතින්ෙන්.
එංගලන්තය වාෙග් රටවල ෙපොලීසිය පිළිබඳව ජනතාව තුළ ෙලොකු
පසාදයක් තිෙබනවා. ඒ රෙට් ෙපොලිස් නිලධාරියා ඉන්ෙන්
බැරැක්කවල ෙනොෙවයි. ඒ ෙපොලිස් නිලධාරියා ඉන්ෙන් ගෙම්. ඔහු
රාජකාරියට එන්ෙන් ගෙම් ෙගදර ඉඳෙගනයි. ඔහුට කථා කළාම,
ක්ෂණයකින් එනවා. ඔහුට කාල පරිච්ෙඡ්දයක් ෙවන් කර
තිෙබනවා. ඒ ෙවලාවට ඔහු එනවා. ඒකට අවශ පහසුකම් ඔහුට
දීලා තිෙබනවා.
දැන් අෙප් ෙපොලීසිය ෙමොකද කරන්ෙන්? අෙප් ෙපොලිස්
නිලධාරියා බඳවා ගන්නා දවෙසේ ඉඳලා විශාම යන දවස දක්වාම
රඳවා ගන්ෙන් බැරැක්කය තුළයි. ඔහු මහ ජනයාෙගන් ඈත් කරලා
තිෙබන්ෙන්. ඒක හරියට බැඳලා හදන බල්ෙලක් වාෙග්යි. ඒ
මට්ටමින් තමයි ෙපොලිස් නිලධාරියා තබා ගන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ
ෙමොකද කරන්ෙන්? ආණ්ඩුවට විරුද්ධව රෙට් කලබලයක් කරන
ෙවලාවට, උද්ෙඝෝෂණයක් කරන ෙවලාවට, උපවාසයක් කරන
ෙවලාවට
ෙම් ෙපොලිස් නිලධාරින් අරෙගන ගිහිල්ලා
ඒ
ස්ථානවලට මුදා හරිනවා. මුදා හැරපු හැටිෙය් ඔවුන් ෙමොකක්ද
කරන්ෙන්? බැඳලා හදපු බල්ලා ලිහුවාම ගිහිල්ලා කා ෙගන - කා
ෙගන යනවා වාෙග් ෙම් ෙපොලිස් නිලධාරි මහත්වරුත් කටයුතු
කරනවා. ෙමොවුන් මහ ජනයාත් එක්ක ඉන්න ෙපොලිස් නිලධාරින්
ෙනොෙවයි; මහජන මතය දන්න මිනිස්සු ෙනොෙවයි. ඒ උදවිය
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ගිහිල්ලා සාමාන ජනතාව මරා ෙගන - මරා ෙගන යනවා.
රතුපස්වල ජනතාව වතුර ඉල්ලාෙගන ගියාම, ෙවඩි තියලා මරලා
දැම්මා. කටුනායක උද්ෙඝෝෂණෙය්දී ෙමොකද වුෙණ්? තමන්ෙග්
EPF මුදල් ටික රජය අනවශ විධියට ගසා කන්න හදන එකට
විරුද්ධව කථා කළාම ෙවඩි තියලා මරලා දැම්මා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මම අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
ඒ වාෙග්ම ඉන්ධන මිල අඩු කරලා ෙදන්න කියලා හලාවත
ධීවරයන් කියන ෙකොට, ෙවඩි තියලා මරා දැම්මා.
ඊෙය් ෙපෙර්දා තුන්නාෙන් ෙමොකක්ද කෙළේ? තුන්නාෙන්
මිනිස්සු තමුන්ෙග් ගෙම් තිෙබන ෆැක්ටරිය පිළිබඳ අවිශ්වාසෙයන්,
ඒක නිසා ජලය අපවිත ෙවනවාය කියලා ආණ්ඩුවට විරුද්ධව
නැගී සිටියා. ඔවුන් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව උපවාසයක් කළා.
ආණ්ඩුෙවන් දිගටම ඒ ගැන ඉල්ලීම් කළා. ඒවාට කන් දුන්ෙන්
නැහැ. ඒ ෙවනුවට ඒ උපවාසෙය් ඉන්න මිනිස්සු ඇදලා අරෙගන
ගහලා රෙට් කලබලයක් ඇති කළා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මිනිසුන්ට අයිතියක්
තිෙබනවා ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ෙපළ ගැෙහන්න; උද්ෙඝෝෂණ
කරන්න. හැබැයි, රාජ විෙරෝධී වැරැදි කරන්න මිනිසුන්ට
අයිතියක් නැහැ. අපි ඒක පිළිගන්නවා. ආණ්ඩුවකට විරුද්ධව
උද්ෙඝෝෂණ කරන්න අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන්ම බලතල
දීලා තිෙබනවා. ඒ අයිතිය රකින්න ෙපොලීසිය ඉන්නවා. එෙහම
නම් ෙපොලිස් ෙකොමිසමට කරන්න තිෙබන්ෙන් ජනතාව දැනුවත්
කිරීම වාෙග්ම, නිවැරදි ෙපොලීසියක් නිර්මාණය කිරීමයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රවි
මන්තීතුමාෙග් ෙවලාවත් එතුමා මට දුන්නා.

කරුණානායක

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එතුමාෙග් සම්පූර්ණ ෙවලාවම ඔබතුමාට දුන්නා ද?

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ඔව්.
කාලය ලබා දීම ගැන ගරු රවි කරුණානායක
මන්තීතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
තුන්නාෙන් ජනතාව උපවාස කෙළේ සාමකාමීව. "අෙප් වතුර
අපවිත ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් රබර් කර්මාන්තශාලාව නිසා වතුරට
විෂ මිශ ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා පානය කිරීමට නුසුදුසු තත්ත්වෙය්
තිෙබනවා. ෙම් ෙහේතුෙවන් අෙප් වකුගඩු ෙරෝගී තත්ත්වයට පත්
ෙවයි" කියලායි ඔවුන් කිව්ෙව්. ඒ ජනතාව ඉල්ලුෙව් අපට යහපත්
ජීවිතයක් ගත කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න කියලායි. ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙවන් ආණ්ඩුව බැඳිලා ඉන්නවා ජනතාවට යහපත්
ජීවිතයක් ගත කිරීම සඳහා අවශ පරිසරය හදලා ෙදන්න; ඔවුන්ට
ෙසෞඛ පහසුකම් සලසා ෙදන්න. ඒක කරන්ෙන් නැතිව, ආණ්ඩුව
ෙමොකක්ද කෙළේ? බැඳලා සිටි බල්ලන් ලිහා හැරියා වාෙග්,
බැරැක්කවලට සීමා කරපු ෙපොලිස් නිලධාරින් අරෙගන ගිහින්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා]

එතැනට දැම්මා. අන්තිමට ඒ ෙපොලිස් නිලධාරින් උපවාසෙය් ෙයදී
සිටි මිනිසුන්ට පහර දුන්නා. පහර දුන්නාට පස්ෙසේ, ගැටුම ඇති
වුණා, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම්ක ෙන්, ඇත්ත කතන්දරය. තුන්නාෙන්
මිනිස්සු ඒ බැනර්වල ලියා ෙගන ගිෙය් ෙමොකක්ද? "රට ෙබ්රා ගත්
ජනාධිපතිතුමනි, අෙප් ගම ෙබ්රා ෙදන්න" කියලායි ඔවුන් ඒවාෙය්
ලියාෙගන ගිෙය්. එතෙකොට ඔවුන් තස්තවාදී ව ාපාරයක
ෙයදුණාද?
ෙපොලිස් මාධ පකාශක නීතිඥ අජිත් ෙරෝහණ මහත්මයා මෙග්
මිතෙයක්. එතුමා මාධ සාකච්ඡාවට ගිහින් කිව්වා, ''ෙම්
අවස්ථාෙව්දී ජිනීවාවල රැස්වීම තිෙබන නිසා ඒ කාරණයට
උල්පන්දම් ෙදන්න ෙම් ජනතාව ෙපළ ගස්වලා, කුලප්පු කරලා
යවනවා'' කියලා. එතුමා ඒ විමර්ශනය කරලාත් ඉවරයි; වාර්තාව
අරෙගනත් ඉවරයි. එතුමා එක විනාඩිෙයන් ඒ විධිෙය් පකාශයකුත්
නිකුත් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ගරු විජිත ෙහේරත්
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, අනික් සිද්ධිවලදී කටයුතු කෙළේ
ෙකොෙහොමද ? ගිරිඋල්ල ෙපොලීසිෙයන් මනුස්සෙයක් අරෙගන
ගිහින් දවස් හතළිස් ගණනක් තියාෙගන හිටියා. නමුත් ඒ ගැන
තවම පරීක්ෂණ වාර්තාවක් නැහැ. ෙපොලිස් නිලධාරින් අතින්
වරදක් සිදුවී ඇද්ද යන්න විමර්ශනය කරනවා කියලා ෙපොලිස්
මාධ පකාශකතුමාම ඒ ගැන පකාශයක් කළා. ෙම්ක හරි
භයානක තත්ත්වයක්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙපොලිස්
මාධ පකාශකතුමා ෙද්ශපාලන පකාශකවරෙයක් විය යුතු නැහැ.
එතුමා නියමිත කාරණය පමණක් රටට කියන්න ඕනෑ. නියමිත
කාරණය කියලා එතුමා වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එප්පාවල ෙෆොස්ෙප්ට් නිධිය
සම්බන්ධව ෙශේෂ්ඨාධිකරණය දුන්න නිෙයෝගය මට ෙම් අවස්ථාෙව්
මතක් ෙවනවා. ෙෆොස්ෙප්ට් නිධිය සම්බන්ධව එවකට පැවැති රජය
තීන්දුවක් ගත්තා. ඒ තීන්දුව අරෙගන එය කියාත්මක කරද්දී,
එප්පාවල ෙෆොස්ෙප්ට් නිධිය සුරැකීෙම් කණ්ඩායම එයට එෙරහිව
උසාවියට ගියාම ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් තීන්දුවක් දුන්නා.
ෙමොකක්ද ඒ දුන්න තීන්දුව? තාවකාලිකව බලයට පත් වන්නා වූ
රජයකට රට පාලනය කිරීමට බලය තිබුණාට, රෙට් තිෙබන
සම්පත් පිළිබඳව ෙමවැනි තීන්දු ගන්න බැහැ කියන එක
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කිව්වා. "තාවකාලිකව
බලයට පත් වන ආණ්ඩුවකට රෙට් ජනතාවෙග් පරමාධිපත යට
බලපෑමක් කළ ෙනොහැක" කියලා තමයි ෙශේෂ්ඨාධිකරණය එදා
තීන්දු කෙළේ. ඒ පරමාධිපත යට බලපෑමක් තමයි අද සිද්ධ
වන්ෙන්. අද ෙපොලීසිය දමලා පහර ෙදන්ෙන් වතුර ටික ඉල්ලන
මිනිහාෙග් පරමාධිපත යටයි. ෙපොලිස් ෙකොමිසම තිෙබන්න ඕනෑ
ෙම් විධිෙය් වැරදි ෙනොවන ජනතා හිතවාදී ෙපොලිස් ෙසේවාවක් ඇති
කිරීම සඳහායි. ජනතා හිතවාදී ෙපොලිස් ෙසේවාවක් ඇති ෙනොකළාම
සිද්ධ වන්ෙන් ෙමවැනි දක්ෂ, කියාකාරී ෙපොලිස් නිලධාරින්,
ෙමෙහයුම් කාලවලදී ෙහොඳ කැපවීමකින් වැඩ කළ ෙපොලිස්
නිලධාරින්, සාමකාමී පෙද්ශවලදී ෙහොඳ ෙසේවාවක් කරලා සාධු
සටහන් - commendations - ලබා ගත්ත ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙම්
වාෙග් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට ෙගොදුරු වීමයි; ඝාතනයට ලක්
වීමයි. අත් දැකීම් බහුල ෙපොලිස් නිලධාරින් ඝාතනයට ලක් වීම
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඉතාම හානිකරයි. ඒ නිසා ෙපොලිස්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අකර්මණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ෙනොව,
ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙපෝෂණය කරන, රෙට් ජනතාවට සහනයක්
සලසන, වාසියක් සිදු ෙවන ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් බවට පරිවර්තනය
කරන්න ෙපොලිස් ෙකොමිසමට වග කීමක් තිෙබනවා. එෙහත් අද
ෙපොලිස් ෙකොමිසම අකර්මණ කරලා තිෙයද්දී ඒ කිසිම ෙදයක්
කරන්න පුළුවන්කමක් ඇති වන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මා ෙම් කාරණය
ගැනත් සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. ෙම් කාරණය ගැන ඔබතුමා
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දන්නා නිසා මට පශ්නයක් නැහැ.
යම් සැකකරුෙවක්
ෙපොලීසිෙයන් අත් අඩංගුවට අරෙගන සාක්ෂි ආඥාපනෙත් 27 (1)
වගන්තිය යටෙත් ඒ සැකකරුෙග් පකාශය මත භාණ්ඩ -ෙසොරා
ගත්ත බඩු ෙවන්න පුළුවන්, අපරාධයට භාවිත කරන ලද
ආයුධයක් ෙවන්න පුළුවන්- ෙසොයන්න යනවා. භාණ්ඩ ෙසොයන්න
යන අපරාධකරුවන්, සැකකරුවන් ගණනාවකට ෙමොකද ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? එක්ෙකෝ මාංචු පිටින් දියට පැනලා මැරුණාය
කියනවා. එෙහම නැත්නම් ඒ සැකකරුවා ෙබෝම්බයක් ගහන්න
ගිහින් ෙවඩි තියලා මැරුවාය කියනවා. එෙහම නැත්නම් ෙවඩි
තියන්න හැදුවාම මැරුවාය කියනවා. ඊට පසු ෙමොකක්ද
කරන්ෙන්? මාධ පකාශකතුමා මාධ සාකච්ඡාෙව්දී ෙදන
උත්තරය ෙමොකක්ද? එතුමා කියනවා, "ෙම් පිළිබඳව අධිකරණ
පරීක්ෂණයක් පවත්වනු ලැෙබ්. ඒ අධිකරණ පරීක්ෂණයට අනුව
තමයි තීන්දුව ෙදන්ෙන්" කියා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් ඉහළ අධිකරණෙය්
විනිසුරුවරෙයක් හැටියට කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙමවැනි සිද්ධීන්
සම්බන්ධ විමර්ශනවලට ඔබතුමාත් යන්න ඇති. ඒ විමර්ශනවලට
යන විට කවුද ඉන්ෙන්? සැකකරු මිය ගිහින් සිටිනවා. ඒ
ස්ථානෙය් තුවක්කුවක් ෙහෝ ෙබෝම්බයක් ෙහෝ ෙමොකක් ෙහෝ
තිෙබනවා. සාක්ෂි ෙදන්න, ෙම් විමර්ශනය සඳහා ගිය ෙපොලිස්
නිලධාරින් සිටිනවා. ඒ හැෙරන්න ඒ සැකකරුවා සමඟ ගිය කවුරු
ෙහෝ සිටිනවා ද? ඒ සැකකරුවාෙග් ඥාතිෙයක් සිටිනවා ද? ඒ
සැකකරුවාෙග් රැකවරණය සඳහා ගිය නීතිඥ මහත්මෙයක්
සිටිනවා ද? ඒ කවුරුවත් නැත. සාමවිනිසුරුවරෙයක්වත් සිටිනවා
ද? නැත. එෙහම නම් ඒ සැකකරුවා ෙවනුෙවන් කථා කරන්න, ඒ
සැකකරුවා ෙවනුෙවන් ෙම් සිද්ධිෙය් ඇත්ත නැත්ත සුල මුල
පිළිබඳව උගත් මෙහස්තාත්වරෙයකුට සාක්ෂියක් ෙදන්න
පකාශයක් කරන්න කිසිදු පුද්ගලෙයක් නැත. මිය ගිය
පුද්ගලයාෙගන් පකාශයක් ගැනීමට හැකියාවක්ද නැත. එෙහම
නම් ඉතුරු ෙවලා ඉන්ෙන් මිය ගිය පුද්ගලයා අරෙගන ගිය
කණ්ඩායමයි. ඒ කණ්ඩායම කුමක් කිව්වත් විනිසුරුවරයාට
එතැනින් ඔබ්බට ගමන් කිරීමට කිසිදු කමයක් නැත. ෙමන්න ෙම්
තත්ත්වය උඩ අත් අඩංගුවට ගත් සැකකරුවකුෙග් පකාශය මත
භාණ්ඩ ෙසොයන්න යන විට අත් අඩංගුවට ගත් ඒ සැකකරුවා මිය
යනවා. ෙවඩි කාලා ෙහෝ කුමන කමයකින් ෙහෝ ඔහු මිය යනවා.
එක්ෙකෝ වාහනෙයන් පැනලා මැරුණාය කියනවා. එෙහම
නැත්නම් ෙකෝච්චියට පැන්නාය කියනවා. එෙහමත් නැත්නම්
වැවකට පැන්නාය කියනවා. මාංචු දමාෙගන වැවකට නාන්න
යනවා. ෙම් කමෙව්දය භාවිත කරනවා නම්, වාස් ගුණවර්ධන
මහත්මයාටත් ෙම් කමයම භාවිත කරන්න තිබුණා.
ෙකොෙළොන්නාෙව්දී භාරත ලක්ෂ්මන් මහත්මයාව ඝාතනය
කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකුටත්
ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. ඒ සැකකරුවන් සම්බන්ධවත් ෙම් විධියට
කටයුතු කරන්න තිබුණා. එතෙකොටත් අර විධියටම මාංචු
දමාෙගන පනින්න තිබුණා. නමුත් ඒ සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක
වන්ෙන් ෙවනත් කමයක්. ඒ අයව ෙහමිහිට ෙහලිෙකොප්ටර්වලින්
ලංකාෙවන් පිටතට අරෙගන යනවා. එතෙකොට පශ්නයක් නැහැ.
එතෙකොට ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිසම තිබුණා. ජාතික ෙපොලිස්
ෙකොමිසම කියාත්මක වුණා ද? මරන්න ඕනෑය කියා කවුරු ෙහෝ
ෙකෙනක් තීන්දුවක් දුන්ෙනොත් -තීන්දුව ෙදන ෙකෙනක් ඇති. ඔහු
තීන්දුව දුන්නා නම්- ඒ පුද්ගලයා කුමන ෙහෝ අන්දමකින් මරා
දමනවා. ෙම් විධියට සැකකරුවන් ඝාතනය කිරීෙම් කලාව
කියාත්මක ෙවනවා නම්, අර මම කියපු විධියට සෑම
සැකකරුෙවක් සම්බන්ධෙයන්ම ඔය අන්දමට කියාත්මක ෙවන්න
ඕනෑ. නමුත් අවාසනාවක මහිම. තමන්ට වධයක් වුණු මිනිහා
සම්බන්ධව තමයි ෙම් කමය කියාත්මක වන්ෙන්.
අෙප් රෙට් මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් පිළිබඳව කථා
කරනවා. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව පිළිබඳව කථා කරන විට අද
මානව හිමිකම් ගැනත් කථා කරනවා. ෙම් කථා කරන මෙග්
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නිවාස තුනක් ගිනි තැබුවා. හලාවත, මාදම්ෙප් පිහිටි මෙග් නිවාසය
ගිනි තැබුවා. ගිනි තබාපු සැකකරුවා අප ෙපන්නුවා. ඔහු
කළුෙබෝවිල ෙරෝහෙල් ෙන්වාසිකව පතිකාර ලබමින් සිටියදී අප
ගිහින් ඡායාරූප අරෙගන ඇවිත් මාධ හරහා ෙපන්නුවා.
ෙපොලිස්පතිතුමා ෙපෞද්ගලිකව හමු ෙවලා කිව්වා. ඒ වාෙග්ම ඒ
සැකකරුවන්ෙග් නම්, ගම්, උප්පැන්න සමඟ ෙපොලීසිෙය් පකාශ
දුන්නා. එක සැකකරුෙවක්වත් අත් අඩංගුවට ගත්ෙත් නැහැ. මම
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක්. මම කළ වැරැද්ද කුමක්ද? මම රාජ
විෙරෝධී වැඩ කළාද? මම කෙළේ ආණ්ඩු විෙරෝධී කියාවක්.
ආණ්ඩුවට එෙරහිව අප කථා කළා.

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

මන්තීතුමා කී ෙදෙනක් මැරුවා ද?

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

තමුන්නාන්ෙසේ ෙකොළයක් අරෙගන එන්න, මම ලියා
ෙදන්නම්. තමුන්නාන්ෙසේ කෙළොත් ඔය වාෙග් ඔළෙමොට්ටළ
කථාවක් තමයි කරන්ෙන්. හලාවත නිවස ගිනි තැබුවාම, ඒ සියලු
සැකකරුවන්ෙග් නම් සඳහන් කළා. කවුද, අත් අඩංගුවට ගත්ෙත්?
එක සැකකරුවකුෙග්වත් පකාශයක් අද වන තුරු සටහන් කර
ෙගන නැහැ. එතෙකොට ඒක මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක්
ෙනොෙවයිද? අෙප් අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක් ෙනොෙවයිද?
මෙග් කරුවලගස්වැව ෙගොඩනැඟිල්ල
ගිනි තැබුවා. ඒ
සැකකරුවන්ෙග් නම් සඳහන් කළා. ෙපොලිස් ෙපොෙත් පැමිණිල්ල
සටහන් කර තිෙබනවා. එතැනින් එහාට කිසිදු විමර්ශනයක් සිදු
වුෙණ් නැහැ. "බී" වාර්තාවකින් ගරු අධිකරණයට වාර්තාවක්
ඉදිරිපත් කරනවා. එතැනින් එහාට කිසිදු විමර්ශනයක් සිදු වුෙණ්
නැහැ. ටික කාලයක් යන විට "බී" වාර්තාව අස්ථානගත ෙවනවා.
එතැනින් අවසානයි කියනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමා
මූලාසනෙය් සිටීම මෙග් කථාවට පහසුවක් වුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම රජ රට -උතුරු මැද
- මැතිවරණය ෙවලාෙව්දී ආනමඩුෙව් පිහිටි මෙග් කාර්යාලය ගිනි
තැබුවා. -හලාවත, මාදම්ෙප් නිවස ගිනි තැබුෙව් දකුෙණ්
මැතිවරණය ෙවලාෙව්දීයි.- එයට සම්බන්ධ සැකකරුවන් ගැන
සඳහන් වුණා. ෙපොලීසිය ෙමොකක්ද කෙළේ? අද වන තුරු එක
සැකකරුවකුවත් අත් අඩංගුවට අරෙගන නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. ෙමෙහම කරන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද? රජ රට
මැතිවරණෙය්දී මා සකියව වැඩ කටයුතු කිරීමයි, දකුෙණ්
මැතිවරණයට මා වැඩ කටයුතු කිරීමයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
මතවාදය ජයගහණය කරන්න අපි වැඩ කටයුතු කළා. අපි ගිහින්
මිනිසුන්ට පහර දුන්ෙන් නැහැ, ෙගවල් ගිනි තැබුෙව් නැහැ. හැබැයි
අපි සකියව, කියාකාරිව වැඩ කරන ෙකොට අපට දුන්නු දඬුවම
ඒකයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
ඒ අවස්ථාෙව්දී අපිත් අන්තර් පාර්ලිෙම්න්තු සංගමයට ලිව්වා.
Ingeborg Schwarz and Anders B. Johnson අපට එව්ව ලියුම්
මිටි ගණන් තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් file
එෙක්ම තිෙබන්ෙන් Ingeborg Schwarz and Anders B. Johnson
යන අය එවපු ලියුම්. නවනීදන් පිල්ෙල් මැතිනිය එන ෙකොට
අපටත් ෙම්වා අරෙගන ගිහින් ඉල්ලීමක් කරන්න තිබුණා, "මට ෙම්
විධියට ෙම් විධියට හිරිහැර කළා. මට ඔබතුමිය හමු ෙවන්නට
ඕනෑ"යි කියලා. එෙහම නැත්නම් ජිනීවා සමුළුව පවත්වන
ෙවලාෙව් ඉල්ලීමක් කරන්න තිබුණා, "මට සිදු වී තිෙබන
අසාධාරණය පිළිබඳව වාර්තාවක් ෙදන්නට ඕනෑ. ඒ
සම්බන්ධෙයන් කියන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා සහභාගි ෙවන්න මට
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අවස්ථාවක් ෙදන්න"යි කියලා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු
වශෙයන් මටත් ගිහින් මට කරපු හානි පිළිබඳවත්, සැකකරුවන්
ඇස් පනා පිට සිටියදී අත් අඩංගුවට ෙනොගත් හැටිත් කියන්න
තිබුණා. ඒ වුණාට අපි ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි.
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මඩ ගහන්ෙන් අපි ෙද්ශ ෙපේමීන්
ෙනොව ෙද්ශ ෙදෝහීන්ය කියලායි. එතෙකොට ෙම් ගිනි තබන්ෙන්
කවුද? ෙම් ගිනි තබන්ෙන් ෙද්ශ ෙපේමීන්ද? එතෙකොට ෙද්ශ
ෙදෝහීන් ඔක්ෙකොම ටික ඉන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ෙන්. ගිනි
තැබුෙව් ආණ්ඩුෙව් මිනිස්සු ෙන්. ෙම් ආණ්ඩුෙව් මිනිසුන්ට
විරුද්ධව අපි කථා කරනවා. හැබැයි ෙම් රෙට් පාලකෙයෝ
පැමිණිලි කරන්න ගියා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපට
එෙහම හැකියාව තිබියදීත්, අයිතිය තිබියදීත් අපි ෙම් file අරෙගන
ගිෙය් නැහැ. අපි නිහඬව සිටියා. අදටත් දරා ෙගන ඉන්නවා. ඇයි?
ෙම්වා අරෙගන ගිහින් අපි පැමිණිලි කළා නම් පාලකයන්ට සිදු
වන හානිය ෙනොෙවයි අපි බැලුෙව්. ෙමතැනදී හානිය සිදු වන්ෙන්
සමස්ත රටටයි. යම් පශ්නයකට මුහුණ ෙදන්න වුෙණොත් මුහුණ
ෙදන්න ෙවන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුවට කතිරය ෙනොගහපු අහිංසක
මිනිස්සු බහුතරයකටයි. ඒ මිනිස්සු සියලුෙදනාටම විඳවන්න
ෙවනවා. රටට හානියක් වන නිසා තමයි අපි ගිහිල්ලා ආණ්ඩුවට
එෙරහිව ෙම් සම්බන්ධෙයන් පැමිණිලි කරන්ෙන් නැතුව විඳ දරා
ෙගන ඉන්ෙන්.
හැබැයි අද ෙද්ශ ෙපේමීන්ය කියන, ආදෙරයි කියන, පපුවට
ගහන, පිට අතගාන, වඩා ගන්න, නළවන අය තමයි 1990
ඔක්ෙතෝබර් 25වන දා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැන්සාඩ් වාර්තාෙව්
සඳහන් පරිදි මානව අයිතිය නැති කරන්න යනවා නම් ජිනීවාවලට
ෙනොෙවයි නරකාදියට ෙහෝ යනවාය කියා ෙම් රෙට් අතුරුදහන්
වුණු අයෙග්ය කියලා photographs අරෙගන ගිහින් ෙපන්වලා
රටට එෙරහිව පැමිණිලි කරන්න ගිෙය්. එදා හානියක් වුණා නම් ඒ
හානිය ෙවන්ෙන් UNP ආණ්ඩුවට ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. එෙහම නම් ඒ හානිය සිද්ධ ෙවන්ෙන් ෙම් රටටයි;
ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාවටයි. එදා ඒ ගැන බැලුෙව් නැහැ. එදා ඒ
ෙගොල්ෙලෝ රට ගැන බැලුෙව් නැහැ. තමන්ෙග් වාසිය, තමන්ට
බලය ගන්න එක ගැන විතරයි බැලුෙව්. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
අපි අපට සිදු වන වාසිය, අවාසිය ගැන ෙනොෙවයි බලන්ෙන්. අෙප්
රටට සිදු වන වාසිය, අවාසිය දිහා බලලායි අපට කටයුතු කරන්න
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම කටයුතු කරන ෙකොට අපට
කියන්ෙන් අපි "ෙද්ශ ෙදෝහීන්"ය කියලායි. අපි ෙද්ශ ෙදෝහීන්
ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙලෝකයට ෙම් රට
ණය කර-කර, ශත 5කට වැඩක් නැති ආයතන හද-හදා, රෙට්
රැකියා උත්පාදනය කරන්ෙන් නැතුව, රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග්
පමාණය වැඩි කරමින් පතිඵලදායී ෙසේවයක් කරන්ෙන් නැතුව ෙම්
රට විනාශයට ෙගන යන, ෙම් රට ආර්ථික අගාධයට ෙගන යන
මිනිසුන් තමයි ෙම් රෙට් ෙද්ශ ෙදෝහින්ය කියන එක අපි පැහැදිලිව
මතක් කරන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිසම
පිළිබඳව කථා කරන ෙවලාෙව් ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. මට
මතකයි, මා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සිටි කාලෙය් ඉඳලා
කාලෙයන් කාලයට එක එක ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙසේවය කරලා
තිෙබනවා. ඒ කාලෙය් සිටියා, DIG ගෆූර් කියලා මහත්මෙයක්. ඒ
ගෆූර් මහත්මයා තමයි ෙම් ආණ්ඩුෙව් ආරක්ෂකයා. ෙකොළඹ
ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවන්ෙන්, එතැනට ගිහින් ගහන්ෙන්යි,
පන්නන්ෙන්යි, ඔක්ෙකොම කරන්ෙන් DIG ගෆූර් මහත්මයායි. ඒ
කාලෙය් ඔහු මෙග් මිතෙයක්. ඔහු මිය ගියා; දැන් ජීවතුන් අතර
නැහැ. ඊට පස්ෙසේ DIG ෙලෝරන්ස් කියලා මහත්මෙයක් සිටියා.
එතෙකොට ෙලෝරන්ස් මහත්මයා තමයි ෙකොළඹ චණ්ඩියා.
යුගෙයන් යුගයට එක එක චණ්ඩි එනවා. ඊට පස්ෙසේ
ෙසෙනවිරත්න කියලා DIG මත්මෙයක් පැමිණියා. ඒ කාලෙය්
ෙකොළඹ චණ්ඩියා ෙසෙනවිරත්න මහත්මයායි.

699

පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ඒ කාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්ද?

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
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නැති කතන්දර කියන්න පුළුවන්, point of Order ෙග්න්න
පුළුවන්. ෙමොකද, ෙම් දවස්වල මරන්ෙන් නැහැ. මුඛ ෙරෝගයයි,
කුර ෙරෝගයයි වැලඳිලා තිෙබන නිසා ෙම් දවස්වල මරන්ෙන්
නැහැ. ඒ නිසා භය නැතුව කෑ ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි, මුඛ
ෙරෝගයයි, කුර ෙරෝගයයි නැති කාලයක් එන ෙකොට ෙපොඩ්ඩක්
කට පරිස්සම් කරෙගන ඉන්න ෙවනවා.

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ආණ්ඩු ගැන ෙනොෙවයි ෙම් කථා කරන්ෙන්. ෙකොයි කාලෙය්
ආණ්ඩුවලිනුත් කරපු ෙද් තමයි ෙම් කියා ෙගන යන්ෙන්.
ඊට පස්ෙසේ ෙරොනී ගුණසිංහ කියලා මහත්මෙයක් පැමිණියා.
මට මතක හැටියට ඔහු DIG ෙනොෙවයි. ඔහු SSP වශෙයන් සිටි
කාලය මට මතකයි. ඒ කාලෙය් හිටපු ෙහොඳම චණ්ඩියා තමයි
ෙරොනී ගුණසිංහ මහත්මයා. එතුමාට ඉහළින් ෙකොළඹ
කපුටකුටවත් ඉගිෙළන්න බැහැ. එවැනි තත්ත්වයක් තමයි එදා
තිබුෙණ්. ඊට පස්ෙසේ වාස් ගුණවර්ධන මහත්මයා ආවා,
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය්. රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමාට ඒ
ටික ෙන් දැන ගන්න ඕනෑ.
දැන් වාස් ගුණවර්ධන මහත්මයායි, ඔහුෙග් ෙනෝනායි අත්
අඩංගුවට අරෙගන ඉන්නවා. ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙහල්ෙලන්න බැහැ.
ෙකොෙහොමද, වාස් ගුණවර්ධන මහත්මයා? "ෙවඩි තියලා මරපියව්"
කියලා ෙපොලීසියට නිෙයෝග දුන්නා. එවැනි කාලයක් ගත වුණා. ඒ
දවස්වල වාස් ගුණවර්ධන කිව්ෙවොත් එතැනින් එහාට යන්ෙන්
නැහැ. ෙපොලීසිය පමණක් ෙනොෙවයි, සාමාන මහ ජනයාත් වාස්
ගුණවර්ධන කියන නාමය තිබුෙණොත් එතැනින් යන්ෙන් නැහැ.
එවැනි යුගයක් තිබුණා. ඊට පස්ෙසේ ඔය විධියට ඇවිල්ලා අද
ෙසේනානායක යුගයට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අද ෙසේනානායක
මහත්මයා තමයි මුළු ෙකොළඹටම, මුළු බස්නාහිරටම චණ්ඩියා
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් තමයි ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව යන
හැටි. තව ටික කාලයකින් තව එක්ෙකෙනක් එයි. එෙහම
එක්ෙකෙනක් මාරු ෙවන ෙකොට තව එක්ෙකෙනක් එනවා. කවුරු
හරි එක්ෙකෙනක් එනවා ෙම් කුණුකන්දල්වලට කර ගහන්න. ෙම්
වාෙග් පහත් වැඩවලට කවුරු හරි එක්ෙකෙනක් එනවා. ඇවිල්ලා
ෙකොන්තාත් කරලා, කරලා තමන්ෙග් ෙසේවෙය් කීර්තිය විනාශ
කරෙගන ඒෙකන් එළියට යනවා.

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැනට ඇවිල්ලා උත්තර
ෙදන්න බැරි අයෙග් නම් කියන එක සුදුසු නැහැ.

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ඔබතුමා ෙපොලීසිෙය් නැති නිසා ජනතාව සන්ෙතෝෂෙයන්
ඉන්නවා.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද විදුලි පුටුවක් ගැන කථා
කරනවා; ජිනීවා ගැන කථා කරනවා. ෙමොකක්ද ෙම් ජිනීවා
සිද්ධිය? ජිනීවාවල ෙම් ආණ්ඩුව කියන විධිෙය් ෙද්වල් ෙවලා
තිෙබනවාද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පශ්නය හිටපු
පාලකයන් ෙදෙදෙනකුටත් ආවා. 1983 කළු ජූලියත් එක්ක
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාටත් පශ්නයක් ආවා. එදා රෙට්
මිනිස්සු ඝාතනයට ලක් වුණා. දවිඩ ජනතාව මිය ගියා. තවත්
මිනිස්සු මිය ගියා. සිංහල මිනිස්සුත් මිය ගියා. ඒ ෙවලාෙව් වාර්ගික
පශ්නය උඩ මිනිස්සු ඝාතනය කරන්නට කටයුතු කළා කියලා
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාටත් පශ්නයක් ආවා. ෙමතැන ඉන්න
ෙජ ෂ්ඨ ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ඒ ගැන දන්නවා. මිතපාල මහත්මයා
නම් දන්ෙන් නැහැ. අෙනක් සියලුම ෙදනා ෙම් කාරණය දන්නවා.
ෙමොකද, අනිත් අය ෙජ ෂ්ඨෙයෝ ෙන්.
එතෙකොට ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා ෙමොකද කෙළේ?
"මාව විදුලි පුටුවට ෙගනියන්න හදනෙවෝ, හදනෙවෝ, මාව ෙබ්රා
ගනිෙයෝ" කියලා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා කෑ ගැහුෙව්
නැහැ. දැන් රෙට් ජනතාවට වරින් වර ඡන්ද පවත්වලා -පළාත්
සභා ෙදකකට සීමා වුණු මැතිවරණයක් පවත්වලා- ඒකට
ආණ්ඩුෙව් මුළු capacity එකම පාවිචිච් කරනවා. ෙමොකද,
ආණ්ඩුෙව් උපරිම capacity එක පළාත් සභා ෙදකයි. මුළු රෙට්ම
ඡන්දයකට capacity එකක් නැහැ. ඒ කාලෙය් පළාත් සභා
ෙදකක් ෙවනුෙවන් ඡන්දයක් පවත්වමින් ජිනීවා ෙපන්න ෙපන්නා
කෑ ගැහුෙව් නැහැ. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා ෙමොකක්ද
කෙළේ?

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ඔබතුමාට කථා කරන්න පුළුවන්, ඕනෑ තරම් බාධා කරන්නත්
පුළුවන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
පමණයි තිෙබන්ෙන්.

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ලාම්පුවයි, කළ ෙගඩියයි ෙපන්නුවා.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ෙබොෙහොම ලස්සනට ඒකට
මුහුණ දුන්නා. එතුමා රෙට් නීතිය කියාත්මක කරන්න ෙකොමිෂන්
සභා පත් කරලා විමර්ශනය කරන්න ඉඩ දුන්නා. ඊළඟට ෙමොකද
කෙළේ?

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ෙහොඳයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මිතපාල උන්නැහැට
ඕනෑ තරම් බාධා කරන්න පුළුවන්, කෑ ගහන්න පුළුවන්, ෙත්රුමක්

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.
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ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

තත්ත්පර 30න් කථාව අවසන් කරනවා. 1988-89 දී ෙපේමදාස
මැතිතුමාටත් ෙම් වාෙග් තත්ත්වයකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණා.
ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමා අද උෙද් පකාශයක් කළා. ජී.එල්. පීරිස්
ඇමතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් තරුණ අසහන කමිටුවක් පත්
කළා. ඒ කමිටුව පත් කරලා නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කළා. ෙම්
ආණ්ඩුව ෙමොකද කරන්ෙන්? උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය
පිළිබඳ වූ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාවක් පිහිෙටව්වා. ඒක
පිහිටුවලා ෙකොමිෂන් සභා වාර්තා පැත්තකට දාලා දැන් ඒක
කරන්ෙන්ත් නැතුව තක්කඩිකම කියාත්මක කරමින්, ෙකොමිෂන්
සභා 7 කියාත්මක ෙනොකර, දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා
සංෙශෝධනය කියාත්මක ෙනොකර දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා
සංෙශෝධනය මඟින් ඒකාධිපති කියාදාමයක් කියාත්මක කරමින්
''කනවා, කනවා'' කියලා දැන් කෑ ගහනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි17ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 5.00]

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ රාජ පරිපාලන හා
ස්වෙද්ශ කටයුතු පිළිබඳ ගරු ඇමතිතුමන් විසින් ජාතික ෙපොලිස්
ෙකොමිෂන් සභාෙව්ත්, රාජ
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව්ත්
සභාපතිවරුන්ට ඉන්ධන දීමනාව ෙලස ඩීසල් ෙහෝ ෙපටල් ලීටර්
225ක පමාණයකට සමානව ෙවළඳ ෙපොෙළේ පවත්නා මිල
ගණන්වලට අනුරූපව දීමනාවක් ලබා දිය යුතුයි යනුෙවන්
ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාව ඉතාම කාෙලෝචිත අවශ තාවක්,
වැදගත් ෙදයක් විධියට අපි දකිනවා, අපි සලකනවා. එය රජයක්
විසින් කළ යුතු ෙදයක්.
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මන්තීතුමා ඒ සම්බන්ධව පුරා පැය
භාගයකට ආසන්න කාලයක් අදහස් දැක්වූවා. මම ඒ කථාව
අකුරක් නෑර ඔක්ෙකෝම අහෙගන හිටියා. ඒ කථාෙව් අපට
සැකයක් තිෙබනවා. "යන්ෙන් ෙකොෙහේද?" කියලා ඇහුවාම
"මල්ෙල් ෙපොල්" වෙග් කථාවක් එතුමා කෙළේ. එතුමා එක තැනක
කියනවා, රජයට විරුද්ධ ෙවන්න, නැත්නම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධ
ෙවන්න ජනතාවට බලයක් තිෙබනවා, ඒ බලය පාවිච්චි කරන එක
තමයි දැන් ෙම් ෙකරිලා තිෙබන්ෙන් කියලා. තවත් ෙවලාවක
ෙපොලිස් නිලධාරින් ගාල් කරලා සිටින, කූඩු කරලා සිටින
බල්ලන්ට සමාන කරලා කථා කළා. ෙපොලිස් නිලධාරිෙයක්
කියන්ෙන් බැඳලා තිෙබන බල්ෙලක් කියලා කිව්වා. අපි
ෙපොලීසිවල හිටපු අය ෙනොෙවයි, අපි ෙපොලිස් කූඩුවල හිටපු අය.
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අපි ෙපොලිස් නිලධාරින් හැටියට හිටපු අය ෙනොෙවයි. හැබැයි, ගරු
රංෙග බණ්ඩාර මන්තීතුමා ෙපොලිස් නිලධාරිෙයක් හැටියට හිටියා
කියලා අපි අහලා තිෙබනවා. ආණමඩුව පැත්ෙත් ෙපොලීසිවල
ඉන්න කාලෙය් ඒ මිනිස්සුන්ට ආණ්ඩුවට විරුද්ධ ෙවන්න බලයක්
තිෙබනවා කියලා ෙපළපාළි යන්න ඉඩ හැරලා ආණමඩුව පැත්ෙත්
හිටපු සත් ගුණවත් උපාසක ෙපොලිස් රාළහාමි ෙකෙනක් තමයි;
ෙපොලිස් ස්ථානාධිපති ෙකෙනක් තමයි රංෙග බණ්ඩාර මහත්මයා.
හැබැයි
වාර්තාවලට අනුව අප අහලා තිෙබන්ෙන් එෙහම
ෙනොෙවයි. එක දවසක් ෙහෝ ෙපොලිස් නිල ඇඳුම ඇඳෙගන හිටපු
ෙපොලිස් නිලධාරි මහත්මෙයක් හැටියට ඇත්තටම එතුමා කියපු
ෙදය ගැන අප කනගාටු ෙවනවා. ෙම් සමාජ භූමිකාව තුළ සමාජය
යහපත්ව, නීත නුකූලව පවත්වාෙගන යන්න මහා විශාල
ෙසේවාවක් කරන ෙපොලිස් නිලධාරිෙයකු ෙලස කාලයක් හිටපු
ෙකෙනකු, ෙපොලිස් නිලධාරියා ඒ ආකාරෙය් කූඩුෙව් ඉන්න
ෙකෙනකුට සමාන කර කථා කිරීම ගැන අප කනගාටු ෙවනවා.
නමුත් අප දන්නවා, ෙම් රාජ ෙසේවා ෙකොමිසමත්, ෙපොලිස්
ෙකොමිසමත් කියන ෙම් ෙකොමිෂන් සභා ෙදකම ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙවන් සහතික කර, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් ශක්තිමත්
කරලායි ඇති කර තිෙබන්ෙන් කියා. ෙම්ක අද ඊෙය් ඇති
ෙකරුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි.
රෙට් ඉතාම පැරණි ම ඉතිහාසයක් තිෙබන ෙකොමිෂන් සභාවක්
තමයි රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව. රාජ
ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාව, රාජ ෙසේවෙය් නිලධාරින් පත් කිරීම, උසස් වීම් දීම, ඒ
අයෙග් විනය පවත්වා ෙගන යාම වැනි අවශ සියලු කටයුතු
සඳහා යහපාලනය අගයන රජයක, රටක තිබිය යුතු ෙකොමිෂන්
සභාවක්. එම නිසා ෙම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයාට
ඉන්ධන ලීටර් 225ක් ෙදන එක, ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව්
සභාපතිවරයාට ඉන්ධන ලීටර් 225ක් ෙදන එක, හිර ෙගදර ඉන්න
හිරකාරයින්ට ෙක්ක් අරෙගන යන්න, ඩබල් බනිස් අරෙගන
යන්න කියන මට්ටමට සමාන කරනවා නම්, ඒ පක්ෂෙය්
පතිපත්ති හා වැඩ පිළිෙවළ හා දැනුම පිළිබඳව බරපතළ
ගැටලුවක්, පශ්නයක් අපට ඇති ෙවනවා.
මුලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙපොලිස් ෙකොමිසම කියන
එක ඇති කර තිෙබන්ෙන් ෙපොලිස් නිලධාරින් සම්බන්ධව
පමණක් ෙනොෙවයි. එය ඇති කර තිෙබන්ෙන් රෙට් මහජනතාව රෙට් සාමාන
ජනතාව- ෙවනුෙවනුයි. ආණ්ඩුවක් නීති
පනවන්ෙන් ඒ රෙට් බහුතරයක් ජනතාවෙග් ආරක්ෂාවටයි;
රටවාසීන්ෙග්, ආරක්ෂාවටයි. ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව
රටවාසීන්ෙග් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන්, සුභ සාධනය, යහපාලනය
ෙවනුෙවන් පත් කළ ෙකොමිෂන් සභාවක්. අපට ෙපොලීසිෙයන්
අසධාරණයක් වුෙණොත්, ෙපොලීසිය පැත්ෙතන් නීතිය හරියට
කියාත්මක ෙනොවුෙණොත්, අපට අයහපත් විධියට කථා බහ
කෙළොත් එයට විරුද්ධව යන්න, ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාවට
පැමිණිලි කරන්න අපට අයිතියක් තිෙබනවා. මානව හිමිකම්
ෙකොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කරන්න අපට අයිතියක් තිෙබනවා.
ඒවා ෙනොදැන ''බනිස් ෙගනියන්න, බල්ලන්ට ආප්ප ෙගනියන්න''
යනුෙවන් කීම වැදගත් මන්තීවරෙයක් කරන කථාවක් ෙනොෙවයි.
රට තුළ ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාවක් කියාත්මක විය යුතුයි. රාජ
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව අනිවාර්යෙයන්ම කියාත්මක විය යුතුයි.
රෙට් යහපාලනය පවත්වා ෙගන යාම සඳහා ඒවා අවශ යි.
මහජනතාවට වග කියන, වග කිව යුතු ෙකොමිෂන් සභාවක
සභාපතිවරෙයකු හැටියට ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව්
සභාපතිවරයාට ඩීසල් ෙහෝ ෙපටල් ලීටර් 225ක ඉන්ධන
දීමනාවක් ෙදන්න තීරණය කිරීම වැදගත් ෙදයක්. එම පමාණය
තවත් වැඩි කළ යුතුයි.
එක මන්තීවරෙයක් කිව්වා, ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව්
ෙකොන්ද කඩලා ලු; රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙකොන්ද
කඩලා ලු. ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහනවා, "ෙකොමිෂන් සභාෙව්
ෙකොන්දක් තිෙබනවා ද නැද්ද?" කියන්න කියලා. හැබැයි අප
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[ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා]

මතක් කරන්නට ඕනෑ, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට්
ජනාධිපතිවරයා බවට පත් වීමත් එක්ක ෙම් රෙට් රාජ ෙසේවය
ශක්තිමත් කරන්න ෙමොනතරම් පියවර ගත්තා ද කියන එක. ඔය
කෑ ගහන මන්තීවරුන්ෙග් පක්ෂය - එක්සත් ජාතික පක්ෂයආණ්ඩු කරපු 2002-2004 කාලසීමාව තුළ ෙම් රෙට් රාජ
ආයතන 57ක් "යළි පුබුදමු ශී ලංකා" වැඩසටහන යටෙත්
විකුණන්න කටයුතු කර තිෙබන ෙකොට, ඒ රාජ ආයතන තුළ
ෙසේවය කළ රාජ ෙසේවකයින් තමන්ෙග් ෙහට දවස ගැන කිසිම
විශ්වාසයක් නැතිවයි ජීවත් වුෙණ්. අද රක්ෂාව කළත් ෙහට
වනෙකොට ආයතනය විකුණා තිෙය්වි කියලා හිෙත් භයකින්
හිටිෙය්. නමුත් ෙම් ආණ්ඩුව පතිපත්තිමය තීන්දුවක් අරෙගන
තිෙබනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව- එක්සත්
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් ආණ්ඩුව- බරපතළ පතිපත්තිමය
තීන්දුවක ඉන්නවා, කුමන තත්ත්වයක් යටෙත්වත් රාජ ආයතන
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්ෙන්, විකුණන්ෙන් නැත කියා. රජයක්
හැටියට ඒක අප පතිපත්ති පකාශනයට ඇතුළත් කර නීතිගත කර
තිෙබනවා. එතෙකොට රාජ ෙසේවකයන්ට තමන්ෙග් ෙහට දවස
පිළිබඳව බරපතළ විශ්වාසයක් ෙගොඩ නඟා තිෙබන්ෙන් අෙප්
ආණ්ඩුව ෙනොෙවයි ද? රාජ ෙසේවකයා ෙකොන්ද කඩපු, ෙබලහීන
කරපු, මන්ද බුද්ධිකෙයකු බවට පත් කරපු මිනිස්සුම තමයි අෙනක්
පැත්තට කියන්ෙන් රජෙය් ෙසේවකයාට කිසිම විශ්වාසයක් ඇති
ෙවලා නැත කියා. ඒ නිසා අප ඉතාමත් පැහැදිලිව මතක්
කරන්නට ඕනෑ, සෑම අය වැයකින්ම රෙට් ආර්ථිකයට ගැලෙපන
ආකාරයට, දරා ගන්නට පුළුවන් ආකාරයට ෙම් රෙට් රාජ
ෙසේවකයාට වැටුප් වැඩි කිරීමකුත්
එක්ක, 'රාජ ආයතන
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්ෙන් නැත' කියන තිරසාර ෙපොෙරොන්දුවත්
එක්ක රාජ ෙසේවකයාට වැඩිපුර විශ්වාසයක් තහවුරු කර
තිෙබන්ෙන් අෙප් රජය බව. අෙප් ෙම් රජය තමයි නැවත වතාවක්
ඒ රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව සහ ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව
ශක්තිමත් කරන්න කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ගැන අප
ඉතාම සතුටු ෙවනවා. ෙම් ෙයෝජනාව ඒ ආකාරෙයන්ම කියාත්මක
විය යුතු ෙදයක්. ඒ එක්කම දැන් කියනවා, රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාෙව් සභාපතිවරයාට ඉන්ධන ලීටර් 225ක් ෙදන්ෙන්, ජාතික
ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයාට ඉන්ධන ලීටර් 225ක්
ෙදන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුෙව් මැති ඇමතිවරුන් හැටියට අපි කියන ෙද්
අපට කර ගන්න කියලා. ෙම්ක මහා පුදුම කථාවක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතා නිෙයෝජිතෙයක්
හැටියට ඔබතුමාත්, විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් ඉන්න අෙප්
මැති ඇමතිවරුනුත් දන්නවා, ෙම් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව
හරියාකාරව කියාත්මක වීමත් එක්ක සමහර ෙවලාවට මැති
ඇමතිවරු ඉල්ලීම් කර තමන්ෙග් පෙද්ශෙය් ඉස්ෙකෝෙලට නම්
කරන විදුහල්පතිවරයාට ඒ පත් වීම ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් රාජ
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව බව. ෙම්, රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව
ආණ්ඩුෙව් අතෙකොළුවක් ෙවලා ආණ්ඩුව කියන විධියට කියා
කරනවා ෙනොෙවයි. ඒ අය ඉතාමත් ස්වාධීනව තමන්ෙග් තීන්දු
තීරණ ගන්නවා. එෙහම නැතුව අපි කියන විධියට කියා කරන
ෙකොමිෂන් සභාවක් ෙනොෙවයි, ෙම්. ඇත්තටම ෙම් රාජ ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභාෙව් සමහර අඩු පාඩු අපිත් දකිනවා. ඒ ෙකොමිෂන්
සභාව ගන්නා ඇතැම් තීන්දු තීරණත් එක්ක පරිපාලන කටයුතු
සම්පූර්ණෙයන්ම අවුල් ෙවලා ගිය අවස්ථා තිෙබනවා.
පසු ගිය දවස්වල ගාල්ෙල් පාසලකට -මට මතක විධියට
ගාල්ෙල් විද ාෙලෝක විද ාලය- විදුහල්පතිවරෙයක් දැම්මා.
ෙකොමිෂන් සභාව ඒ පත්වීම පතික්ෙෂේප කළා. ෙකොමිෂන්
සභාෙවන් ෙවන ෙකෙනක් පත් කළා. මහා අවුලක් ඇති වුණා. ඒ
වාෙග් අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ නිසා රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට
ගරහමින්, ඒ අයව හෑල්ලුවට ලක් කරමින් ෙම්ක ආණ්ඩුෙව්
අතෙකොළුවක් කියලා කියනවා නම්, අපි ඉතා පැහැදිලිව කියනවා,
ෙම්ක ආණ්ඩුෙව් අතෙකොළුවක් ෙනොවන බව. ඒ ෙකොමිෂන් සභා

704

සභාපතිවරු, එහි සාමාජිකයන්, නිලධාරින් ඉතා ස්වාධීනව
තමන්ට ඕනෑ තීන්දුව ගන්නවා. එෙහම තීන්දු තීරණ කියාත්මක
කරන ආයතනයකට තමයි අද දවෙසේ ෙම් ඉන්ධන ටිකක් ෙදන්න
සූදානම් කෙළේ.
ඒ එක්කම තව කථාවක් කියනවා. මම දන්ෙන් නැහැ,
ෙකොෙහොම පටන් ගත්තා ද කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය යන
ගමෙන්ම පිළිබිඹුවක් හැටියට තමයි ඉස්ෙසල්ලා කථා කළ ගරු
මන්තීතුමා කරුණු කියා ෙගන කියා ෙගන ගිෙය්. එතුමා කියනවා,
ගෆූර් මහත්තයා හිටියා, ගෆූර් මහත්තයා චණ්ඩියා කියලා.
නාරාෙහේන්පිට, අභයාරාම පන්සල ඇතුෙළේ කිත්සිරි ෙමවන්
රණවකටත්, ෙලස්ලි ලාල් කිරිබත්ෙගොඩටත් 1987 මැයි මාසෙය්
පළමුවන දා ඔළු කුඩු පට්ටම් ෙවන්න ෙවඩි තියන්න ඔය කියන
ෙපොලිස් නිලධාරි මහත්තයාට නිෙයෝගය දුන්ෙන් කවුද? එදා හිටපු
ආණ්ඩුව. ඊට පස්ෙසේ ෙලෝරන්ස් මාෆියාවක් ගැන කථා කළා.
ෙලෝරන්ස් කියලා මහත්තෙයක් ගැන කථා කළා. ෙරොනී ගුණසිංහ
ගැන කථා කළා. ඒ වාෙග් මිනිස්සු ඇති කෙළේ එදා තිබුණු පාලන
අධිකාරිය ෙනොෙවයි ද? ඇති කරලා, ඒ මිනිස්සු ෙකොච්චර වැරදි
වැඩ කළා කිව්වත්, රෙට් පවතින නීතියට එෙරහිව කටයුතු කළා
කිව්වත්, එක දවසකට ෙහෝ ෙපොලීසියකට, අධිකරණයක්
ඉස්සරහට ෙගෙනන්න එදා තිබුණු ආණ්ඩුවට පුළුවන් වුණා ද? අද
කියනවා වාස් ගුණවර්ධන නිෙයෝජ
ෙපොලිස්පතිවරයා
ආණ්ඩුෙවන් ඇති කළ චණ්ඩිෙයක්ය කියලා. ඕනෑම ෙකෙනක්
අතින් වැරදි සිද්ධ ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි වැරදි කළා නම්
නිෙයෝජ ෙපොලිස්පතිවරෙයකුට ෙනොෙවයි ඊට වඩා ෙකෙනකුට
වුණත් දඬුවම් ෙදන්න ආත්ම ශක්තියක් තිෙයන, පිට ෙකොන්දක්
තිෙයන ආණ්ඩුවක් ෙම්ක. වැරදි කරපු නිසා තමයි, වැරදි කළා
කියලා නීතිය ඉදිරිෙය් කියන නිසා තමයි ඔහු බන්ධනාගාරගත
කරලා තිෙබන්ෙන්.
දැන් නැඟිටලා ගිය මන්තීවරයාෙගන් අහන්න ඕනෑ, එක්සත්
ජාතික ආණ්ඩු කාලෙය් ෙරොනී ගුණසිංහ එක දවසක්වත් ෙපොලිස්
අත් අඩංගුෙව් සිටියාද, ගෆූර් එක දවසක්වත් ෙපොලිස් අත් අඩංගුෙව්
සිටියාද, ෙලෝරන්ස් එක දවසක්වත් ෙපොලිස් අත් අඩංගුෙව් සිටියා
ද කියලා. එක දවසක් ෙහෝ එෙහම හිටපු තැනක් අපට ෙපන්වන්න.
එෙහම කෙළේ නැහැ. ඒ ෙගොල්ෙලෝ නීතියක් කියාත්මක කෙළේ
නැහැ. ඒ ෙගොල්ෙලෝ නීතිය සම්පූර්ණෙයන් අවනීතිය කර ෙගන,
නැති බලයක් ආෙරෝපණය කරෙගන ජනතාව තළා ෙපළා
පීඩනයට ලක් කරන්න ඕනෑ විධියට ඒ නිලධාරින් හැසිෙරව්වා.
එදා ඒ පාලන කාල වකවානුෙව් තමයි ෙපොලිස් ෙකොමිසෙම්
නිලධාරින් නැත්නම් ෙපොලිස් ෙසේවාව සම්පූර්ණෙයන් අකර්මණ
කරලා, ඒ ෙගොල්ලන් තස්තවාදීන් බවට පත් කරලා තිබුෙණ්. ඒ
කමය නැති නිසා තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඉරාන්
විකමරත්න මැතිතුමා වැනි අය ඇවිල්ලා කියන්ෙන්, යහ
පාලනයක් නැහැ කියලා.
අපි කියන්ෙන් අද ශී ලංකා ෙපොලිස් ෙසේවාව නියමිත පීල්ලට
අරෙගන ඇවිත් තිෙබන බවයි. විෙශේෂෙයන් වර්තමාන ෙපොලිස්
ෙකොමිසෙම් කියාකාරිත්වය පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා. ඒ
එක්කම වර්තමාන ෙපොලිස්පතිතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළ, කියා
මාර්ගය පිළිබඳව අපි මහ ජනයා විධියට සතුටු ෙවනවා. ෙපොලිස්
නිලධාරියාටත්, සාමාන ෙකනාටත් සාධාරණ විධියට නීතිය ෙම්
රට තුළ කියාත්මක වන පරිසරයක් අද නිර්මාණය ෙවලා
තිෙබනවා. එවැනි පරිසරයක් රට තුළ නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන
වකවානුවක එය තව තවත් ශක්තිමත් කිරීෙම් වගකීම රජයක්
හැටියට අප සතුව තිෙබනවා. ඒ නිසාම තමයි අද ෙම් විධිෙය්
ෙයෝජනා ෙගනැත්, ඒ ෙයෝජනා සම්මත කරලා ෙම් පතිපාදන ලබා
ෙදන්න හදන්ෙන්. එෙසේ ෙදන ෙකොට තමයි කියන්ෙන්, බනිස්
අරන් දුන්නා නම්, ෙක්ක් අරන් දුන්නා නම් මීට වඩා ෙහොඳයි
කියලා; ෙම් දීලා තිෙබන පමාණයත් කපන්න ඕනෑ කියලා. ෙම්
අයම තමයි ජනතාව ඉස්සරහට ගිහින් කියන්ෙන්, රෙට් යහ
පාලනයක් නැහැ, මැතිවරණ ෙකොමිසම නැහැ, ෙපොලිස් ෙකොමිසම
නැහැ, රාජ ෙසේවා ෙකොමිසම නැහැ, ෙකොමිෂන් සභා පහක් අපි දා
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ගත්තා, ෙකොමිෂන් සභා පහම වැඩ කරන්ෙන් නැත කියලා. හැබැයි
ෙකොමිෂන් සභා පහම වැඩ කරන්න ෙකොමිෂන් සභාවලට ඉන්ධන
ලීටර් 225ක් ෙදන ෙකොට ඒකට කියනවා, ඒෙකන් ෙක්ක් අරන්
ෙදන්න කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් - විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
පධාන පක්ෂෙය්- තිෙබන ෙදබිඩි පිළිෙවත ෙම් තුළින්ම ෙහළි
ෙවනවා. අපි ඉතාම පැහැදිලිව පකාශ කරන්න ඕනෑ, කවුරුන්
ෙකෙසේ විරුද්ධ වුණත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජය
හැටියට අපි රට තුළ නීතිය හා සාමය, යහ පාලනය ඇති කිරීම
සඳහා ෙමවැනි ෙකොමිෂන් සභා ශක්තිමත් කර ෙපරට ෙගන යෑම
සඳහා කටයුතු කරන බව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ
එක්කම අදහස් පකාශ කළ ඇතැම් මන්තීවරුන් ඉතා පැහැදිලිව
කිව්ෙව් ෙම්වා ජන පීඩක ආයතන හැටියට බිහි කළ ඒවා බවයි.
නමුත් මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාෙවන්, ෙපොලිස් ෙකොමිෂන්
සභාෙවන් ෙමොන තරම් ෙසේවයක් සාමාන ජනතාවට ෙවනවාද?
අපි ෙපොලීසියකට ගියාම ෙපොලිස් නිලධාරින් අෙප් පැමිණිල්ල
හරියට ලියා ෙනොගත්ෙතොත්, අපට අනවශ ෙලස පරිභව කෙළොත්,
අපට පහර දීමක් කෙළොත්, අපට නින්දා අපහාස කෙළොත්, නීතිය
ඉස්සරහා අපව අවඥාවට ලක් කෙළොත් ඒ සඳහා යන්න තැනක් ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාවක්- පිහිටුවලා තිෙබනවා. එවැනි
පැමිණිල්ලක් කෙළොත් ෙපොලිස් ෙකොමිසම නිශ්ශබ්දව ඉන්නවා ද?
ඉතිහාසෙය් -පසු ගිය වකවානු තුළ- ෙපොලිස් නිලධාරින්ට දඬුවම්
පැමිණ වූ අවස්ථා ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. වර්තමාන
ෙපොලිස්පතිතුමා ෙපොලිස් සහන මැදිරියක් පිහිටුවලා තිෙබනවා. ඒ
ෙපොලිස් සහන මැදිරියට අමතලා ඕනෑම පුරවැසිෙයකුට
පැමිණිල්ලක් කරලා, ඒ පැමිණිල්ලට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කර
ගන්නට පුළුවන් කමයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. ෙම්වා ෙපොලිස්
ෙසේවාව ශක්තිමත් කිරීමට ගත්ත පියවර ෙනොෙවයි ද?
ඒ එක්කම අෙප් ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා එතුමාෙග්
කථාෙව්දී පකාශ කළා ෙපොලීසිෙය් ෙමච්චර අඩු පාඩු තිෙබනවා.
SSPලා, ASPලා, DIGලා, WPCලා ෙපොලීසියට එන්ෙන් නැහැ
කියලා. ෙපොලීසියට එන්ෙන් නැත්ෙත් ෙපොලීසිය ෙද්ශපාලන
අතෙකොළුවක් ෙවලා තිෙබන නිසාය කියලා ෙචෝදනාවක් කළා.
ඇත්තටම අපි පිළිගන්නවා ෙපොලිස් ෙසේවාව තුළින් ෙම් සමාජය
ෙදපයින් සිටුවීමට විශාල ෙමෙහයක් ෙකෙරන බව. ෙම්
නිලධාරින්ට ලැෙබන වැටුප රෙට් ආර්ථිකයට සමානුපාතිකව
තවත් ටිකක් වැඩි කරන්නට පුළුවන් නම්, බටා එක තව ටිකක්
වැඩි කරන්නට පුළුවන් නම්, ඒ අයට අතිකාල කමයක් ඇති
ෙවනවා නම් ෙම් නිලධාරින් තවත් සතුටට පත් ෙව්වි; හරියට
රාජකාරි ඉටු කරාවි. ඒ අයට ලැෙබන වැටුෙප් අඩුවක් තිෙබනවා
කියන කාරණය අපි පිළිගන්නවා. ඒක පිළිඅරෙගන පසු ගිය අය
වැෙය්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ෙපොලිස් ෙසේවාව ශක්තිමත්
කිරීමට, ඒ නිලධාරින් තෘප්තිමත් කිරීමට විශාල පඩි වැඩි කිරීමක්
කළා. ඒ එක්කම ෙපොලිස් උප ෙසේවෙය් හිටපු නිලධාරින් ටික ස්ථිර
ෙපොලිස් ෙසේවයට අන්තර්ගහණය කළා. ෙම්වා ෙපොලිස් ෙසේවය
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ආණ්ඩුවක් හැටියට ගත්ත ඉතාම සාධනීය
පියවර හැටියට ෙපන්වා ෙදන්න පුළුවන්.
ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැතිව එක් ෙකෙනක් ජිනීවා ගැන
කථා කරනවා, තව ෙකෙනක් කුඩු ගැන කථා කරනවා, තව
ෙකෙනක් එතෙනෝල් ගැන කථා කරනවා. ඒ අතෙර් අද ෙබෝඩ්
අල්ලා ෙගන සභා ගර්භය මැදට ඇවිත් කෑ ෙකෝ ගැහුවා. ඇත්තටම
අපට ලජ්ජයි. වග කිව යුතු විපක්ෂයක් හැටියට ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙබෝඩ් අල්ලා ෙගන දඟලන එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් නායකතුමා ඇතුළු මන්තීවරුන්ට හතර මං හන්දියකට
ගිහින් දස ෙදෙනකු ෙයොදවන්නට බැහැ, ෙම් ඡන්දෙය්දී ආණ්ඩුවට
විරුද්ධව පිකටින් එකක් කරන්නට. දස ෙදෙනකු එකතු කරලා
පිකටින් එකක් කරන්න කියන්න ෙකෝ; විෙරෝධතාවක් පවත්වන්න
කියන්න ෙකෝ. එෙහම බැහැ. එෙහම යන්න හයියක් නැහැ.
එක්ෙකෙනකුට එක්ෙකෙනක් නැහැ. එෙහම එකාට එකා නැති
වුණු නන්නත්තාර විපක්ෂයක්. ඒ අයට ඉතාම ආරක්ෂාකාරී
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ස්ථානය තමයි පාර්ලිෙම්න්තුව. සියලු පහසුකම් ලැෙබන ස්ථානය
පාර්ලිෙම්න්තුව. ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භය තුළට
ඇවිල්ලා පාෙර් කරන්න ඕනෑ ෙද් සභාව තුළ කරන්නට හදනවා.
සභා ගර්භය මැදට පැමිණුන විපක්ෂෙය් කණ්ඩායමට පුළුවන් නම්
ඔය ටික පාෙර් කරන්න කියලා මම කියනවා. එෙහම කළා නම්
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි, මිනිසුන්ට ෙප්න්න. ෙමොකද, අපි ඡන්දය
ෙදනවා යැ අලියාට? අලියාට ඡන්දය ෙදන කවුරුවත් නැහැ. ඒ
නිසා අපි මතක් කරන්නට ඕනෑ, විපක්ෂෙය් තිෙබන බංෙකොෙලොත්
බව රට පුරා පදර්ශනය ෙකෙරනවා හැෙරන්නට ෙවන ෙදයක්
නැහැ කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාව
තුළත් ඒ අය දිගින් දිගටම පදර්ශනය කෙළේ ඒක.
අපි ඉතාම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ගරු රාජ පරිපාලන හා
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාට. එතුමා ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කළා. ෙම් රෙට් යහපාලනය, මනුෂ ත්වය අගයන සමාජයක් බිහි
කරන්නට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙගන යන ෙම් වැඩ පිළිෙවළට
ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව ශක්තිමත් කිරීම අත වශ යි. රාජ
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ශක්තිමත් කිරීම අත වශ යි. ඒ අයට
තවත් දිරියක් විධියට ඉන්ධන ලීටර් 225ක පමාණයට සමානව
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ පවත්නා මිල ගණන්වලට අනුරූපව දීමනාවක්
ලබා දීෙම් ෙයෝජනාවට අෙප් එකඟතාව පකාශ කරන අතරම, තව
තවත් ෙමය ශක්තිමත් කිරීමට රජයක් හැටියට ඉදිරි කාලෙය්දී
පියවර ගන්නවා ඇති කියලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින් මම නිහඬ
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. E. Saravanapavan. You
have 17 minutes.
[பி.ப. 5.17]

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා

(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, என
உைரயின் ஆரம்பத்திேலேய, எனக்குள்ள ஒ சந்ேதகத்ைதத்
தீர்த் க்ெகாள்ள நிைனக்கிேறன். அதாவ , இலங்ைகயின்
ெபா ஸ் பைடயான , சிங்கள மக்க க்கு மட் ந்தானா
அல்ல எல்லா இன மக்க க்குமா?
ந்தால் நீங்கள் பதில்
ெசால் ங்கள்!

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
எல்லா இன மக்க

க்கும்!

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා

(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

இந்தக் ேகள்வி ஏன் எ ந்தெதன்றால், ஆ த ேமாதல்
ந் விட்ட கடந்த ஐந்
ஆண் களில் தமிழர்கள்மீ
மட் ேம
இந்தப்
பயங்கரவாதத்
தைடச்
சட்டம்
பிரேயாகிக்கப்பட்
ப்பதால்தான்.
ெதற்கிேலா,
சிங்கள
மக்க க்கு எதிராகேவா அந்தச் சட்டம் கடந்த 5 ஆண் களில்
பயன்ப த்தப்பட்டதாகத்
ெதாியவில்ைல.
இதில்
க்கி
ெபர்னான்ேடா ஒ
றநைட. ஆனால், வடக்கு, கிழக்கில்
எதற்ெக த்தா ம்
பயங்கரவாதத்
தைடச்
சட்டத்ைதப்
பயன்ப த்தி குைறந்த
3 மாதங்க க்கு தைட த்தரைவப்
ெபற் வி கிறார்கள், இந்தப் ெபா ஸார். பல்கைலக்கழக
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා]

மாணவர்கள் வ க்கு எதிராக ம் இ தான் நடந்த . அதன்
பின்னர்,
யாழ்ப்பாணம்
உட்பட
வடக்கிேல
ைக
ெசய்யப்பட்ட சுமார் 40 ேப க்கும் அ தான் நடந்த .
இப்ேபா
ெஜயகுமாாிக்கு
எதிராக ம்
அ தான்
நடந்தி க்கின்ற . இேத சட்டத்ைதப் பயன்ப த்தித்தான் சில
நாட்க க்கு ன்னர் மனித உாிைமச் ெசயற்பாட்டாளர்களான
அ ட்தந்ைத பிர ன் மேகசன்,
க்கி ெபர்னான்ேடா
ஆகிேயாைரக்
ைக ெசய்தனர்.
தமிழர்கைளக்
ைக ெசய்வதற்கு மட் ம் பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டத்ைத
உடன யாகக் ைகயிெல த் க்ெகாள் ம் இந்தப் ெபா ஸார்,
எல்ேலா க்கும்
ெபா வானவர்களா
அல்ல
சிங்கள
மக்க க்கு மட் ந்தானா என்பதில் எனக்கு ஏற்பட்ட சந்ேதகம்
நியாயமானெதன்பைத
இப்ேபா
நீங்க ம்
ஏற் க்ெகாள் ர்கெளன் நிைனக்கின்ேறன்.
இதைன
ேம ம்
விளக்குவதாயின்,
அண்ைமயில்
கிளிெநாச்சி தர்ம ரத்தில் நடந்த சம்பவத்ைத உங்க க்குத்
ெதளி ப த்த ேவண் ம். ஏெனனில், தமிழர்கள் இந்தப்
ெபா ஸ்
பைடயால்
இரண்டாந்தரக்
கு மக்களாக
நடத்தப்ப வ
அப்ேபா தான்
உங்க க்குப்
ாி ம்.
1980களின் ஆரம்பத்தில் தமிழ் இைளஞர்கள் தங்கள்
உாிைமக்காகக்
குரல்ெகா க்கத்
ெதாடங்கியேபா
பஸ்தியாம்பிள்ைள ேபான்ற ெபா ஸார் ேமற்ெகாண்ட
அடக்கு ைறக ம்
சித்திரவைதக ம்தான்,
கடந்த
30
ஆண் களாக இந்த நா
வைத ம் ஆட் ப்பைடத்த ஆ த
வன் ைறப் ேபாராட்டத் க்குக் காரணெமன்பைத மனதில்
ைவத் க்ெகாண் இந்த உதாரணத்ைதக் கவனி ங்கள்!
அண்ைமயில் தர்ம ரத்தில் ெஜயகுமாாி ம் மக ம்,
தி நகாில் மனித உாிைமச் ெசயற்பாட்டாளர்கள் இ வ ம்
ைக
ெசய்யப்பட்டனர். இந்தச் சம்பவங்களின்ேபா ம்
ெபா ஸார் நடந் ெகாண்ட விதத்ைதப் பா ங்கள்! ெகளரவ
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, கிளிெநாச்சி,
த ம ரத்திேல நடந்த சம்பவத்தின்ேபா , "பயங்கரவாதச்
ெசயல்க டன் ெதாடர் ைடயவர் என்ற காரணத் க்காகத்
ேதடப்ப ம் நபைரப் பி க்கச் ெசன்றேபா அவர் ெபா ஸார்
ஒ வைரச் சுட் விட் த் தப்பிவிட்டார்; தப்பிேயா ய நபர்
ன்னாள் வி தைலப்
உ ப்பினர்;
னர்வாழ் க்கு
உட்படாமல் தப்பியி ப்பவர்" என ெபா ஸ் ேபச்சாளர் எல்லா
ஊடகங்க க்கும்
ெசால் யி ந்தார்.
அத் டன்,
"பிாிவிைனைய ஊக்குவித் ேதடப்ப ம் நப க்கு ஆதரவாகச்
ெசயற்பட
ற்பட்ட காரணத் க்காகேவ குறிப்பிட்ட மனித
உாிைமச் ெசயற்பாட்டாளர்கள் ைக
ெசய்யப்பட்டார்கள்"
என் ம் ெபா ஸ் ேபச்சாளர் கூறினார். ெஜயகுமாாி கைதயில்
ெபா ஸார்
ெசான்னதற்கும்,
சா
சிைறயில்
அைடக்கப்பட் ள்ள ெஜயகுமாாி கிளிெநாச்சி நீதவான்
ன்னிைலயில்
ெகா த்த
வாக்கு லத்திற்குமிைடயில்
எவ்வள
வித்தியாசம்
இ க்கின்றெதன்பைத
இங்கு
கவனி ங்கள்!
ெஜயகுமாாியின்
வாக்கு லத்தில்,
"என
ட் ன்
ன்பக்க ேவ க்கு ேமலாகத் திடீெரன ஒ வர் பாய்ந்
வந்தார்;
நான்
பயந் ேபாய்
என
மகைள ம்
கூட் க்ெகாண்
ெவளிேய
ஓ ப்ேபாேனன்;
தியில்
வாகனத் டன்
ெபா ஸார்
நின்றி ந்தனர்;
அவர்கள்
என்னிடம், என ெபயைர ஒத்த ஒ ெபயைரக் கூறி அவர்
எங்கி க்கிறாெரன்
ேகட்டனர்;
அப்ப
ஒ வர்
இ க்கிறாராெவன் நான் ேயாசிக்ைகயில், என ெபயைரக்
கூறி அவைரத் ெதாி மாெவன் ேகட்டனர்; அ நான்தான்
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என்
அவர்களிடம் ெசான்ேனன்; உடேன அவர்கள்
என்ைன ம் என மகைள ம் அவர்கள வாகனத் க்க கில்
அமரைவத் விட்
ட் க்குள் ெசன்றனர்; சிறி ேநரத்தில்
ப்பாக்கிச் சூட் ச் சத்தம் ேகட்ட ; அதன் பின்னர்
எங்கைளக் ைக ெசய் ெகாண்
வந் விட்டனர்" என்
குறிப்பிட்
க்கிறார்.
இந்தச் சம்பவத்தில் காயப்பட்டாெரனக் கூறப்ப ம்
ெபா ஸா க்கு, ஒ
ெதாைடயின் பக்கவாட் ல்
ைழந்த
ப்பாக்கிக்குண்
ம
றமாக
ெவளிேயறி
மற்ைறய
ெதாைடைய ம் உரசிச் ெசன் ள்ளெதன்
கிளிெநாச்சி
ைவத்தியசாைலத் தகவல்கள் கூ கின்றன. தான் ட் க்குள்
ெசன்
கட்
ன்கீழ் குனிந்
பார்த்தேபா , அங்கு
ஒழித்தி ந்த ஒ வர் தன்ைனச் சுட்டாெரன்
காயப்பட்ட
ெபா ஸ்காரர் தன
நண்பர்களிடம் கூறியி க்கிறாெரன்
நான் அறிந்ேதன். இப்ப
ஒன் க்ெகான்
ரணான
கைதக ம்
காட்சிக ம்
ேசா க்கப்பட்டைவயாகத்
ெதாிைகயில், ெபா ஸ் ேபச்சாளர் என்ன ெசால்கிறார்?
ேதடப்பட்ட நபர் அந்த
ட் ல் இ க்கிறாெரன்பைத நன்கு
அறிந் தான்
ெபா ஸார்
அந்த
ட் க்குச்
ெசன்றார்கெளன் . அவர இந்தக் க த்தான , அேநகமாக
எல்லா ஊடகங்களி ம் ெவளியாகியி க்கின்ற .
ெபா ஸ் ேபச்சாள ைடய இந்தக் க த் ம், சம்பவ
இடத் க்கு ேநாில் ெசன்
பார்த்தவன் என்ற வைகயில்
சந்தர்ப்ப சூழ்நிைலக ம் எனக்குள் எ ப் ம் ேகள்விகள் பல.
தாங்கள் ேத ம் நபர் அந்த
ட் ல் இ க்கிறார் என்
அறிந்ேத
அங்கு
ெசன்றதாகப்
ெபா ஸ்
ேபச்சாளர்
கூ வாராயின், பயங்கரவாதச் ெசய டன் ெதாடர் ைடய
சந்ேதக நபைரக் ைக
ெசய்வதற்குச் ெசன்ற ெபா ஸார்,
அவர் இ ந்த ட்ைட ஏன் சுற்றிவைளக்காமல் விட்டார்கள்?
ஆபத்தான ஒ வர் அந்த
ட் க்குள் இ க்கிறார் என்
ெதாிந்தி ந் ம் அவைரக் ைக ெசய்வதற்காகச் ெசன்ற
ெபா ஸாாில், எதற்காக ஒ வர் மட் ம் ட் க்குள் குந்
ேத னார்? அந்த ேவைளயில் மற்ைறய ெபா ஸார் என்ன
ெசய் ெகாண்
ந்தார்கள்? சம்பவம் நைடெபற்ற இடத் க்கு
மிக அ கிேல ஒ இரா வக் காவல் நிைலயம் இ க்கிற .
ஏைனய பக்கங்கள் வயல்ெவளிகளால் சூழப்பட் ள்ள .
ட் ன் ன் றத்திேல ெபா ஸார் நிற்கிறார்கள். இத்தைகய
நிைலயில் அந்தச் சந்ேதகநபர் தப்பி ஓ விட்டார் என்கின்றனர்
ெபா ஸார். இ
எவ்வா
சாத்தியமாகும்?
ப்பாக்கிச்
சூட் ச் சத்தம் ேகட்ட பின்ன ம் ஒ
சந்ேதகநபர்
வயல்ெவளிக க்கூடாகத்
தப்பிேயா ம்ெபா
அவ்விடத்தில் நின்ற மற்ைறய ெபா ஸார் அவைரத்
ரத்திச்ெசன்ேறா
அல்ல
அவ ைடய
கால்களில்
ப்பாக்கியால் சுட்ேடா பி க்காமல் என்ன ெசய்தார்கள்?
இவ்வா ெசய்யாமல் அவர்கள் அங்ேக தி டன் - ெபா ஸ்
விைளயாட் விைளயாடவா ெசன்றார்கள்?
அ த் , கட்
ன்கீேழ ஒழிந்தி ந்த ஒ வர் தன்ைனக்
குனிந் நின் ேத ய ெபா ஸா ைடய கம், ெநஞ்சு மீ
ப்பாக்கியால் சுடாமல் அவ ைடய ெதாைடயில்தானா
சு வார்?
சாி,
சுட்டவ க்குத்தான்
சாியாகச்
சுடத்ெதாியவில்ைல
என்
ைவத் க்ெகாள்ேவாம்.
இப்ப ப்பட்ட ஒ வர் தைலைமயில்தான்
கள் இயக்கம்
மீண் ம் ஒ ங்கிைணய
யற்சிக்கிறதாம்! - ெஜனீவாவில்
அரசு கைத ெசால்கிற . அவர் ெபா ஸாாின்
ைளைய
விட் விட்
ெதாைடயில்
சுட்டார்
என்
ைவத் க்ெகாண்டா ம்,
அவைரப்
பி க்கச்
ெசன்ற
ெபா ஸார் ஏன் ஆ தம் எ
ம் இல்லாமல் ைகைய
சிக்ெகாண்
ெசன்றார்கள்? ெபா மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
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என்றாேல த கள், ெபால் கள், கண்ணீர்ப் ைகக் குண் கள்,
ஆ தங்கள் சகிதம் ெசல் ம் வழக்க ைடய ெபா ஸார்,
தாேம பயங்கரவாதி எனக்கூ ம் ஒ வைரப் பி ப்பதற்கு
மட் ம் ஏன், ெவ ங்ைகைய
சிக்ெகாண்
ெசன்றார்கள்?
அவர்கள் எந்த ன்ெனச்சாிக்ைக ஏற்பா மின்றிச் ெசன் சூ
வாங்கிக்ெகாண்
தி ம் வதற்கு அ
என்ன அவர்கள
மாமன் டா? அல்ல மச்சான் டா?
ெஜயக்குமாாி ம்,
இந்தச்
சம்பவங்களின்
உண்ைமத்தன்ைமைய அறிய
யன்ற மனித உாிைமகள்
ெசயற்பாட்டாளர்களான
க்கி ெபர்னான்ேடா, வண.பிதா
பிர ன் ஆகிேயா ம் ைக ெசய்யப்பட்டைம உண்ைமயிேல
பயங்கரவாதத் தைட நடவ க்ைகயின் ஒ பகுதிேயயல்ல. அ
தமிழ் மக்கைள அடக்கிெயா க்க வி ம் ம் இந்த அரசின்
சதித்திட்டத்தின்
ஓர்
அங்கம்.
தமிழர்கள்
மீண் ம்
தைலநிமிராமல்
தைலெய த் விடாமல்
இ ப்பைத
உ திப்ப த் வதற்கான
திட்டத்தின்
ஒ
பகுதி.
அதனால்தான்
ேபார்
ந்
ஐந்
ஆண் கள்
நிைறவைடந் ள்ள நிைலயில் தற்ெபா
வடக்கில் மீண் ம்
ேபார்க்காலச்
சூழல்
ஒன்
ேதாற் விக்கப்பட் ள்ள .
வன்னியில்
மக்களின்
இயல் நிைல
டக்கப்பட் ,
இரா வத்தினர்
திக க்கு இறங்கிச் ேசாதைனகைள ம்
ேத தல்கைள ம்
சுற்றிவைளப் க்கைள ம்
மீண் ம்
ஆரம்பித்தி க்கிறார்கள்;
அங்கு
நாளாந்தம்
ேத த ம்
ேசாதைனக ம்
இடம்ெப கின்றன;
ப்பாக்கிகைளத்
க்கிப் பி த்தப
மீண் ம் இரா வத்தினர் நடமாடத்
ெதாடங்கியி க்கின்றனர்.
வடக்கிேல
ெபா ஸார்
நிைலநி த் ம் நீதி இ தான்! அவர்கள் ஒ
கண்ணில்
ெவண்ெண ம் ம கண்ணில் சுண்ணாம் மாகத் திாிகிறார்கள்.
தமிழர்கள்
ரதிஷ்டவசமாக
ெபா ஸார்
சுண்ணாம்
ைவத்தி க்கும் கண்களில் சிக்கிக்ெகாண்டார்கள்.
இந்த நாட் ல் இனப்பிரச்சிைன தாகாரமாகி இவ்வள
ெபாிய வன் ைற ம் மனிதப்ேபரவல ம் இடம்ெபற்
ந்தைமக்கு
அரசியல்வாதிக ம்
அரசாங்கங்க ம்
மட் மல்ல, ெபா ஸா ம் காரணமாக இ ந்தி க்கிறார்கள்.
கடந்த காலங்களில் அவர்கள் தமிழ் இைளஞர்கைள ம்
மக்கைள ம்
மாற்றாந்தாய்
மனப்பான்ைம டன்தான்
அ கினார்கள்;
இப்ெபா
ம்
அப்ப த்தான்
நடந் ெகாள்கிறார்கள்.
ெபா ப்பற்ற
விதமாக
நடந் ெகாள்வ டன்
ெபா ப்பற்ற
விதத்தில்
க த் க்கைள ம் ெதாிவிக்கின்றார்கள். பா ங்கள்! மனித
உாிைமச் ெசயற்பாட்டாளர்களான வண. பிதா பிர ன்
மேகசைன ம்
க்கி
ெபர்னான்ேடாைவ ம்
அவர்கள்
பிாிவிைனைய
ஊக்குவித்தவர்கள்,
பயங்கரவாதச்
ெசய க்காகத்
ேதடப்ப ம்
நப க்கு
ஆதரவாகச்
ெசயற்பட்டவர்கள் என்பதற்காகேவ ைக
ெசய்ததாகச்
ெசான்ன ெபா ஸார், பின்னர் ந ச்சாமத்தில் அவர்கள்
இ வைர ம் வி வித் விட்டார்கள். அவர்கள் இ வ ம்
வி விக்கப்பட்டதன்
அர்த்தம்
என்னெவன்றால்,
அவர்க க்கும் ெபா ஸார் ெசான்ன குற்றச்சாட் க்க க்கும்
எந்தத் ெதாடர் ம் இல்ைல என்ப தான். இதி
ந் என்ன
ெதாிகிற ? தமிழர்கள் என்றால், தமிழர்கள் ெதாடர் பட்ட
விடயங்கள்
என்றால்,
ெபா ஸார்
தமக்கு
வாயில்
வந்தைதெயல்லாம்
ெசால்வார்கள்
என்ப
ெதாிகிற .
அதனால் பாதிக்கப்படப்ேபாகிறவர்கள் தமிழர்கள் மற் ம்
தமிழர்க க்கு ஆதரவளிக்கக்கூ ய சிங்களவர்கள். அைமச்சர்
விமல்
ரவன்ஸ ேபான்றவர்கள் இவர்கைளத்
ேராகிகள்
என்
கூறக்கூ ம்!
ஆனால்,
ெபா ஸார்
எேதச்சாதிகாரத் ட ம்
மாற்றாந்தாய்
மனப்பான்ைம ட ேம நடந் ெகாள்கின்றார்கள் என்ப
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இங்ேக பட்டவர்த்தனமாக நி பணமாகிற . 700 தமிழ்
ெபா ஸாைர
உள்ளடக்கிவிட்டதற்காக
சிங்கள
ேமலாதிக்கவாத
ெபா ஸ்
சிந்தைன
மாறிவிடவில்ைல
என்பைத இந்தச் சம்பவங்கள் எ த்தியம் கின்றன.
நான் இங்ேக சிங்கள ேமலாதிக்கவாத ெபா ஸ் சிந்தைன
என்
ஏன்
கூ கின்ேறன்
என்றால்,
தமிழர்கள்
பாதிக்கப்ப ம்ேபாெதல்லாம்
அ குறித் ப்
பாி டன்
அ காத ெபா ஸார், இந்த நாட் ல் சிங்களவர்கள்
தமிழர்களால்
அல்ல
ஏைனய
இனத்தவர்களால்
பாதிக்கப்ப கிறார்கள்
என்றால்
ஓேடா ச்ெசன்
உத கிறார்கள்.
அதற்கும்
ஓர்
உதாரணத்ைத
நான்
உங்க க்குத் த கின்ேறன். இச்சம்பவமான சுமார் இரண்
வ டங்க க்கு
ன்னர்
யாழ்ப்பாணத்தில்
நடந்த .
தி மணமாகாத தமிழ் இளம் ெபண் ஒ வர் கர்ப்பமைடந்தார்.
தற்ெகாைலக்கு யன் ேதாற்ற அவர், ைவத்தியசாைலக்குக்
ெகாண் வரப்பட்டேபா
அவர் கர்ப்பம் தாித்தி ப்ப
ெதாியவந்த . விசாரைணயின்ேபா ,
ன்னர் தன்ைன
விசாரைணக்ெகன
அைழத் ச்ெசன்ற
இரா வத்தினேர
தன
கர்ப்பத் க்குக் காரணம் என்
அந்த இளம் ெபண்
ெதாிவித் ள்ளார். அ
ைவத்தியசாைல அறிக்ைககளில்
பதியப்பட்டைத அ த் , அந்த விவகாரம் நீதிமன்றத்தின்
கவனத் க்குப் ேபான . அதைன விசாரைண ெசய் மா
நீதவான் உத்தரவிட்டார். உடன யாக ைவத்தியசாைலக்குச்
ெசன்ற ெபா ஸார், அந்தப் ெபண்ைண ைவத்தியசாைலயின்
ெபண்கள் வி தியில் ைவத் ப் பகிரங்கமாக விசாரைண
ெசய்தனர். ஏெழட் ப் ெபா ஸார் இவ்வா
பகிரங்க
விசாரைண
என்ற
ெபயாில்,
அந்தப்
ெபண் க்குத்
ெதாடர்ச்சியாகக் ெகா த்த மன உைழச்சலால், அந்த
வழக்ைகத் தான் ெதாடர வி ம்பவில்ைல என் ம் அதைன
அப்ப ேய
ைகவி ம்ப
ம்
அவர்
ெபா ஸாாிடம்
மன்றா னார். அவர
அந்த வாக்கு லத்ைத அப்ப ேய
ெபற் ெகாண் ,
அந்த
வழக்ைக
த் விட்டார்கள்
ெபா ஸார்.
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள!
இப்ேபா
நீங்கள் கூ ங்கள், ஒ வர் பாதிக்கப்பட்டால்,
அவர
ைறப்பா
ெதாடர்பில் சந்ேதக நபர்களிடம்
விசாரைண நடத்தி, அவர்கைள நீதியின் ன் நி த்த
யற்சிப்பீர்களா? அல்ல பாதிக்கப்பட்டவைரத் ன்
த்தி
அவர
ைறப்பாட்ைடத் தி ம்பப் ெபறச்ெசய் ர்களா?
என் . அந்தப் ெபண்ணின்
ைறப்பா
சம்பந்தமாக
இரா வத்தினாிடம் ெபா ஸார் எந்த விசாரைண ம்
நடத்தியதாக நீதிமன்றத்திற்கு அறிக்ைகயிடப்படவில்ைல.
இதி
ந்
என்ன ெதாிகிற ? ெப ம்பான்ைமயினைரப்
ெப ம்பான்ைமயாகக்
ெகாண்
க்கக்கூ ய
சிங்கள
இரா வத்தினைரக்
காப்பாற் வதற்காக
அப்பாவித்
தமிழர்கைள வைதப்பைதேய இந்தப் ெபா ஸ் தரப் தன
கடைமயாக ம் கண்ணியமாக ம் நிைனக்கிற
என்ப
ெதாிகிற . ெபா ஸாாின் இந்தப் ேபாக்கினால்தாேன இன்
இந்த நா ெஜனீவா வைரயில் விசாரைணைய எதிர்ெகாண்
நிற்கிற ! ெஜனீவாவில் ெகாண் வரப்ப ம் தீா்மானங்கள்
என்ன ெசால்கின்றன? குற்றவாளிகைளத் தப்பவி ம் ேபாக்கு
க்குக்
ெகாண் வரப்பட் ,
ெபா ப் க்கூறல்
நிைலநி த்தப்பட ேவண் ம் என்
இந்தத் தீர்மானங்களில்
குறிப்பிடப்பட்
க்கிற . ெபா ஸார் தம
கடைமையச்
சாிவரச் ெசய்தி ந்தால், இந்த நிைல வந்தி க்குமா?
குற்றச்சாட் க்கள் குறித்
ெபா ஸார் சாியான
ைறயில்,
உண்ைமயான விசாரைணகைள நடத்தி, குற்றவாளிகள்
யாராக இ ந்தா ம் நீதியின் ன் நி த்தியி ந்தால், இன்
தமிழர்க ம்
ெஜனீவாைவ
ேநாக்கி
ஓ யி க்கத்
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ேதைவயில்ைல; இலங்ைக அரசும் சர்வேதச
தைலகுனிந் நின்றி க்கத் ேதைவயில்ைல.

அரங்கில்

யாழ்ப்பாணத்திேல ஊடகவியலாளர்கள் உட்பட ஊடக
நி வனங்கள்
தாக்கப்பட்டன.
அைவ
ெதாடர்பான
ைறப்பாட் ல் இன் வைர ஒ
குற்றவாளிையயாவ
இந்தப் ெபா ஸார் நீதியின் ன் நி த்தியி ப்பார்களா?
இந்தப்
ெபா ஸார்
இ க்கும்வைர
தாம்
தண் க்கப்படப்ேபாவதில்ைல
என்ற
ணிவினால்தாேன
அவர்களால்
மீண் ம்
மீண் ம்
ஊடகத் ைறயினர்
தாக்கப்ப கின்றனர்;
ஊடகங்க ம்
தாக்கப்பட் க்ெகாண்
க்கின்றன.
ெபா ஸார்
தம
கடைமையச் சாிவரச் ெசய்தி ந்தால், ெஜனீவாவிேல ஊடகச்
சுதந்திரத்ைத நிைலநி த் வதற்காக இலங்ைகமீ
ஒ
தீர்மானம் வந்தி க்க ேவண் ய ேதைவேய ஏற்பட்
க்கா .
இைவெயல்லாவற்ைற ம் விட் விட்
இந்த நாட் ேல
ெபா ஸ்
ைறயான , அரசியல்வாதிகளின ம் அரசாங்க
உயர் மட்டத்தினர ம் ஏவல் ெதாழிலாளியாகேவ இ க்கிற .
ெபா மக்களின ம் நாட் ன் சட்டம், ஒ ங்கின ம் காவல்
அரண்களாக
இ க்கேவண் ய
இவர்கள்,
ஏவல்
ெதாழிலாளியாக இ ப்பதால் நாட் ன் இனப்பிரச்சிைன
ெதாடர்பில் அரசியல்வாதிக க்கு இ க்கும் பங்குக்குச் சற் ம்
குைறயாத
பங்கு
இவர்க க்கும்
உள்ள
என்பைத
நி பிக்கக்கூ யதாக இ க்கிற .
இந்த நிைல ெதாடர்ந்தால், இந்த நாட் ல் நிரந்தர அைமதி
கிைடப்பதற்குக் கிைடத்தி க்கும் மிக அாிய சந்தர்ப்பத்ைத
இன்றி க்கும் ெபா ஸ் ைற சாக த் வி ம். இவர்கள்
இப்ப ப் 'பயங்கரவாதம்' என்பைதப் பயன்ப த்தி, அப்பாவித்
தமிழ்
இைளஞர்க க்கும்
வதிக க்கும்
எதிராக
ேமற்ெகாள் ம் ஒவ்ெவா
நடவ க்ைக ம் அவர்கைளக்
ேகாபத் க்கும்
அறச்சீற்றத் க்கும்
உள்ளாக்குவ டன்,
மீண் ெமா
வன் ைறக்கு உத்ேவகம் ெகா ப்பதாக ம்
அைமந் வி ம். கிைடத்தற்காிய இச்சந்தர்ப்பத்ைதப் பாழாக்கி,
நிரந்தர அைமதிைய இந்த நாட் ல் ஏற்ப த்த அரசாங்கம்
தவறிவிட்டைதப் ேபாலேவ ெபா ஸ் ைற ம் தவறிவிட்ட .
அ
ம்
மீண் ம்
மீண் ம்
தமிழர்கைள
அடக்கி
ஒ க்குவதற்குத் ைணேபாவ டன் இந்த நாட்
ள்ள தமிழ்
மக்கைள
அந்நியப்ப த்தி,
பிாிவிைனைய
ேநாக்கித்
தள் கிற . எனேவ, இத்தைகய ெபா ஸ் பைடயிடமி ந்
தமிழர்கள் நீதிைய ம் நியாயத்ைத ம் எதிர்பார்க்க
யா .
இவர்கள் இ க்கும்வைர இனப்பிரச்சிைனையத் தீர்க்க ம்
விடமாட்டார்கள்.
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த
நாட் ல் நிரந்தர அைமதி ம் நீ த்த சட்ட ஆட்சி ம்
நிைலநி த்தப்ப வதற்காக
ஐக்கிய
நா கள்
அைமதிப்பைடைய இங்ேக வரவைழக்க ேவண் ெமன் நான்
உங்களிடம் ேகாாிக்ைக வி க்கிேறன். அேதேநரத்தில் மனித
உாிைமகள் ேபரைவயில் ஒவ்ெவா
தீர்மானமாக நகர்த்தி,
நகர்த்தி அ த்தம் ெகா ப்பதன் லம் இலங்ைக அரைச
வழிக்குக் ெகாண் வர
ம் என்
சர்வேதச நா கள்
நிைனக்குமாக இ ந்தால், அவர்க க்கும் நான் ஒன்ைறச்
சுட் க்காட்ட வி ம் கிேறன். ெஜனீவாவிேல
ன்றாவ
தீர்மானம் ஒன்
ெகாண் வரப்பட ள்ள இச்சந்தர்ப்பத்தில்,
இங்ேக மனித உாிைம ஆர்வலர்கைள ம் உாிைமேகட் ப்
ேபாரா ம் தாய்மாைர ம் சிைறயில் தள் வதன் லம் அரசு
ெசால்லவ ம்
க த்
என்னெவனில்,
"இந்த
அ த்தங்க க்ெகல்லாம் அ பணியமாட்ேடாம்" என்ப தான்.
எனேவ,
இந்தப்
பிரச்சிைனைய
உடன யாக
ஐ.நா.
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பா காப் ச்
சைபயில்
எ த் ,
இலங்ைகக்கு
ஐ.நா.
அைமதிப்பைட ஒன்ைற
அ ப்பி
இனப்பிரச்சிைனக்கு
இைடக்காலத் தீர்ெவான்ைற நைட ைறப்ப த்த ம் நிரந்தரத்
தீர்ைவ எட் வதற்கான நடவ க்ைககைள
ன்ென க்க ம்
சர்வேதச ச கம் நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம். இல்ைலேயல்,
தந்ைத ெசல்வா ெசான்ன ேபால, கட ள்தான் இந்தத்
தீைவ ம் காப்பாற்ற ேவண் ம்.

[අ.භා. 5.34]

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා (ගාමීය කටයුතු
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன - கிராமிய அ
அைமச்சர் )

வல்கள்

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනැවිත්
තිෙබන්ෙන් ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයාෙග්
ඉන්ධන දීමනාව වැඩි කිරීම සඳහායි. ඒ පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත්
කරනෙකොට එහි සංයුතිය ගැන, එහි ෙකෙරන වැඩ කටයුතු ගැන,
එහි පගතියක් ඇති කිරීම ගැන ෙයෝජනා තමයි ඉදිරිපත් කළ යුතු
වන්ෙන්. ඒ ෙවනුවට, ෙද්ශපාලන විෙව්චන කිරීමට, ආණ්ඩු
විෙරෝධී කථා කිරීමට තමයි විපක්ෂය ෙම් සම්පූර්ණ කාලය
පාවිච්චි කර තිෙබන්ෙන්. අඩු පාඩු සහිත එවැනි ආයතන
තිෙබනවා, ඒ ආයතන පතිසංවිධානය කරන්න ඕනෑය, ඒ ආයතන
වැඩිදියුණු කරන්න ඕනෑය, ඒ ආයතන වඩා පජාතන්තීකරණය
කරන්න ඕනෑය කියන එවැනි ෙයෝජනා ෙගනාෙවොත් තමයි
වඩාත් ෙශේෂ්ඨ. නමුත් එෙහම නැතිව ද්ෙව්ශෙයන් යුතුව, ඡන්ද
කාලයට ගැළෙපන විධියට, ෙද්ශපාලන පහර දීම් කරන අදහසින්
තමයි සියලු ෙද්වල් කථා කර තිෙබන්ෙන්.
අෙප් සමහර මන්තීවරු රාජ ෙසේවය ගැන කථා කළා. රාජ
ෙසේවකයාට තිෙබන වෘත්තීය සමිති අයිතිය ජාත න්කර අයිතියක්.
නමුත් දිවංගත ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් කාලෙය් ෙම්
රෙට් එක දවසක සංෙක්ත වැඩ වර්ජනයක් කරපු අවස්ථාෙව්
රාජ ෙසේවකයන් ලක්ෂයකට වැඩි පිරිසක් ෙදොට්ට දැම්මා;ෙගදර
යැව්වා. ඒකට සහභාගි වුණු අයට පහර දුන්නා. ෙනොෙයක්
හිරිහැර කළා; හිෙර්ට දැම්මා. ඒ වාෙග්ම දකුෙණ් හිටපු අතිවිශාල
පිරිසක් උතුරට, නැෙඟනහිරට මාරු කළා. සීටීබී එෙක් අයත්
පජාතන්ත විෙරෝධී පිළිෙවළට මාරු කළා. ඒක දවසක වැඩ
වර්ජනයක්. දවසකට රුපියල් දහයකින් පඩි වැඩි කරන්න කියලා
තමයි ඒ අය ඉල්ලුෙව්. ඒ මිසක් රුපියල් 500ක් ඉල්ලුෙව් නැහැ.
රුපියල් 5,000ක්, රුපියල් 10,000ක් ඉල්ලුෙව් නැහැ. ඒ විධියට
අසූෙව් වැඩ වර්ජනෙය්දී මුළු රාජ ෙසේවයම විනාශ කළා.
ඊට පසුව රාජ ෙසේවයට බඳවා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද?
මන්තීවරුන්ෙග් ලැයිස්තුවක් අරෙගන ඒ අනුව තමයි රාජ
ෙසේවයට බඳවා ගත්ෙත්. ඒ නිසා මුළු රාජ ෙසේවයම පිරිහුණා.
තරග විභාගයක් තියලා දක්ෂයන්, කාර්යශූරයන් බඳවා ගත්ෙත්
නැහැ. ඒ නිසා මුළු රාජ ෙසේවයම කඩා වැටුණා. ඒ නිසා රාජ
ෙසේවෙය් දැඩි පසුබෑමක් ඇති වුණා.
අද රාජ කළමනාකරණ ෙසේවයට බඳවා ගන්ෙන් විභාග
තියලායි. පරිපාලන නිලධාරින් බඳවා ගන්ෙන්ත් විභාග තියලා.
විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුවට භාර දීලා ඒ කටයුතු කරෙගන යනවා.
එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය්දී පැවතුණා වාෙග්
මර්දනයක් ෙම් කාලෙය්දී ඇති ෙවලා නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම
වෘත්තීය
සමිතිවලින් ෙනොෙයක් උද්ෙඝෝෂණ කරනවා; කරුණු ඉදිරිපත්
කරනවා. ඒවාට කන් දීලා ෙම් රජය විශාල ෙසේවාවක් කරනවා. අය
වැය සකස් කරනෙකොට මුදල් ඇමතිවරයා වශෙයන්
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ජනාධිපතිතුමා වෘත්තීය සමිති කැඳවා ඔවුන්ෙග් අදහස් අහලා,
කරුණු අහලා ඒ අනුව යම් යම් සුබසාධන, සහන ලබා ෙදන්න
කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම අය වැයක් හදනෙකොට වෘත්තීය
සමිතිවල උපෙදස්, අදහස් ලබා ගන්නා ජනාධිපතිවරයකු වශෙයන්
ෙම් ජනාධිපතිතුමා නමක් දරා තිෙබනවා. ඒ විධියට එන්න
එන්නම පැතිෙරන විධිෙය් පජාතන්තවාදයක් ඒ අංශය තුළ ඇති
කර තිෙබනවා. ෙම් විධියට කවදාවත් නැති ආකාරයට පහසුකම්
සකස් කර දීලා තිෙබනවා; අයිතිවාසිකම් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒවා
තවත් ඉදිරියට ෙගන යෑම සඳහා වන විෙව්චන, අදහස් ඉදිරිපත්
ෙකෙරනවා නම් ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1965 ඡන්දයට වැඩ කළාය
කියලා මෙග් ආසනෙය් ගුරුවරුන් දහෙදනකු අස් කරලා දැම්මා;
ෙගදර යැව්වා. එක්ෙකෙනක් තමයි, මාගම් ෙතන්නෙකෝන් කියන
දක්ෂ ෙල්ඛකයා; දක්ෂ මාධ ෙව්දියා. ඒ අය අතර කවිෙයක් සිටියා
ෙදල්ෙතොට චන්දපාල කියලා. ගීත රචකෙයක් සිටියා. ඒ වාෙග්
ඉතාම ෙහොඳ උගත් පිරිසක් -දක්ෂ උපාධිධාරීන්, දක්ෂ
විදුහල්පතිවරුන්- අස් කර දැමුවා. ඒ විධියට තමයි එදා එක්සත්
ජාතික පක්ෂ රජය කටයුතු කෙළේ.
අද ඒ විධිෙය් මර්දනයක් තිෙබනවාද? අද ඒ විධිෙය්
තත්ත්වයක් රාජ ෙසේවෙය් තිෙබනවාද? අද එදාට වඩා රාජ
ෙසේවෙය් පිරිස වැඩියි. රාජ ෙසේවකයන් අඩු කරන්න තමයි -රාජ
ෙසේවකයන් නවලක්ෂයක් සිටියා නම් එම සංඛ ාව හයලක්ෂයට
බස්වන්න තමයි- එදා රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා කටයුතු කෙළේ;
වැඩසටහන්, පතිපත්ති ඉදිරිපත් කෙළේ. එතුමා අගමැති ධුරය දැරූ
කාලය තුළදී කිසිම අයකු රාජ ෙසේවයට බඳවා ගත්ෙත් නැහැ.
Peon ෙකනකුවත් බඳවා ගත්ෙත් නැහැ; Driver ෙකනකුවත් බඳවා
ගත්ෙත් නැහැ. රාජ ෙසේවය සම්පූර්ණෙයන්ම කප්පාදු කරන්න
තමයි කටයුතු කෙළේ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් ෙම් කාලය තුළදී රාජ
ෙසේවයට ලක්ෂ ගණනකින් පිරිස වැඩි කරලා තිෙබනවා; ශක්තිමත්
කරලා තිෙබනවා. උපාධිධාරින් වැඩි කරලා තිෙබනවා. රාජ
ෙසේවයට උගතුන් වැඩි කරලා තිෙබනවා. ෙම් ආකාරයට කියා කර
තිෙබනවා, රාජ ෙසේවෙය් කටයුතු කරෙගන යෑම සඳහා. ඒ නිසා
ෙම් කාලය රාජ ෙසේවයට සතුටු වන්න පුළුවන් කාලයක් හැටියට
කල්පනා කරන්න පුළුවන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර අය කථා කරනවා
මානව හිමිකම් පිළිබඳ පශ්නයක් ගැන. මානව හිමිකම් පිළිබඳ
ෙකොමිසම් ඇති කෙළේ අෙප් ආණ්ඩුවයි. මානව හිමිකම්
සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට නඩු ෙගන යන්න අවස්ථාව
ලබා දුන්ෙන් අෙප් ආණ්ඩුවයි. මානව හිමිකම් පිළිබඳව නඩු
දැමීෙම් සම්පදායයක්, කමයක් උසාවිවල එදා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ
කමය ඇති කෙළේ අෙප් ආණ්ඩුවයි. මානව හිමිකම් ෙවනුෙවන්
කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න, මානව හිමිකම් රැක ෙදන්න, ඒවා
සම්බන්ධෙයන් සාධාරණ තීන්දුවක් ගන්න අවස්ථාව සලසා දීලා
තිෙබන්ෙන්, මානව හිමිකම් ෙවනුෙවන් ඉඩ කඩ හදලා දීලා
තිෙබන්ෙන්, ඒවා ශක්තිමත් කර දීලා තිෙබන්ෙන් අෙප් ආණ්ඩුවයි
කියන එක තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කර ෙදන්න ඕනෑ.
තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කර ෙදන්න ඕනෑ තවත් කාරණයක්
තිෙබනවා. සමහර අය කථා කළා උද්ෙඝෝෂණ ගැන. ෙම් කාලය
තුළ ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් උද්ෙඝෝෂණ තිෙබනවා. ඒ උද්ෙඝෝෂණ
ඇති ෙවලා තිෙබන එෙක් තත්ත්වය ෙමොකක්ද? ඡන්දයක් කාලයට
තමයි වැඩිපුරම උද්ෙඝෝෂණ ඇති කරන්ෙන්. එෙහම උද්ෙඝෝෂණ
ඇති කරන්ෙන් ෙමොකද? මිනිසුන් අතර ෙනොසන්සුන්කමක් ඇති
කරන්නයි එෙහම කරන්ෙන්.
මට ෙපර කථා කරපු මන්තීතුමා කිව්වා, ජිනීවාවල මානව
හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව ගැන. ජිනීවාවල මානව හිමිකම්
ෙකොමිෂන් සභාවට කරුණු ෙසොයන්න මානව හිමිකම් පිළිබඳ
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එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහ ෙකොමසාරිස් පිල්ෙල් ෙනෝනා උතුරට
ගිහිල්ලා යම් යම් අය හමු වුණා. එෙහම හමු ෙවලා අවශ ෙද්වල්
කියවා ගත්තා. අවශ ෙතොරතුරු ඉල්ලා ගත්තා. බලපෑම් කරලා
තමයි උත්තර ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඇෙමරිකාෙව් නිලධාරින්
ඇවිල්ලා බිෙෂොප්තුමන්ලාෙගන් ෙතොරතුරු ඉල්ලා ගත්තා. ඒ
බිෙෂොප්තුමන්ලා, ටීඑන්ඒ එෙක් අෙප් මන්තීතුමන්ලා,
නායකතුමන්ලා ඒ කාලෙය්ත් සිටියා. බටහිර තානාපති කාර්යාල
සියල්ල ඒ කාලෙය්ත් ෙමෙහේ තිබුණා. ඒ කාලෙය් තානාපතිවරු
සිටියා. යුද්ධය අවසන් ෙවලා ෙම් අවුරුදු හතරහමාර ගත වන
කල්ම කිසිම ෙකෙනක් කිව්ෙව් නැහැ යුද අපරාධයක් ෙකරුණා
කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන් එක වචනයක්වත් කිව්ෙව් නැහැ. එදා
එක්ෙකනකුවත් කියපු නැති ෙද් අද කියන්න පටන් ෙගන
තිෙබනවා. අර රටවල් ඇවිල්ලා ෙතොරතුරු ෙසොයා ෙගන ඒවා
ඉදිරිපත් කරන්න ලෑස්ති වී සිටින නිසා ෙම් තත්ත්වය උදා ෙවලා
තිෙබනවා. ඇෙමරිකාෙව් ක්ලින්ටන් ෙනෝනා එරට රාජ
ෙල්කම්වරිය හැටියට ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා ඉන්දියාෙව්
අගමැතිතුමා හමු ෙවලා ඊටත් පහළට ඇවිත් දකුණු ඉන්දියාවට
ගිහිල්ලා දකුණු ඉන්දියාෙව් ජයලලිතා මහ ඇමතිතුමිය හමු වුණා.
හමු ෙවලා එතුමියට කිව්වා, ෙම් ෙගෙනන ෙයෝජනාවට
සහෙයෝගය ෙදන්න කියලා, ලංකාවට විරුද්ධ වන්න කියලා මහ
ආණ්ඩුවට බලපෑම් කරන්න කියලා. ෙම් ෙලෝකෙය් කිසි දවසක ඒ
විධියට රාජ නායකයන් ඇවිල්ලා මහ ආණ්ඩුවත් හමු ෙවලා
ඊටත් පහළට ඇවිත් පහළින් බලපෑම් කරන්න කියලා ජයලලිතා
මැතිනිය වාෙග් අයට, පාන්ත ආණ්ඩුවල මහ ඇමතිවරන්ට
බලපෑම් කරන්න ගිෙය් නැහැ. ෙමන්න ෙම් විධියට කටයුතු කරලා
ෙචෝදනා හදාෙගන ගියා.
ෙමන්න ෙමෙහම ඉල්ලීමක් තිෙබනවාය කියලා ඒෙගොල්ලන්
ශක්තිමත් කරන්න කටයුතු කරලා තමයි ෙම් ෙචෝදනාවන් ඉදිරියට
ෙගනි යන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා කවුරුත් දන්න ෙදයක් තමයි
ෙම්ක ෙද්ශපාලන පහර ගැහීමක්ය කියන එක. ෙද්ශපාලන
වශෙයන් රට අර්බුදයකට ෙගනි යන්න ජාත න්තරෙයන් උදවු
අරෙගන ෙදන්න කටයුතු කරන ෙවලාවක් හැටියට තමයි අපිට
ෙපෙනන්ෙන්. ඇෙමරිකාව ඇතුළු රටවල් රාශියක් දැන් අස්ථාවර
කරලා තිෙබනවා. ලිබියාව අස්ථාවර කර විනාශ කර තිෙබනවා.
ඊජිප්තුව අවුල් කර තිෙබනවා.
මම පසු ගිය දා ඊජිප්තුෙව් හිටියා. Arab League එෙක් මහා
රැස්වීමක් තිබුණා. ඒ රැස්වීමට සහභාගී ෙවලා ඒ අය ෙයෝජනා
කෙළේ ඊශාලයට ෙදන සැලකිල්ල නවත්වලා පලස්තීනයට නිදහස
ෙදන්න, අයිතිවාසිකම් ෙදන්න කියලායි. අවුරුදු 65ක් තිස්ෙසේ
පලස්තීනෙය් ජනතාව දුක් විඳිනවා. අහිංසක දරුෙවෝ, අහිංසක
ස්තීන් ඝාතනය කරනවා. ෙනොෙයක් ආයතන විනාශ කරලා
තිෙබනවා. ෙම්ෙක් පමුඛයා තමයි ඇෙමරිකාව. කවුරුවත් මානව
හිමිකම ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. කවුරුවත් අරෙගන නැහැ,
මානව හිමිකම් ගැන කථා කරන්න. ආයුධ තිෙබනවාය, ෙමොන
weapons ද තිෙබනවාය කියලා ඉරාකයට ගිහිල්ලා ඝාතනය කළා.
අන්තිමට ෙමොකද වුෙණ්? එෙහම එකක් තිබුෙණ් නැහැ. ඉතින්
එයා මැරුවා. ඝාතනයට මුල් ෙවච්ච අයට එෙහනම් ෙචෝදනා
කරන්න එපා යැ. එෙහම ෙචෝදනා කරලා තිෙබනවා ද? අද වන
තුරුත් ලිබියාවට සාමයක් නැහැ.
ඊළඟට, ඇෆ්ගනිස්තානය බලන්න ෙකෝ. මුළු යුෙරෝපයම
ෙන්ෙටෝ සංවිධානයත් සම්බන්ධ කරෙගන ඇෙමරිකාවට ගිහිල්ලා
එහි දරුෙවෝ, ගැහැනු, මිනිස්සු, අහිංසකෙයෝ ඝාතනය කරනවා.
මුළු රටටම අවුල් හදලා, ෙලෝකෙය්ම අවුල් හදන්න කටයුතු
කරනවා. අන්න ඒ වාෙග් වැඩක් ෙම් රටටත් කරන්න පුළුවන් ද
කියලා තමයි ෙම් බලන්ෙන්. සභාපති ෙකෙනකු වුණාම මූලාසනය
අරෙගන මධ ස්ථව වැඩ කරන්න ඕනෑ. එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව
හිමිකම් ෙකොමිසෙම් ෙම් සභාපතිනිය මධ ස්ථ ද, සාධාරණ ද?
එතුමිය ෙම්වාට orders ෙදන්න කටයුතු කරන්ෙන් ෙමොකද?
යම්කිසි ෙකෙනකු ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා ඒ ෙයෝජනාව සම්මත
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වුණා නම් එය කියාත්මක කරන්න බලන එක ෙවනම කාරණයක්.
ෙමතුමියම ෙම් කටයුතු කරන්ෙන් ඇයි? ෙමතුමියම ෙම් රටවලට
ගිහිල්ලා ෙම්වා ෙහොයා ෙගන එන්ෙන් ඇයි? එක පැත්තකින් එයින්
මහා අසාධාරණයක් වනවා. අපක්ෂපාතීකමක් - impartiality
එකක්- නැහැ. Partiality එකක් තමයි එතැන තිෙබන්ෙන්.
ෙමතුමිය ෙම් සභාපතිකෙම් ඉන්න එකම වැරැදියි. අපට හතුෙරක්
හැටියට සිටිමින් තමයි එතැන කටයුතු කරන්ෙන්. දවිඩ
සම්බන්ධතාවක් තිෙබන නිසා උතුෙර් දවිඩ ජනතාව අවුස්සලා
අරෙගන, නැදෑකම, ෙල් හුරුකම ෙම් කටයුතු කරන්න පාවිච්චි
කරන්න හදනවාය කියලා ඕනෑම ෙකෙනකුට කියන්න පුළුවන්
තත්ත්වයට ජාත න්තර සංවිධානයක ඉඳලා ෙම් ෙනෝනා
හැසිෙරන එක ඉතාම බරපතළයි. ඒ තත්ත්වය බරපතළයි. අප
කියන ඒවා සාධාරණව අහන්න ෙනොව, කල් ඇතිව හිතලා තීරණ
අරෙගන ඇවිල්ලා ෙම් රෙට් අර්බුද ඇති කරන්න උදවු වන
පිළිෙවළට තමයි එතුමිය කටයුතු කරන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බිෙෂොප්තුමන්ලා ෙම් අවුරුදු
හතර හමාරටම කිව්ෙව් නැහැ, ෙම් රෙට් යුද අපරාධ තිෙබනවාය
කියලා. පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ෙමතුමන්ලාත් ෙම්
සම්බන්ධෙයන් කථා කරනවා. අපිට වුවමනා කරන්ෙන් ෙම් රට
එක රටක් හැටියට තියාෙගන සාධාරණව හැම ෙදනාටම එකට
ජීවත් වන්න පුළුවන් වන විධියට වාතාවරණය හදා ගන්නයි. ඒ
නිසා තමයි තස්තවාදය අවසන් කරලා, පළාත් සභා මැතිවරණ
පවත්වලා, මහ ඇමතිවරු පත් කරලා, ඇමතිකම් පත් කරෙගන
කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්. අපිට උතුර කඩන්න ෙනොෙවයි
වුවමනා කරන්ෙන්. ඇෙමරිකාවට තමයි උතුර කඩන්න වුවමනා
කරලා තිෙබන්ෙන්. දකුණු ඉන්දියාව කඩන්න තමයි plan එක
තිෙබන්ෙන්. ඒකට බටහිර රටවල් ඔක්ෙකොම කැමැත්ෙතන්,
ආසාෙවන් ඉන්ෙන්. ඉන්දියාව පබල රාජ යක් ෙනොවන්නට නම්
ෙම්ක කඩන්න ඕනෑ. පාකිස්තානයට යාබදව තිෙබන බටහිර
පන්ජාබයට පාකිස්තානය හරහා ආයුධ දීලා දකුණු ඉන්දියාව
කඩන්න අරගළයක් ඇති කළා. ඒක ඉන්දියාව මර්දනය කර
අවසන් කළා. දැන් බලන්ෙන් දකුණු ඉන්දියාව අවුස්සලා ජාති
ෙභ්දය හදලා, ජාතිවාදය හදලා දකුණු ඉන්දියාවත්, ඉන්දියාවත්
කඩන්නයි. ඒ ගමන තමයි ෙම් යන්ෙන්. ෙමොකද, ඇෙමරිකාව
හැම තැනම රටවල් කඩනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා,
යුෙගෝස්ෙලෝවියාව කියලා රටක් තිබුණු බව. අද ඒ රට කෑලි
දහයකට කඩලා. කෑලි කෑලිවලට කඩලා රටවල් හදලා
තිෙබන්ෙන්. ෙමන්න ෙම් ආකාරයට තමයි කටයුතු කරෙගන
යන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක නිසා අපි උගත් පාඩම් හා
පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශ
කියාත්මක කරෙගන යනවා. ෙම් වාෙග් යුද තත්ත්වයක් තිබුණු
අෙනක් රටවල ඒ යුද කාලයට පස්ෙසේ ෙම් වාෙග් ෙකොමිෂන් පත්
කරලා ඒ නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කරන්න අවුරුදු 15ක්, 20ක් ගත කර
තිෙබනවා. අපි ෙම් ෙකොමිෂන් එක පත් කරලා අවුරුදු එකහමාරක
විතර කාලයකුයි ගත වී තිෙබන්ෙන්. ඒ කාලය තුළ විශාල වැඩ
ෙකොටසක් කිරීම සඳහා කටයුතු කර තිෙබනවා. අපට වුවමනා
කරන්ෙන් නැහැ, උතුරට ෙවනම සැලකිල්ලක් කරන්න; ඒ
වාෙග්ම ෙදමළ ජනතාව ෙදවැනි පුරවැසියන් කරන්න. ෙම් රෙට්
ෙදවැනි පුරවැසියන් කියලා ෙකොටසක් නැහැ. ෙම් රෙට් ඉන්න
ඔක්ෙකෝම පුරවැසියන් පළමුවැනි පුරවැසියනුයි. ලංකාෙව් ෙදවැනි
පුරවැසියන් කියලා ෙකොටසක් නැහැ. ඒ අදහස ඇති කරෙගන වැඩ
කරෙගන යන්න ඕනෑ. එෙහම ඉන්නවාය කියමින් කටයුතු කරන
එක බරපතළ වැරැද්දක්. එක්සත් ජාතීන්ෙග් මණ්ඩලය ෙම් රටට
ඇතුළු ෙවලා ෙම් රෙට් වුවමනාවන්වලට අනුව ෙනොෙවයි කටයුතු
කරන්ෙන්. ඒ අයෙග් න ාය පතයට -agenda එකට- අනුවයි ඔවුන්
කටයුතු කරන්ෙන්. ඩයස්ෙපෝරාවට ෙවන්න පුළුවන්, තව අයට
ෙවන්න පුළුවන්, ඒ අයට පිට රටවල නවතින්න නම් ෙම් රෙට්
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අර්බුදයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් සාමය ඇති වුණාම ඒ රටවල
ඉන්න දවිඩ තරුණ, තරුණියන්ට නැවත ෙම් රටට එන්න ෙවනවා.
එවැනි තත්ත්වයක් ඇති ෙවන එක නතර කරන්න නම් ෙම් රෙට්
අර්බුදයක් හදන්න ඕනෑ. එවැනි අර්බුදයක් හදලා ෙදන්න තමයි
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මණ්ඩලෙය් මානව හිමිකම් ෙකොමිසමත් කියා
කරෙගන යන්ෙන්. ෙම්වා රටට හිතකර ෙද්වල් ෙනොෙවයි.
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, තස්තවාදය අවුරුදු තිහක කාලයක්
තිස්ෙසේ තිබුණු බව. ඒ කාලෙය් ෙමොන තරම් අපරාධ කළාද?
ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාව මැරුවා. පල්ලි, පන්සල් කැඩුවා; ෙකෝවිල්
කැඩුවා. ඒ වාෙග්ම තරුණ තරුණියන් විතරක් ෙනොෙවයි ළමා
ෙසෝල්දාදුවනුත් බඳවා ෙගන ඔවුන්ෙග් මානව හිමිකම් නැති
ෙකරුවා. එක්සත් ජාතීන්ෙග් මණ්ඩලෙය් නීති-රීති කැඩුවා. ඒවා
ගැන අද ෙවනකලුත් කථාවක් නැහැ. එක්සත් ජාතීන්ෙග්
මණ්ඩලෙය් කථාවකුත් නැහැ; ෙවනත් අයෙග් කථාවකුත් නැහැ.
අහිංසක දරුවන් කී ෙදෙනක් විනාශ කරලා දැම්මා ද, අනාථ
කරලා දැම්මා ද? TNA එක ඒවා ගැන කථා කරනවා ද? ඒවා
නැවත ඇති ෙනොවන්න කටයුතු කරන්න හදනවා ද? නැහැ.
අපට වුවමනා කරන්ෙන් උතුර, දකුණ කියලා ෙවන් ෙවන්න
ෙනොෙවයි; නැෙඟනහිර බටහිර කියලා ෙවන් ෙවන්න ෙනොෙවයි.
ශී ලාංකිකයන් හැටියට අපි ඔක්ෙකෝම එකට ජීවත් ෙවන්න ඕනෑ.
සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා ෙම් රට හදාෙගන, ෙම් රෙට් ඇති
කරෙගන යන සංවර්ධනෙය් දියුණුව තව තවත් වැඩි කරන්න
කටයුතු කරන්න ඕනෑ.
යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ උතුෙර් ඇති කරලා තිෙබන, නැෙඟනහිර
ඇති කරලා තිෙබන ඒ මහා සංවර්ධනය දිහා බලන්න. අපි ඒ
අයෙගන් පළිගන්නවා නම්, ඒ අයට හානියක් කරනවා නම් ඒ මහා
සංවර්ධනයක් කරන්ෙන් ඇයි? අද ෙහොඳ පාරවල් හදලා තිෙබනවා.
විදුලි බලාගාර හදලා ඔක්ෙකෝටම විදුලිය ෙදන්න කටයුතු කරලා
තිෙබනවා. වැව් හදලා තිෙබනවා. ඉස්පිරිතාල, උසාවි ඇතුළු ඒ
සියලු ආයතන හරි ගස්සලා අද කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ
තත්ත්වයන් ඇති ෙකරුෙව් ඒ ජනතාව දිනා ගන්න; ජනතාව හදා
ගන්න. ජනතාව අෙප් කියන හැඟීම තුළයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
පමුඛ අෙප් ආණ්ඩුව කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. අපට වුවමනා
කරන්ෙන් ෙම් රට සමඟි සම්පන්න කරලා, එක්සත් කරලා
සමඟිෙයන් ෙම් රට කරෙගන යන්නයි. ඒකට සියලු ෙදනාෙග්ම
සහෙයෝගය ඕනෑ කරනවා. ඒවා විනාශ කරන්න ජාත න්තර
බලෙව්ගයන් පාවිච්චි කරලා ඒ කටයුතුවලට හවුල් ෙවන එක
ෙනොෙවයි කාෙග්ත් යුතුකම වන්ෙන්. එක එක ෙද්ශපාලන පක්ෂ
ඒ කටයුතුවලට හවුල් ෙවන එක ෙනොෙවයි කරන්න තිෙබන්ෙන්.
ඉස්ෙසල්ලාම රට ගැන හිතන්න ඕනෑ. රෙට් ඇති කර ගත්තු
සාමය, රෙට් ඇති කර ගත්තු එක්සත්භාවය, රෙට් ඇති කර ගත්තු
දියුණුව ආරක්ෂා කරෙගන කටයුතු කරෙගන යාමට කාෙග්ත්
සහෙයෝගය ඕනෑ කරනවා. ඒකයි අපට ඕනෑ කරලා තිෙබන්ෙන්.
අන්න ඒ ගමන යන්න සියලු ෙදනාම අත්වැල් බැඳ ගන්න කියලා
ආරාධනා කිරීම තමයි අෙප් යුතුකම වන්ෙන්. ඒ අනුව අපි
පක්ෂයකට ෙනොෙවයි, අපි ආණ්ඩුවකට ෙනොෙවයි, මුළු රටක්
ෙවනුෙවන් කථා කරන්න ඉන්න පිරිසක් හැටියට තමයි අපි ෙම්
කාරණය ගැන කථා කරන්ෙන්. අපට ෙදමළ ෙභ්දයකුත් නැහැ;
සිංහල ෙභ්දයකුත් නැහැ; ආගම් ෙභ්දයකුත් නැහැ; කුල ෙභ්දයකුත්
නැහැ. අපි සියලු ෙදනාම ෙම් රෙට් පුරවැසියන් හැටියට එක්සත්
ෙවලා ජීවත් ෙවන්න අවශ වාතාවරණයක් හදන්න ෙහොඳ අදහස්
කථා කරන්න; ෙහොඳ පතිපත්ති කථා කරන්න; ජනතාව නිවන්න
කථා කරන්න. ජනතාව ගිනි තියන අදහස් ෙනොෙවයි ඕනෑ කරලා
තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් යම් යම් පුංචි පුංචි කණ්ඩායම් හදා ෙගන,
පිට රටවලින් ආධාර උදවු ලබාෙගන සමහර අය ඒ වාෙග් ෙද්වල්
කරනවා.
ෙම් රෙට් සමහර ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාත් ඒ වාෙග් ෙද්වල්
කරනවා. ඒ ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාට බුද්ධාගෙම් ගැඹුරුකම හරියට
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ෙත්ෙරනවා මදිකම නිසා තමයි ඒවා කරන්ෙන්. මහනායක
හාමුදුරුෙවෝ ඒ පුංචි හාමුදුරුවන්ට ඒ ගැන කියලා උන් වහන්ෙසේලා
නිවැරදි කරන්න ඕනෑ. උන්වහන්ෙසේලා දැනුවත් කරන්න ඕනෑ,
ෙමෙහම ෙනොෙවයි යන්න ඕනෑ කියලා. "ෙබොදු බලෙසේනා",
"රාවණා බලෙව්ග" කියන ෙම්වාට අපි විරුද්ධයි. අපට ඒවා
ෙනොෙවයි ඕනෑ කරන්ෙන්.
ෙම් රෙට් ආගම් ෙභ්දයක් හදන්න ෙනොෙවයි ඕනෑ කරන්ෙන්.
ජාති ෙභ්දයක් හදන්න ෙනොෙවයි ඕනෑ කරන්ෙන්. සියලු ෙදනාටම
ඉන්න පුළුවන් ෙහොඳ සාමෙයන් පිරුණු රටක් බවට පත් කරන්නයි
අපට ඕනෑ. දැන් දවිඩ ජනතාව වැඩිපුර ඉන්ෙන් උතුෙර් ෙනොෙවයි,
ෙම් පළාත්වලයි. ඒ සියලු ෙදනාම තස්තවාදය තිෙබන කාලෙය්ත්
ආරක්ෂා ෙවන්න ආෙව් ෙකොළඹටයි. රුවන්ඩාෙව් වාෙග් දකින
දකින ෙදමළ මනුෂ ා මරන ස්වභාවයක් ලංකාෙව් තිබුෙණ් නැහැ.
ඒ අයව ෙබොෙහොම ආරක්ෂා කර ගත්තා; රැක ගත්තා. යුද්ධය
කාලෙය්ත් එෙහම ආරක්ෂා කර ගත්තා. ඒ නිසා අපි සියලු
ෙදනාෙගන්ම වැඳලා ඉල්ලන්ෙන් ෙම් රට විනාශ කරන්න එපා
කියලායි. එක එක බලෙව්ගවලට උල්පන්දම් ෙදන්න එපා; ඔත්තු
ෙදන්න එපා; ෙචෝදනා කර රට ගිනි ගන්වන්න එපායි කියන එක
මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මීළඟට ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 13ක
කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 5.52]

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන්
සභාව ගැන සාකච්ඡා වන ෙවලාෙව් මා අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත්
කරන්න කල්පනා කළා. ඉන් සමහර කරුණු ෙම් ගරු සභාෙව්
සාකච්ඡා වුණා.
පළමුව අපි ඉතා පැහැදිලිව ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ, ෙම්
ෙපොලීසිෙය් ඉන්ෙන් කවුද කියලා. පීඩාවට පත් වුණු අෙප්ම අම්මා
තාත්තාෙග් දරුවන්, අෙප්ම සෙහෝදරවරුන් තමයි ෙපොලීසිෙය්
ඉන්ෙන්. හැබැයි, ඔවුන්ට වැඩ කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්
කා ෙවනුෙවන් ද? ඉතා පැහැදිලිව ඔවුන්ට වැඩ කරන්න ෙවලා
තිෙබන්ෙන්
අනුන්ෙග්
පන්තියකටයි.
එක්තරා
සුළුතර
ෙපළැන්තියකටයි. ෙලෝකෙය් ෙපොලීසිය කියන එක පටන් ගත්ත
දවෙසේ ඉඳලා සාන්තදාන්තවත්, විනීතවත්, සමහර ෙවලාවට
පචණ්ඩකාරීවවත්, කැත විධියටත් ඔවුන් ඒ වැෙඩ් කළා. ෙලෝක
ඉතිහාසෙය්ත් එෙහමයි. ලංකා ඉතිහාසෙය්ත් එෙහමයි. ඉතින් අදත්
ඒක ෙවනවා. අදත් සාන්තදාන්ත විධියටත්, නින්දිත කැත
විධියටත්, කුරිරු විධියටත්, ම්ෙල්ච්ඡ විධියටත් ෙපොලීසිය තමන්ට
පවරපු රාජකාරිය කරනවා. ඒ සඳහා වරදාන වරපසාද ලබන
ෙපොලීසිෙය් ඉහළ ෙපළැන්තියකුත් ඉන්නවා. ඒ නිසා මා ෙම්
ෙවලාෙව් ආයාචනයක් කරනවා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
ඉන්න අෙප් පන්තිෙය් සෙහෝදරවරුන්ට. තමුන්නාන්ෙසේලා හැම
දාම කෙළේ, ඔබට කරන්න සිද්ධ වුෙණ්, ඔෙබ් job එක වුෙණ් ඔබ
ෙවනුෙවන්, ඔෙබ් පන්තිෙය් මිනිස්සු ෙවනුෙවන් වැඩ කරන එක
ෙනොෙවයි. ඔෙබ් අම්මා තාත්තා, සෙහෝදරයා ෙවනුෙවන්, වැඩ
කරන, දුක් විඳින ඔෙබ් මිනිස්සු ෙවනුෙවන් වැඩ කරන එක
ෙනොෙවයි. ඔබව පාගපු මිනිස්සු ෙවනුෙවන් වැඩ කරන එකයි. ඒ
නිසා ඒ ෙපළැන්තිය ෙවනුෙවන් දිගටම වැඩ කරනවා ද, එෙහම
නැත්නම් තමන්ෙග් පැත්ත ෙතෝරා ගන්නවා ද කියලා ඔබ කල්පනා
කළ යුතුයි.
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අදත් විශ්වවිද ාල ශිෂ යින් කැලණිෙය් සිට ෙකොළඹට එද්දී
ඔවුන්ට කඳුළු ගෑස් ගහලා, පහර දීලා, ෙපොලීසිය දැවැන්ත
පහාරයක් එල්ල කර තිෙබනවා. ඒක ෙහටත් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් එයින් පීඩාවට පත් වුණු
ෙකෙනක්. මමත් එයින් පීඩාවට පත් වුණු ෙකෙනක්. 1997 ඔය
ජල විදින යන්තය ෙගනාවාට පසු එයින් ඉස්ෙසල්ලාම ගුටි කාපු
ෙකෙනක් මමයි. මා ඒ ගැන එක පැත්තකින් ආඩම්බර ෙවනවා.
ඒ, එදා ලක්ෂ්මන් ජයතිලක කමිටු වාර්තාවට විරුද්ධව තාරා ද
ෙමල්, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක එකතු ෙවලා අධ ාපනයට
අවසන් ඇණය ගහන්න ලෑස්ති කරපු ෙවලාෙව්යි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙපොලිස්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සෙහෝදරවරුන්ට මතක් කරනවා, ඔය කඳුළු
ගෑස්, රබර් උණ්ඩ, ෙවඩි උණ්ඩ, ජල පහාරක යානා, තුවක්කු බට,
කාල තුවක්කු ෙම් රෙට් සමස්ත පීඩිත ඔෙබ් පන්තිෙය් අම්මා,
තාත්තා, සෙහෝදරයන් එකතු වන ෙවලාෙව් එක්ෙකෝ ඔබට හකුළා
ගන්න ෙව්වි, නැත්නම් ඔබටම, ඔෙබ් සැබෑ සතුරාට එෙරහිව එල්ල
කරන්න ෙව්වි කියන එක. ඒ දවස එනවා. ඒක ඉතා නිශ්චිතයි. ඒ
නිසා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සෙහෝදරවරුන්ෙගන් ඉල්ලා
සිටිනවා කරන ෙදයක් පරිස්සමින් කරන්න කියලා. කරන ෙදයක්
පරිස්සමින්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොලීසිය කරන්ෙන් පරණ
වැෙඩ්මයි. අලුත් වැඩක් ෙනොෙවයි. හැබැයි ඒ වැෙඩ් අලුත් විධියට
කරනවා.
දැන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, පැය 24ක් ෙපොලීසිෙය් රඳවා තබා ගන්නා නීතිය පැය
48ක් කරන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නීතිය ෙගනාවා ඔබතුමාටත්
මතක ඇති.
එදා සන්ධාන රජය ඒක පැය 72ක් කරන්න
ෙගනැවිත්, පැය 48ට හකුළා ගත්තා. පසුව වැෙඩ් යල් පැන ගියා;
කල් පැන්නා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු විධියට මට පුළුවන්
වුණා, ඒ ෙවලාෙව් තනිවම ඒ ෙවනුෙවන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට
යන්න. ෙමොකද, අතීතයට බලපාන විධියටයි නීතිය ෙගනාෙව්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එක්සත්
ජාතික පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ
මැතිතුමා තමයි එදා නීතිඥ සංගමෙය් සභාපතිතුමා හැටියට
හිටිෙය්.
එතුමාට අගෟරවයක් ෙවන්න මා ෙම්ක කියනවා
ෙනොෙවයි. එතුමාත් ඒ පනත් ෙකටුම්පත අනුමත කළා, නීතිඥ
සංගමය විධියට. ඒ ෙවලාෙව් කවුරුවත් ඒ ගැන සැලකුෙව් නැහැ.
නමුත් මට පුළුවන් වුණා, ඒ ෙවලාෙව් තරුණ නීතිඥ සංගමයත්
එක්ක උසාවියට ගිහිල්ලා අතීතයට බලපාන කෑල්ල හලා ගන්න.
දැන් වැෙඩ් ලස්සනට ෙවනවා. දැන් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? එදා
ෙදමළාට විරුද්ධව කටයුතු කරද්දී, තස්තවාදියාටත්, තස්තවාදී
ෙල්බලය අලවා තස්තවාදී ෙනොවන මිනිහාටත්, ඒ වාෙග්ම
ඇත්තටම පාතාලෙය් හිටපු අයටත්, පාතාලෙය් කියලා ෙල්බල්
අලවාපු අයටත් -එවැනි සිද්ධි ගණනාවක් ගාල්ල දිස්තික්කෙය්ම
වුණා- ෙපොලීසිෙය්දී එල්ලලා ගහලා, මරලා "එල්ලිලා මැරුණා"
කියද්දී, "ආයුධ ෙපන්වන්න යද්දී කලබල ඇති කරපු නිසා
මැරුවා" කියද්දී ෙම් රෙට් ජන සමාජය ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? "නියම
වැෙඩ්, ෙදමළාට දුන්නා වැෙඩ්. නියම වැෙඩ්, පාතාලයාට දුන්නා
වැෙඩ්" කියලා කිව්වා. අද ඒ තත්ත්වය සිංහල ෙදමළ ෙභ්දයක්
නැතුව ඇවිල්ලා තිෙබනවා. දවිඩ ජාතික සන්ධානෙය් ගරු
මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් ගම වුෙණ් ෙම්ක ෙදමළාට විරුද්ධ
ෙපොලීසියක් කියලා. නැහැ. එෙහම ගත්ෙතොත් ෙම් පශ්නය නැවත
වරද්දා ගන්නවා. එතෙකොට ෙමොකක්ද ඒ අය ඉල්ලන්ෙන්? ෙදමළ
ෙපොලීසියක්. නැහැ, අපට ඕනෑ ෙදමළ ෙපොලීසියක් ෙනොෙවයි. ෙම්
පාලකයන් ආරක්ෂා කරන ෙපොලීසි අපට එපා. ෙම්ක ෙදමළාට
එෙරහි ෙපොලීසියක්ද? නැහැ. පීඩිතයන්ට එෙරහි ෙපොලීසියක්.
ඊෙය්-ෙපෙර්දා හංවැල්ෙල්දී ෙවඩි තියලා තිෙබන්ෙන්,
එෙහමත් නැත්නම් රතුපස්වලදී ගැහුෙව්, විශ්වවිද ාල ශිෂ යන්ට
ගැහුෙව් සිංහල ද කියලා බලලා ෙනොෙවයි, ෙදමළ ද කියලා බලලා
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ෙනොෙවයි, ෙම් පාලනයට, ඔවුන්ෙග් කුරිරු පාලනයට අභිෙයෝග
කරන මිනිස්සුන්ටයි ගැහුෙව්. ඒ නිසා ෙමතැන සිංහල, ෙදමළ
කථාවක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. සැබෑ පීඩිතයාට ගහන ගැහිල්ලක්
තිෙබන්ෙන්. දැන් ෙමොනවාද කරන්ෙන්?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට උදාහරණයක්
කියන්නම්. මෙග් ගම් පෙද්ශෙය් කදුරුදූෙව්දී තරුණෙයක්
ෙපොලීසිෙය් දවස් 16ක් තබාෙගන ඉඳලා ගහලා බන්ධනාගාරෙය්දී
මැරුණා. එෙහම සිද්ධියක් වුණා. මැෙරන ෙකොට තමයි අපි දන්ෙන්
අන්තිමට ෙපොලීසිෙය් ඉඳලා කියලා.
ඊළඟට, මෙග් ගෙම් තරුණයන් තුන්ෙදෙනක් දවස් 6ක් තිස්ෙසේ
ෙපොලීසිෙය් තබාෙගන සිටියා. මම ෙපොලීසියට කථා කරන ෙකොට
කිව්වා, ඔවුන් ෙපොලීසිෙය් නැහැ කියලා. මම නිෙයෝජ
ෙපොලිස්පතිතුමාට කථා කරලා ඇහුවා, "අපට සාක්ෂි තිෙබනවා, ඒ
අය ෙපොලීසිෙය් ඉන්නවා, ඔබතුමා ෙමොකද කියන්ෙන්" කියලා.
එතුමා කථා කරනෙකොට කිව්වා ඒ අය ෙපොලීසිෙය් ඉන්නවා
කියලා. නිෙයෝජ ෙපොලිස්පතිතුමාට දුරකථන ඇමතුම දුන්ෙන් රෑ
12ට. එතුමා මට කියනවා, අන්න ඒ අය ෙපොලීසිෙය් ඉන්නවා,
ඔබතුමා කථා කරන්න කියලා. හබරාදූව ෙපොලීසිෙය් ඕඅයිසී
මහත්මයා ෙපොලිස් ෙපොෙත් ලියලා තිෙබනවා අත් අඩංගුවට
ගත්ෙත් උෙද් 8ට කියලා. දැන් පරීක්ෂණ කරන ෙකොට එතුමාට
උත්තර ෙදන්න ෙවයි. ෙමොකද, දුරකථන ඇමතුම record ෙවච්ච
එකක්. ෙපොලීසිය අත් අඩංගුවට අරෙගන තිෙබනවා. ඒකට ඉඩ
දුන්ෙන් කවුද? ඒක ෙපොලීසිෙය් මහත්වරුන්ෙග් පශ්නයක්
ෙනොෙවයි. ෙම් පාලනය ඒකට ඉඩ කඩ හැදුවා. එෙහම ඉඩ කඩ
හැදුවාම ෙපොලීසිෙය් අය ෙමොකද කරන්ෙන්? ඒක තමන්ට ඕනෑ
විධියටත් නවාෙගන යනවා. වැරැද්ද ෙකොතැනද තිෙබන්ෙන්?
ඒකට ඉඩ කඩ හදපු පාලනෙය්.
ගිරිඋල්ෙල්දී ෙමොකක්ද වුෙණ්? තරුණෙයක් ෙපොලිස් අත්
අඩංගුවට ගත්තා. මාසයක් තිස්ෙසේ තබාෙගන ගැහුවා. ෙවන
ෙගදරක තබාෙගන ෙබෙහත් කළා. පස්ෙසේ ෙවනම කණ්ඩායමක්
ගිහිල්ලා ෙහොයා ගත්තා. ෙපොලිස් මාධ පකාශක කියනවා, දැන්
ෙම් ගැන පරීක්ෂණ කරනවාය කියා. ෙපොලිස් මාධ පකාශකවරයා
තමයි දැන් ෙම් රෙට් ෙලොකුම විහිළුකාරයා ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අද රාජ ආරක්ෂක හා
නාගරික සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී
ජනාධිපතිතුමාටත් කිව්වා, දැන් ෙම් රෙට් ෙලොකුම විහිළුකාරයා
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙපොලිස් මාධ
පකාශක කියලා. ඇත්තටම එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙවනම
කැඳවන්න ඕනෑ. ඊළඟට එතුමා එතැනින් එහාට ගිහිල්ලා අද
හිතාෙගන ඉන්ෙන් "ශී ලංකා ෙපොලීසිය" කියන්ෙන් ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් ෙපොලීසිය කියලා. එතුමා අද ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් මාධ පකාශක ෙවලා තිෙබනවා.
දැන් බලන්න, හංවැල්ෙල් සිද්ධියට වග කියන්න ඕනෑ කවුද?
ඒ සිද්ධිෙය්දී පීඩාවට පත් වුණු ජනතාවට උත්තර ෙනොදුන්
පාලකෙයෝ වග කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ඕඅයිසීෙග් මරණයට, ඒ
සියලු ෙද්වල්වලට වග කියන්න ඕනෑ ෙම් පාලනය. ෙම්
සම්බන්ධෙයන් අද ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? එතැනදී ෙම් ෙපොලිස්
මාධ පකාශකතුමා කියනවා, "ජිනීවාහි මානව හිමිකම් සැසිය
පැවැත්ෙවන අවස්ථාවක ෙමවැනි සිදුවීම් ඇති කර රජයත්,
ජනතාවත්, රටත් අපහසුතාවට පත් කිරීමට විවිධ ෙකොටස් කියා
කරනවා. ජනතාව ෙමවැනි උසිගැන්වීම්වලට ෙනොරැවටිය යුතුයි"
කියලා. එතුමාට ලජ්ජා නැහැ. ෙම් එතුමාෙග් job එක ද? ඊට
පස්ෙසේ මිනුවන්ෙගොඩ පශ්නෙය්දී කියනවා, තවත් අෙන්කවිධ
පශ්න ඇති වුණු අවස්ථාවලදී කියනවා, "අපි පරීක්ෂණ
පවත්වනවා, තවම ෙහොයනවා" කියලා. හැබැයි, හංවැල්ෙල්
පශ්නය ෙවලාෙව් නිශ්චිතවම කියනවා, ජිනීවා කතන්දරයට අදාළ
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කුමන්තණයක් කියලා. ෙකොෙහොමද එෙහම කියන්ෙන්? ඒක
ෙද්ශපාලන පකාශයක්. ඒක ජනාධිපතිතුමා, එෙහම නැත්නම්
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් කවුරු ෙහෝ කිව්වාට කමක් නැහැ. ඒ ගැන අපට
වාද කරන්න පුළුවන්. ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉන්නවාය
කියන ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මාධ පකාශකෙග් job එක ද
ඒක?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙම් අය ෙමොකක්ද
කරන්ෙන්? තමන්ට ඕනෑ විධිෙය් ෙපොලිස් රාජ යක් හදා ගන්න,
පාලකයන්ෙග් වුවමනාව ඉෂ්ට කරන්න ෙහොඳම ෙජොකිෙයක්
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පත් කරලා ඉන්නවා. කවුද? ෙපොලිස්
මාධ පකාශක. මම දන්ෙන් නැහැ ෙපොලිස්පතිතුමාෙග් උපෙදස්
පිටද ෙම්වා කියන්ෙන් කියලා. හරිම පැහැදිලියි, මට ෙත්ෙරන
විධියට නම් ෙපොලිස්පතිතුමාත් දන්ෙන් නැති ෙද්වල් තමයි මාධ
පකාශකතුමා කියන්ෙන්. ශාන්තදාන්ත විධියටත්, කෲර විධියටත්,
ම්ෙල්ච්ඡ විධියටත් ෙම් රෙට් අයිතිකාරෙයෝ මර්දනය කරන වැඩ
පිළිෙවළක් තමයි ෙම් කියාත්මක කරෙගන යන්ෙන්. ඒවා කියන
ෙකොට ජිනීවා, ජිනීවා කියලා අරවා ෙම්වා කථා කරනවා. අපිත්
යදින්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් රෙට්
ජනතාවට කියන්ෙන් අෙප් රට විනාශ කරපු, ෙලෝකයම විනාශ
කරන, ඒ ෙවනුෙවන් ඉන්න, ෙම් රටවල් පාගපු මිනිස්සුන්ෙගන්
අපි අයිතිවාසිකම් ඉල්ලන්ෙන් නැහැ කියන එකයි. අයිතිවාසිකම්
ඉල්ලන්නට වන්ෙන් අපි අෙපන්මයි. අපි ඒ ෙවනුෙවන් අරගල
කළ යුතුයි; ඒ සඳහා අපි මැදිහත් විය යුතුයි.
මිනුවන්ෙගොඩ සිද්ධිෙය් දී ෙමොකද වුෙණ්? අම්මා ෙකෙනක්
හෘදයාබාධයකින් මැරුණා. ඒ අම්මා මැරුෙණ් ෙකොෙහොමද?
පාන්දර 2.00ට ඒ ෙගදරට ඇවිල්ලා අම්මා එපා කියද්දී අම්මා
ඉස්සරහා පුතාට ගැහුවා. පාන්දර 2.00ට ෙපොලිසිෙයන් ආවාට
කවුරුවත් ෙදොරවල් අරිනවා ද? ෙපොලිසියට උෙද් එළිවුණාට පසුව
එන්න බැරි ඇයි? පුදුම හදිසියක් තිෙබන්ෙන්. මිනී හතක් මැරුවත්
එන්ෙන් නැති ෙපොලීසිය සමහර පශ්න සම්බන්ධෙයන් කටයුතු
කරන්ෙන් එෙහමයි.
අද කැලණිය සිද්ධිෙය් දී, බස්නාහිර පළාත භාර ෙජ ෂ්ඨ
නිෙයෝජ ෙපොලිස්පති අනුර ෙසේනානායක මහතා කියනවා, "දැන්
ෙලොකු පශ්නයක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙපොලීසිය හරි ෙකෝපෙයන්
ඉන්ෙන්, ෙමොනවා ෙවයිද දන්ෙන් නැහැ" කියලා. ෙමොකක්ද ෙම්
කරන්ෙන්? තර්ජනය කරනවා. "ෙපොලීසිෙය් ෙකෙනක් මැරිලා
ඉන්ෙන්, ඒ නිසා ෙමොනවා ෙවයිද දන්ෙන් නැහැ"යි කියලා දමලා
අරිනවා, කඳුළු ගෑස්වලින්. ෙම්ක තමයි සිදු වන්ෙන්. අද ෙම්
තස්තවාදී වැඩ කරන්ෙන් කවුද? ෙමය ෙපොලිස් රාජ යක් බවට
පත් කරෙගන, ජනතාව තස්තවාදීන් යයි කියමින් ජනතාවට
තස්තවාදී ෙල්බල් අලවලා ෙම් පාලකයන් විසින් ඒ තස්තවාදී
වැෙඩ් ෙපොලීසිය ලවා කරවනවා. ඒ නිසා ජනතාවෙගන් අපි
ඉල්ලනවා, ෙම් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අෙප් පන්තිෙය්
සෙහෝදරයනුත් එක්ක තරහා ෙවන්න එපා කියලා. ඒෙගොල්ලන්
එක්ක තරහා ෙවන්න එපා. ඒෙගොල්ලන්ෙගනුත් අපි ඉල්ලනවා,
ඔබ ඔෙබ් වග කීම හරියට ෙත්රුම් ගන්න කියලා; ඔබ වැඩ
කරන්ෙන් කා ෙවනුෙවන්ද කියන එක ෙත්රුම් ගන්න කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට මා ඔබතුමාෙග්
අවධානය ෙයොමු කරවනවා ධර්මපුරම් පෙද්ශෙය් සිද්ධිය ගැන.
දැන් ෙම්වා විහිළු කථා. මීට ෙපර කථා කළ දවිඩ සන්ධානෙය්
මන්තීතුමාත් ෙම් ගැන කිව්වා. ෙම්වා විහිළු කථා. මහා භයානක
තස්තවාදිෙයක් අල්ලන්න ෙපොලිසිය ගිය හැටි කිව්වා. අඩිෙයන්
අඩිය ආරක්ෂක අංශ සිටිනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
මම යාපනෙය් යනෙකොට පැය භාගෙයන් භාගයට තැනින් තැන
check කරන හමුදාවක් සිටිනවා දැක්කා. එෙහම නම් ෙම් මහා
භයානක තස්තවාදිෙයක්
ගහලා, ෙවඩි තියලා
යනකන්
අල්ලන්න බැරි වුණා ද? එෙහම නම් පුදුම ආරක්ෂක අංශයක්
ෙන්. මහා ෙලොකුවට කයිය ගහනවා, "අපි තස්තවාදී සංවිධානයක්
සමූල ඝාතනය කළා, අරවා කළා, ෙම්වා කළා" කියලා. "තවත්

2014 මාර්තු 19

721

තස්තවාදීන් ඉන්නවා නම් අල්ලන්න කියලා අපි ආරක්ෂක
අංශවලට කියලා තිෙබනවා" කියනවා. නමුත් ෙවඩි තියලා
යනකන් අල්ලන්න බැරි වුණා. ගියාට පසුව කියනවා, ඇල්ලුවා
කියලා. කවුද ඇල්ලුෙව්?
මම කියන්නම්.
ෙම්, නූතන පටාචාරාවක්.
කවුද ෙම්? කිලිෙනොච්චිය,
ධර්මපුරම් සිද්ධිෙය් ෙම් අම්මා වන ෙජයකුමාරි බාලචන්දන්.
ඇයෙග් එක දරුෙවකු තිකුණාමලෙය් දී නාඳුනන පිරිසක් විසින්
ෙවඩි තබා මරා දැමුවා. ෙදවැනි දරුවා යුද මුක්ත කලාපයකදී
ෙසල් ෙවඩි පහාරයකින් මැරුණා. තුන්වැනි දරුවාව යුද්ධය
අවසන් වුණාට පසුව ආරක්ෂක හමුදාවට භාර දුන්නා. "මෙග්
පුතාව ආරක්ෂා කරන්න" කියලා ආරක්ෂක හමුදාවට භාර දුන්නා.
ඡායාරූපය අනුව ඒ දරුවා ඉන්නවා කියලා වාර්තාවල තිෙබනවා.
දැන් ඒ දරුවා නැහැ. එෙහනම් ෙමොකක්ද වුෙණ්? මම ෙම් ගැන
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී පශ්න ඇහුවා. යාපනෙය් දී ආරක්ෂක හමුදාවට
භාර කරපු ෙදමළ තරුණයන්ට ෙමොකද වුෙණ්, ඒ අයෙග්
ෙල්ඛනය ෙදන්න කියලා මා ඉල්ලුවා. ඒ අතරින් එක්ෙකෙනක්
තමයි ෙම් ෙජයකුමාරි බාලචන්දන්ෙග් බාල පුතා. ඒ පුතාට
ෙමොකද වුෙණ්? ඒ පුතා අතුරුදන්. කාෙග් භාරෙය් සිටියදීද?
ආරක්ෂක අංශ භාරෙය් සිටියදී. ඒ අම්මා ඉල්ලුෙව් ආරක්ෂක අංශ
භාරයට ගත් පුතාව ෙදන්න කියලායි. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඇය
දිගටම උද්ෙඝෝෂණ කළා. ඒ අම්මා දිගටම උද්ෙඝෝෂණය කරමින්
සිටියා, රජයට භාර දුන් ඇයෙග් බාල පුතාව ආපසු ලබා ෙදන්න
කියලා. නමුත් ෙමොකද වුෙණ්? ඒ අම්මාව අත් අඩංගුවට ගත්තා,
ඇයෙග් දහතුන් හැවිරිදි දියණිය විභූෂිකාත් එක්ක. තස්තවාදීන්ට
රැකවරණය දුන්නා කියලා ඒ අයට තස්තවාදී ෙල්බලය අලවලා
අත් අඩංගුවට ගත්තා. ඒකට තමයි ෙම් සැලසුම් කෙළේ.
සෙහෝදරත්වයක් ඇති කරන්න ෙමෙහම පුළුවන් ද? ෙදමළ
ජනතාවෙග් විශ්වාසය දිනා ගන්න ෙමෙහම පුළුවන් ද? මානව
හිමිකම් ආරක්ෂා කරන්න ෙමෙහම පුළුවන් ද? ෙම්ක සිංහල
ෙදමළ කථාවක් ෙනොෙවයි. පීඩිතයාට ගහන්න වුවමනා වුණාම
ෙපොලිස් ෙපොල්ල හැම පැත්තටම කරකවලා ගහනවා. ඒ නිසා එම
ෙජයකුමාරි බාලචන්දන්ටත්, ෙම් දකුෙණ්ත් බටහිරත් සිටින
අෙනකුත් සිංහල, මුස්ලිම් තරුණ තරුණියන්ටත්, ඒ සියලු
ජනතාවටත් ෙපොලිස් ෙපොල්ල දිගු කරන්ෙන් කාෙග් වුවමනාව
ෙවනුෙවන්ද කියන එක හරි පැහැදිලියි. ඒ නිසා ෙම් රෙට්
ජනතාවට අපි දිගින් දිගටම කියා සිටිනවා, ආරක්ෂක අංශ
සිටින්ෙන් ඔවුන්ව ආරක්ෂා කරන්නයි, ඔබව ආරක්ෂා කරන්න
ෙනොෙවයි කියා. ඒ නිසා ඔබ කවුරුන් ෙවනුෙවන්ද සිටින්ෙන්
කියන එක ආරක්ෂක අංශවල සෙහෝදරවරුනුත් ෙත්රුම් ගන්න;
ජනතාවත් ෙත්රුම් ගන්න. ඒ නරුම පාලනය ෙවනස් කිරීම සඳහා
එෙහට ෙමෙහට යැදලා වැඩක් නැහැ. අෙප් අරගලයක් සඳහා,
ජනතාවෙග් අරගලයක් සඳහා ෙපළ ගැෙහන්න කියලා මම
ආරාධනා කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. J. Sri Ranga. You have
five minutes.
[பி.ப. 6.08]

ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා
(மாண் மிகு ெஜ.

றங்கா)

(The Hon. J. Sri Ranga)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
இன்ைறய விவாதத்தில் கலந் ெகாண்
உைரயாற் வதில்
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். ேநற்ைறய தினம் மிக
க்கியமான
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விடயம் இங்கு விவாதிக்கப்பட்ட . ஆனா ம் அ பற்றி
உைரயாற் வதற்கு எனக்கு ேநரம் ஒ க்கித் தரப்படவில்ைல.
இ ப்பி ம்,
இன்ைறய
தினம்
எனக்களித்த
இந்தச்
சந்தர்ப்பத்ைத உாிய ைறயில் பயன்ப த்தலாெமன எண்
கின்ேறன்.
எனக்கு
ன்னர் உைரயாற்றிய
ன்னாள் ேஜ.வி.பீ.
உ ப்பினர் - தற்ெபா
சுயாதீன உ ப்பினர் - மாண் மிகு
அஜித் குமார அவர்க க்கு, இந்தச் சைபயிேல அவர் கூறிய
சில க த் க்க க்காக உண்ைமயிேல நன்றி ெதாிவிக்க
ேவண் ம். ஆயி ம், அ
"ெசவிடன் காதில் ஊதிய சங்கு
ேபால"
அைமந்தி க்கலாம்.
இச்சைபயிேல
இத்தைகய
க த் க்கைள ன்ைவக்கும்ெபா
, ஏேதா எதிர்க்கட்சியினர்
இவ்வாறான க த் க்கைளேய
ன்ைவப்பார்கள் என்ற
மனப்பாங்கில் ஆ ம் கட்சியினர் இ ப்பார்கேளெயாழிய,
அவர்கள் ெதாிவித்த க த் க்கைள ஏற் க்ெகாண்
என்ன
ைறயில் அவற்ைற ஒ ங்குப த்தி இந்த நாட் ல் எவ்வா
வின மக்க ம் ஒன்றாக வாழ
ம் என்
சிந்திக்கின்ற
எண்ணம் அவர்க க்கு வ வதில்ைல.
உண்ைமயிேல ெஜயக்குமாாி பாேலந்திரன் என்பவர்,
தன
வயிற்றில் பத்
மாதம் சுமந்
ெபற்
வளர்த்த
மகைனத் தனக்குக் காட் ங்கள், தன்னிடம் தா ங்கள் எனக்
ேகட் ப் ேபாராட்டம் நடத் கின்றெபா
, அந்தத் தாையக்
ைக ெசய்வ
எந்த வைகயில் நியாயமான ?
இதற்கும்
அப்பால் ெஜயக்குமாாி பாேலந்திரனின் மகளான வி சிகா
என்ற 13 வய ச் சி மிைய ம் - அவர்
வாகி 20
நாட்கள்தான் ஆகின்றன - ைக
ெசய்தி க்கிறார்கள்.
ஆனால்,

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

அகற்றப்பட் ள்ள ]

[Expunged on the order of the Chair.]

"என ெதாைலேபசிையப் பாவித்த ம் நீதிபதி அவர்க
க்கு
மிரட்டல் வி த்த ம் உண்ைம; ஆனால், என
ெதாைல
ேபசிைய நான் பாவிக்கவில்ைல" என்கிறார். அதற்கு நீதிபதி
அவர்கள் ம ப் த் ெதாிவிக்கின்றார்.

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.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Azwer, what is your point of Order?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා කියන කරුණ
සම්බන්ධෙයන් අධිකරණය මඟින් දැන් තීන්දුවක් දීලා සමතයට
පත් කරලා තිෙබනවා. ඒක දන්ෙන් නැතිව ෙම් කථා කරන්ෙන්.
ඒක නිසා ඒක කියන්න බැහැ. එෙහම ෙදෝෂාෙරෝපණය කරන්න
බැහැ. එෙහම කියන්න බැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

අධිකරණෙය් විනිශ්චිත කරුණක් නම්, එම ෙකොටස හැන්සාඩ්
වාර්තාෙවන් ඉවත් කරනවා. Hon. Member, you carry on.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා
(மாண் மிகு ெஜ.

றங்கா)

(The Hon. J. Sri Ranga)

ெகளரவ உ ப்பினர் அஸ்வர் அவர்கள் இச்சைபயிேல
இவ்வாறான குழப்பங்கைள ஏற்ப த்திக் ெகாண்
ந்தால்
தான் எதிர்காலத்தி ம் ேதசியப்பட் யல் உ ப்பினராகத்
ெதாி
ெசய்யப்ப வதற்குாிய வாய்ப் க் கிைடக்கும். அந்த
நிைலைமைய நாங்கள் ஒ ெபா
ம் தைடெசய்யக்கூடா .
அவ க்கு நாங்கள் வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவிக்க ேவண் ம்.
ெகளரவ அஸ்வர் அவர்கேள, நீங்கள் ெதாடர்ந் ம் குழப்பம்
விைளவித் க்ெகாண்
ங்கள். ஆனால், நீங்கள் ஒ விடயத்
ைதப் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம்.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)
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ரனின் ட்
ந்த ஒ வர் ப்பாக்கியால் சுட்டார் என்பதற்
காக ெஜயக்குமாாி ம் மக ம் ைக
ெசய்யப் பட்
க்
கிறார்கள். ஆனால், நீதிபதிக்கு மிரட்டல் வி த்த அைமச்சர்
இன்
நடமா த் திாிகிறார். "மன்னித் க் ெகாள் ங்கள்!
என ெதாைலேபசியி டாக நீதிபதிக்கு மிரட்டல் வி க்கப்
பட்ட உண்ைம. ஆனால், நான் மிரட்டல் வி க்கவில்ைல"
என்
அைமச்சர்
ெதாிவிக்கின்றெபா
,
நீதிமன்றம்
அவ க்கு எதிரான வழக்ைகத் தள் ப ெசய்கிற . அங்கு
ெபா ஸாாினால் பதி ெசய்யப்பட்ட வழக்கு என்ன?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Sri Ranga, now please wind up.
ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා

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

(மாண் மிகு ெஜ.

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. J. Sri Ranga)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Azwer, what is your point of Order?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, I have been given 20 minutes. There is no right to
give him more time.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Sri Ranga, you carry on.
ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා
(மாண் மிகு ெஜ.

றங்கா)

(The Hon. J. Sri Ranga)

இச்சைபயிேல ஒ வர் ப்பாக்கிெய த் உ ப்பினெரா
வைரச் சுட் விட் , "மன்னித் க்ெகாள் ங்கள்!

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ஆனால், நான் சுடவில்ைல. என
ப்பாக்கிைய ேவ யாேரா
எ த் ச் சுட் விட்டார்." என் ெசால்ல
ம். அவ்வாறாகக்
கூ வைத ஒ
நீதிமன்றம் ஏற் க்ெகாள் மா? ஆனால்,
இத்தைகய சட்டதிட்டங்கள்தான் இந்த நாட் ல் இ க்கின்றன.

[இைடயீ ]

றங்கா)

இந்த வைகயில், சட்டம் என்ப எல்ேலா க்கும் சமமாக
இ க்க ேவண் ம். சி பான்ைமயின க்கு ஒ
சட்ட ம்
ெப ம்பான்ைமயின க்கு ஒ சட்ட ம் அைமச்சர்க க்கு ஒ
சட்ட ம் 13 வய ச் சி மிக்கு ஒ
சட்ட மாக இ க்கக்
கூடா .
மக்களின் வாக்குகளால் பாரா மன்றத்திற்குத்
ெதாி ெசய்யப்பட்டவர்கள்
என்ற
வைகயில்
நாங்கள்
அவர்க க்காகப்
ேபசுகிேறாம்.
உண்ைமயில்,
எனக்கு
33,000க்கு ேமற்பட்ட மக்கள் வாக்களித்ததனால்தான் இன்
நான் இங்ேக அமர்ந்தி க்கின்ேறன். ஆகேவ, அவர்களின்
சார்பாகப் ேபசேவண் ய என கடைம. ேவ எவ க்கும்
வக்காலத்
வாங்க ேவண் ய அவசியம் எனக்கு இல்ைல.
ஆனால், சில க்கு இ க்கலாம்.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට, ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 17ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 6.13]

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මෙග් ෙවලාෙවන් මිනිත්තු හතරක්, පහක් ශී රංගා මහත්තයා
කාලා දැම්මා. ඒ පිළිබඳව මම එතුමාට ෙමොකුත් කියන්ෙන් නැහැ.
ෙමොකද, එතුමා කථා කරන්ෙන් MTV එකට. උෙද්ට MTV, රෑට
Temple Trees. ෙම්ක තමයි එතුමාෙග් ජීවන කමය ෙවලා
තිෙබන්ෙන්.

ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා
(மாண் மிகு ெஜ.

றங்கா)

(The Hon. J. Sri Ranga)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

Sir, I rise to a point of Order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Presiding Member)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

Hon. Azwer, you have been allotted 17 minutes.

(The Presiding Member)

Hon. Sri Ranga, what is your point of Order?
ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා
(மாண் மிகு ெஜ.

றங்கா)

(The Hon. J. Sri Ranga)

இந்த நாட் ேல சட்டம் ஒ ங்கு இ க்கின்ற
என்றால்
நாட் ன் அைனத் ப்பகுதிகளி ம் ஒேர மாதிாியாக அ
நைட ைறப்ப த்தப்பட ேவண் ம். ெஜயக்குமாாி பாேலந்தி

ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා
(மாண் மிகு ெஜ.

றங்கா)

(The Hon. J. Sri Ranga)
එක දවසක හරි හැන්දෑවක Temple Treesවලදී ෙමතුමාට
මාව හම්බ ෙවලා තිෙබනවා ද?
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, that is not a point of Order.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, the whole country knows that he meets the
President almost everyday. He is going behind the Hon.
Namal Rajapaksa and has misled him. Do not act like a
fool. I will teach you. You are trying to fool everybody.
You are "Minnal". - [Interruption.]
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අස්වර් මන්තීතුමා කථා කරන්න.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

இர
ேவைளயில் அலாி மாளிைகக்குச் ெசல்வ , அங்கு
சாப்பி வ , காைலயில் MTV நி வனத் க்குப் ேபாவ .
[இைடயீ ] Get out and shut up! You are a .

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]
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තමයි එතුමාෙග් අවසන් ගමන යන්නට එදා එතුමා එතැනට
ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් කියා. The Inspector-General of Police
has promoted him as a Superintendent of Police
posthumously. So, that is the end of a very great police
officer, a hero who sacrificed his life on behalf of the
country and for peace. Today, Sir, we salute the heroic
struggles he faced.
ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව ගැන කථා කරන ෙකොට කට
ෙදොඩවන කථා තමයි ෙම් ගරු සභාෙව්දී අද ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්
පකාශ කෙළේ. ඒ පිළිබඳව කථා කරන්න පථම මම ෙපොලිස්
ෙසේවය ගැන යමක් පකාශ කරන්න කැමැතියි. ෙපොලිස් ෙසේවය
නැත්නම්, අද ජනතා ෙසේවයක් නැහැ; ජාතියක් නැහැ; ජන
ජීවිතයක් නැහැ. අප සියලු ෙදනාම ආරක්ෂා කරන්ෙන් ෙපොලීසිෙය්
නිලධාරි මහත්වරුන් විසිනුයි. මැති, ඇමතිවරුන්ට පමණක්
ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමාට පමණක් ෙනොෙවයි, විරුද්ධ
පක්ෂෙය් නායකතුමාටත්, PSD එෙකන්, MSD එෙකන් ෙපොලිස්
ආරක්ෂාව ලබා දී තිෙබනවා. ෙපොලීසිය ඉන්ෙන් රජෙය් මැති,
ඇමතිවරු ආරක්ෂා කරන්නටය, ෙබ්රා ගන්නටය කියලා, අර
පරපුටු පක්ෂෙය් ෙකෙනක් වන අජිත් කුමාර මන්තීතුමා කට
ෙදෙඩව්වා. ඒ වාෙග්ම තමයි, රංෙග බණ්ඩාර මහත්මයාත්. අද
එතුමා ෙමතැන හැසිරුෙණ් අධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරෙයකු
වාෙග්යි. ෙපොලීසිය පිළිබඳව සියලු ෙදයක්ම ෙහොයා බලන්නට
ඕනෑය කියලා එතුමා සියලුම ෙපොලිස් නිලධාරින්ට පහර ගැහුවා.
එතුමා ෙපොලිස් නිලධාරින්ට අපහාස කළා; පහර ගැහුවා; අෙගෞරව
කළා. එතුමා ගැන මම ෙහොඳට දන්නවා. එතුමා වැල්ලව
ෙපොලීසිෙය් ෙකොස්තාපල්වරෙයකු වශෙයන් ෙසේවය කළා. ඒ
අවස්ථාෙව්දී එතුමාව මා ළඟට ෙගනාවා. එතෙකොට මම පුත්තලම
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කළ මන්තීතුමා. "KB" කියලා අපි
හඳුන්වන කපුරු බණ්ඩා, නිකදළුෙපොත-

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

Sir, I rise to a point of Order.
You are a betrayer of the Tamil cause. - [Interruption.]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

රීති පශ්නයක්, ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමා.

Please be seated. Let the Hon. Azwer speak.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, OIC පසාද් සිරිවර්ධන
මහත්මයාෙග් අභාවය ෙවනුෙවන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් ෙශෝකය
පකාශ කරනවා. [බාධා කිරීමක්] මමයි කථා කරන්ෙන්. My mike
is on. - [Interruption.]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Now, let the Hon. Azwer speak.

(The Presiding Member)

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් අවධානය
අස්වර් මන්තීතුමා කිව්ව කරුණක් ෙකෙරහි ෙයොමු කරවනවා.
ආරක්ෂක අංශෙය් සහෙයෝගය ලබා ෙගන තිෙබනවා කියලා
විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළු ලැයිස්තුවක් ෙමතුමා කිව්වා. එෙහම
කිව්වාම අපට අසාධාරණයක් වනවා. මම කවදාවත් ෙපොලිස්
ෙසේවෙය් නිලධාරිෙයකුවත්, තුවක්කුවක්වත් අරෙගන නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එතැන රීති පශ්නයක් නැහැ.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

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

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

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

OIC පසාද් සිරිවර්ධන මහත්මයා අද අවසන් ගමන් යනවා. ඒ
පිළිබඳව අෙප් බලවත් ෙශෝකය ෙම් සභාෙව්දී පකාශ කරනවා.
එතුමා දක්ෂ ෙපොලිස් නිලධාරිෙයක්. එතුමා ළඟ වැඩ කරපු අය
කියනවා, උෙද් පාන්දර ෙත් ෙකෝප්පයක්වත් ෙබොන්ෙන් නැතිව

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

එතුමා ගැන මම දන්ෙන් නැහැ. විරුද්ධ පක්ෂෙය් හැම
මන්තීවරෙයකුටම ආරක්ෂාව පිණිස ෙපොලිස් නිලධාරින්
ෙදෙදෙනකු බැගින් දීලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේ ඒක අමතක
කරන්න එපා. [බාධා කිරීමක්]
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා]

කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් නිකදළුෙපොත කපුරුබණ්ඩා
මැතිතුමා -අල්හාජ් එම්.එච්.එම්. ෆාරුක් මැතිතුමා- වැල්ලව
ෙපොලීසිෙය් වැඩ කළ රංෙග බණ්ඩාර මැතිතුමා එදා මා ළඟට
ෙගනාවා. මම තමයි රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට නිර්ෙද්ශ කෙළේ
ෙමතුමා ආනමඩුව ආසනෙය් සංවිධායක වශෙයන් දමන්න
කියලා. එදා තමයි ෙමතුමා ෙද්ශපාලනය ආරම්භ කෙළේ. එතුමාෙග්
බිරිඳෙග් මානව අයිතිවාසිකම් කඩ කළාය කියලා එතුමාට
විරුද්ධව ෙපොලීසියට කියලා තිෙබනවා. ෙමවැනි අය තමයි
ෙපොලීසියට නිගරු කරන්ෙන්.
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොලිස් ෙසේවය ඉතාම උසස්
ෙසේවයක්; අගනා ෙසේවයක්. ඕනෑම රටක ෙපොලීසිය තමයි ඒ රට
ආරක්ෂා කරන්ෙන්. ෙපොලීසිය සහ නාවික හමුදාව, ගුවන් හමුදාව,
යුද හමුදාව නැත්නම් රටක් නැහැ. ෙම්වාට තිවිධ රත්නය
කියන්නත් පුළුවන්. ෙම් තිවිධ හමුදාවල ආරක්ෂක ෙසේවාව
නැත්නම් අද අෙප් රට නැහැ. ඊළමක් හදා ෙගන අද ෙමොනවා ෙවයි
ද කියලා දන්ෙන් නැහැ. ෙපොලීසිය සහ නාවික හමුදාව මුහුෙද් හැම
තැනම සැරිසරනවා. අපට අපරාධ කරන්නට ෙම් රටට එන අයට
විරුද්ධව, දකුණු ඉන්දියාෙවන් එන ඒ ධීවරයන්ට විරුද්ධව විශාල
සටනක අදත් ෙම් අය ෙයදී සිටිනවා.
එපමණක් ෙනොෙවයි, කුරිරු යුද්ධ කාලෙය්දී ඒ අය ෙකොයි
තරම් ජීවිත පූජා කරමින් රට ෙවනුෙවන්, ජාතිය ෙවනුෙවන්
ෙසේවය කළා ද කියන එක අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී කෘතගුණ පූර්වකව
පකාශ කරන්න අවශ යි.
එදා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තිබුණ තත්ත්වය බලන්න.
2014.01.04 වැනි දා "දිනමිණ" පුවත් පෙත් කතුවැකිෙයන් ගාමිණී
ජයලත් මැතිතුමා ෙම් විධියට කියා තිෙබනවා:
"එදා ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙකොස්තාපල්වරයකු බඳවා ගන්ෙන්
හත්මුතු පරම්පරාවක ෙතොරතුරු විමසා කිරිපල්ලත් අතගාලා යයි ගම්මු
නිකමට ෙමන් කියති. ෙපොලිස් රාජකාරියට එකතු වීම ඒ තරමටම එදා
දුෂ්කර හා වටිනා අවස්ථාවක් බවට පත් වී තිබුණි. ෙම් ෙහේතුව නිසා ෙහොඳ
ෙද් ඇති, ෙහොඳ හිත ඇති ෙකළින් මිනිස්සු ෙපොලීසිෙය් උන්හ. අද ෙපොලීසිය
තුළ ඇත්ෙත් එහි අෙනක් පැත්තය."

නමුත් ඒ පිළිබඳව ෙපොලීසිය අවධානෙයන්
ෙපොලිස්පතිතුමා අවධානෙයන් ඉන්නවා.

ඉන්නවා.

එහි තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:
"කුමක් වුව සිදුවීම බරපතළය. මත්කුඩු ජාවාරම ෙමන්ම ෙහොර මත්පැන්
නිෂ්පාදනයත් මුළුමනින්ම වැළැක්වීම ආණ්ඩුෙව් අෙප්ක්ෂාව ෙව්. ඒ
හැෙරන්නට මතින් ෙතොර ශී ලංකාවක් බිහි කිරීෙම් වුවමනාවක් ද රාජ
නායකයාට තිෙබ්. මතට - තිත නම් වැඩසටහෙනහි ඉලක්කය එයයි. ෙම්
වැඩසටහන සඳහා ෙහොඳම දායකත්වයක් ලබා ගත හැකි රාජ ආයතනය
වන්ෙන් ද ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි. වත්මන් ෙපොලිස්පතිතුමා -

එන්.ෙක්. ඉලංගෙකෝන් මැතිතුමා ෙමන්ම තවත් අවංක නිලධාරිහු රැසක් ඒ ෙවනුෙවන් බරපතළ
ව ායාමයක ෙයදී සිටිති. වත්මන් ෙපොලිස්පතිතුමා කුඩු මුදලාලිලා
ඇසුරු කරන්ෙන් නැත. ඔවුන්ෙග් පාටිවලට සහභාගි වන්ෙන් ද නැත.
ඒ පමණක් ෙනොව, සිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දූෂිත නිලධාරින්ට
ඔහුෙගන් බුරුලක් ලැෙබන්ෙන් ද නැත."

ඒ විධියට ෙම් කර්තෘ වාක ෙය් ලස්සනට සඳහන් කර
තිෙබනවා.
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තවත් ෙකෙනක්
අල්ලා ෙගන පහර ගැහුවා. ඒ කවුද? ඒ තමයි අධිනීතිඥ අජිත්
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ෙරෝහණ, ෙපොලිස් මාධ පකාශකතුමා. එතුමා ෙම් රට ෙවනුෙවන්
අගනා ෙසේවයක් කරනවා. ශී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාෙව් සභාපති
හඩ්සන් සමරසිංහ හැම දාම උෙද් පාන්දර එතුමාෙග් voice cut
එකක් දමනවා; එතුමා සම්බන්ධ කර ගන්නවා. ඇයි ඒ? රෙට්
ෙමොනවා සිද්ධ වුණත් ඒ පිළිබඳව ෙහොඳම අවෙබෝධයක් එතුමාට
තිෙබන නිසා. එතුමා රටට කරන ඒ ෙසේවය ෙවනුෙවන් ෙම් ගරු
සභාෙව්දී අෙප් ස්තුතිය පළ කරන්නට ඕනෑ.
අද අනුර ෙසේනානායක මැතිතුමා ගැනත් කිව්වා. එතුමාට
පරිභව කළා. එතුමා
DIG වශෙයන් කරන ෙසේවාව අපි
ෙහොඳාකාරවම දන්නවා. රට ඒක පිළිෙගන තිෙබනවා.
එදා සුළු පිරිසක් සිටි ෙපොලිස් ෙසේවාව තුළ අද 85,000කට වැඩි
පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම කාන්තා ෙපොලිස් නිලධාරිනුත්
ඉන්නවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පවා අප ආරක්ෂා කරන්න
ඉන්ෙන් ෙපොලිස් නිලධාරි මහත්වරු පමණක් ෙනොෙවයි, කාන්තා
ෙපොලිස් නිලධාරිනියන් පිරිසත් අප ආරක්ෂා කිරීෙම් කාර්යෙය්
ෙයදී සිටින බව කියන්න සන්ෙතෝෂයි.
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම සිදුවන අඩු
පාඩුවක් පිළිබඳවත් කිව්වා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහජන ෙපත්සම්
කාරක සභාෙව් නිෙයෝග කියාත්මක කිරීම සඳහා රාජ ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභාවට බල කිරීෙම් නීති-රීති සකස් කරන්නට ඕනෑය
කියන ෙයෝජනාව මම කරනවා.
අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ආරම්භ කළ ෙමොෙහොෙත් අෙප් ගරු
කථානායකතුමා මුලාසනෙය් හිටියා. එතුමාත් ෙපොලිස් ෙසේවෙය්
ෙයදුණු උදාර පුද්ගලයකු බව අප අමතක ෙනොකළ යුතුයි. එදා
එතුමා සමඟ ෙපොලීසිෙය් ෙසේවය කළ අය අදත් එතුමා කළ ෙසේවය
ඉතාම ඉහළින් වර්ණනා කරන ආකාරය ඇෙසන විට අපට ඉමහත්
සන්ෙතෝෂයක් දැෙනනවා. අෙප් කථානායක ගරු චමල් රාජපක්ෂ
මැතිතුමාත් ෙම් උසස් ස්ථානයට ආෙව් රට ෙවනුෙවන් ෙපොලීසිෙය්
ෙසේවෙය් නියැලී ඉඳලාය කියන කාරණය අපට අමතක කරන්න
බැහැ.
අෙප් විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා කිව්වා, ෙපොලිස් ෙකොමිෂන්
සභාවට ෙකොඳු නාරටියක් නැහැ කියලා. එතුමන්ලා එදා ෙපොලිස්
නිලධාරින්ෙග් ෙකොඳු නාරටි කඩා දැම්මා. Boards දමලා කිව්වා,
ඔක්ෙකොම අස් ෙවයල්ලා නැත්නම් මරනවා කියලා. එදා ෙපොලිස්
නිලධාරිෙයක් මැරුණාම, ඒ මිනිය දණට පහළින් තියාෙගන ෙගන
යන්න කියලායි එතුමන්ලා කිව්ෙව්. එදා ඒ අයෙග් ෙපොලීසියක්
තිබුණා; kangaroo court එකක් තිබුණා. LTTE kangaroo court
පටන් ගන්නත් ඉස්සර තමයි ෙම් ෙගොල්ලන් kangaroo court
එක කියාත්මක කෙළේ.
ෙපොලිස් නිලධාරින් ඝාතනය කළ
එතුමන්ලාට අද ෙපොලීසිය ගැන කථා කරන්න අයිතියක් නැහැ.
ෙමොනරාගල area එෙක් යුද භටෙයක් මරලා, එදා තමයි ෙජ්වීපී
එක තමන්ෙග් විප්ලවීය අරගලය ආරම්භ කෙළේ. අන්තිමට වුෙණ්
කුමක්ද කියලා මුළු රටම දන්නවා. ඒ නිසා ෙමතුමන්ලා
ෙපොලීසියට පරිභව කිරීම, නින්දා කිරීම පුදුමයක් ෙනොෙවයි කියන
එක මා කියන්න කැමැතියි.
"සුඩර් ඔළි" පුවත් පෙත් කර්තෘ සරවනපවන් මන්තීතුමා අද
කථා කළා. එතුමා ඇහුවා, ෙම්ක සිංහල ෙපොලීසියක් ද, ෙදමළ
ෙපොලීසියක් ද කියලා. සරවනපවන් මන්තීතුමාට මම කියනවා
ෙම්ක සියලු ෙදනාෙග්ම ෙපොලීසිය බව. දැනට ෙපොලිස්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දවිඩ, මුස්ලිම් නිලධාරින් හා ෙසසු ෙසේවකයන්
2,500කට ආසන්න සංඛ ාවක් සිටිනවා. මීට අමතරව ෙපොලිස්
ෙසේවයට බඳවා ගත් සිංහල නිලධාරින් 1,500කට පමණ ෙදමළ
භාෂා පුහුණුව ලබා දී, ඔවුන් උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශවල
ෙසේවයට ෙයොදවා තිෙබනවා. ගුවන් විදුලිය මඟින් ඒ පවෘත්තියත්
අපට කිව්ෙව් අජිත් ෙරෝහණ මාධ පකාශයකතුමා බව මම මතක්
කරන්න කැමැතියි.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගුවන් විදුලිය අද ෙමොන තරම්
ෙසේවයක් කරනවා ද? හඩ්සන් සමරසිංහ මැතිතුමා, ටී.ඩී.ෙක්.
ජයන්ත මැතිතුමා, ටකීෂන්, ෙයෝගරාජන්, නූර්දීස් කියන සියලු
ෙදනාම එකතු ෙවලා උෙද් පාන්දරම ගුවන් විදුලිෙයන් විස්තර
පචාරය කරලා ජාතිය ෙවනුෙවන් ඉමහත් ෙසේවයක් කරනවා.
2008 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා දවිඩ ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරු,
-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please!
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමා මූලාසනයට
පැමිෙණනවා ඇති.

අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
மாண் மிகு
ஜானக
பண்டார
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்
[மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and
MR.
DEPUTY
SPEAKER
[THE
HON.
CHANDIMA
WEERAKKODY] took the Chair.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, 2008 වර්ෂෙය් සිට ෙම්
දක්වා දවිඩ භාෂාව කථා කරන ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරු 789
ෙදෙනක් සහ කාන්තා ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරියන් 51ෙදෙනක්
බඳවා ෙගන තිෙබනවා.
අද සරවනපවන් මන්තීතුමා කළ කථාව ෙහට "සුඩර් ඔළි"
පුවත් පෙත් පළෙවයි. එතුමාෙග් කථාව පමණයි "සුඩර් ඔළි" පුවත්
පෙත් පළ වන්ෙන්. අදත් ඊෙයත් ඒවා පළ කර තිෙබනවා. තවත්
දවිඩ මන්තීවරෙයකුෙග් කථාව තවත් පුවත් පතක පළ වී
තිෙබනවා. ෙම් කථා පළ කිරීෙම්දී සාධාරණව කටයුතු කරන්ෙන්
නැහැ. සියලු ෙදනාම ආවරණය වන පරිදි ෙම් කටයුත්ත කරන්න
ඕනෑ. මම ෙම් කාරණය ගරු කථානායකතුමාෙග් අවධානයට
ෙයොමු කළා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, හැම ජාතියකටම අයත්
පුරවැසියන් අද ෙපොලිස් ෙසේවයට බඳවා ෙගන තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම, උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශවල ඉතාම අගනා ෙපොලිස්
ෙසේවාවක් කියාත්මක ෙවනවා.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ෙපොලිස් නිලධාරින් විශාල සංඛ ාවක්
සිටිනවා. පස් වරු 6.30 පසු වන තුරු පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම්
පවත්වා ෙගන යන විට පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලයට නම් යම්
ලාභ පෙයෝජනයක් ලැෙබනවා. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙසේවය
කරන, අප ආරක්ෂා කරන ඒ ෙපොලිස් නිලධාරින්ට ඒ ෙවනුෙවන්
යම් දීමනාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ කාරණයට මම
ෙපොලිස්පතිතුමාෙග්
අවධානය
ෙයොමු
කරවනවා.
ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව, ෙම් උත්තරීතර සභාව ආරක්ෂා කිරීෙම් භාරදූර වග
කීම ෙමහි OIC මහත්මයා ඇතුළු ෙපොලිස් නිලධාරින්,
නිලධාරිනියන් ඉතාම ෙහොඳින් කරන බව අප කියන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, සුනිල් දයාවංශ මහතා විසින්
ලියන ලද "ෙද්ශෙය් මුර ෙද්වතාවුන්ට උපහාර" නමැති කවි ෙපෙළේ
කවි ෙදකක් කියලා මම මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්. ෙමන්න
එතුමා රණ විරුවන් ෙවනුෙවන් ලියූ කවි :
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"මවුකිරි වලින් නුඹහට දී ඇත
පස්සට ෙනොගනු පුත ඉදිරිෙය තැබු
ලක් ෙදරණත තහවුරු වන තුරු
අත් ෙනොහරින්න ඔබ අත ඇති ගිනි
ඇවිෙළන විටදි උතුෙර් යුද ගිනි
ෙවඩි කා ෙපරට ෙගොස් බිඳ ෙකොටි බිම
අවසන් හුස්ම ෙල් බිඳු ලක් බිම
විරුවන් සදා සමරයි ලක් මව

සවිය
අඩිය
බලය
අවිය
සිළුව
මුළුව
ෙහළුව
ෙගොළුව"

"ෙද්ශෙය් මුර ෙද්වතාවුන්ට උපහාර" නමැති කවි ෙපළ සුනිල්
දයාවංශ මැතිතුමා ලස්සනට ලියා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙහේවා
නවමඩුෙග් ෙදොන් මහින්ද මහත්මයා "ෙපොලිස් කාන්තාව" ගැන
කවි ෙපළක් ලියා තිෙබනවා. එයින් එක් කවියක් ෙමෙසේයි.
"දකිනා හැම විටම ඇෙග සුන්දර
සිහියට නැෙගයි සඳ පුන්ෙපෝදා
සපිරන පංච කල්යාණිය අඩු
ඇය සුන්දර ලියකි හිරිමල් විය

මුහුණ
දිෙලන
ෙනොවුණ
ෙගවුණ"

ෙම් කවිය කියන විට මට සැලළිහිණි සන්ෙද්ශය මතක්
ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවසරය පරිදි මෙග් කථාව අවසාන
කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපති:
ඉන්ධන දීමනාව

அரசாங்க ேசைவ ஆைணக்கு த் தைலவர்:
எாிெபா ள் ெகா ப்பன
CHAIRMAN OF PUBLIC SERVICE COMMISSION:
FUEL ALLOWANCE
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

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

Sir, on behalf of the Prime Minister and Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs, I move,
“That this Parliament determines that in terms of Article 54 (8) of
the Constitution of the Democratic Socialist Republic Sri Lanka, the
fuel allowance of the Chairman, Public Service Commission shall
be as follows with effect from 01.01.2014.
This Parliament further resolves that the Chairman of the Public
Service Commission be paid an allowance corresponding to the
current market price of 225 litres of petrol or diesel monthly in
respect of the official vehicle allocated to him and that such
allowances as were determined by this Resolution be substituted for
the fuel allowances previously determined by Resolutions passed by
Parliament in respect of the fuel allowance payable to the Chairman
of the said Commission.
(Cabinet approval signified.)”

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව
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නායකත්වය යටෙත් සුළු අපනයන ෙභෝග ෙදපාර්තෙම්න්තුව
හරහා එම වැඩ
පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීම පිළිබඳව අපෙග්
පශංසාව ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරනු ලබනවා.

ADJOURNMENT
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ''පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල්
තැබිය යුතුය''යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු එරික් පසන්න
වීරවර්ධන මන්තීතුමා.

සාදික්කා වගාෙව් දිලීර වසංගතය මැඩ පැවැත්වීම
சாதிக்காய் பங்கசு ெகாள்ைளேநாையக்
கட் ப்ப த்தல்

CURBING OF FUNGUS EPIDEMIC IN NUTMEG CULTIVATION

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன

ரவர்தன)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන
අවස්ථාෙව්දී මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
සාදික්කා හා වසාවාසි අපනයනෙයන් වසරකට විෙද්ශ විනිමය ෙලස
රුපියල් මිලියන 2,700ක පමණ ආදායමක් අප රටට ලැෙබ්. දිවයින පුරා
ෙහක්ටයාර 1,000ක පමණ සාදික්කා වගාවක් ඇති අතර ඉන් ෙහක්ටයාර
784ක් පමණම ඇත්ෙත් මහනුවර දිස්තික්කෙය්ය. ඒ අතරින් මා
නිෙයෝජනය කරන හාරිස්පත්තුව ආසනය සාදික්කා වගාව සුලභවම
දක්නට ලැෙබන පෙද්ශය ෙව්. ෙබොෙහෝ විට ෙගවතුවල පචලිත ෙභෝගයක්
ෙලස හඳුනාගත හැකි සාදික්කා එක් ෙගවත්තක ගස් එකක් ෙහෝ කිහිපයක්
ෙලස පවතී. එෙහයින් එය ගාමීය ආර්ථිකයට ෙගන ෙදන්ෙන් විශාල
පිටිවහලකි. නමුත් වසර කිහිපයක සිට ෙමම වගාවට ඇති වී තිෙබන
ෙකොළ හැළීයාෙම් දිලීර වසංගත ෙරෝගී තත්ත්වය නිසා ෙම් වන විට
සම්පූර්ණ වගාවම පාෙහේ විනාශ වීෙම් තර්ජනයකට මුහුණපා ඇත. කෘෂි
අපනයන ෙභෝග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්තාවලට අනුව ෙම් වන විට ෙමම
ෙරෝගී තත්ත්වයට ශාක 20,000ක් පමණ ෙගොදුරු වී ඇත. සුළඟින් ව ාප්ත
වන ෙමම ෙරෝගය ෙව්ගෙයන් පැතිර යන බවක් ද නිරීක්ෂණය ෙව්.
ඒ අනුව ෙමම ව සනය පාලනය කිරීම සඳහා සුළු අපනයන ෙභෝග
පවර්ධන අමාත ාංශය හා කෘෂි අපනයන ෙභෝග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්
අවශ මූලික කියා මාර්ග ෙගන ඇත. නමුත් ෙමම තත්ත්වය මැඩ
පැවැත්වීම සඳහා විෙශේෂ අවධානයක් හා කඩිනම් ව ාපෘතියක් දියත් කළ
යුතු බවට මම ෙයෝජනා කරමි."

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා ෙමම ෙයෝජනාව
ඉදිරිපත් කරමින් අදහස් කිහිපයක් දක්වන්න බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම වැඩ පිළිෙවළ යටෙත්
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් අෙප් සුළු අපනයන
ෙභෝග පවර්ධන අමාත ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් අමාත තුමාෙග්
මැදිහත් වීෙමන් සුළු අපනයන ෙභෝග 14ක් ෙතෝරා ෙගන ඒවා
වර්ධනය කරන්න, ඒ තුළින් අපනයන ආදායම වැඩි කරන්න; රටට
විශාල ආර්ථික ශක්තියක් ලබා ගන්න; ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට්
ජනතාවෙග් අත මිට සරු කරන්න පසු ගිය කාලය තුළ දැවැන්ත
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කළා. ගරු අමාත තුමාෙග්

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ආදී මුතුන් මිත්තන්,
ආච්චිලා සීයලා විශාල වශෙයන් මහනුවර දිස්තික්කෙය් සාදික්කා
වගාව කළා. අද එය රටට විශාල ආර්ථික ශක්තියක් ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම නූතන පරම්පරාවට විශාල ආදායමක් ලබා
ෙදන ෙභෝගයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණය මා
ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න කැමැතියි. 2013 වර්ෂෙය්
සාදික්කාවලින් ෙම් රටට රුපියල් මිලියන 2029.8කුත් සාදික්කා
මෙලන් -වසාවාසිවලින්- රුපියල් මිලියන 667.4කුත් -දළ
වශෙයන් රුපියල් මිලියන 2,700ක පමණ ආදායමක්- ලැබිලා
තිෙබනවා. සාමාන ෙයන් සාදික්කා ගහක් පරණ ෙවන්න පරණ
ෙවන්න ඒ ගෙහන් ලැෙබන ආදායම වැඩි ෙවනවා. එක ගසකින්
වාර්ෂිකව රුපියල් 30,000ත් -100,000ත් අතර පමාණයක
ආදායමක් ලැෙබනවා. සාදික්කා පැළ කරන්න විෙශේෂ නඩත්තුවක්
ෙහෝ විෙශේෂ ෙපොෙහොර දැමීමක් ෙහෝ අවශ වන්ෙන් නැහැ.
සාදික්කා ගහ ස්වභාවෙයන්ම වර්ධනය ෙවනවා.
ඉතාමත් අඩු වියදමකින් වැඩි පතිලාභ ලබන්න පුළුවන් සුළු
අපනයන ෙභෝගයක් විධියට සාදික්කා වගාව අපට හඳුන්වන්න
පුළුවන්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ලංකාව පුරාම
විෙශේෂෙයන් ෙතත් කලාපෙය් ෙහක්ෙටයාර 1,000ක පමණ
සාදික්කා වගාව කරනවා. එයින් ෙහක්ෙටයාර 800ක් පමණ
කරන්ෙන් මහනුවර දිස්තික්කෙය්යි. මහනුවර දිස්තික්කෙය් මා
නිෙයෝජනය කරන හාරිස්පත්තුව ආසනෙය් හාරිස්පත්තුව,
පූජාපිටිය, අකුරණ යන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල සියයට
75ක පමණ පමාණයක සාදික්කා වගාව කරනවා. හාරිස්පත්තුව
කියන්ෙන් සාදික්කා පුරයක්. හාරිස්පත්තුෙව් ජනතාව ෙම්
සාදික්කා වගාව තුළින් දැවැන්ත ආදායමක් ලබා ගන්නවාය කියන
කාරණය කියන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ගලෙගදර, කුණ්ඩසාෙල්,
ෙතල්ෙදණිය, උඩුනුවර, යටිනුවර, වත්ෙත්ගම හා හතරලියැද්ද
කියන ආසනවලත්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවලත් ෙම් වගාව
අපට දකින්න ලැෙබනවා.
ගරු අමාත තුමනි, දැන් ෙම් වගාවට දිලීරයක් පැතිරිලා
තිෙබනවා. සාමාන ෙයන් ෙම් දිලීරය ගහකට ඇවිල්ලා වසර
කිහිපයක් තිස්ෙසේ පැවතිලා, කම-කමෙයන් ඒ ගෙහේ ඵලදාව අඩු
කරලා, අවසානෙය් ඒ ගහ සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ කර දමන්න
දිලීරය ශක්තිමත් වනවා. සුළඟ මඟින් තමයි එක ගහකින් තවත්
ගහකට ෙම් දිලීරය පැතිෙරන්ෙන්. එම නිසා ෙම් සඳහා යම්
විසඳුමක් ලබා ෙදනවා නම් මුළු මහනුවර දිස්තික්කෙය්ම සාදික්කා
වගාවට ෙම් පතිකර්මය ෙයොදන්න වනවා. ෙමොකද, එක
ෙකොටසකට විතරක් පතිකර්මය කරලා එම දිලීරය නතර කෙළොත්,
ඉතිරි ෙවලා තිෙබන ගස්වලින් අනික් ඒවාට නැවතත් ෙබෝ වීෙම්
හැකියාව තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් පතිකර්මය ෙපෞද්ගලිකව ජනතාවට
විතරක් කරන්න කියන්න බැහැ. ෙමොකද, ෙබොෙහෝ විට ජනතාව
ආර්ථික වාසි තකා ඵලදාව අඩු ගස් සඳහා ෙම් පතිකර්මය කරන්න
මහන්සි ගන්ෙන් නැහැ. එම නිසා පතිකර්මය ෙනොකරන ගස්
ඉතුරු වුෙණොත් අනික් ගස්වලටත් ඒ දිලීරය පැතිෙරනවා. ඒ
වාෙග්ම සමහර ජනතාවට ෙම් පතිකර්ම පිළිබඳ විශ්වාසයක්
නැහැ. ෙබොෙහෝ විට නිලධාරි මහත්වරුන් කියන ෙද්වල් ඔවුන්
පිළිගන්ෙන් නැහැ. එම නිසා සාදික්කා වගාෙව් ෙකොළ හැළීෙම්
දිලීරයට ෙම් පතිකර්මය කිරීම සමහරු පතික්ෙෂේප කරනවා. එම
නිසා මා අමාත තුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් පතිකර්මය
අනිවාර්යය කරන වැඩ පිළිෙවළක් -යම් නීතියක් මඟින් ෙහෝ
චකෙල්ඛයක් මඟින් ෙහෝ සුදුසු කමෙව්දයක්- ෙම් ගරු සභාව
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තුළින් කියාත්මක කරන්නය කියලා. ෙමොකද, පතිකර්මය ෙනොකර
ගස් ඉතුරු වුෙණොත් නැවතත් සියලුම ගස්වලට ඒ දිලීරය
පචාරණය ෙවලා එය ගැටලුවක් වන නිසායි.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට අද ෙම් ෙයෝජනා කරන්ෙන්, සුළු
අපනයන ෙභෝග පවර්ධන අමාත ාංශය විසින් ෙයෝජනා කරනු
ලබන වැඩ පිළිෙවළ සඳහා අවශ මූල පහසුකම් සපයා ඒ අවශ
කටයුතු කරලා ෙදන්න කියලායි. ඒ වාෙග්ම ෙම් දිලීරය දැන් ගස්
20,000කට විතර පැතිරිලා තිෙබනවා. ඒ ගස් ෙබොෙහොමයක්
අනිවාර්යෙයන්ම මැරිලා යනවා. එම නිසා ජනතාවට දැවැන්ත
ආර්ථික වාසියක් ෙගන ෙදන, රටට දැවැන්ත ආර්ථික වාසියක්
ෙගන ෙදන සාදික්කා වගාව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ඒ මැෙරන
ගස් සඳහා, ඒ දිලීරෙයන් හානි ෙවලා තිෙබන ගස් සඳහා යම් පැළ
ෙබදා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළකුත් ෙම් ව ාපෘතිය තුළ කියාත්මක
කරන්නය කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේ මුලින්ම කරන්න
තිෙබන්ෙන් ජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළයි. ෙම් සඳහා
පතිකර්ම වශෙයන් විදින යන්ත මඟින් සාදික්කා ගස්වලට ඒ අදාළ
chemicals ඉහළා දිලීරය පාලනය කිරීම ඇතුළු ෙනොෙයකුත් කම
නිලධාරින් ෙයෝජනා කරනවා. එය ටිකක් අමාරු වැඩක්.
දිස්තික්කය පුරාම එක වරට කරන ෙකොට එය අපහසු කර්තව යක්
වනවා. නමුත් දැනට තිෙබන්ෙන් විදින යන්ත ඉතා සුළු
පමාණයක්. පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකට ෙදකක්, තුනක්
වාෙග් පමාණයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. නමුත් නිලධාරි මහත්වරුන්
කියන විධියට අපට machines 40ක්, 50ක් වාෙග් පමාණයක්
අවශ වනවා. එම නිසා ඒ වැඩ පිළිෙවළ සකස් කළාට පස්ෙසේ ඒ
කාර්යය එක වරම කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ කටයුතු කර
ෙදන්නය කියා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.
ජනමාධ ය තුළින් ෙම් සම්බන්ධෙයන් පචාරය කිරීම මා හිතන
හැටියට ෙලොකු ෙදයක් ෙනොෙවයි. පවෘත්ති පචාරය වන ෙවලාවට
තත්පර 15ක් ෙහෝ තත්පර 30ක් ෙයොදා ෙගන එය පචාරය කරන්න
පුළුවන්. ගරු අමාත තුමනි, ෙම් ෙරෝගය සඳහා කාලයක් ගත
වනවා. සාමාන ෙයන් අවුරුදු තුනකින්, අවුරුදු හතරකින් තමයි
ගහ සම්පූර්ණෙයන් මැරිලා යන්ෙන්. සමහර ෙවලාවට ජනතාව
විශ්වාස කරනවා, ෙමය සාමාන ෙදයක්ය කියලා. නියඟය නිසා
ෙහෝ වැස්ස නිසා තමයි ෙමය සිදු වන්ෙන් කියලා ෙබොෙහෝ විට
සාමාන ෙදයක් විධියට හිතලා ඔවුන් ෙමය ෙනොසලකා හරිනවා.
ෙම් ගස්වලට ෙම් ෙරෝගය ඇති බව කම කමෙයන් තමයි
දැෙනන්ෙන්. එක පාරටම දැෙනන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙමහි
බලපෑම පිළිබඳව පුළුල් පචාරක වැඩ පිළිෙවළකුත් කියාත්මක
කිරීම අවශ ෙවනවා.
ෙම් සියලුම ෙද්වල් සඳහා ගරු අමාත තුමනි, ඔබතුමාෙග්
අමාත ාංශෙය් ඒ නිලධාරින් විසින් ඉදිරිෙය්දී ඉදිරිපත් කරනු
ලබන ඒ ෙයෝජනාවලට මුදල් ෙවන් කර ෙදන්නය කියා
ඔබතුමාෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබතුමා මාතෙල් පර්ෙය්ෂණ
අංශයට නිතරම එනවා; විෙශේෂෙයන් ලංකාව පුරාම ගිහින් ෙසොයා
බලා මහන්සි වී වැඩ කරන අමාත වරෙයක්. ඡන්දය තිෙබද්දීත්
අද ෙමහි පැමිණ වරුවක් ම ගත කර, ෙම් ගැන උනන්දුවීම
පිළිබඳවත් අප ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඒ පර්ෙය්ෂණ
අංශෙයන් අද හුඟක් පර්ෙය්ෂණ කරනවා. ඒ පර්ෙය්ෂණ ෙබොෙහෝ
විට ඵලදායි ෙවනවා ද, නැද්ද කියන කාරණය අපට පශ්නයක්ව
තිෙබනවා. ෙම් පර්ෙය්ෂණය කළ අයි.එස්. කුමාරි මහත්මියත්,
ආර්.එස්. කුලරත්න මහත්මයාත් යන ෙම් නිලධාරි මහත්ම
මහත්මින් ස්තුති පූර්වකව අප සිහිපත් කරනවා. ෙමොකද, ඒ අය
මහන්සි ෙවලා පර්ෙය්ෂණ කරලා ෙම්වා ෙසොයා ගත් නිසා තමයි
අපට ෙම් විසඳුම් ලබා ෙදන්න ඔබතුමාට එය කියාත්මක කිරීමට
හැකියාව ලැෙබන්ෙන්.
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ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන් මහන්සි
වී කටයුතු කරන ගරු ඇමතිතුමාටත් ඒ වාෙග්ම සුළු අපනයන
ෙභෝග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, අෙප් පෙද්ශවල කියා කරන -මෙග්
පෙද්ශය ගත්ෙතොත්, ඒ රණරාජා මහත්මයා ලා, ෙතන්නෙකෝන්
මහත්මයා වාෙග් සෑෙහන ෙසේවයක් කරන ඒ නිලධාරි
මහත්වරුන්ටත්, අධ ක්ෂ ජනරාල්තුමා ඇතුළු නිලධාරි මහත්ම
මහත්මීන්- සියලු ෙදනාටමත් මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
අෙප් ජනතාවට ඉතාමත් ආර්ථික වාසියක් ෙගන ෙදන, රටට
ආර්ථික වාසියක් ෙගන ෙදන සාදික්කා වගාව නැති වී යන ෙම්
වසංගත ෙකොළ හැලීෙම් දිලීර ෙරෝගෙයන් එම වගාව ආරක්ෂා
කිරීම සඳහා මුදල් ෙවන් කර, ඉතා ඉක්මනින් ඒ විසඳුම
කියාත්මක කිරීමට සහෙයෝගය ලබා ෙදන්නටය කියා මහනුවර
දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා
සිටිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ස්ථිර කිරීම - ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අෙප් තරුණ, හිතවත් ගරු
එරික් පසන්න වීරවර්ධන මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ සභාව කල්
තැබීෙම් ෙයෝජනාව මා සතුටින් ස්ථිර කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එතුමා සඳහන් කළ සුළු
අපනයන ෙභෝගවලට අමතරව මා තවත් කාරණයක් පකාශ
කරන්නට ඕනෑ. ෙකොතල හිඹුටු සහ වල්ලපට්ටා වගාෙවන් ෙම්
රටට විෙද්ශ විනිමය ෙසොයා ගන්නට පුළුවන්. නමුත් ඒ
සම්බන්ධෙයන් වැරදි විධියට කටයුතු කළ නිසා ඊෙය්ත් හුඟ
ෙදෙනක් අල්ලා ෙගන තිබුණා. අලුෙතන් තමයි අපත් ඒ වගාවන්
ගැන දන්ෙන්. සිංහරාජ අඩවිෙය් තමයි ෙම් ගස් හැෙදන්ෙන්. ඒවා
දැන් ෙහොෙරන් පිට රට යවනවා. නමුත් ඒවා ඔක්ෙකොම
නවත්වලා, මා වනජීවි සම්පත් සංරක්ෂණ ඇමතිතුමාටත් ෙම්
ගැන කියා තිෙබනවා. ඒ ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් ෙයෝජනාවකුත්
තිෙබනවා. එය විෙද්ශ විනිමය ලබා ගැනීමට පුළුවන් වන ෙහොඳ
වගාවක්. ෙමයින් අෙප් රටට ෙහොඳ ආදායමක් ලබා ගන්නට
පුළුවන්. ෙම්වා පංශයට ෙගන ගිහින් perfume හදනවා. ෙසෞදි
අරාබිෙය් "අත්තර්" හදනවා. "අත්තර්" හදලා අෙප් මිනිසුන් ෙගන
එනවා. හජ්ජි කාලෙය් අෙප් ජනතාව ශුද්ධ මැකාවලට ගියාම, එහි
ෙපොඩි ෙපොඩි කුප්පිවල හදා තිෙබන ඉතාමත් සුවඳ විලවුන් වර්ග
අෙප් අය ෙගන එනවා. දකුෙණ් වාසය කරන මුස්ලිම් ජනතාව ගරු
නිෙයෝජ කථානායකතුමාටත් ඒවා ෙගනැවිත් ෙදන බව අප
දන්නවා. එම නිසා ඒ පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කරන්නට
ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අප ෙපොඩි කාලෙය් අෙප්
පවුල්වලත් හිටිෙය් ෙවදමහත්වරු වාෙග් අයයි. ඔහුට "පරියාරි
මාමා" කියලායි අප කියන්ෙන්. "පරියාරි" කියන්ෙන් ෙවද
මහත්මයාට. අප අසනීප වූ ෙවලාවට ඔහු අපට තුණ්ඩුවක් ලියලා
ෙදනවා. අරළු, බුළු, ෙනල්ලි, රසකිඳ ඒ ෙබෙහත් අරෙගන පත
අට එකට සිඳුවා උෙද්, සවස ෙම්ස හැඳි ෙදක බැගින් මී පැණි
සමඟ කලවම් කර ෙබොන්නටය කියා ඒ දවස්වල අපට තුණ්ඩුවක්
ලියලා ෙදනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අෙප් රට ඉතාමත් ම
වාසනාවන්ත රටක්. ෙමොකද, ෙම් භූමිෙය් වැෙවන සම්පත්
තිෙබනවා. ආයුර්ෙව්දෙය් ඉතාම වටිනා ෙබෙහත් වර්ග තිෙබනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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අද ශී ලංකා ආයුර්ෙව්ද ඖෂධ සංස්ථාෙව් සභාපති, ෙසෝමවීර
චන්දසිරි මැතිතුමා නාවින්ෙන්, ආයුර්ෙව්ද පර්ෙය්ෂණායතනෙය්
ඉන්නවා. ෙම්වා පිළිබඳව එතුමා අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා.
එම නිසා ඒ ආයුර්ෙව්ද ෙබෙහත් පැළෑටිත් සමඟ ෙම් ගරු
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් nutmeg වගාවන් ද ආරක්ෂා කර
වර්ධනය කිරීෙම් ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදන්නට ඕනෑය
කියන එක මාත් ෙයෝජනාවක් හැටියට ගරු ඇමතිතුමාට ෙම්
අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරනවා.
ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් ඇමතිතුමා පිළිබඳව අප සන්ෙතෝෂ
ෙවනවා. එතුමා ඉතාමත් කාර්යක්ෂමව වැඩ කරන
අමාත වරෙයක්. ෙමොරටුව, පානදුර, කළුතර පෙද්ශවල අෙප්
මුස්ලිම්වරුන් එතුමාට ෙකොයි තරම් ආදරය කරනවා ද කියන එක
අප දන්නවා. විෙශේෂෙයන් කාන්තා පක්ෂයත් එතුමාට ඉතාමත්
ළැදි කමක් පානවා. එතුමා ගිය ගිය තැන ෙහොඳට සතුටු සාමීචිව
එතුමාත් සමග කථා කරන්නට ෙහොද වාතාවරණයක් ඇති ෙවනවා.
සිංහල භාෂාව ඉතාම ආකර්ෂණීය අයුරින් හසුරුවන එතුමාෙග්
පාලනය යටෙත්, නායකත්වය යටෙත් සුළු අපනයන ෙභෝග
අමාත ාංශය ඉතා සරුවට වැෙව්වා! රටට ෙසතක් ෙව්වා කියා
පාර්ථනා කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! The next speaker is the Hon. Reginold
Cooray. Before that, will an Hon. Member propose the
Alhaj A.H.M. Azwer to take the Chair?
ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා (සුළු අපනයන ෙභෝග
පවර්ධන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர - சி
ஊக்குவிப் அைமச்சர்)

ஏற் மதிப் பயிர்கள்

(The Hon. Reginold Cooray - Minister of Minor Export
Crop Promotion)

I propose that the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer do now
take the Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව නිෙයෝජ කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் அவர்கள்
தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. ALHAJ A.H.M. AZWER took the Chair.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! Hon. Reginold Cooray, you may start
your speech.
ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා

(மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர)

(The Hon. Reginold Cooray)

මූලාසනාරූඪ ගරු අස්වර් මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් අභිවෘද්ධිය
සඳහා, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ගාමීය ජනතාවෙග් වත්
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ෙපොෙහොසත්කම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ඉවහල් වන, ඒ වාෙග්ම
අෙප් අමාත ාංශෙය්, මෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තුගත පශ්නයක්
ෙවනුෙවන් ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කිරීම පිළිබඳව ෙම්
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ ගරු මන්තීතුමාට මම ෙබෙහවින්
ස්තුතිවන්ත වනවා.
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ කාරණය පිළිබඳව කලක පටන් අපට
වාර්තා ලැබී තිෙබනවා. එතුමාත් කිහිප වතාවක් ෙම්
සම්බන්ධෙයන් මට කරුණු ඉදිරිපත් කළා, ඒ පිළිබඳව කියාත්මක
වන ෙලස. එතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සංඛ ා ෙල්ඛන
පිළිබඳව මම නැවත නැවත කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒ කරුණු නිවැරදියි; ඒ වාෙග්ම
වාර්තාගත කරුණු.
අපි ජීවත් වන්ෙන් වාසනාවන්ත දූපතක. ෙම් වාසනාවන්ත
දූපෙත් හැෙදන හැම ෙද්කටම අපූර්වත්වයක් උරුම වී තිෙබනවා.
පලතුරු ගත්තත්, එළවලු ගත්තත් ඒ නිෂ්පාදන සෑම ෙද්කම රසය,
ගුණය, පමාණය, සුවඳ ෙලෝකෙය් අන් කිසිම රටක දකින්නට
නැති තරම් විශිෂ්ට ගණෙය් ඒවා. ලංකාව ෙලෝක පූජිත කරන්න
නිල් මැණික් ෙහේතු වුණා. ලංකාව ෙලෝක පූජිත කරන්නට කුරුඳු
වගාව ෙහේතු වුණා. ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව් වැෙවන අතිවිෙශේෂ
කුළුබඩු වර්ගයක් හැටියට අද සාදික්කා, වසාවාසී හඳුනා ගන්න
පුළුවන්.
ළඟදී මට අවස්ථාවක් ලැබුණා, ඉන්දුනීසියාෙව් සංචාරය
කරන්නට. ඒ අවස්ථාෙව්දීත් එහි සාදික්කා වගාව ෙබොෙහොම
පචලිතව පැවතුණා. ඔවුන් එයින් විශාල ආදායමක් ලබා ගන්නවා.
ඒ වාෙග්ම ගම්පහ ළඟදී ස්ථාපිත කරන ලද අපනයන ෙභෝගවලට
අගය එකතු කරන Plant Lipids Lanka (Pvt.) Limited කියන
ආයතනයට සංචාරයක් සඳහා මම ගියා. ඒ ගිය ෙවලාෙව්දී ඔවුන්
සාදික්කා විෙශේෂෙයන් value-addition කියන තත්ත්වයට
නිෂ්පාදනය වැඩි දියුණු කරලා තිබුණා. ඒකට අවශ කරන
සාදික්කා පමාණය ලංකාෙවන් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒ
වාෙග් දස ගුණයක් පමණ නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ වන යන්ත
සූත ඔවුන් සතුව තිබුණා. ඔවුන්ෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව වුෙණ් අෙප්
රෙට් ගම්මිරිස් සහ සාදික්කාවලට ඔවුන්ෙග් කර්මාන්තශාලාව
මඟින් අගය එකතු කරමින් ඒවා පිට රට යවලා ඒ ලාභය ලබා
ගන්න.
එතැනදී මට අත් දැකීමක් ලබන්නට හැකි වුණා, ඒවාෙය් සුවඳ
ගැන. සුවඳ විලවුන් නිෂ්පාදනය ෙනොකර, ඒවා අමු දව
මට්ටෙම් තිබියදීත් එයින් වහනය වන සුවඳ ඉතාමත්
ආකර්ෂණීයයි. මට එතැනදී දැන ගන්නට ලැබුණා, ෙකොකාෙකෝලාවලට, ෙපප්සි-ෙකෝලාවලට අවශ රසය සංෙයෝග කිරීෙම්දී
ෙම් වර්ගය එකතු කර ගන්නා බව. විෙශේෂෙයන්ම
ඉන්දුනීසියාෙවන් ඒවා ආනයනය කරන බවටත් මාව දැනුවත්
කළා.
මන්තීතුමා
කියන
පරිදිත්,
මා
දන්නා
පරිදිත්,
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙතොරතුරු අනුවත්, එක ගහකින් රුපියල්
30,000ක් - රුපියල් 1,00,000ක් අතර මුදලක් උපයන්නට පුළුවන්
වනවා පමණක් ෙනොෙවයි, මුළු වර්ෂය පුරාම වරින් වර අස්වැන්න
ෙනළා ගැනීෙම් හැකියාවත් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ වගාෙවන් ජීවත්
වන ජනතාවෙග් ආදායම් තත්ත්වය විචලනය ෙනොවී යම් ස්ථාවර
මට්ටමක පවත්වා ගන්නත් ෙහේතු ෙවනවා. හැබැයි අෙප් රෙට්
සාදික්කා වගාව තවමත් තිෙබන්ෙන් ෙගවතු වගාවක් හැටියටයි.
එය ව ාප්ත, විශාල වගාවක් හැටියට ඒ තරම් සුදුසු වන්ෙන් නැහැ.
ඒ නිසා පිට රටවලට ෙනොව, අෙප් රටට අවශ පමාණයටවත්
සාදික්කා නිෂ්පාදනය කර ගන්න බැරි මට්ටමකයි අප සිටින්ෙන්.
ඒ නිසා අෙප් අවධානය වැඩිපුර ෙයොමු වන්නට ඕනෑ.
අවාසනාවකට වාෙග් අෙප් කෘෂිකර්මෙය් වැඩිපුරම අවධානය
ෙයොමු වී තිෙබන්ෙන් වී, ෙත්, රබර් සහ ෙපොල් කියන ෙබෝගයන්
හතරටයි. නමුත් ඊට වඩා මහා ශක තාවක් තිෙබනවා.
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අෙප් රෙට් අය වැය ෙල්ඛනෙය් ෙගවුම් ෙශේෂ හිඟයක් ගැන අපි
කථා කරනවා. ආනයන අපනයන පරතරය ගැන කථා කරනවා.
අපනයන විවිධාංගීකරණයක් අවශ යි කියලා කියනවා. එම
අපනයන විවිධාංගීකරණය යටෙත් අපට අපනයනය කළ හැකි
ඉතා වටිනා ෙබෝගයක් හැටියට සාදික්කා හඳුනා ෙගන තිෙබනවා.
දැනට සාදික්කා විශාල වශෙයන් ව ාප්ත වී තිෙබන්ෙන් කන්ද
උඩරට පෙද්ශෙය්, මාතෙල්, මාවනැල්ල, කෑගල්ල සහ ගරු එරික්
පසන්න වීරවර්ධන මන්තීතුමාෙග් ආසනය වන හාරිස්පත්තුව
වාෙග් පෙද්ශවලයි. නමුත් ෙම් වගාව සඳහා හිතකර ෙද්ශගුණය
ඇති තවත් කලාප දැන් අපි හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. උදාහරණයක්
හැටිය කළුතර දිස්තික්කයත් ඒ සඳහා හඳුනා ෙගන ඇති
දිස්තික්කයක් බව මම සන්ෙතෝෂෙයන් පකාශ කරන්නට ඕනෑ.
ඔබතුමා ෙමම ෙයෝජනාව ෙගන ඒම, හාරිස්පත්තුෙව් ජනතාවට
පමණක් ෙනොෙවයි මුළු ලංකාෙව්ම සාදික්කා වගාව කරන අය
ෙවනුෙවන් කරන ලද මැදිහත් වීමක් වශෙයන් මම සලකනවා.
ෙම් පිළිබඳව මම මෙග් අමාත ාංශෙය් සහ කෘෂි අපනයන ෙභෝග
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් සමඟ සාකච්ඡා කළා. එතුමන්ලා
පිළිගත්තා, ෙම් ෙරෝගය වළක්වා ගන්නට මූලික පියවර කිහිපයක්
අරෙගන තිෙබන බව. නමුත් එය පැතිෙරන ස්වරූපය අනුව විටින්
විට, කඩින් කඩ, තැනින් තැන කරන පතිකර්මවලින් අෙප් වගාව
ආරක්ෂා කර ගැනීමට බැරි බව පත ක්ෂ ෙවලා තිෙබනවා.
ලංකාෙව් එන්සාල් වගාව සම්බන්ධෙයනුත් ෙම් වරදම අපට
සිදු වුණා. එන්සාල් වගාව විශාල ෙලස පචලිත ෙවලා තිබුණා.
ඉන්දියාෙවන් පැළයක් ෙගනැල්ලා අෙප් රෙට් ෙරෝපණය කරලා,
එයින් ඇති වුණු ෙරෝගය මුළු පළාතටම පැතිරිලා ගියා. අද එන්සාල්
වගාව බරපතළ තර්ජනයකට, පසුබෑමකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ අත් දැකීම පදනම් කරෙගන අපි උත්සාහ කරනවා ෙමවර එම
අනතුර, එම තත්ත්වය ඒ ආකාරෙයන් ඇති ෙනොවන්නට කටයුතු
කරන්නට. ඒ නිසා අෙප් අමාත ාංශ ෙල්කම්තුමා සමඟත්, ඒ
වාෙග්ම කෘෂි අපනයන ෙභෝග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ ක්ෂ
ෙජනරාල්තුමා සමඟත් කථා කරලා පැමිණි තීරණය තමයි, ෙම්
සඳහා සමස්ත පෙව්ශයක් ගත යුතු බව. ඒ කියන්ෙන් ෙරෝගය
වැලඳුණු එක ගසක්වත් ඉතිරි ෙනොකර ඒ පෙද්ශය පුරාම ඒ
ආරක්ෂණ පිළිෙවළ ෙයදිය යුතුයි. ෙරෝගය සහිත එක ගසක් ෙහෝ
ෙදකක් ෙහෝ ඉතිරි වුණත් නැවත එම ෙරෝගය වැලඳීමට ඇති
අවකාශය වැඩියි. ෙමවැනි කියා මාර්ගයක් අනුගමනය කිරීමට
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අෙප් අමාත ාංශෙය් තිෙබන පතිපාදනවල ශක්තිය ඉතාම අඩුයි. ඒ
නිසා අපි දැන් අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් මඟින් ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ාංශයටත්, ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට
සැල කළ ආකාරයට එතුමාෙග් අවධානයටත් ෙයොමු කරලා ෙම්
සඳහා අවශ යන්ත සූත, උපෙදස්, දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන්
ඉතාම ෙව්ගෙයන් ආරම්භ කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන බව මම
තමුන්නාන්ෙසේට කියන්නට කැමැතියි. ඒ අනුව එම වැඩසටහන
සකස් කරලා එම පෙද්ශය නිරීක්ෂණය කිරීමටත්, ඔබතුමා සමඟ
එම කටයුතුවලට සහභාගි වීමටත් අපි අදහස් කරන බව ෙම්
අවස්ථාෙව්දී ඉතාමත් සන්ෙතෝෂෙයන් කියන්නට කැමැතියි.
ඔබතුමා ෙයෝජනාවක් කළා, ෙමම වගාව ආරක්ෂා කර ගැනීම
සඳහා පියවර ගන්නා අතරම, එය වැඩිෙයන් වර්ධනය කිරීම සඳහා
හානි වන ගස් ඉවත් කරන විට නැවත පැළ කිරීමට අවශ පැළ
ලබා දීම සඳහා අවශ කටයුතු සිදු කරන්න කියලා. මම ඒ
සම්බන්ධෙයන් අෙප් අමාත ාංශයටත්, කෘෂි අපනයන ෙභෝග
ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් උපෙදස් දීලා තිෙබනවා. එම නිසා අපට ෙම්
අවදානම ජය ගැනීමට හැකි ෙව්ය කියන අවංක විශ්වාසය මා
සතුව තිෙබනවා.
සාදික්කා ගසක් හැෙදන්නට සෑෙහන කාලයක් ගත ෙවනවා.
ගසක් නැති ෙවනවා කියන එක විශාල අපරාධයක්. ෙමොකද, ඒ
ගසක් අවුරුදු 30ක් 35ක් අපට ඵලදාව ලබා ෙදනවා. එම නිසා
ෙමම වගාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගන්නා බව මම
ඔබතුමාට ෙම් සභාෙව්දී කියනවා. ෙම් කියාමාර්ගයත් සමඟ
අමතර මුදල් ඉල්ලීමට දැනටමත් අපි සියලු ෙයෝජනා සකස් කරලා
තිෙබනවා. ඒවා ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක වන බව මම කියන්නට
කැමැතියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.50ට, 2014 මාර්තු මස 20
වන බහස්පතින්දා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.

அதன்ப பி.ப. 6.50மணிக்கு பாரா மன்றம், 2014 மார்ச் 20,
வியாழக்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
Adjourned accordingly at 6.50 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday,
20th March, 2014.

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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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ
නම් ගාස්තුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාස්තුව රු. 2.50කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන, පාමංකඩ පාර, අංක 102,
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය් පකාශන කාර්යාංශෙය් අධිකාරී ෙවත සෑම වර්ෂයකම ෙනොවැම්බර්
30 දාට පථම දායක මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.
නියමිත දිෙනන් පසුව එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්.

சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற்
ெசல
பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 102,
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம் 6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்
ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்
ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா.
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