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අ.භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .
பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ]
தைலைம வகித்தார்கள்.
The Parliament met at 1.00 p.m.
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA
WEERAKKODY] in the Chair.

ජනාධිපතිතුමාෙගන් ලත් සන්ෙද්ශය
சனாதிபதியிடமி ந்

வந்த ெசய்தி

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

මහජන ආරක්ෂක පකාශනය

ெபா சனப் பா காப் ப் பிரகடனம்
PUBLIC SECURITY PROCLAMATION

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පහත දැක්ෙවන සන්ෙද්ශය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් ගරු
කථානයකතුමා ෙවත ලැබී තිෙබනවා.

පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තු
ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් (ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයාෙග්)
වාර්තාව

நி வாகத்திற்கான பாரா மன்ற ஆைணயாளாின்
(ஆலாட்சி அதிகாாியின்) அறிக்ைக
REPORT OF THE PARLIAMENTARY COMMISSIONER FOR
ADMINISTRATION (OMBUDSMAN)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

1981 අංක 17 දරන පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තු
ෙකොමසාරිස් පනෙත් 18 වැනි වගන්තිෙය් විධිවිධාන පකාර 2012
වර්ෂය සඳහා පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තු
ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් (ඔම්බුඩ්ස්මන්) වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44(2) වැනි ව වස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු, 1987
අංක 12 දරන ෙගොවි විශාම වැටුප් සහ සමාජ ආරක්ෂණ පතිලාභ ෙයෝජනා
කම පනෙත් 29 වැනි වගන්තිය යටෙත් ෙගොවි විශාම වැටුප් සහ සමාජ
ආරක්ෂණ පතිලාභ ෙයෝජනා කමය කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධෙයන්
ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව 2014 මාර්තු 14 දිනැති අංක 1853/49
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝග.- [අගාමාත තුමා
සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

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

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



(மாண் மிகு
வ காலைமப்
தற்ேகாலாசா

ලංකා ජනාප

இலங்ைக சனாதிபதி
President of Sri Lanka

திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல்,
அைமச்ச ம்
அரசாங்கத்
தரப்பின்
ம்)

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

අංකය: ජීෙජ්එල්/308
2014 මැයි මස 03 වන දින
ෙකොළඹ දී ය.
ගරු කථානායකතුමනි,
(40 වැනි අධිකාරය වූ) මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනෙත් 12 වැනි වගන්තිය
යටෙත් නිකුත් කරන ලද පකාශනෙයන් මා විසින් ශී ලංකාෙව් සන්නද්ධ
හමුදාවල සියලුම සාමාජිකයින් දිවයිෙන් සියලුම පරිපාලන දිස්තික්ක තුළ සකීය
ෙසේවය සඳහා කැඳවන ලදී.
ඉහත කී පකාශනය නිකුත් කිරීමට ෙහේතුව තස්තවාදය සහ යම් මහජන
කැළඹීමක් වැළැක්වීම සහ මැඩ පැවැත්වීම පිණිස බව පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත
දැනුම් ෙදනු ලැෙබ්.

මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපති"

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, 2012 වර්ෂය සඳහා ශී
ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුම්
මම ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව මුදල් සහ කමසම්පාදන කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා
කරමි.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 6(1) වැනි වගන්තිය යටෙත් ජාතික
අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටෙත් අය වැය සහාය
ෙසේවා සහ හදිසි අවශ තා වගකීම් ව ාපෘතිය මඟින් සිදු කරන ලද
පරිපූරක ෙවන් කිරීම - 2014.- [අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන මහතා]

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

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

2013 වර්ෂය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන
සංවිධායකතුමාෙග් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව.[ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

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

(i)

1998 අංක 53 දරන ශී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය
පනෙත් 37 වැනි වගන්තිෙය් (1) වැනි උපවගන්තිෙය් (ඇ) ෙඡ්දය
යටෙත් ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත වරයා විසින් සාදන
ලදුව 2011 ෙනොවැම්බර් 30 දිනැති අංක 1734/12 දරන අති විෙශේෂ
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝග; සහ

(ii)

2006 අංක 23 දරන පනතින් සංෙශෝධිත 1998 අංක 53 දරන ශී ලංකා
ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය පනෙත් 37 වැනි වගන්තිෙය්
(2) වැනි උපවගන්තිෙය් (ඇ) ෙඡ්දය යටෙත් ධීවර හා ජලජ සම්පත්
සංවර්ධන අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව 2012 ෙනොවැම්බර් 30
දිනැති අංක 1786/26 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද
නිෙයෝග.- [ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත ගරු (ෛවද )
රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.
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ආරච්චිෙග් සුනිල් ශියන්ත මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක්
පිළිගන්වමි.

ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார)

(The Hon. Udith Lokubandara)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම්
ෙදක පිළිගන්වමි.
(1) දියතලාව, ෙහලවත්ත, අංක 297 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි
ෙක්.ඒ.ටී.අයි. ෙකොඩිතුවක්කු මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම; සහ
(2) අඹගස්ෙදෝව, නව නගරය, අංක 48 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි
එල්.ආර්. ධර්මසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, මම පඩිෙවල පදිංචි
ඩබ්ලිව්.ඒ. ජයතිලක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

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

ෙපත්සම්

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

PETITIONS

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

ம

க்கள்

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

வினாக்க

க்கு வாய்

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

(The Deputy Speaker)

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා - පැමිණ නැත.

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
නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි,
මම
මාතෙල්,
ෙදොඩම්ෙදනිය, අංක 44/13 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙජ්.බී.
දිසානායක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

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)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම රුවන්වැල්ල, ෙදොරණුව,
පහළ වලව්ව, අංක බී 264/ඒ දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි චින්තක සී.
ගුණදාස මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා (ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා
වතු සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி - ெதங்கு அபிவி த்தி, மக்கள்
ேதாட்ட அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon.Victor Antony - Deputy Minister of Coconut
Development and Janatha Estate Development)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම මාදම්ෙප් (වයඹ),
මැල්ලවාගාර පාර, අංක 101 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි විෙජ්සූරිය

මහමඩගල්ල වැව ෙයෝජිත වාරි ව ාපෘතිය:
කියාත්මක කිරීම

மஹமடகல்ல வாவி உத்ேதச நீர்ப்பாசனத் திட்டம் :
நைட ைறப்ப த்தல்
PROPOSED MAHAMADAGALLA WEWA IRRIGATION
PROJECT : IMPLEMENTATION

2613/’12

1. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමාෙගන්
ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)
(i) කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් මහමඩගල්ල වැව නමින්
ෙයෝජිත වාරි ව ාපෘතියක් ඇති බව දන්ෙන්ද;
(ii) එම වාරි ව ාපෘතිය සඳහා මුල් ගල් තැබූ දිනය
කවෙර්ද;
(iii) අද වනෙතක් ෙමම ව ාපෘතිය කියාත්මක
ෙනොවීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(iv) ඉදිරිෙය්දී ෙමම ව ාපෘතිය කියාත්මක කිරීමට
අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
நீர்ப்பாசன, நீர் வள காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட
வினா:
(அ) (i)
கு ணாகல் மாவட்டத்தின் ெபால்பிதிகம பிரேதச
ெசயலாளர் பிாிவில் மஹமடகல்ல வாவி எ ம்
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ெபயாில் உத்ேதச நீர்ப்பாசன திட்டெமான்
உள்ளெதன்பைத அவா் அறிவாரா என்பைத ம்;
(ii)

ேமற்ப
நீர்ப்பாசன திட்டத்திற்கு
நாட்டப்பட்ட ேததி யாெதன்பைத ம்;

அ க்கல்

(iii)

இற்ைறவைர
இக்க த்திட்டம்
நைட ைறப்ப த்தப்படாைமக்கான
காரணம்
யாெதன்பைத ம்;

(iv)

எதிர்வ ம்
காலத்தில்
இக்க த்திட்டத்ைத
நைட ைறப்ப த் வதற்கு
எதிர்பார்க்கப்ப கின்றதா என்பைத ம்;

(v)

ஆெமனில், அத் ேததி யாெதன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Irrigation and Water Resources
Management:
(a)

(b)

Will he inform this House (i) whether he is aware that there is a proposed
irrigation project under the name
Mahamadagalla Wewa in the Polpithigama
Divisional Secretary's Division in the
Kurunegala District;
(ii) the date on which the foundation stone was
laid for the aforesaid irrigation project;
(iii) the reasons for not implementing the
aforesaid project to date;
(iv) whether it is expected to implement the
aforesaid project in the future; and
(v) if so, the date on which it will be done?
If not, why?

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

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙමෙසේයි.
(අ)
(i) ඔව්.
(ii) 1976 වර්ෂෙය් ජූලි මාසෙය්දීය.
(iii) පවුල් 250ක් පමණ ස්ථීර නිවාස තනා ෙගන ෙමම
වැවට අයත් පෙද්ශය තුළ පදිංචි වී ඇති අතර, එම
ජනතාවෙගන් ෙමම වැව නවීකරණය කිරීමට
විෙරෝධතාවක් පවතී.
(iv) මහමඩගල්ල වැවට අයත් භූමි පෙද්ශෙය් දැනට
ස්ථිර පවුල් 250ක් පමණ පදිංචිව සිටින ෙහයින්
ඔවුන් ඉවත් කර ෙමම ව ාපෘතිය කියාත්මක
කිරීමට පාෙයෝගිකව අපහසුය. එබැවින්, වයඹ
පෙද්ශයට අවශ මහවැලි ජලය ලබා දීෙම්
කියාවලිය තුළ මහමඩගල්ල වැවට ඉහළින් ඇති
ෙපොතුවිල වැව ෙහෝ මහකිරුළ වැවට ජලය සපයා,
එමගින් මහමඩගල්ල වැවට අයත් භූමි පෙද්ශයට
ජලය ලබා දීමට අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්.
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2014 වසෙර් 3වන කාර්තුෙව්දී කියාත්මක කිරීමට
නියමිතය.

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර්දී ඔබතුමා
කිව්වා, මුල් ගල තිබ්ෙබ් 1976 වර්ෂෙය්දී ය කියා. දැන් ෙදවරක්
මුල් ගල් තබා තිෙබනවා. 1976 වර්ෂෙය්ත් මුල්ගල් තබා
තිෙබනවා. ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමා 1994 වර්ෂෙය්
දීත් මුල්ගල් තබා තිෙබනවා. දැන් ඒ මුල් ගල් ෙදකම පැළෙවලායි
තිෙබන්ෙන්. මම ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් කාරණය අහන්නට
කැමැතියි. වර්තමාන රජය රට තුළ වාරි පුනරුදයක් ඇති
කරනවාය කියා නාස්තිකාර, අසාර්ථක ව ාපාරවලට; mega
projectsවලට ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් මුදල් ෙවන් කරනවා. ෙම්
වැදගත් වු ව ාපාරයට ඔබතුමන්ලා ඒ මුදල් ටික ෙවන් කරලා
ෙමය සාර්ථක ව ාපාරයක් බවට පත් ෙනොකරන්ෙන් ඇයි කියා
මා ඔබතුමාෙගන් අහන්නට කැමැතියි.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මුදල් ෙවන් කිරීම පිළිබඳ
පශ්නයක් නැහැ. අපටත් ෙම් ව ාපෘතිය කියාත්මක කරන්නට
අවශ ෙවලායි තිබුෙණ්. එහි පවුල් 250ක් පදිංචි ෙවලා සිටිනවා.
නමුත් ජනතාව සංෙව්දීව ඉදිරිපත් කරන කරුණු ගැනත් කල්පනා
කර බලා තමයි සංවර්ධනය කරන්නට ඕනෑ. එම නිසා අප
විකල්ප කියා මාර්ගයකින් -මා කිව්ව පරිදි- ජලය ලබා දීමට
කටයුතු කරනවා. ජනතාව සංෙව්දී වන ආකාරයට, ජනතාව දැඩි
අපහසුතාවකට පත් වන ආකාරයට ෙම් වැඩ කටයුතු කිරීම මෙග්
පතිපත්තිය ෙනොෙවයි.
මා ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි, වයඹට ජලය ලබා දීම සඳහා
අපි විෙශේෂ ව ාපෘති රාශියක් කරනවාය කියලා. ඒවා තුළින් ජල
සම්පාදනය සිදු වනවා. නමුත් ජනතාවෙගන් පවුල් 250ක් අවතැන්
වීම සහ ඔවුන්ට විකල්ප නිවාස ලබා දීෙම්දී ජනතාව විසින්
ඉදිරිපත් කරනු ලබන දුෂ්කරතාවන් හා කරුණු සැලකිල්ලට ෙගන
තමයි අපි ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්. Mega projects විතරක්
ෙනොෙවයි, කුඩා වැව් අමුණු ගණනාවක් මුළු දිවයින පුරාම
කියාත්මක වනවා. වාරි පුනරුදෙය් කිසිම අඩුවක් නැහැ.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ඇමතිතුමනි, එම වාරි ව ාපෘතිය සඳහා 1976 දීත් මුල්ගල්
තැබුවා,1994 දීත් මුල්ගල් තැබුවා. [බාධා කිරීමක්] මෙග් අතුරු
පශ්නය අහන්න අවස්ථාව ෙදන්න. මුල්ගල් ෙදකක් තබා පැළ
ෙවලා දැන් වසර 38ක් වනවා. දැන් අවුරුදු 38ක් තමුන්නාන්ෙසේලා
ජනතාවට ෙහොඳට සංෙව්දී ෙවලා තිෙබනවා. මා ඔබතුමාෙගන්
අහන්න කැමැතියි, ඇත්ත කථාව -අර විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා
පකාශ කරපු ආකාරයට- මුදල් අමාත ාංශෙය් ආර්ථික ඝාතකයා
ඔබතුමාෙග් වාරි සංවර්ධනයට සල්ලි ෙවන් කරන්ෙන් නැති එක
ෙන්ද කියලා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඔබතුමාට කථා කරන්න ඕනෑ නම් ෙවන ෙදයක් කියන්න.
මුදල් අමාත ාංශෙය් පශ්නයක් ෙමතැන නැහැ. 2001 සිට 2004
දක්වා තමුන්නාන්ෙසේලා බලෙය් සිටියා. එෙහම නම්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් වැව් හැදුෙව් නැත්ෙත් ඇයි? ෙමෙහම ෙවලා
තිෙබනවා නම්, ෙමය අත වශ ව ාපෘතියක් නම් ෙම් වැව හදන්න
ඕනෑය කියලා තමුන්නාන්ෙසේ එදා ආණ්ඩු පක්ෂයට කිව්ෙව්
නැත්ෙත් ඇයි?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඔබතුමා කුළප්පු ෙවනවා ෙන්, විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමාෙග්
නම කියන ෙකොට. ඒ ෙමොකද දන්ෙන් නැහැ. කුළප්පු වන්ෙන්
ෙමොකද දන්ෙන් නැහැ. කඩි කුළප්පුව.
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ෙමපමණ කාලයක් ෙම් වැඩසටහන කියාත්මක ෙවලා නැහැයි
කියන කාරණයට ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් සිටින කුරුණෑගල
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන ටී.බී. ඒකනායක අමාත තුමාත්
සාක්ෂි දරයි. ෙම් වැඩසටහන කියාත්මක කරන්න එතුමාත් ෙලොකු
උත්සාහයක් දැරුවා. නමුත්, හැම දාම ලැෙබන පිළිතුර තමයි,
"මුදල් නැහැ" කියන එක. මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි,
දළ දා මාළිගාව ඉදිරිපිට motor racing යන්නට මුදල් පතිපාදන
ෙවන් කරන්න පුළුවන් නම්, රණ විරුවන් ලවා වැලි ෙකොට්ට
ගස්සවන්න පුළුවන් නම්, ෙම් වාෙග් වැදගත් වාරි ව ාපෘතියකට
රජෙය් පතිපාදන ෙවන් ෙනොකරන්ෙන් ඇයි කියලා. [බාධා කිරීම්]
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

එෙහමද හිතා ෙගන ඉන්ෙන්?

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

එෙහම තමයි හිතා ෙගන ඉන්ෙන්. නායකතුමා ඉන්නවා,
ඔබතුමාට තැනක් ෙදන්ෙන් නැහැ.

ආගම අනුව ශී ලාංකික ජන අනුපාතය : විස්තර

மத அ ப்பைடயில் இலங்ைகச் சனத்ெதாைக
விபரம்

PERCENTAGE OF SRI LANKAN POPULATION RELIGIONWISE:
DETAILS

3221/’12

2. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) :
(අ)

(i)

2012 වර්ෂෙය්දී ශී ලාංකික ජනගහනෙය් පතිශතය
එක් එක් ආගම අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

(ii)

ඉහත සඳහන් ෙතොරතුරු 2012 වර්ෂෙය් පැවති
ජාතික සංගණනෙය් ෙතොරතුරු හා තහවුරු
වන්ෙන්ද;

(iii)

බලහත්කාරෙයන් පුද්ගලයින් ආගම්වලට හරවා
ගැනීම් වාර්තාවීම් එක් එක් දිස්තික්කය අනුව,
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iv)

බලහත්කාරෙයන් පුද්ගලයින් ආගම්වලට හරවා
ගැනීම් සිදු කළ පුද්ගලයින්ට එෙරහිව ගනු ලබන
පියවර කවෙර්ද;

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඒ සියල්ලම හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න ඕනෑ.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මෙග් පශ්නයට උත්තරයක් ෙදන්න.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පිළිතුර ෙදන්න, ගරු ඇමතිතුමා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

එෙහනම් ෙපොඩ්ඩක් පිළිතුර අහෙගන ඉන්න. ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, මෙග් පිළිතුෙර් මම කියලා නැහැ, මුදල් නැති
නිසා ෙම් ව ාපෘතිය කරන්න බැහැ කියලා. පවුල් 250ක් අවතැන්
වන නිසා ඒ කාරණය ෙත්රුම් අරෙගන විකල්ප මාර්ගයකින් වතුර
ෙදන්නට ලෑස්ති කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසායි ෙම් ව ාපෘතිය
කියාත්මක ෙනොකරන්ෙන්. මුදල් පිළිබඳ පශ්නයක් නැහැ.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:

2012ஆம்
ஆண் ல்
ஒவ்ெவா
மத
அ ப்பைடயில் இலங்ைகச் சனத்ெதாைகயின்
சத தத்ைத
ெவவ்ேவறாக
யாைவெயன்பைத ம்;

(ii)

2012இல்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
ேதசிய
கணிப்பீட் ன்
லம் ேமற்ப
விபரங்கள்
உ திப்ப த்தப்பட்டதா என்பைத ம்;

(iii)

மக்கைளப் பலவந்தமாக மதம் மாற்றியைம
ெதாடர்பாக அறிக்ைகயிடப்பட்ட சம்பவங்களின்
எண்ணிக்ைகைய
மாவட்ட
அ ப்பைடயில்
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;

(iv)

மக்கைளப் பலவந்தமாக மதம் மாற்றினார்கள்
என கண்டறியப்பட்ட ஆட்க க்கு எதிராக
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
நடவ க்ைககள்
யாைவெயன்பைத ம்

අවුරුදු 38ක්.
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

අවුරුදු 38ක් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව
කාලෙය් ෙම්ක කෙළේ නැත්ෙත් ඇයි? ඔච්චර කැක්කුමක් තිෙබනවා
නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා කෙළේ නැත්ෙත් ඇයි? [බාධා කිරීම්]
ඔබතුමන්ලාට ආණ්ඩුවක් එනෙකොට ෙම් කෙප් ගිහිල්ලා ඉවරයි.

வல்கள்

(அ) (i)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

தம் :

அவர் கூ வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
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asked the Prime Minister and Minister of Buddha
Sasana and Religious Affairs:
(a) Will he state (i)

the percentages in Sri Lankan
population on the basis of each
religion separately in the year 2012;

(ii)

whether the above details are in
conformity with the National Survey
done in the year 2012;

(iii) the number of cases reported
pertaining to forceful conversion of
the religions of people separately on
per district basis; and
(iv) the action taken against the people
who were found to be forcefully
converting religions of people?
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උත්තරය අරෙගන බැලුෙවොත් අපට ෙපෙනනවා, අෙප් රට බහු
ජාතික, බහු ආගමික රටක් බව. ඒ නිසා ශී ලංකාෙව් අනන තාව
රැකෙගන සියලුම ආගම් අදහන ජනතාවට ශී ලංකාව තුළ එකට
ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් ඇති කිරීම තමයි ආණ්ඩුව
කළ යුතු ෙද්. නමුත් ආණ්ඩුව තුළින් ෙනොෙයක් ෙනොෙයක්
අන්තවාදී කියා ඇති ෙවලා තිෙබන බව අපට ෙපෙනනවා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

පශ්නය ෙමොකක්ද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම පශ්නය අහන ෙකොට
ෙවනත් මන්තීවරු මෙගන් ඒ ගැන පශ්න කරන්න අවශ නැහැ.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

(b) If not, why?

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා (බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன - ெபளத்த சாசன,
மத அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Deputy Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, බුද්ධ ශාසන හා ආගමික
කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)

2012 වර්ෂෙය් ජන සංගණනය අනුව ශී ලංකාෙව්
මුළු පුද්ගලයින් සංඛ ාව 20,263,723යි.

අනු
අංකය

ආගම

01

ෙබෞද්ධ

02

හින්දු

03

ඉස්ලාම්

04

ෙරෝමානු කෙතෝලික

05

ෙවනත් කිස්තියානි

06

ෙවනත්
(ii)

ඔව්.

(iii)

වාර්තා වී ෙනොමැත.

(iv)

අදාළ ෙනොෙව්.

ජනගහනය හා
ජනගහනෙය්
පතිශතය (එක් එක්
ආගම අනුව)
14,222,844
70.2%
2,554,606
12.6%
1,967,227
9.7%
1,237,038
6.1%
272,568
1.3%
9,440
0.0%

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, 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, the Hon. Member can only ask questions that are
relevant, but he is talking irrelevant matters and about
ethnic problems in this country. He must specifically ask
Supplementary Questions related to the main Question.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Karunayake, you raise your Supplementary
Question.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Thank you, Mr. Deputy Speaker. I would like to
ensure that there is decorum when you are in the Chair [Interruption.]
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! Hon.
Supplementary Question.

Member,

raised

a

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ස්තුතියි ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි. මම ඔබතුමාෙගන් අතුරු
පශ්න තුනක් අහන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඔබතුමා ලබා දුන්

you

I did raise a Supplementary Question. But, I also like
to ensure - [Interruption.]

පාර්ලිෙම්න්තුව
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නිෙයෝජ කථානායකතුමා

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(The Deputy Speaker)

(The Deputy Speaker)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා, පිළිතුරු ෙදන්න.

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)
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(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු මන්තීතුමා, කරුණාකර කථා පවත්වන්ෙන් නැතුව අතුරු
පශ්නය
අහන්න.
ඔබතුමා
ෙජ ෂ්ඨ
මන්තීවරෙයක්.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රීති සහ සම්පදායන්ට අනුකූලව අතුරු පශ්නය,
අතුරු පශ්නයක් ෙසේ අසන්න.

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එතුමා අසා ඇති පශ්නයට
මා පිළිතුරු දී අවසානයි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව අතුරු පශ්න තිෙබනවාද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ
පශ්නය?

කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම එය දන්න නිසා තමයි ඇල් වතුරත් නිවලා ෙබොන්න හදන
පුතයකු ෙලස ෙම් අහන්න හදන්ෙන්. නැත්නම් ෙම් අය
ඇවිස්ෙසනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම මම ෙම් පශ්නය ඇහුෙව් ගරු
අගාමාත තුමාෙගන්. එතුමා ලස්සනට උත්තර ෙදයි. ෙමොකද,
එතුමාත් දන්නවා, ගම්ෙපොළ ආසනෙය් තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද
කියලා.
දැන් මම අහන්ෙන් ෙමයයි. මුස්ලිම් පල්ලි කඩනවා. පන්සල්
කැෙඩනවා. හින්දු ෙකෝවිල් කඩලා තිෙබනවා. කිස්තියානි පල්ලි
කඩලා තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව ෙකොෙහොමද එවැනි කියා නැති කර
ෙගන ඉදිරියට කටයුතු කර ෙගන යන්ෙන්?

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

එම පශ්නයට පිළිතුරු දී අවසානයි කියලා ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමා කියනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම පළමුවැනි අතුරු
පශ්නය අහන ෙකොට තමයි මට බාධා කෙළේ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ගරුත්වය තියා ගන්න අවශ යි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඔබතුමාෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමොකක්ද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නැහැ, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පළමුවැනි අතුරු පශ්නයට ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා පිළිතුරු
දුන්නාද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා දුන්න පිළිතුරු අනුව මෙග්
පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ෙම් රට බහු ආගමික, බහු ජාතික රටක් බවට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. ඒක පිළිගන්න නිසා, අපි ඒ සියලු ෙදනාට රැකවරණය
දිය යුතුයි. එෙහම රැකවරණය ෙදනවා නම් ඔබතුමන්ලාෙග්
ආණ්ඩුෙව් පරම යුතුකම වන්ෙන් පශ්න ඇති ෙනොවීමට ශී ලාංකික
අනන තාවක් ඇති කිරීමයි. අද අපට ෙපෙනනවා මුස්ලිම් පල්ලි
කඩනවා. දැන් ඒකට අස්වර් මන්තීතුමා,-

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

ආණ්ඩුව ඒ සඳහා අවශ කරන කටයුතු, කියා මාර්ග අරෙගන
තිෙබනවා. ඒ වාෙග් පැමිණිලි ලැබුණු වහාම කියාත්මක ෙවනවා.
පවණතාවක් හැටියට එෙහම ෙදයක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ; සිද්ධ
ෙවලා නැහැ. කලාතුරකින් තැනක යම් කිසි පිරිසක් යම් යම්
ෙද්වල් සිදු කරනවා. ඒවා ඒ අවස්ථාවලදී මැඩ පවත්වනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදෙවනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ඔබතුමාෙග් පිළිතුර තුළින් අපට ෙපෙනනවා යම්
විධිෙය් පශ්න තිෙබන බව. ඒවා ඇති ෙනොවන ආකාරයට කටයුතු
කරන්නට ඕනෑ බවත් ඔබතුමා කිව්වා. නමුත් ෙම් ගරු සභාෙව්
මුස්ලිම් මන්තීවරුන් අගමැතිතුමාට ඉතාමත් උග පශ්නයක්
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. මම දන්නවා අගමැතිතුමා ඉතාමත්ම
ඕනෑකමින් ඒ පශ්නය විසඳන්න හදන බව. අෙනක් ආගම්වලිනුත්
එවැනිම පශ්න ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමා එවැනි පශ්න
"නැහැ" කියලා කියනවා. එෙහම නම් ඇයි ෙම් මන්තීවරුන්
ෙමවැනි පශ්නයක් ඇති කරන්නට හදන්ෙන්?

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

අපට ෙමෙතක් බරපතළ සිදුවීම් වාර්තා ෙවලා නැහැ. සිදුවීම්
එකක්, ෙදකක් වාර්තා ෙවලා තිබුණා. ඒවා සම්බන්ධව අපි කටයුතු
කළා. ඒවා නවත්වන්නට අපි නීත නුකූලව කටයුතු කරලා
තිෙබනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මාෙග් තුන්ෙවනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, මම විශ්වාස කරනවා,
ඔබතුමා ශී ලංකාෙව් තමයි වාසය කරන්ෙන් කියලා. LLRC
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Report එෙක් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා, ඉංගීසි භාෂාෙවන් කියනවා
නම්, "religious intolerance" කියලා. ඒ ගැනම තමයි
ඔබතුමන්ලාෙග් ඇමතිවරුන් ජිනීවාවලට ගියාමත් කථා කෙළේ. ෙම්
වාෙග් පශ්න ෙමොකුත් නැත්නම්, ෙම්වා පිළිඅරෙගන නිකරුෙණ්
පශ්න ඇති කරලා තිෙබන්ෙන් ඇයි?
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කඹුරුපිටිය පා.ෙල්. බල පෙද්ශෙය් කුඹුරු ඉඩම් :
අනවසර ෙගොඩ කිරීම්
கம்
ப்பிட் ய பிரேதச ெசயலாளர் பிாி
வயற்காணிகள் : அ மதியற்ற மீட்

PADDY LANDS IN KAMBURUPITIYA DS DIVISION:
UNAUTHORIZED FILLING

3526/'13

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

4. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය LLRC Report
එකට සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒ සඳහා ෙවනම පශ්නයක් ඉදිරිපත්
කරන්න, උත්තර ෙදන්නම්. පශ්න වැලක් අහනවා ෙන්. පශ්න
පත්තරයක් ෙන්, ඔබතුමා. [බාධා කිරීමක්]

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

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

(i)

කඹුරුපිටිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය තුළ
කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කරනු ලබන බවට ජනතාව
ෙචෝදනා කරන බව දන්ෙන්ද;

(ii)

2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා එම පාෙද්ශීය
ෙල්කම් බල පෙද්ශය තුළ අනවසරෙයන් ෙගොඩ
කර ඇති කුඹුරු ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද;

(iii)

එම අනවසර ෙගොඩ කිරීම්වලට අදාළව පැමිණිලි
ලැබී තිෙබ්ද;

(iv)

එෙසේ නම්, ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(v)

එම පැමිණිලි සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ පවත්වා
නීත නුකූලව කටයුතු කර තිෙබ්ද;

(vi)

ඒ අනුව ෙගන ඇති කියා මාර්ග කවෙර්ද;

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)

සුද්දාෙග් කාලෙය් ෙබෞද්ධ කාන්තාවකෙග් දරුවකු අරෙගන
ෙහල්ල අල්ලලා කිව්වා, ආගම ෙවනස් කරන්න ඕනෑ කියලා. ඇය
කිව්වා, "බැහැ" කියලා. අෙප් ඉතිහාසෙය් එය සඳහන්ව තිෙබනවා.
කවුරුන් වුවත් හරියාකාරව ආගම අදහනවා නම් ෙල්සිෙයන්
ෙවනස් කරන්න බැහැ.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(ආ)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(i)

2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා කඹුරුපිටිය
පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය තුළ කුඹුරු ඉඩම්
ෙගොඩ කිරීමට නීත නුකූල අවසරය ලබා ෙගන
තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ෙගොඩ කිරීම සඳහා අවසර ලබා දී ඇති
කුඹුරු ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද;

(iii)

එම කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කිරීමට අවස්ථාව ලබා
දීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු අගමැතිතුමා උත්තර දුන්නු විධියට උත්තර දුන්නා නම්
හරි ෙන්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 3-3448/'13-(1), ගරු පී. හැරිසන් මහතා.

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(The Hon. P. Harrison)

(அ) (i)

கம்
ப்பிட் ய பிரேதச ெசயலாளர் ஆ ைகப்
பிாிவில் வயற்காணிகள் மீட்கப்ப வதாக மக்கள்
குற்றம் சாட் கின்றனர் என்பைத அறிவாரா;

(ii)

2 0 05ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் இ வைர
இப்பிரேதச
ெசயலாளர்
ஆ ைகப்
பிரேதசத்தி ள் அ மதியின்றி மீட்கப்பட் ள்ள
வயற்காணிகளின் அள யா ;

(iii)

ேமற்ப அ மதியற்ற காணி மீட் ெதாடர்பாக
ைறப்பா கள் கிைடத் ள்ளனவா;

(iv)

அவ்வாறாயின்,
கிைடத் ள்ள
ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;

(v)

ேமற்ப
ைறப்பா கள்
ெதாடர்பாக
விசாரைணகைள நடாத்தி சட்ட நடவ க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா;

(vi)

இதன்ப
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள
நடவ க்ைககள் யாைவ;

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

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 නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය සඳහා උතුරු
මැද පළාෙත් පළාත් අධ ාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙතොරතුරු
රාශියක් ලබා ගත යුතුව තිෙබනවා. තවම ඒ ෙතොරතුරු ලැබිලා
නැහැ. එම නිසා ෙමම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා අධ ාපන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා සති තුනක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ
மற்ெறா
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

தினத்திற்

சமர்ப்பிக்கக்

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා]

(ஆ) (i)

2 0 0 5ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் இ வைர
கம்
ப்பிட் ய பிரேதச ெசயலாளர் ஆ ைகப்
பிரேதசத்தி ள் வயற்காணிகைள மீட்பதற்கு
சட்ட ர்வமாக அ மதி ெபறப்பட் ள்ளதா;

(ii)

அவ்வாறாயின்,
மீட்பதற்கு
வழங்கப்பட் ள்ள காணிகளின் அள

அ
யா ;

(iii)

ேமற்ப வயற்காணிகைள மீட்பதற்கு அ மதி
வழங்கப்ப வதற்கான காரணங்கள் யாைவ;

556

மதி

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

තවද, එක් ඉඩම් ෙගොඩ කිරීමක් සම්බන්ධෙයන්
පැමිණිලිකරු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද
පැමිණිල්ලට අදාළ නීතිමය කටයුතු කිරීමට ෙපර
විත්තිකරු විසින් ෙගොඩ කරන ලද ඉඩෙමහි පස්
ඉවත් කර ෙගන ඇත.

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Economic Development:
(a)

(b)

(c)

Will he inform this House (i) whether he is aware that the public is
levelling allegations to the effect that paddy
lands in the Kamburupitiya Divisional
Secretary's Division are being filled;
(ii) the extent of paddy land that has been filled
without authorization in the aforesaid
Divisional Secretary's Division from 2005
up to now;
(iii) whether complaints have been received
against the aforesaid unauthorized land
fillings;
(iv) if so, of the number of such complaints
received;
(v) whether lawful action has been taken after
carrying out investigations regarding such
complaints; and
(vi) the action that has been taken accordingly?
Will he state (i) whether legal authorization has been
obtained to fill paddy lands in the
Kamburupitiya Divisional Secretary's
Division from the year 2005 to date;
(ii) if so, the extent of paddy lands for which
authorization has been granted for filling;
and
(iii) the reasons for granting the opportunity to
fill the aforesaid paddy lands?
If not, why?

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා (විෙශේෂ ව ාපෘති අමාත
සහ ආර්ථික සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත තුමා)

රූඩ් 02 පර්චස් 02කි.
ඔව්.
පැමිණිලි 06යි.
ඔව්.
ලැබී ඇති පැමිණිලිවලින් පැමිණිලි 05ක්
සම්බන්ධෙයන් නඩු පවරා වැළැක්වීෙම් නිෙයෝග
04ක් ලබා ෙගන ඇත. ඉහත පැමිණිලි 05න් එක්
පැමිණිල්ලක් පාෙද්ශීය සභාෙව් ගැසට් කරන ලද
පාරක් වන බැවින් එම පැමිණිල්ලට අදාළ
වැළැක්වීෙම් නිෙයෝගය නිෂ්පභ වී ඇත.

(ආ)

(i)

නැත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, විෙශේෂ ව ාපෘති
අමාත තුමාට මෙග් ෙගෞරවයත් ස්තුතියත් පුද කරන්න කැමැතියි.
එතුමාට අමාත ාංශ ෙදකක කටයුතු පැවරී තිෙබනවා. ෙම්
සම්බන්ධෙයන් අහන හැම පශ්නයකටම ඉතා වග කීෙමන් අංග
සම්පූර්ණ පිළිතුරක් ලබා දීම පිළිබඳව එතුමාට මෙග් ස්තුතිය පුද
කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම් සිද්ධ වුණත්
පැමිණිලි කිරීමක් සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, නිලධාරින්ට එය
දකින්න ලැෙබනවා. එවැනි අවස්ථාවලදී නිලධාරින්ට කියා කිරීෙම්
හැකියාව සහ බලය තිෙබනවාද? එෙහම කියාත්මක ෙවනවාද?

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග් අනවසර ෙගොඩ කිරීම් සිදු වන බව
ජනතාවට දැන ගන්න තිෙබනවා නම් ෙපොලීසියටත් පැමිණිලි
කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ෙගොවිජන ෙසේවා නිලධාරිවරුන්ට,
ෙගොවිජන ෙසේවා මධ ස්ථානයට, කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන
සහකාරවරුන්ට දැනුම් ෙදන්න පුළුවන්. ඊට පසු අදාළ නීතිමය
කටයුතු කියාත්මක ෙවනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා පළමු වන අතුරු
පශ්නෙයන් ඇහුෙව් පැමිණිල්ලක් කිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි.
කවුරුවත් පැමිණිල්ලක් කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, කුඹුරු ඉඩම්
ෙගොඩ කිරීම් සිද්ධ ෙවනවා. එවැනි අවස්ථාවකදී ගන්නා කියා
මාර්ගය ෙමොකක්ද?

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன - விேசட க த்திட்டங்கள்
அைமச்ச ம் ெபா ளாதார அபிவி த்தி பிரதி அைமச்ச ம்)

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(The Hon. S.M. Chandrasena - Minister of Special Projects
and Deputy Minister of Economic Development)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

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

(i)

කඹුරුපිටිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය තුළ
කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම් පිළිබඳව පැමිණිලි ලැබී
ඇත.

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සම්බන්ධව පැමිණිල්ලක් තිෙබන්න ඕනෑ.
ගාම නිලධාරි වසමකට එක් අෙයකු ගණෙන් කෘෂිකර්ම
පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරින් සිටිනවා. ඔවුන්ෙග්
වගකීම තමයි තමන්ෙග් කලාපය තුළ, ෙකොට්ඨාසය තුළ ඒ වාෙග්
අනවසර ෙගොඩ කිරීම් කරනවා නම් ඊට අදාළ නීතිමය කටයුතු
කිරීම.
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. මා කියන්ෙන් සියලුම කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන
සහකාරවරුන් ගැන ෙනොෙවයි. ඇතැම් තැනක එම නිලධාරියකු
සහ ඉඩම් හිමියා එකතු ෙවලා එවැනි ෙදයක් කෙළොත්, ඒ
සම්බන්ධෙයන් මහජනතාවෙගන් පැමිණිල්ලක් ආෙව් නැත්නම් ඊ
ළඟට සිද්ධ වන ෙද් ෙමොකක්ද?

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

ඔව්. මාතර ඉඩම්වලත් වාණිජ වටිනාකමක් තිෙබනවා. දැන්
ෙහොඳටම දියුණු ෙවලා. අධිෙව්ගී මාර්ග හැදිලා. හම්බන්ෙතොට
පැත්තට ෙවන්න ගුවන් ෙතොටු ෙපොළවල් තිෙබනවා. විශාල
දියුණුවක් ඇති ෙවලා තිෙබන නිසා ඉඩම්වල වටිනාකම වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

එෙහම ෙදයක් වුණාම අනිවාර්යෙයන්ම මහජන පැමිණිල්ලක්
එනවා ෙන්. මහජන නිෙයෝජිතෙයොත් සිටිනවා. පැමිණිල්ලක්
එන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග් එකතු ෙවලා නීති විෙරෝධී වැඩ කරන ෙකොට
සාමාන ෙයන් එෙහම පැමිණිල්ලක් එන්ෙන් නැතුව තිෙයන්ෙන්
නැහැ. අල්ලපු ෙගදර එක්ෙකනා හරි කියනවා.

නීති විද ාල පෙව්ශ විභාගය : විස්තර

சட்டக் கல்

ாிப் பிரேவசப் பாீட்ைச : விபரம்

LAW COLLEGE ENTRANCE EXAMINATION : DETAILS
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5. ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

අධිකරණ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

(i)

වර්ෂ 2006 සිට 2011 දක්වා කාලය තුළ නීති
විද ාල පෙව්ශ විභාගයට එක් එක් මාධ අනුව
ෙපනී සිටි ශිෂ සංඛ ාව වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;

(ii)

ඉහත එක් එක් වර්ෂෙය්දී එම විභාගය සමත්
සිසුන්ෙග් පතිශතය එක් එක් මාධ අනුව, ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iii)

නීති විද ාල පෙව්ශ විභාගෙය් පශ්න පත
යතුරුලියනය කරනු ලබන්ෙන් කවෙරකු විසින්ද;

(iv)

එය සිදු කරනු ලබන ස්ථානය කවෙර්ද;

(v)

නීති විද ාල පෙව්ශ විභාගෙය් පශ්න පතවල
ෙසෝදුපත් පරීක්ෂා කරනු ලබන අය කවුරුන්ද;

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම අහන්ෙන් එවැනි ෙදයක්
සම්බන්ධව පියවර ගන්න පැමිණිල්ලක් එන්නම ඕනෑ ද කියන
එකයි. යම් කිසි විධියකින් ඇතැම් කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන
සහකාරවරෙයකුෙග් අනුදැනුම මත ෙමෙහම ෙදයක් සිදු ෙවලා එය
ඔප්පු වුෙණොත් ෙම් නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් යම් කියාමාර්ගයක්
ගන්නවාද?

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් වැඩ තහනම් කරලා අපි ඒ ෙගොල්ලන්ට
විරුද්ධවත් නීත නුකූලව කටයුතු කරනවා. රාජකාරි පැහැර
හැරිෙයොත් නැවත ඒ ෙගොල්ලන්ට රාජකාරිෙය් නිරත ෙවන්න
බැහැ. රාජකාරි පැහැර හැරීම සම්බන්ධෙයන් ඒ අයට විරුද්ධව
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පැත්ෙතන් විනයානුකූලව කටයුතු කරනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ෙම් කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම වියළි කලාපයට
වඩා ෙතත් කලාපය තුළ වැඩියි. ඒකට ෙහේතුව සමහර විට ෙතත්
කලාපෙය් ඉඩම්වල තිෙබන වටිනාකම වැඩි වීම ෙහෝ ඉඩම්වල
තිෙබන ඉල්ලුම වැඩි වීම ෙවන්න ඇති. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ
තත්ත්වය අමාත ාංශයක් විධියට ඔබතුමන්ලා හඳුනා ෙගන ෙතත්
කලාපය තුළ තිෙබන කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කිරීෙම් අවදානම අඩු
කිරීම සඳහා ගන්නා කියාමාර්ගය ෙමොකක්ද?

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) 2011 වර්ෂෙය් පැවති නීති විද ාල පෙව්ශ විභාගෙය්
පතිඵල ෙල්ඛනෙය් අයදුම්කරුවන්ෙග් සම්පූර්ණ නම,
ලිපිනය, ස්තී/පුරුෂභාවය, ෙපනී සිටි මාධ වැනි මූලික
කරුණු දක්වා තිබුෙණ්ද යන්න එතුමා සඳහන්
කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
நீதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

2006 தல் 2011ஆம் ஆண் வைர இலங்ைகச்
சட்டக் கல் ாி பிரேவசப் பாீட்ைசக்கு ஒவ்
ெவா
ெமாழி
லத்திற்கும் ஏற்ப ேதாற்றிய
மாணவர்களின்
எண்ணிக்ைக
வ டாந்தம்
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
ஒவ்ெவா
வ டத்தி ம் ேமற்ப
பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்த மாணவர்களின்
சத தம் ஒவ்ெவா ெமாழி
லத்திற்கும் ஏற்ப
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iii)

சட்டக் கல் ாிப் பிரேவசப் பாீட்ைசயின்
வினாத்தாள்கைளச் தட்டச்சு ெசய்வ யாெரன்ப
ைத ம்;

(iv)

அ
எவ்விடத்தில்
ெதன்பைத ம்;

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ගරු මන්තීතුමනි, මරදන්කඩවල පැත්ෙත් ඉඩම් ෙගොඩ
කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒවාෙය් වාණිජ වටිනාකම අඩුයි.
ෙකොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, නුවර වාෙග් පෙද්ශවල වාණිජ
වටිනාකම වැඩියි. නාගරික පෙද්ශවල තමයි-

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මාතර ඉඩම්වල වටිනාකම වැඩියි.

நைடெப கின்ற

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහතා]

(v)

(ii)

சட்டக் கல் ாி பிரேவசப் பாீட்ைசயின் வினாத்
தாள்கைளச் சரைவ பார்ப்பவர் யாெரன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) 2011ஆம் ஆண் நடந்த சட்டக் கல் ாி பிரேவசப்
பாீட்ைசயின் ெப ேபற் அட்டவைணயில் விண்ணப்
பதாாிகளின்
ப் ெபயர். கவாி, பால், ேதாற்றிய
ெமாழி லம் ேபான்ற அ ப்பைட விடயங்கள்
குறிப்பிடப்பட்
ந்ததா
என்பைத
அவர்
குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

Year

Sinhala

Tamil

English

2006

3.01

0.32

1.60

2007

3.78

2.22

7.69

2008

2.86

7.65

9.83

2009

2.96

4.34

8.26

2010

2.97

4.08

9.63

2011

2.41

12.0

14.83

asked the Minister of Justice:
(a)
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(iii)

Officers to whom such duties were
entrusted by the Confidential Branch of the
Department of Examinations, Sri Lanka.

(iv)

At the Confidential Branch of the
Department of Examinations, Sri Lanka.

(v)

Officers to whom such duties were
entrusted by the Confidential Branch of the
Department of Examinations, Sri Lanka.

Will he inform this House (i)

(ii)

separately, the number of students who sat
for the Law College Entrance Examination
annually and on each medium from the year
2006 to 2011;
separately, the percentage of students on
each medium who got through the aforesaid
examination in each of the above years;

(b)

the persons who undertake the typewriting
of the examination papers of the Law
College Entrance Examination;

Basic information was mentioned in the result
sheet.

(c)

Does not arise.

(iv)

the place where it is carried out; and

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

(v)

the persons who undertake the proofreading
of the examination papers of the Law
College Entrance Examination?

(iii)

(b)

Will he state whether the basic information such as
the full name, address, sex and the medium of the
candidates were indicated in the result sheet of the
Law College Entrance Examination conducted in
the year 2011?

(c)

If not, why?

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා (අධිකරණ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, 2013 වසෙර් Law College
Entrance Examination එකට දහදාහක් ෙපනී සිටියා. නමුත්,
ෙතෝරා ගත්ෙත් 177 ෙදනායි. සාමාන ෙයන් හැම වසෙර්ම 288
ෙදනකු ඇතුළත් කර ගන්නවා. නමුත් ගිය වසෙර් වුණු සිදුවීමක්
ෙහේතුෙවන් ෙම් වසෙර් ෙතෝරා ගත්ෙත් 177 ෙදනායි. According
to the Student Guidebook, the cut-off mark is 40 per cent.
But, this time you raised the bar to 66 per cent to make it 177
admissions. What is the reason? Out of 10,000 applicants
who sat for the Entrance Examination, you had provision
only for 177 students. That is an unacceptable number.

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நீதி அைமச்சர்)

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice)

Hon. Deputy Speaker, the Answer is as follows:
(a)

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

(i)

Year

Sinhala

Tamil

English

2006

7833

624

497

2007

6019

405

325

2008

6223

379

356

2009

7106

529

351

2010

6227

563

301

2011

5511

606

236

The Hon. Member’s Supplementary Question has
been answered previously also by me when it was posed
by the JVP and the Hon. Leader of the Opposition. The
basic problem confronted by the Council of Legal
Education is that during the past two years, because of
certain anomalous disproportion between ethnic
communities, there had been a serious struggle and
objection to rectify that situation. Various requests were
made; several delegations came and met us even at the
Ministry. Then, the Head of the Council of Legal
Education, the Chief Justice, also met with some of them.
So, in order to rectify the previous anomaly, we had to
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admit double the number of students in the previous year.
Therefore, we are now confronted with a difficult
situation at the Law College because there is not enough
room to conduct lectures. There are two batches who have
to have lecture rooms. Because of that difficulty and also
in order to - [Interruption.] We have to have two sessions.
- [Interruption.]
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

The Question has been answered.
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ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி)

யாணி விேஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නය මා
අහනවා.
ෙම් වන විට ෙදමළ සහ සිංහල ළමයින්ට නීති විද ාලෙය්
සියලු විභාගවලට ඉංගීසි මාධ ෙයන් ෙපනී සිටිය යුතු යැයි රීතියක්
පනවලා තිෙබනවා. ෙම්ක සිංහල සහ දවිඩ භාෂාව නිෙයෝජනය
කරන ළමයින්ට අසාධාරණයක් වනවා. ඔබතුමා ෙමය
සාධාරණීකරණය කරන්න ගන්නා කියා මාර්ග ෙමොනවාද?

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය ගරු
අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා අසනවා ඇති.

(The Hon. Rauff Hakeem)
පශ්න පතවලට ඕනෑම භාෂාවකින් උත්තර ලියන්න පුළුවන්
කියන කාරණය පිළිබඳව ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ෙද්ශන
පැවැත්වීෙම් කියාවලිය තමයි-

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, 1900 අංක 2 දරන
සංස්ථාගත නීති අධ ාපන සභා ආඥාපනත යටෙත් රීති පනවා
ගැසට් කිරීමකින් ෙතොරව ෙමෙහම කටයුතු කරන්න බැහැ. නමුත්
විවෘත විශ්වවිද ාලෙය් උපාධිධාරින්, නීති පෙව්ශ විභාගෙය්
අයදුම්කරුවන්, විෙද්ශ විශ්වවිද ාලවල LLB උපාධිධාරින් - LLB
උපාධියක් තිබුණත්- වයස අවුරුදු 30ට වැඩියි කියන පදනම මත
දැන් නීති විද ාලයට බඳවා ගැනීම කරන්ෙන් නැහැ. ෙමෙහම
ගැසට් කිරීමකින් ෙතොරව රීති පනවා හිතුවක්කාරව කටයුතු කරන
නීති විද ාලෙය් විදුහල්පති ආචාර්ය ජයතිස්ස ෙකොස්තාට එෙරහිව
ආඥා පනෙත් 7ඒ වගන්තිය යටෙත් ඔබතුමා ගන්නා පියවර
ෙමොනවාද?

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)
ඇමතිතුමා, පශ්න පතය ෙදන්ෙන් ඉංගීසි භාෂාෙවන් විතරයි.

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

ෙමෙහමයි. පශ්න පතය කියවා ෙත්රුම් ගැනීමට පවා ඉංගීසි
දැනුම නැත්නම් -

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙමොකක්ද, ඒ කථාව?

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

(The Deputy Speaker)

නීති විද ාලයට සිසුන් බඳවා ගැනීෙම් පතිපත්ති පිළිබඳ
ෙරගුලාසි දැනට හදාෙගන යනවා. මෙග් දැනුෙම් හැටියට
විෙශේෂෙයන්ම උපාධිධාරින් පිළිබඳව තිෙබන ෙම් වයස් සීමාව
පිළිබඳ ස්ථීර තීන්දුවකට නීති අධ ාපන ෙකොමිසම තවමත්
ඇවිල්ලා නැහැ. එබැවින් ඒ තීරණය ආවාට පස්ෙසේ, ඒ පිළිබඳ
ෙරගුලාසි අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් තුන්වන අතුරු පශ්නය
ෙනොෙවයි, ෙදෙවනි අතුරු පශ්නෙය් පැහැදිලි කර ගැනීමක්.
ඔබතුමා කියන විධියට-

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පැහැදිලි කර ගැනීම් නැහැ ගරු මන්තීතුමා, කාලය පමාණවත්
නැති නිසා. තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඇමතිතුමා දන්ෙන් නැහැ, ෙම් කාරණය.

කරුණාකර ඇමතිතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාව ලබා
ෙදන්න. ෙමතැන විවාදයක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

ෙම්ක ඇමතිතුමා ගත්ත තීරණයක් ෙනොෙවයි.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)
ඔබතුමාෙන් වග කියන්න ඕනෑ.

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

නැහැ. ෙම් තීරණය අරෙගන තිෙබන්ෙන් නීති අධ ාපන
ෙකොමිසම. ෙම් නීති අධ ාපන ෙකොමිසම හැම කරුණක්ම සලකා
බලා අයුක්තියක් ෙනොවන ෙසේ කියා කළ යුතුයි කියන ආකාරයට
තමයි කටයුතු කරන්ෙන්.
අනික් කාරණය ෙමයයි. වෘත්තීය සුදුසුකම් පිළිබඳව යම්
මට්ටමක් තියා ගන්න ඕනෑ කියන පදනමින් තමයි - [බාධා
කිරීමක්] නැහැ, නැහැ, එෙහම ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] ඉංගීසි

පාර්ලිෙම්න්තුව

563

564

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

[ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා]

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

විතරක් ෙනොෙවයි. ඉංගීසි දැනුම අවම මට්ටමකින්වත් තිබිය යුතුයි
කියන අදහසින් තමයි ෙම් තීරණයට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.

(The Hon. Rauff Hakeem)

එතුමියට නැවත වාරයක් පශ්නය අහන්න කියන්න.

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(மாண் மிகு (தி மதி)

(The Hon. Ajith P. Perera)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ඒක ෙනොෙවයි මම අහන අතුරු පශ්නය.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා, ඔබතුමා ඔබතුමාෙග් අතුරු
පශ්නය ඇහුවා. ගරු ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමිය අතුරු පශ්නය
අහලා තිෙබන්ෙන්. ඇමතිතුමාට එයට පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාව
ෙදන්න.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

සිකුරාදා ෙම් පිළිබඳ සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත්
කරනවා.

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

ඒ පශ්නෙයන් හට ගන්නා පශ්නයක් මට තිෙබනවා. සිංහල,
ෙදමළ මාධ වලින් පිළිතුරු ලිවීම පවා අපි තහනම් කර
තිෙබනවාය කියන එක ෙන් ඔය පශ්නෙයන් හැෙඟන්ෙන්. එෙහම
ෙනොෙවයි. එෙහම නැහැ. ඕනෑම භාෂාවකින් උත්තර ලියන්න
පුළුවන්. උත්තර ඕනෑ භාෂාවකින් ලියන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්]
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

(The Deputy Speaker)

ඔබතුමා ඒ ආකාරයට කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත්
කරන්න. Order, Please! ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරු දුන්නාද?

කරුණාකර ඇමතිතුමාට උත්තර ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න.

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(The Hon. Rauff Hakeem)

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)
නැහැ, නැහැ. ෙම් පිළිබඳව - [බාධා කිරීම්] I am answering
her.

විකමසිංහ

මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඇහුෙව් ෙමයයි. සිංහල, ෙදමළ
මාධ ෙයන් අධ ාපනය ලබන සියලුම ශිෂ යන්ට ඉංගීසි
මාධ ෙයන් විභාගයට ෙපනී සිටීම අනිවාර්යය කරලා තිෙබනවා.
ෙම්ක අසාධාරණයක්. ෙම් අසාධාරණය නිවැරදි කරන්න ගන්නා
පියවර ෙමොනවාද?

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

ගරු රනිල්
නායකතුමා)

யாணி விேஜவிக்கிரம)

මහතා

(විරුද්ධ

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

පාර්ශ්වෙය්
தல்வர்)

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

I support what the Hon. Member has said. When there
is a Question, there must be an Answer specific to that
Question.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

ඕනෑම භාෂාවකින් උත්තර ලිවීමට කිසිම බාධාවක් නැහැ.
නමුත් පශ්න පතය සපයන්ෙන් එක මාධ යකින් විතරයි. ඒකයි
පශ්නය. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පිළිතුරු දුන්නාද?

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

කලින් එෙහම තිබුණා. භාෂා තුෙනන්ම පිළිතුරු ලියන්න
පුළුවන්කම තිබුණා.

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

That is right.
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)
අතුරු පශ්නයක් අහනවා නම් ඊට අදාළ පිළිතුර ෙදන්න ඕනෑ.
මෙග් මිත ඇමතිතුමා ඒ අදාළ පිළිතුර දීලා නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඒ ගැන දන්ෙන් නැහැ.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)
සම්බන්ධයක් නැහැ. ''ෙකොෙහේද යන්ෙන් මල්ෙල් ෙපොල්.''

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

කලින් එෙහම තිබුණා. භාෂා තුෙනන්ම පිළිතුරු ලියන්න
පුළුවන්කම තිබුණා. දැන් ඒක අෙහෝසි කරලා තිෙබනවා. ඒක
ඇත්තයි.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

දන්ෙන් නැත්නම් ඇමතිතුමා අස් ෙවන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

ඒක තමයි කියන්ෙන්. අඩුම වශෙයන් ඉංගීසි භාෂාෙවන් ෙදන
පශ්න පතය ෙත්රුම් ගන්න බැරි නම් -
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

එෙහම කරන්න බැහැ, ඇමතිතුමා නීතියක් තිෙබනවා ෙන්. ඒ
සඳහා නීති පනවන්න ඕනෑ; ගැසට් කරන්න ඕනෑ.

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම මන්තීවරුන් එක්ක
ෙපෞද්ගලිකව ගැටුමක් ඇති කර ගන්න කැමැත්තක් නැහැ. නමුත්
නීති විද ාලයට ඇතුළත් කිරීෙම් විභාගය සඳහා ටියුෂන් පන්ති
කරන මිනිස්සු ෙම් පිළිබඳව කලබල ෙවනවා. [බාධා කිරීම්]
ෙම්කයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් පිළිබඳව නිකම් අවශ නැතිව
ආෙව්ග ෙවන්න එපා. [බාධා කිරීම්]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

566

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා
සුබ සාධන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு லான் ெபேரரா - ெவளிநாட்
ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர்)

ேவைலவாய்ப்

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment
Promotion and Welfare)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නයට පිළිතුරු දීම
සඳහා සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ශී ලංකා ගණකාධිකාරි ෙසේවයට බඳවා ගැනීම :
තරග විභාගය
இலங்ைக கணக்காளர் ேசைவக்கு ஆட்ேசர்ப் :
ேபாட் ப் பாீட்ைச

RECRUITMENT TO SRI LANKA ACCOUNTANTS' SERVICE :
COMPETITIVE EXAMINATION

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඒක ෙනොෙවයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

අවශ නැති ආෙව්ගශීලී කථා අපට ඕනෑ නැහැ. ෙම් වෘත්තිය[බාධා කිරීම්]
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(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

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

(i)

ශී ලංකා ගණකාධිකාරි ෙසේවෙය් III වැනි
පන්තියට බඳවා ගැනීෙම් තරග විභාගය පවත්වා,
2013 මැයි මස 03 වැනි දින එහි පතිඵල නිකුත්
කළ බවත්;

(ii)

එකී විභාගෙය් පතිඵල මත සම්මුඛ පරීක්ෂණ
පැවැත්වූ බවත්;

(iii)

විභාගය සමත් නමුත්, සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා
කැඳවීම් ෙනොලැබූ පිරිසක් ඉතිරි වී ඇති බවත්;

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඒක ෙනොෙවයි පශ්නය. අහන පශ්නයට උත්තර ෙදන්න.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි, කරුණාකර ඇමතිතුමා
පිළිතුරු ෙදන ෙකොට බාධා කරන්න එපා. ඔබතුමා වාඩිෙවන්න.

(iv)

ඔවුන්ෙග් පතිඵල සටහෙනහි ඔවුන් ලැබූ
කුසලතාව සටහන් කර දන්වා යවා ෙනොමැති
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)
(i) ශී ලංකා ගණකාධිකාරි ෙසේවෙය් III වැනි
පන්තිෙය් පවතින පුරප්පාඩු සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(ii)

උක්ත විභාගෙය් පතිඵල මත පවත්වනු ලැබූ
සම්මුඛ පරීක්ෂණෙයන් ෙතෝරාගනු ලැබූ සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(iii)

තවදුරටත් පිරවිය යුතු පුරප්පාඩු සංඛ ාවක් ඉතිරිව
තිෙබ්ද;

(iv)

එෙසේ නම්, එම සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(v)

එම පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා ඉහත විභාගෙයන්
සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරන ලද පුද්ගලයන් බඳවා
ගත හැකි බව පිළිගන්ෙන්ද;

(vi)

එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගත හැකි කියා මාර්ග
කවෙර්ද;

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)
මම දීලා තිෙබන පිළිතුර ඉතාම පැහැදිලියි. ඒ වාෙග්ම දැන් මම
කියලා තිෙබනවා ෙම් ෙරගුලාසි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කරන්න ඉතාම ශීඝෙයන් කටයුතු කරන බව.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
පශ්න අංක 6-3689/'13-(1), ගරු අනුර දිසානායක මහතා.

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා.

(அ) (i)

இலங்ைக கணக்காளர் ேசைவயின் வகுப் III
இற்கு ஆட்ேசர்ப்பதற்கான ேபாட் ப் பாீட்ைச
நடத்தப்பட் 2013 ேம மாதம் 03 ஆம் திகதி
ெப ேப கள் ெவளியிடப்பட்டன என்பைத ம்;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(iv)

if so, the number of such vacancies;

(v)

whether he admits that persons who
qualified at that examination could be
recruited to fill those vacancies; and if so,
the possible measures to be taken in that
respect?

(ii)

ேமற்ப
பாீட்ைசப் ெப ேப களின் அ ப்
பைடயில் ேநர் கப் பாீட்ைச நடத்தப்பட்ட
ெதன்பைத ம்;

(iii)

பாீட்ைசயில்
சித்தியைடந் ள்ளேபாதி ம்,
ேநர் கப்பாீட்ைசக்கு அைழக்கப்படாத சிலர்
எஞ்சி ள்ளார்கள் என்பைத ம்;

(c)

இவர்களின் ெப ேப அட்ைடகளில் இவர்கள்
ெபற் ள்ள
திறைமகள்
குறிப்பிடப்பட்
அ ப்பப் படவில்ைல என்பைத ம்

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

(iv)

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

இலங்ைக கணக்காளர் ேசைவயின் வகுப் III
இல்
காணப்ப கின்ற
ெவற்றிடங்களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வள என்பைத ம்;
ேமற்ப
பாீட்ைசப் ெப ேப களின் அ ப்
பைடயில் நடத்தப்பட்ட ேநர் கப்பாீட்ைசயின்
லம்
ெதாி
ெசய்யப்பட்டவர்களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வள என்பைத ம்;

(ii)

(iii)

ேம ம் நிரப்ப ேவண்
ள்ள ெவற்றிடங்கள்
எஞ்சி ள்ளனவா என்பைத ம்;

(iv)

ஆெமனில், அந்த
என்பைத ம்;

(v)

ேமற்ப
ெவற்றிடங்கைள நிரப் ம்ெபா ட்
குறித்த பாீட்ைசயில் தைகைம ெபற் ள்ள
வர்கைள ஆட்ேசர்க்கலாம் என்பைத ஏற் க்
ெகாள்வாரா என்பைத ம்;

(vi)

ஆெமனில் அதற்காக ேமற்ெகாள்ள
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்

எண்ணிக்ைக

If not, why?

(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 නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම ඒ පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.
(අ)

(i)

2013.05.02 දින පතිඵල නිකුත් කර ඇත.

(ii)

විභාගෙය් පතිඵල මත රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාෙව් අනුමැතිය පරිදි සම්මුඛ පරීක්ෂණ
පවත්වන ලදී.

(iii)

ෙමය බඳවා ගැනීෙම් තරග විභාගයකි. අවම
වශෙයන් එක විභාගයකට ලකුණු 40ක්වත් ලබා
ෙගන සිටින අයදුම්කරුවන්ෙගන් පවතින
පුරප්පාඩු ගණන අනුව රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාව විසින් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවිය යුතු
සංඛ ාව තීරණය කරන ලදී. පුරප්පාඩු ගණන
අනුව සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවන අවම ලකුණු
මට්ටම තීරණය ෙව්.

(iv)

විභාග ෙකොමසාරිස් ජනරාල් විසින් විභාගෙය්දී එක්
එක් විෂයයන් සඳහා අෙප්ක්ෂකයින් ලබා ගත්
ලකුණු පමාණය සඳහන් කළ පතිඵල ෙල්ඛන
අෙප්ක්ෂකයින් ෙවත නිකුත් කර ඇත.

(i)

2011.12.31 දිනට ශී ලංකා ගණකාධිකාරී ෙසේවෙය්
පුරප්පාඩු පමාණය 214කි.

எவ்வள

மான

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Finance and Planning:
(a)

Is he aware that (i)

(b)

(ආ)

the competitive examination for recruitment
to Class III of Sri Lanka Accountants'
Service was held and the results were
released on 3rd of May 2013;

(ii)

interviews were held on the results of the
said examination;

(iii)

there is a group of candidates who have
passed the examination but not summoned
for the interview; and

(iv)

the marks scored by them have not
indicated in the result sheets sent to them?

2011.12.31 දිනට පසුව විශාම ගැනීම, නව
තනතුරු ඇති කිරීම මත 2012.12.31 දින වන විට
තවත් පුරප්පාඩු 123ක් ඇති වී ඇත. 2013.05.02
දින පතිඵල නිකුත් කරන ලද විභාගය පවත්වන
ලද්ෙද් 2011.12.31 දිනට පැවැති පුරප්පාඩු 182ක්
සඳහා බඳවා ගැනීමටය.
(ii)

* විවෘත පදනමින් බඳවා ගත යුතු පමාණය
107ක් වුවත් සම ලකුණු ලබා ගත්
අයදුම්කරුවන් සිටි නිසා ඉහළම ලකුණු ලබා
ගත් 113ක් සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා ෙතෝරා
ගන්නා ලද අතර සීමිත පදනමින් 75ක් බඳවා
ගැනීමට කටයුතු කළ නමුත් විභාගය සමත් වී
ඇත්ෙත් (සෑම විෂයකටම ලකුණු 40ට
වැඩිෙයන් ලබා ගත්) 50ක් පමණක් බැවින්
සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා සහභාගී වූෙය්
50ක් පමණි.

Will he state (i) the number of vacancies that exist in the
Class III of Sri Lanka Accountants' Service;
(ii) the number selected through the interview
held based on the results of the said
examination;
(iii)

whether there are more vacancies to be
filled;

ෙමම විභාගය මඟින් විවෘත පදනමින් 107ක්ද,
සීමිත පදනමින් 75ක්ද බඳවා ගැනීමට සැලසුම්
කරන ලදී.

(iii)

උක්ත විභාගෙය් පතිඵල මත තවදුරටත් පිරවිය
හැකි පුරප්පාඩු සංඛ ාවක් පවතී.
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(iv)

විවෘත පදනමින් බඳවා ගත් 113 අතරින් පත්වීම්
භාර ෙගන ඇත්ෙත් 106ක් පමණි. සීමිත පදනමින්
බඳවා ගත් 50න් ෙසේවයට වාර්තා කෙළේ 49ක්
පමණි. ඒ අනුව විවෘත පදනමින් පත්වීම් භාර
ෙනොගත් අය -හත්ෙදනා- සඳහා අලුතින් බඳවා ගත
හැක. සීමිත පදනමින් බඳවා ගත හැකි 75න් 49ක්
පමණක් අවම ලකුණු ලබාෙගන ඇති ෙහයින්
සීමිත පදනමින් පුරප්පාඩු 26ක් ඇත.

(v)

නැත.

(vi)

විවෘත පදනමින් බඳවා ගත යුතු 107න් 106ක්
පමණක් ෙසේවයට වාර්තා කර ඇති බැවින් එම
කාණ්ඩෙයන් තව එක් අයදුම්කරුෙවක් බඳවා ගත
හැක. නමුත් සීමිත පදනමින් අවම ලකුණු ලබා
ගත් අයදුම්කරුවන් ෙනොමැති නිසා එම
විභාගෙයන් පුරප්පාඩු 26 පිරවිය ෙනොහැක. එම
පුරප්පාඩු 26 ඉදිරි බඳවා ගැනීම් විභාගයක් මඟින්
බඳවා ගත හැකිය.

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) කිරි පිටි සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කර තිබියදී,
සමහර කිරි පිටි සමාගම් තම අභිමතය පරිදි එම මිල
ඉක්මවා කිරි පිටි අෙළවි කරනු ලබන විට පාරිෙභෝගික
කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් ගන්නා වූ කියාමාර්ග
කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கூட் ற , உள்நாட்
வினா:
( அ) (i )

வர்த்தக அைமச்சைரக் ேகட்ட

கர்ேவார் அ வல்கள் அதிகாரசைபயினால்
பால் மா விைலைய அதிகாிக்கச் ெசய்வதற்கு
அ மதி வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

( i i ) ஆெமனின், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்;
( i ii ) தற்ேபா பால் மா க்கு உச்ச சில்லைற விைல
உள்ளதா என்பைத ம்;

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

( i v ) ஆெமனின், அவ்விைல எவ்வளெவன்பைத ம்

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

அவர் குறிப்பி வாரா?

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

අතුරු පශ්න නැත.
පශ්න අංක 9- 4416/'13 -(1), ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ
මහතා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந
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( ஆ) பால்
மா க்கு
உச்ச
சில்லைற
விைல
நிர்ணயிக்கப்பட்
க்ைகயில்,
சில
பால்
மா
நி வனங்கள் தன்னிச்ைசயாக அவ்விைலைய விஞ்சி
பால் மாைவ விற்பைன ெசய்கின்றேபா
கர்ேவார்
அ வல்கள்
அதிகாரசைபயின் லம்
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்
நடவ க்ைககள்
யாைவ
என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
( இ) இன்ேறல், ஏன்?

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය (විදුලිබල හා
බලශක්ති අමාත තුමිය)
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி - வ
அைமச்சர்)

, சக்தி

asked the Minister of Co-operatives and Internal
Trade:
(a)

Will he state (i)

whether the Consumer Affairs Authority
has given permission to increase the price
of milk powder;

(ii)

if so, the date on which the permission was
given;

(iii)

whether there is a maximum retail price for
milk powder; and

(iv)

if so, what that price is?

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of
Power and Energy)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අවශ කරුණු නිවැරදිව
ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කිරි පිටි මිල වැඩි කිරීම: කියා මාර්ග

(b)

Will he inform this House of the action taken by
the Consumer Affairs Authority against certain
milk powder companies which sell milk powder
exceeding the maximum retail price arbitrarily
that has been approved?

(b)

If not, why?

பால் மா விைல அதிகாிப் : நடவ க்ைக
INCREASE OF MILK POWDER PRICE: ACTION TAKEN

10. ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය- (1) :
(අ)

(i)

පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් කිරි
පිටි මිල ඉහළ නැංවීමට අවසර ලබා දී තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;

(iii)

දැනට කිරි පිටි සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් තිෙබ්ද;

(iv)

එෙසේ නම්, එම මිල ෙකොපමණද;

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 නිෙයෝජ
ෙමෙසේයි.

කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර

පාර්ලිෙම්න්තුව
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අපට තීන්දුවක් ගන්න බැහැ, උසාවිෙයන් නිෙයෝගයක් ලැෙබන
තුරු.

[ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා]

(අ)

(i)

(ii)

(iii)
(iv)

එක් එක් සන්නාම නාම සහිත කිරි පිටි වර්ග
ෙවනුෙවන් අදාළ ආනයනකරුවන් සදහා
ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීම්වල දක්වන කරුණුවල
සාධාරණභාවය සලකා එම සන්නම් නාමවලට
කිරි පිටි මිල ඉහළ නැංවීමට අවසර ලබා දී ඇත.
2014 වසර තුළ ෙපබරවාරි මස 01 වන දින සිට
පහත සඳහන් සන්නම් නාම සඳහා මිල වැඩි
කිරීමට අවසර දී ඇත.
-ඇන්කර් /රත්තී
-ලක්ස්ෙපේ
- මිල්ෙගෝ
-මැලිබන්
-කැන්ඩි
එක් එක් සන්නම් නාම සහිත කිරිපිටි සඳහා ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් උපරිම සිල්ලර මිලක් ඇත.
ඉහත සන්නම් නාම සහිත කිරි පිටි සඳහා පහත මිල
ලබා දී ඇත.
කිෙලෝගෑම් එකක් සඳහා රු.962/ගෑම් 400ක් සඳහා
රු. 386/-

(ආ) ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. ඇමුණුම සභාගත* කරමි.
(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඒක ෙනොෙවයි මා ඇහුෙව්, ගරු ඇමතිතුමනි. ඔබතුමාෙග්
පළමුවන උත්තරෙයන්ම ඔබතුමා කිව්වා, කිරි පිටි ෙගන්වන එක්
එක් ආයතන ඉදිරිපත් කරන කරුණු සලකා බලා මිලක් නියම
කරන්න පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිෙයන් අවසර දීලා
තිෙබනවාය කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒවාෙය් එක මිලක්
පවතින්ෙන් නැහැ ෙන්.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

එක මිලක් පවතින්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ඔබතුමිය මිල ගණන්
කියන්න බලන්න.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

මෙග් මිල ගණන් ඔබතුමාට අවශ නැහැ. මා අහපු පශ්නයට
ඔබතුමා කරුණාකර උත්තර ෙදන්න.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම:

(The Hon. Johnston Fernando)

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் :
Annex tabled:

දැන් කිරි පිටි කිෙලෝගෑම් එකක මිල කීයද?

පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පනෙතහි 18 ෙවනි වගන්තිය
යටෙත් කිරි පිටි නිශ්චිත භාණ්ඩයක් ෙලස නියම කර ඇති අතර කිරි පිටි
නිෂ්පාදකයින් හා ආනයනකරුවන් එහි සිල්ලර මිල වැඩි කිරීම සඳහා
පූර්ව ලිඛිත අවසරයක් අධිකාරිෙයන් ලබා ගත යුතු ෙව්. කිරි පිටි
නිෂ්පාදකයන් හා ආනයනකරුවන්ට එෙසේ මිල වැඩි කිරීමට අවශ වූ විට
ඉල්ලුම් කරන අතර, එම ඉල්ලුම් පත සමඟ ඉදිරිපත් කරනු ලබන කරුණු
සලකා අධිකාරිය විසින් සාධාරණ උපරිම සිල්ලර මිලක් කිරි පිටි සඳහා
ලබා ෙද්. කිරි පිටි සඳහා එෙසේ ලබා ෙදන ලද මිලට වඩා වැඩි මිලකට
විකුණන අවස්ථාවන්හි දි ෙවළඳපළ
වැටලීෙමන් අනතුරුව එම
නිෂ්පාදකයින් හා ආනයනකරුවන් සඳහා එක්ව ෙහෝෙවන් ෙවන්
වශෙයන් අදාළ පනෙත් පතිපාදන උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධව නඩු
පැවරීම සිදු කරනු ලබයි.
එෙසේ වුවද, මැලිබන් කිරි පිටි නිෂ්පාදන සමාගම විසින් මැලිබන්
සඳහා විමර්ශන/වැටලීම් සිදු කිරීම වළක්වමින් පාරිෙභෝගික
පිළිබඳ අධිකාරියට එෙරහිව අභියාචනාධිකරණය අංක 339/2013
රිට් ෙපොහිබිෂන්- (Writ of Prohibition) නිෙයෝග අෙප්ක්ෂාෙවන්
ෙගොනු කර ඇත. ෙමම නඩුව දැනට විභාගෙවමින් පවතී.
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කිරි පිටි
කටයුතු
යටෙත්
නඩුවක්

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ෙම් එක එක ආයතන ආනයනය
කරන
ෙනොෙයකුත් කිරි පිටි වර්ග සම්බන්ධෙයන් එක පාලන මිලක්
පවත්වා ෙගන යන්නට කටයුතු කරන්න අපහසු ද කියන එක
ගරු අමාත තුමා ෙම් ගරු සභාවට දන්වනවා ද?

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

මමයි පශ්නය අහන්ෙන්. ඔබතුමාට මෙගන් පශ්න අහන්න
අවස්ථාවක් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. ඔබතුමාට
ෙම් පශ්නෙයන් පැනලා යන්න බැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් වන
ෙකොට ගෑම් 400 කිරි පිටි පැකට් එකක මිල රුපියල් 395යි. [බාධා
කිරීමක්] ඒක ෙනොෙවයි, අදාළ පශ්නය. මා අහන පශ්නයට
උත්තරය ෙදන්න.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

මිල දැන ගන්න. මිල දැන ෙගන ඉන්න. තලතා අතුෙකෝරල
මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියත් එක්ක කථා කරන ෙකොට ෙකොයි
ෙවලාවකවත් මා පැනලා යන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමිය එදාත් මෙග්
මිත මන්තීතුමියක්. අදත් එෙහමයි. මා පැනලා යන්ෙන් නැහැ.
ඔබතුමිය මිල කිව්වා වැරැදියි. රුපියල් 395 ෙනොෙවයි, රුපියල්
386ක උපරිම මිලක් තමයි අපි දීලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]
ඉන්න, මා කියන කල්.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

ඒ මිල පිළිබඳව ඔප්පු කරනවා.

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

කිසිම අපහසුතාවක් නැහැ. එක මිලක් තමයි ලබා දීලා
තිෙබන්ෙන්. මැලිබන් සමාගම විතරක් උසාවිෙය් නඩු පවරා
තිෙබනවා. උසාවිය ඉදිරිෙය් තිෙබන පශ්නයක් සම්බන්ධෙයන්

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ෙමොකක්ද, ඔප්පු කරන්ෙන්?
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ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

ගෑම් 400 කිරි පිටි පැකට් එෙක් මිල රුපියල් 395යි කියලා
මුදණය කරලා තිෙබනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමනි, පිළිතුර ෙදන්න.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු ඇමතිතුමනි, අසත පකාශ කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්]

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

රුපියල් 395යි කියා මිල සටහන් කර තිෙබන කිරි පිටි වර්ගය
ෙමොකක්ද?

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නයට උත්තරය ෙදන්න ෙකෝ. ගරු
නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නයට
උත්තරය ෙදන්න කියන්න.
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(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

ඒවා අදාළ නැහැ. [බාධා කිරීම්]

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ඉන්න, ඉන්න. අහෙගන ඉන්න. ඔබතුමිය කිව්වා, ගෑම් 400
කිරි පිටි පැකට් එකක මිල රුපියල් 395යි කියලා. මා අහන්ෙන් ඒ
මිල සඳහන් වන්ෙන් ෙමොන කිරි පිටි වර්ගෙය්ද කියලායි. කිරි පිටි
වර්ගෙය් නම කියන්ෙන් නැතුව මා ෙකොෙහොමද උත්තර ෙදන්ෙන්?
එතුමිය කිරි පිටි වර්ගය දන්ෙන් නැහැ, මිල දන්ෙන් නැහැ. ගණන
වරද්ද ගන්නවා. වර්ගය වරද්ද ගන්නවා. ඔබතුමිය අහන්ෙන්
ෙමොන කිරි පිටි වර්ගය ගැන ද?

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඔක්ෙකෝම කිරි.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ ඔක්ෙකෝම කිරි එෙහම
ගණන්වලට ඇති.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමනි, කරුණාකර පිළිතුර ෙදන්න.

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමනි, කරුණාකර ගරු මන්තීතුමියට පිළිතුර
ෙදන්න.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එතුමිය කිව්වා, මා අසත
පකාශ කරනවාය කියලා. මා කිසිෙසේත්ම අසත පකාශ කරන්ෙන්
නැහැ. සියලුම මිල ගණන්, රිසිට් පත් මා අරෙගනයි ආෙව්. දැන්
ඔබතුමිය කිව්වා, ගෑම් 400 කිරි පිටි පැකට් එකක මිල රුපියල්
395යි කියලා. ඒ කිරි පිටි වර්ගෙය් නම කියන්න.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නයට උත්තරයක් ෙදන්න. මමයි
අතුරු පශ්නය අහලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා මෙග් අතුරු පශ්නවලට
උත්තර ෙදන්න. කරුණාකර උත්තර ෙදන්න.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, දැන් එතුමිය ෙචෝදනාවක්
කළා, ෙම් මිල ගණන් වැරැදියි, ඊට වඩා මිල වැඩියි -රුපියල් 395යි
- කියලා. පාලන මිල රුපියල් 386යි. තලතා අතුෙකෝරල
මන්තීතුමියෙගන් මා ඉල්ලීමක් කළා. මමත් සියලුම ආයතනවල සෙතොස, කාගිල්ස්, කීල්ස් සහ සාමාන කඩවල- මිල ගණන්
ෙගනැවිත් තිෙබනවා, බිල් පතුත් එක්ක.

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එතුමිය මෙගන් පශ්නයක්
ඇහුවාම මට ඒක නිවැරදි කර ගන්න ඕනෑ නිසා මම ඇහුවා,
ෙමොන කිරි වර්ගයද කියලා. එතුමිය කියනවා, සියලුම කිරි
වර්ගවල මිල රුපියල් 395යි කියලා. ඒක සම්පූර්ණෙයන් වැරදියි.
පාලන මිල තිෙබන්ෙන් රුපියල් 386ට. ගරු මන්තීතුමිය, එෙහම
වැඩි මිලට විකුණන තැනක් තිෙබනවා නම්, ඔබතුමිය අපට
පැමිණිලි කරන්න. අපි වහාම වැටලීම් කරන්නම්. වැෙඩ්
තිෙබන්ෙන් ගරු මන්තීතුමිය, වර්ගය දන්ෙන්ත් නැහැ, ගණන
දන්ෙන්ත් නැහැ.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඔබතුමාට ඕනෑ නම්, මම ෙපන්වන්නම්.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ඔබතුමිය ෙපන්වන්න එපා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙදවැනි අතුරු පශ්නය.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

(The Hon. Johnston Fernando)

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නයට උත්තර ෙදන්න කියන්න, ගරු
නිෙයෝජ කථානායකතුමනි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පළමුවන අතුරු පශ්නයට උත්තර දුන්ෙන් නැද්ද?

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

උත්තර දුන්නා.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

උත්තර දුන්ෙන් නැහැ.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පළමුවන අතුරු පශ්නයට
මම උත්තර දුන්නා. මම පැහැදිලිවම කිව්වා, මෙග් උත්තරය
ෙමොකක්ද කියලා. ආෙයත් මම උත්තර ෙදන්න යන්ෙන් නැහැ.
ගරු මන්තීතුමිය, ෙදවැනි අතුරු පශ්නයක් තිෙබනවා නම්,
අහන්න. පශ්න නැත්නම් වාඩිෙවන්න.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමිය, ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න කලින් මෙග් පළමුවන අතුරු
පශ්නයට උත්තර ෙදන්න කියන්න, ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Johnston Fernando)

(The Deputy Speaker)

මම උත්තර දුන්නා.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

උත්තර දුන්ෙන් නැහැ.
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ගරු මන්තීතුමිය, යම් පශ්නයකට උත්තරය දුන්නා කියලා
ඇමතිතුමා කිව්ෙවොත්, ස්ථාවර නිෙයෝගවලට අනුකූලව අපට ඒ
පශ්නයට ඇමතිතුමා උත්තර දුන්නා ෙසේ සැලකීමට සිද්ධ වනවා.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඔෙහොම කිව්වාම ඔබතුමා පක්ෂගාහීයි ෙන්?

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඇමතිතුමා කියනවා, උත්තර දුන්නා කියලා.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

මම උත්තර දුන්නා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පක්ෂගාහී ෙනොෙවයි, ස්ථාවර නිෙයෝගවල තිෙබන්ෙන්
එෙහමයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමිය නැවත පශ්නයක් අහන්න.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

එෙහම නම්, ෙදවැනි අතුරු පශ්නය මම අහන්නම්. ෙම් මෙග්
අෙත් තිෙබන්ෙන් මම පාවිච්චි කරපු කිරි පිටි පැකට් එකක්.

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

ෙමොකක්ද වර්ගය?

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මෙග් පළමුවන
අතුරු පශ්නයට උත්තර ෙදන්න කියන්න. මෙග් ෙදවැනි අතුරු
පශ්නය අහන්ෙන් නැහැ, පළමුවන අතුරු පශ්නයට උත්තර
ෙදනකම්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

දැන් ෙලොකු පශ්නයක්. කරුණාකර පිළිතුරු ෙදන්න.

ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி)சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க)

(The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe)

මැලිබන්.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

මැලිබන්.
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නිෙයෝජ කථානායකතුමා

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(The Deputy Speaker)

(The Deputy Speaker)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු මන්තීතුමිය, පශ්නය අහන්න. මැලිබන් කිරි පිටි පැකට්
එකක් ඔබතුමිය පාවිච්චි කරනවා. ෙමොකක්ද පශ්නය?

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ෙදවැනි අතුරු පශ්නය මම අහන්නම්. ගරු ඇමතිතුමනි,
හැබැයි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නයට උත්තරයක් නැති නිසා,
ඔබතුමා එය මඟ හැරියා කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් පිළිගන්න
ඕනෑ.
ෙම් ෙවලාෙව් ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ කිරි පිටි මිල අඩු වන
ෙකොට ඒෙක් වාසිය අෙප් රෙට් පාරිෙභෝගිකයාට ෙදන්න බැරි
ෙවලා තිෙබනවා. ඒකටත් ෙමොකක් හරි පැනලා යන උත්තරයක්
කියන්න ෙකෝ.
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(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

තුන්වැනි අතුරු පශ්නය.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු
පශ්නය ඇහුවත් ෙම් එකකටවත් උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙමතුමා
කථා පවත්වනවා. අපි දන්නවා, ෙමතුමා පශ්නවලින් පනින්න
පුළුවන් ඇමතිවරෙයක් කියලා. ෙම් ෙවන ෙකොට ෙලෝක ෙවෙළඳ
ෙපොෙළේ කිරි පිටි ෙමටික් ෙටොන් එකක මිල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්
5,400 ඉඳලා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 3,100 දක්වා අඩු ෙවලා
තිෙබනවා.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ
කිරි පිටි මිල කීයකින් අඩු ෙවලා තිෙබනවාද කියා මා එතුමියෙගන්
අහනවා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

පශ්නය අහන්ෙන් ෙම් පැත්ෙතන්.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

ෙඩොලර් 3,400ට ගන්න තිෙබන කිරි පිරි වර්ගය ෙමොකක්ද?

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

කරුණාකර ඔබතුමා ෙම් පශ්නෙයන් පනින්න එපා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමිය, හරියට පශ්නය අහන්න. [බාධා කිරීමක්]
ඔබතුමිය පශ්නය සම්පූර්ණෙයන් අහන්න.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. Johnston Fernando)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

පශ්නය අහන්න එපා යැ ෙමෙහන් උත්තරය ෙදන්න. දැන්
ෙමතුමිය කියනවා, කිරි පිටි මිල අඩු ෙවලා ලු. ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, 2012 මැයි මාසෙය් 04වැනි දා ඉඳලා 2014
ෙපබරවාරි මාසෙය් 01වැනි දා දක්වා එක දිගට මාස 22ක් ෙලෝක
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ කිරි පිටි මිල වැඩි ෙවද්දිත් අපි ෙම් රෙට් මිල වැඩි
කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. සම්පූර්ණෙයන්ම බදු නැති කරපු
යුගයක් තිබුණා. ඒ තමයි 2010-2011. සත 5ක්වත් බදු වශෙයන්
අය කෙළේ නැහැ. 2014 ෙපබරවාරි මාසෙය් 01වැනි දා මිල වැඩි
කරන්න අපට සිද්ධ වුණා. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 3,400 ඉඳලා
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 5,250 දක්වා ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ කිරි
පිටි ෙමටික්ෙටොන් එකක මිල වැඩි වුණා. ඒ නිසා ෙපබරවාරි
මාසෙය්දී අපටත් මිල වැඩි කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ මිල වැඩි කරපු
කාරණය සම්බන්ධව තමයි එතුමිය ඉස්ෙසල්ලාම පශ්නය ඇහුෙව්.
මිල එක සමානව ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන් කියලා එතුමිය කිව්වා.
මම එතුමියට පැහැදිලිව කිව්වා, මැලිබන් කිරි පිටි සමාගම අපට
විරුද්ධව උසාවි ගිහිල්ලා තිෙබනවා කියලා. එතුමිය නීතිඥවරියක්
නිසා එතුමිය මට වැඩිය ෙහොඳට දන්නවා. උසාවිෙය් විභාග වන
පශ්නයක් පිළිබඳව අපට තීන්දු තීරණ ගන්න බැහැ; අපට වැටලීම්
කරන්න බැහැ. ඒ නඩුවට අනුව අපට උසාවිෙයන් නිෙයෝගයක්
එන්න ඕනෑ. එතුමිය දැන් කියනවා ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ කිරි
පිටි මිල අඩු ෙවලා කියලා. මිල අඩු වුණා කියලා එතුමිය දන්ෙනත්
නැහැ; වර්ගය දන්ෙනත් නැහැ; ෙකොපමණ පමාණයක් මිල අඩු
වුණාද කියලා දන්ෙනත් නැහැ. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල අඩු
වුණාම ෙම් රජය ඒ අනුව තීන්දු තීරණ ගන්නවා. අෙප් ෙද්ශීය කිරි
ෙගොවීන් ලක්ෂ තුනක් ඉන්නවා. මිල අඩු වුණාමත් ලක්ෂ තුනක්
වන අෙප් ෙද්ශීය කිරි ෙගොවීන්ට හානියක් ෙනොවන ආකාරයට
තමයි අපි මිල අඩු කරන්ෙන්. ඒ පතිපත්තිෙය් තමයි මහින්ද
චින්තනය ඉන්ෙන්; ෙම් රජය ඉන්ෙන්.

මට පශ්නය අහන්න ෙදන්න් නැහැ ෙන්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඔබතුමිය පශ්නය අහන්න ෙකෝ.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

දැන් ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ කිරි පිටි ෙමටික් ෙටොන් එකක
මිල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 3,100 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. දැන්
ඔය 2012 කථාවවත්, මාස 22 කථාවවත් අවශ නැහැ. ෙද්ශීය කිරි
ෙගොවීන් වැඩිදියුණු කරන්න කටයුතු කරන හැටි අපි ෙහොඳට
දන්නවා. ෙමෙහේ කිරි පිටි මිල අඩු කරනවාද නැද්ද කියන එක
පිළිබඳව පිළිතුරක් ෙදන්න කියා ඔබතුමාෙගන් ෙබොෙහොම
කාරුණිකව ඉල්ලීමක් කරනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

අන්න හරි. දැන් උත්තර ෙදන්න.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, කිරි පිටි ෙමටික් ෙටොන්
එකක් ෙඩොලර් 3,100ට ගන්න පුළුවන් සමාගමක් තලතා

පාර්ලිෙම්න්තුව
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நீர்ப்பாசனத் திட்டெமான்
குறிப்பி வாரா?

[ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා]

අතුෙකෝරල මන්තීතුමියට තිෙබනවා ද දන්ෙන් නැහැ. ඒ ගණනට
ගන්න පුළුවන් නම් ෙග්න්න. සෙතොස හරහා ගන්න අපි සූදානම්.
අද ෙවද්දී ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ කිරි පිටි මිල ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් 4,205යි. ඔබතුමිය ''ෙවබ්'' එකට ගිහින් බලන්න.
ඔබතුමිය ගණන් දන්ෙන් නැහැ, වර්ගය දන්ෙන් නැහැ, ෙමොන කිරි
ෙබොනවා ද දන්ෙන් නැහැ. ඇත්ත කතාන්දරය ඕකයි. ගණන්
දන්ෙන් නැතුව ඔෙහේ නැඟිටලා පශ්න අහනවා. ඔබතුමිය ෙහොඳ
උගත් මන්තීතුමියක් හැටියටයි අපි ඒ කාලෙය් සැලකුෙව්. හැබැයි,
දැන් ෙමොනවා කියනවා ද දන්ෙන් නැහැ.
කිරි පිටි ෙමටික් ෙටොන් එකක මිල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 3,100
දක්වා අඩු ෙවලා නැහැ. අද යන්න ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළට.
''ෙවබ්'' එකට ගිහින් මිල ගණන් බලන්න. ළඟදි සෙතොසක් විවෘත
කළා සිරිෙකොතට එහා පැත්ෙත්. ඔබතුමිය එතැනට ගිහින් මිල
ගණන් බලන්න. [බාධා කිරීම්] එතුමිය ෙමෙලෝ ෙදයක් දන්ෙන්
නැහැ. නිකම් සවුත්තු ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි,
ෙම්ෙගොල්ෙලෝ කිරි පිටි ගැන කථා කරනවා. මිල්ෙකෝ සමාගම
වික්ෙක් රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා 1991 ඔක්ෙතෝබර්
මාසෙය්. ඒකට තිබුණු කිරි පිටි සමාගමත් වික්කා. ඒ කිරි පිටි
සමාගම වික්ක අය තමයි අද කිරි පිටි ගැන කථා කරන්ෙන්.
ෙමෙලෝ ෙදයක් දන්ෙන් නැහැ.

(ஆ) ஹக்வட் னாவ நீர்ப்பாசன திட்டத்தின் கீழ்,
(i)

எத்தைன ஏக்கர் ெநற்காணியில் பயிர்ெசய்ைக
ெசய்யப்ப கின்றெதன்பைத ம்;

(ii)

பயன்ெப ம்
விவசாய
கு ம்பங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(iii)

சி ேபாகம், ெப ம்ேபாகம் ஆகிய இரண்
ேபாகங்களி ம் நீைரப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு
இய மா ள்ளதா என்பைத ம்;

(iv)

அவ்வா
இயலாதி ப்பின்,
அவ்வா
ெசய்வதற்கு இய மானவா
ஹக்வட் னாவ
நீர்ப்பாசனத் திட்டத்ைத வி த்தி ெசய்வதற்கு
எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Irrigation and Water Resources
Management:
(a)

Will he state whether there is an irrigation project
named "Hakwatunawa" in the Polpithigama
Divisional Secretary's Division in the Kurunegala
District ?

(b)

Will he inform this House -

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා එක අතුරු පශ්නයකටවත් උත්තර
දුන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා කථා කරන්න අද ගැන.

(i)

the acreage of paddy lands that are
cultivated under the Hakwatunawa
Irrigation Project ;

(ii)

the number of farmer families that benefit
from the aforesaid Project;

(iii)

whether there is a possibility of supplying
water for cultivation in both Yala and Maha
seasons under the aforesaid Project; and

(iv)

if there is no such possibility, the action that
will be taken to develop Hakwatunawa
Irrigation Project, so that water can be
supplied for cultivation in both Yala and
Maha seasons?

හක්වටුනාව වාරි ව ාපෘතිය : විස්තර

ஹக்வட் னாவ நீர்ப்பாசனத் திட்டம் :விபரம்
HAKWATUNAWA IRRIGATION PROJECT : DETAILS
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11.ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමාෙගන්
ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්, ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසෙය්, හක්වටුනාව නමින් වාරි ව ාපෘතියක්
තිෙබ්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ආ) හක්වටුනාව වාරි ව ාපෘතිය යටෙත්,
(i) අස් වද්දන කුඹුරු අක්කර පමාණය ෙකොපමණද;

(c)

If not, why?

(ii)

පතිලාභ ලබන ෙගොවි පවුල් සංඛ ාව ෙකොපමණද;

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(iii)

යල මහ ෙදකන්නෙය්ම වගා කටයුතු සඳහා ජලය
ලබා ගැනීමට හැකියාව තිෙබ්ද;

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(iv)

එම හැකියාව ෙනොමැති නම්, එෙසේ කිරීමට
හැකිවන පරිදි හක්වටුනාව වාරි ව ාපෘතිය වැඩි
දියුණු කිරීම සඳහා ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
நீர்ப்பாசன, நீர் வள
வினா:
(அ)

உள்ளதா என்பைத அவர்

காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட

கு நாகல் மாவட்டத்தின் ெபால்பித்திகம பிரேதச
ெசயலாளர் பிாிவில் ஹக்வட் னாவ எ ம் ெபயாில்

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)
(ආ)

ඔව්.
(i)

අක්කර - 6371යි.

(ii)

ෙගොවි පවුල් - 3500යි.

(iii)

නැත. යල කන්නය සඳහා ජලය පමාණවත්
ෙනොෙව්.

(iv)

වයඹ පළාත් ජල සැපයුම් ව ාපෘතිය මඟින්
හක්වටුනා ඔය ෙදෝණිය ෙවත මහවැලි ගංගා ජලය
හැරවීමට නියමිතය.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ
පශ්නය ෙමයයි.

කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් රජය වයඹට ජලය ලබා
ෙදනවා කියලා අලුත් ව ාපෘතියක් පටන් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ
සඳහා ෙම් වසරට මුදල් ෙවන් කරනවා කියලා පසු ගිය වසෙර්
සියලුම ඇස්තෙම්න්තු කටයුතු කරලාත් තිෙබනවා. නමුත් ෙමවර
අය වැෙයන් ඒ ව ාපෘතියට මුදල් ෙවන් ෙවලා නැහැ.
මම ඔබතුමන්ලාෙගන් අහන්න කැමැතියි, ඒ අසරණ වුණු
ෙගොවීන්ෙග් කුඹුරු යල මහ ෙදකන්නයම අස් වද්දන්න
හක්වටුනාව වාරි ව ාපෘතිය සඳහා මුදල් ෙවන් කරන්න කටයුතු
කරන්ෙන් කවදාද කියලා.
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පුරවලා තිෙබනවා. ෙම් වන විටත් අපි ජලය නිකුත් කිරීමට
කටයුතු කරනවා. අපි ෙද්ශීය මුදල්වලින් සහ ෙද්ශීය
තාක්ෂණෙයන් විශාල ජලාශයක් හැදුවා. ඒකයි මම ඔබතුමාට
පළමුෙවනි අතුරු පශ්නෙය්දී කිව්ෙව්, අපි වාරි ක්ෙෂේතෙය්
අතිදැවැන්ත කියාවලියක් ඉෂ්ට කරලා තිෙබන බව. පළමුෙවන් ඒ
ජලාශය හදනවාට විරුද්ධ වුණු ජනතාව පවා අද අපට පසංශා
කරනවා ෙම් හදපු විශාල ජලාශය පිළිබඳව.
ඊළඟට, අපි දැනට පහළ දැදුරු ඔය ව ාපෘතිය පිළිබඳව
ශක තා අධ යනය කරෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම, මා ඔය
ව ාපෘතිෙය් වැඩ කටයුතු සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. ෙම් සඳහා
අපට ෙලෝක බැංකුව මුදල් ලබා ෙදනවා. ෙම් සමස්ත කියාවලියම
කියාත්මක කරන විට කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් වාරි ජල පශ්නය
සම්පූර්ණෙයන්ම විසෙඳනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, දැනටමත් වයඹ පළාෙත්
වාරි ජල හිඟය අවසන් කිරීම සඳහා වැඩ කටයුතු රාශියක් කරලා
තිෙබනවා. එකක් තමයි, මහකිතුල හා මහකිවුල නමින් මධ ම
පමාණෙය් වැව් ෙදකක් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් මීඔය ෙදෝණියට
ආසන්නෙය් ඉදි කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා කියන එක. ගරු
මන්තීතුමනි, ජලය අදියර ෙදකකින් ෙගන යනවා. පළමුවැනි
අදියර ඔබතුමාට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. අපි ෙව්ලි ආරක්ෂණ
ව ාපෘතිය යටෙත් මිලියන 500කට වැඩි මුදලක් වියදම් කරලා
නාලන්දා ජලාශය සංවර්ධනය කිරීෙම් වැඩ කටයුතු ආරම්භ
කරලා, වැඩ කර ෙගන යනවා. දැන් සියයට 40ට වැඩි වැඩ
පමාණයක් කරලා තිෙබනවා. අපි එය ඉවර වුණාම එක් ජල
ෙකොටසක් කුරුණෑගල දිස්තික්කයට යවනවා.
ෙදවැනි එක තමයි ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි,
ෙමොරගහකන්ද හා කළු ගඟ ජලාශ ඉදි කිරීම ආරම්භ කර
තිෙබනවා කියන එක. ෙමොරගහකන්ද ජලාශෙය් වැඩ දැන් සියයට
40ක් ඉවරයි. දැන් අපි කළු ගඟ ජලාශය ඉදි කිරීම ආරම්භ කර
තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙම් ජලාශ ෙදෙක්ම ජලය
ෙපොෙළොන්නරුව
දිස්තික්කය
පැත්තට
හරවලා,
දැනට
ෙබෝවතැන්ෙනන් ෙපොෙළොන්නරුවට යවන ජලය කුරුණෑගල
දිස්තික්කයට යැවීමටයි. ඒ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.
මීට අමතරව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සමඟ සාකච්ඡා කරලා
අපි පසු ගිය සතිෙය් ගිවිසුමකට අත්සන් කළා. ඒ අනුව, ෙම් සඳහා
අපට අවශ මුදල් ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, දැන් පරිසර අධ යන
කටයුතු සිදු කරමින් පවතිනවා.
ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, පරිසර අධ යන
කාර්යාවලිය ඉතාම දීර්ඝ කාර්යාවලියක්. ඔබතුමාත් දන්නවා, ඒ
සඳහා අඩුම තරමින් අවුරුද්දක්, අවුරුදු එකහමාරක් යන බව.
පරිසර අධ යනය සඳහා වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව,
මධ ම පරිසර අධිකාරිය වාෙග් ආයතනවලට ඉඩ ලබා ෙදනවා
වාෙග්ම ජනතාවටත් අවස්ථාවක් ෙදනවා සමස්ත ෙයෝජනා කමය
පිළිබඳව තමන්ෙග් අදහස් දැක්වීමට. ඒ අනුව, අපට මුදල් තිබුණාට
පරිසර අධ යන කටයුතු අවසන් වනෙතක් ඒ කටයුත්ත කරන්නට
පුළුවන්කමක් නැහැ. අපි දැන් ගිවිසුම් අත්සන් කරලා තිෙබනවා;
මුදල් තිෙබනවා. පරිසර අධ යන කටයුතු නිම වූ වහාම අපට එය
ආරම්භ කරන්නට පුළුවන්.
ඊළඟට, නාලන්දාව, වෑමැඩිල්ල හරහා ෙද්වහූව ඇළ මාර්ගය
ඔස්ෙසේ කුරුණෑගලට ජලය ෙගන යාමටත් අපි කටයුතු කරෙගන
යනවා. ඒ වාෙග්ම, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි,
විෙශේෂෙයන්ම කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් දැදුරු ඔය ජලාශය අපි

ගරු ඇමතිතුමනි, මාෙග් ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. මම
ඔබතුමාෙගන් වෑමැඩිල්ල ගැනවත්, නාලන්දාව ගැනවත්,
ෙමොරගහකන්ද ගැනවත් ෙනොෙවයි ඇහුෙව්. මම ඔබතුමාෙගන්
ඇහුෙව් හක්වටුනාව වැව ආශිතව තිෙබන වාරි සංවර්ධන
වැඩසටහන ගැන. ඔබතුමා පිළිගන්නවා ද, ඔබතුමා නිෙයෝජනය
කරන කැබිනට් මණ්ඩලෙය්ම සාමාජිකෙයක් පකාශ කරලා
තිෙබනවා කියලා, "රජෙය් වාරි පතිපත්තිය නිකම් එදා ෙව්ල
ටුවර්ස් පතිපත්තියක්" කියලා. ඒ ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි,
චම්පික රණවක ඇමතිතුමා. ඔබතුමා ඒක පිළිගන්නවාද?

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අපි ඉන්ෙන් එක එක්ෙකනා
කරන පකාශ පිළිබඳව විවාද කරන්නට ෙනොෙවයි. ඔබතුමා යම්
නිශ්චිත කරුණක් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී නිශ්චිත පශ්නයක්
ඇහුවාම, අපි නිශ්චිත පිළිතුරක් ෙදනවා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ,
ඒක තමයි. ඔබතුමාට ෙද්ශපාලනය පිළිබඳව නිපුණතාවක් නැති
බව ඔබතුමා විසින්ම පදර්ශනය කරලා ෙද්ශපාලන වශෙයන්
සවුත්තු ෙවන්න එපා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

තුන්වන අතුරු පශ්නය.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. නිපුණතාව සවුත්තු ෙවලා තිෙබන්ෙන් අර කරනවා කියපු
වැඩ ටික ෙනොකිරීම තුළිනුයි. ෙමොකද, ගිය වසෙර් ඇස්තෙම්න්තු
කළාට ෙම් වසෙර් ශත පහක්වත් මුදල් ෙවන් කරලා නැහැ.
ඔබතුමන්ලා ගුවන් පාලම් හදන්න වර්ග අඩියකට මුළු
ආසියාෙවන්ම වැඩිම මුදල වැය කරනවා. නමුත් වාරි ව ාපෘතිවලට
සල්ලි ෙවන් කරන්න බැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන්
අහන්න කැමැතියි, ඔය දූෂිත ගුවන් පාලම් හදනවා ෙවනුවට,
ආසියාෙව් වැඩිම මුදල් පමාණයක් වර්ග අඩියකට වැය කරනවා
ෙවනුවට ෙගොවියා ආරක්ෂා කරන්න ෙම් වාරි ව ාපෘතිය
ෙවනුෙවන් මුදල් වැය කරන්ෙන් කවදාද කියලා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අපට සතකු වතුර ළඟට
ෙගන යන්න පුළුවන්. නමුත් වතුර ෙපොවන්න බැහැ. අපි
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

විෙශේෂෙයන් කිව්වා, සමස්ත කුරුණෑගල දිස්තික්කය සඳහා ජලය
ෙගන යෑමට තිෙබන ව ාපෘතීන් ගැන. ෙමොරගහකන්ද, කළු ගඟ
වැනි දැවැන්ත ව ාපෘති තුළින් ලැෙබන ජලෙයන් ඒ පැත්තට වතුර
ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපි කිව්වා. ඒ වාෙග්ම
හක්වටුනාවටත්-

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ෙමොකද වැඩ ෙකෙරන්ෙන් නැත්ෙත්? වැඩ ෙකෙරන හැටි
බලන්න ෙකෝ. වාරි ක්ෙෂේතෙය් පුනරුදයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් රුපියල් බිලියන 10යි, 12යි ලබා
දුන්ෙන්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Hon. Sajith Premadasa)

පශ්නයට උත්තරය ෙදන්න.

අහපු පශ්නයට උත්තර ෙදන්න.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

තමුන්නාන්ෙසේ දන්ෙන් නැහැ ෙන්. ෙමොරගහකන්ද ව ාපෘතිය
හැදුවාට ඒ ජලය-

අහපු පශ්නයට තමයි උත්තර දුන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
කාලෙය් තමයි වැඩ ෙකරුෙණ් නැත්ෙත්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

මිල්ෙකෝ ආයතනය: ලාභය / අලාභය

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

மில்ேகா நி வனம் : இலாப நட்டம்

(The Hon. Sajith Premadasa)

MILCO: PROFIT/LOSS

අහපු පශ්නයට උත්තරය ෙදන්න.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

වාරි පද්ධතිය ගැන තමුන්නාන්ෙසේට කිසිම දැනුමක් නැහැ
ෙන්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)
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12. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1):
(අ)

මිල්ෙකෝ ආයතනයට අදාළව,

ඔබතුමා තමයි දන්ෙන්.

(i)

2012 වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා ලැබූ ලාභය ෙහෝ
අලාභය ෙකොපමණද;

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(ii)

2015 - 2016 වර්ෂ සඳහා අෙප්ක්ෂිත ලාභය ෙහෝ
අලාභය ෙකොපමණද;

දැනුම ෙපොඩ්ඩක් ලබා ගන්න. ඉෙගන ෙගන අහන්න.

(iii)

අද වන විට තිෙබන පාග්ධන පමාණය සහ සංචිත
පමාණය ෙකොපමණද;

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(iv)

එම ආයතනෙය් ෙසේවය කරන පුද්ගලයන්
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

ඉෙගන ෙගන තමයි ඇහුෙව්.

(v)

එහි ෙසේවක අතිරික්තයක් ෙහෝ ෙසේවක හිඟයක්
තිෙබ්ද;

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(vi)

එම ආයතනය ෙසේවකෙයකුට දරන වියදම සහ
ෙසේවකෙයකුෙගන් ලබන ලාභය ෙකොපමණද;

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(vii)

ෙකටි කාලීන ණය, බැංකු අයිරා, මධ කාලීන සහ
දිගු කාලීන ණය යනාදිෙයහි ෙම් වන විට පවතින
මුළු එකතුව ෙකොපමණද;

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

ෙමොරගහකන්ද සහ කළුගඟ ව ාපෘති තුළින් ලැෙබන ජලය
ෙපොෙළොන්නරුව දිශාවට ෙගන ගිහිල්ලා ඊට පස්ෙසේ වයඹට ෙගන
යනවා. ෙමෙතක් කල් ෙපොෙළොන්නරුවට ෙගන ගිය ජලය අපි
වයඹට ෙගන යනවා. ඒෙකන් තමයි හක්වටුනාවටත් ජලය
ලැෙබන්ෙන්.
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙත්රුම් ගන්න වාරි පද්ධතියක්
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද, ජලය ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද, අෙප් ආදි
මුතුන් මිත්තන් ජලය ෙගන ගිෙය් ෙකොෙහොමද කියලා. ෙම් රජය
වාරි මාර්ග සඳහා -වාරි ව ාපෘතීන් සඳහා- රුපියල් බිලියන 39ක්
දීලා තිෙබනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

නමුත් වැඩ ෙකෙරන්ෙන් නැහැ.

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கால்நைட வளர்ப் , கிராமிய சன ச
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

க அபிவி த்தி

(அ) மில்ேகா நி வனம் ெதாடர்பாக,
(i)

2012ஆம் ஆண்
ந் இற்ைறவைரக்குமான
இலாபம் அல்ல நட்டத்ைத ம்;

(ii)

2015 - 2016ஆம் ஆண்
காலப் பகுதியில்
எதிர்பார்க்கப்ப ம்
இலாபம்
அல்ல
நட்டத்ைத ம்;
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( i ii ) இன் ள்ளவாறான
ஒ க்கங்கைள ம்;

லதனம்

மற் ம்

586
(v)
(vi)

( i v ) இந் நி வனத்தில் ெதாழில் ாி ம் நபர்களின்
எண்ணிக்ைகைய ம்;
( v ) இந்நி வனத்தில்
மிைக
ஊழியர்கைளக்
ெகாண் ள்ளதா
அல்ல
குைறவான
ஊழியர்கைளக் ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்;
( v i ) ஓர் ஊழிய க்கான ெசலவினம் மற் ம் ஊழியர்
ஒ வ க்கான இலாபத்ைத ம்;
( v ii )

இன் ள்ளவா
வங்கி
ேமலதிகப்
கு ங்கால ந த்தர மற் ம் நீண்டகால கடன்கள்
ஆகியவற்றின் ெமாத்தத்ைத ம்

அவர் கூ வாரா?

(vii)

ෙසේවක හිඟයක් ඇත.
ෙසේවකයකු සඳහා මාසික වියදම - රු.66,000.00
ආයතනය පාඩු ලබන ෙහයින් ෙසේවකයකු සඳහා
ලාභය ගණනය කළ ෙනොහැක.
බැංකු අයිරා
ලංකා බැංකුව - රු.384,000,000.00
මහජන බැංකුව - රු.150,000,000.00
කල් බදු
UHT යන්ත
- රු. 519,000,000.00
ෙයෝගට් බඳුන් පුරවන යන්ත - රු. 14,000,000.00
ෙයෝගට් මිශණ යන්ත - රු. 62,000,000.00

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

( ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

asked the Minister of Livestock and Rural Community
Development:
(a)

Will he state, pertaining to the MILCO (i)

the profit or loss for the year 2012, and to
date;

(ii)

the profit or loss projected for the years
2015-2016;

(iii)

the capital and reserves as at today;

(iv)

the number of people working in the
institution;

(v)

whether it is overstaffed or understaffed;

(vi)

(b)

the cost per employee and profit per
employee; and
(vii) the total of short-term debt along with
the bank overdrafts, medium and long
-term debts as of today?

පළමුවන අතුරු පශ්නය.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමාෙග් උත්තරෙයන් පැහැදිලි වන්ෙන්
ෙම් ආයතනය දැන් අලාභයට දුවනවා කියන එකයි. ලාභ උපයන
ආයතනයක් වශෙයන් කටයුතු කරන්න අෙප්ක්ෂා කරලා
තිෙබනවා. සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ ඇමතිතුමා කිව්වා,
ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල අඩු වුණාම ෙමෙහේ අඩු කරලා
නැත්ෙත් ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයා ආරක්ෂා කරන්න කියලා. ෙකොෙහේද
ආරක්ෂා ෙවලා තිෙයන්ෙන්? ෙම් ආයතනයත් අලාභයක් ලබලා
තිෙබනවා නම්-

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පශ්නයක් අහනවා නම් මම
පිළිතුරු ෙදන්නම්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

If not, why?

(The Deputy Speaker)

ගරු එච්. ආර්. මිතපාල මහතා

ගරු මන්තීතුමනි, අතුරු පශ්නය අහන්න.

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு எச். ஆர். மித்ரபால)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා
සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙදනවා.
(අ)
(i) අලාභය
2012/2013 - රුපියල් 289,717,497.00
2013/2014 - රුපියල් 128,900,000.00
(ii) අෙප්ක්ෂිත ලාභය
2015/2016 - රුපියල් 207,640,000.00
(iii) පාග්ධනය
පකාශිත පාග්ධනය රු.319,454,060.00
සංචිත
පාග්ධන සංචිත
- රු. 25,000,000.00
පත ාගණන සංචිත
(iv)

- රු. 336,454,462.00

මූල සංචිත
- රු. 745,599,721.00
ෙසේවක සංඛ ාව 1,409

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මෙග් පශ්නය ඒක ෙන්. මිනිත්තු 10කට විතර ඉස්ෙසල්ලා
සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ ඇමතිතුමා කිව්වා, මහින්ද
චින්තනෙය් තිෙබන විධියට ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයා ආරක්ෂා කරන්න
ඕනෑ නිසා ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල අඩු වුණත් ෙමෙහේ මිල අඩු
කරන්ෙන් නැහැ කියා. මිල්ෙකෝ ෙකොම්පැනිය සුද්ෙදකුෙග්
ෙකොම්පැනියක්ද? ඒක ලංකාෙව් ෙකොම්පැනියක්. ජාතික වත්කමක්
වශෙයන් තිෙබන මිල්ෙකෝ ආයතනයත් එෙහම අලාභයක් ලබලා
තිෙබනවා නම් ෙකොෙහොමද ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයා ආරක්ෂා කර
තිෙබන්ෙන්?

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම එක සැරයක් කිව්වා. අපි
දියර කිරි මිල වැඩි ෙකරුවා. අපි රුපියල් 33ට තිබුණු දියර කිරි
ලීටර් එක රුපියල් 50ට වැඩි ෙකරුවාට පස්ෙසේ මිල්ෙකෝ
ආයතනයට විකුණුම් මිල වැඩි කරන්න ඉඩ ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ
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පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

නිසා සිදු වුණ අලාභයක් පමණයි ෙම් තිෙබන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. හිටපු වාණිජ සහ පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ ඇමති
වශෙයන් මම දන්නවා, ෙම් රෙට් අවශ තාෙවන් මිල්ෙකෝ
ආයතනෙය් නිෂ්පාදනය සියයට 2.2යි කියන එක. ඒ සියයට 2.2ක්
ආරක්ෂා කරන්න රුපියල් 400ට, 450ට කිරි පිටි මිල වැඩි කරලා
පාරිෙභෝගිකෙයෝ අමාරුෙව් දාන එකද මහින්ද චින්තනෙය් තිෙබන
ඉදිරි දැක්ම?

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

පශ්නයක් අහන්න ෙකෝ?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමාට පශ්නය ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්නම් මම ෙමොනවා
කරන්නද? ජනතාවට ඒක ෙත්ෙරනවා. අද කිරි ෙබොන්න බැරි
අහිංසක දරුවන්ට-

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පිළිතුර ෙමොකක්ද, ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා?

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අහන පශ්නය ෙත්ෙරන්ෙන්
නැහැ.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙත්ෙරන විධියට අහන්න, ගරු මන්තීතුමා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙත්ෙරන විධියට අහන්න ඕනෑ.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙකටිෙයන් අහන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මා නිෙයෝජ ඇමතිතුමාට කියන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. රුපියල්
450ට කිරි පිටි මිල වැඩි කරලා ඒෙකන් කිසි ෙසතක් ලැබිලා
නැහැ. නමුත් මිල්ෙකෝ ආයතනය මිල වැඩි කරන්ෙන් නැතුව අද
අලාභයක් ලබනවා. ඉතින් සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ
ඇමතිතුමා කියන විධියට මහින්ද චින්තනෙය් ඉදිරි දැක්ම අනුව
ෙකොෙහේද ෙමවැනි ආයතන ආරක්ෂා කරලා තිෙබන්ෙන්?

(The Hon. H.R. Mithrapala)

කිරි පිටිවල බද්ද වැඩි ෙකරුවා. නමුත් මිල්ෙකෝ ආයතනය
විකුණුම් මිල වැඩි ෙකරුෙව් නැහැ. ඒකයි ෙම් අලාභය ෙවලා
තිෙබන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඇයි මිල අඩු කරන්න බැරි?

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ඒකට පිළිතුරු දුන්නා.
ගරු මන්තීතුමනි, තුන් වන අතුරු පශ්නය අහනවාද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා තුන් වන අතුරු පශ්නය
අහනවා. ඒකත් ෙත්ෙරයිද දන්ෙන් නැහැ. ෙම් රටට ආනයනය
කරලා රුපියල් 288ට කිරි පිටි විකුණන්න පුළුවන්. ඇයි, ෙම්
ආණ්ඩුව එෙහම කරන්ෙන් නැත්ෙත්?

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ඒක කරනවා. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා උත්තරය
දීලා තිෙබනවා. 2016 අෙප්ක්ෂිත ලාභය රුපියල් මිලියන 207යි
කියා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 13 -3449/'13- (1), ගරු පී. හැරිසන් මහතා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති තුනක කාලයක්
ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

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

ලංකාවට ලැබී ඇති විෙද්ශ ආෙයෝජන: විස්තර
இலங்ைகக்குக் கிைடக்கப்ெபற்ற ெவளிநாட்
தலீ கள்: விபரம்

FOREIGN INVESTMENTS RECEIVED BY SRI LANKA:
DETAILS

3589/'13

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

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)

(i)

2011 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ශී ලංකාවට ලැබී

2014 මැයි 20
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ඇති විෙද්ශ ආෙයෝජන සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(ii)

එම ආෙයෝජන සඳහා ෙයොදවා ඇති මුළු මුදල
වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iii)

එම අරමුදල් ෙයොදවා ඇති කර්මාන්ත ෙහෝ ෙසේවා
කවෙර්ද;

(b)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

590
(ii)

the total amount of investments separately
on those per year basis; and

(iii)

the industries or services in which these
funds have been invested?

Will he inform this House -

(i)

විෙද්ශීය ආෙයෝජකයින් දිරි ගැන්වීම සඳහා ලබා දී
ඇති සහන කවෙර්ද;

(i)

of the concessions that have been granted to
encourage the foreign investors;

(ii)

2010, 2012 සහ 2013 වර්ෂවලදී ඔවුන්ෙග්
කර්මාන්ත ෙහෝ ෙසේවා ස්ථාන ස්ථාපනය කිරීම
සඳහා රජය මගින් ඉඩම් ලබා දී තිෙබ්ද;

(ii)

whether lands were provided by the
Government to them in the years 2010,
2012, and 2013 to establish their industries
or work places;

(iii)

if so, the basis on which those lands were
provided; and

(iv)

the districts in which the lands so provided
are located along with the extent of the
land, its name and address separately?

(iii)

එෙසේ නම්, එම ඉඩම් ලබා දී ඇති පදනම කවෙර්ද;

(iv)

එෙලස ලබා දී ඇති එක් එක් ඉඩම් පිහිටි
දිස්තික්කය, ඉඩම් පමාණය, ඉඩෙම් නම සහ
ලිපිනය අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
தலீட்

ஊக்குவிப் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ) (i )

2 0 1 1ஆம்
ஆண்
தல்
இற்ைறவைர
இலங்ைகக்கு கிைடக்கப்ெபற் ள்ள ெவளிநாட்
தலீ களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

( i i ) ேமற்ப
தலீ க க்காகப்
பட் ள்ள
ெமாத்த
நிதி
எவ்வளெவன்பைத ம்;

பயன்ப த்தப்
தனித்தனியாக

( i ii ) ேமற்ப
நிதி
பயன்ப த்தப்பட் ள்ள
ைகத்ெதாழில்கள்
அல்ல
ேசைவகள்
யாைவெயன்பைத ம்

(c )

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

(අ)

ஊக்குவிப்

பிரதி

(i)

ඍජු විෙදස් ආෙයෝජනය ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්
මිලියන 3,795යි.

(ii)

ඇ.ෙඩො.මි.

2011 -1,066
2012 -1,338

( i i ) 2010, 2012 மற் ம் 2013ஆம் ஆண் களில்
இவர்கள
ைகத்ெதாழிற்சாைலகைள அல்ல
ேசைவ
நிைலயங்கைளத்
தாபிப்பதற்கு
அரசாங்கம் காணி வழங்கி ள்ளதா என்பைத ம்;

2013 -1,391

(iii)

Apparel and other manufacturing industry;
Agriculture; Housing, shopping and office
complexes,
mixed development
projects; Telephone and telecommunication
network; Power generation;
Fuel, gas and petroleum; Port
development; Hotels; Information
technology; Business process outsourcing.

(i)

සමාගම් බදු සහන (ෙද්ශීය ආදායම් පනත යටෙත්
විෙශේෂෙයන් 16C, 16D සහ 17A වගන්තීන්
යටෙත්)

( i ii ) ஆெமனில்,
ேமற்ப
காணிகள்
எந்த
அ ப்பைடயில் வழங்கப்பட்டன என்பைத ம்;
( i v ) அவ்வா
வழங்கப்பட் ள்ள
காணிகள்
அைமந் ள்ள மாவட்டம், காணிகளின் பரப்பள
மற் ம் காணியின் ெபயர்,
கவாி ஆகியைவ
தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்

(இ)

தலீட்

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ආෙයෝජන පවර්ධන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.

ெவளிநாட்
தலீட்டாளர்கைள
ஊக்குவிப்பதற்காக
வழங்கப்பட் ள்ள
ச ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

ஸ்தபா -

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

அவர் குறிப்பி வாரா?
( ஆ) (i )

If not, why?

(ආ)

இன்ேறல், ஏன்?

- තීරු බදු සහන

asked the Minister of Investment Promotion:
(a)

Will he state (i)

the number of foreign investments received
by Sri Lanka from the year 2011 up to now;

*

පාග්ධන භාණ්ඩ (ව ාපෘති කියාත්මක කරන
කාලය තුළ)

*

අමු දව - අපනයන සමාගම් සඳහා පමණි.
- පාග්ධන භාණ්ඩ ආනයන සඳහා ෙවනත් බදු
සහන (මහා පරිමාණ ව ාපාර සඳහා පමණි)

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා]
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නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

*
*

එකතු කළ අගය මත බද්ද (VAT) (Under VAT
Act No. 14 of 2002 and its amendments)
වරාය හා ගුවන් ෙතොටුෙපොල සංවර්ධන බද්ද
(PAL) (Under Finance Act, No. 18 of 2011)
- උපාය මාර්ග සංවර්ධන ව ාපෘති සඳහා එම පනත
(SDP Act No. 14 of 2008) යටෙත් විෙශේෂ සහන

I table* a document titled "Tax Incentives & FDI
Policy in Sri Lanka - 2013" with regard to this
Answer which gives more details.
(ii)

ඔව්.

Hon. Deputy Speaker, I table* Annexes A and B
with regard to Question (b) (iii) and (iv)
respectively.
(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු වන අතුරු
පශ්නය අහනවා. සමහර විට නිෙයෝජ අමාත තුමා 2013 වසෙර්
ෙතොරතුරු ෙගනල්ලා නැතුව ඇති. මා පශ්නය අසා තිෙබන්ෙන්
2011වසරට අදාළව නිසා ඔබතුමා සතුව ඇත්ෙත් 2011 ෙතොරතුරු
පමණක් ෙවන්න පුළුවන්. අපට වැඩිපුරම ආෙයෝජන ලැබිලා
තිෙබන්ෙන් නිෂ්පාදනය ඉලක්ක කර ගත් කර්මාන්ත
සම්බන්ධෙයන්ද, එෙහම නැත්නම් ෙසේවා සම්බන්ධෙයන්ද?

ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා
(மாண் மிகு ைபசர்

ஸ்தபா)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

Sir, it does not arise out of the Question that he has
asked. Since he has only asked the details, I had to table
those additional documents. - [Interruption.] He asked me
whether it is from the service sector or the manufacturing
sector that we receive more foreign investment. But, that
does not arise out of the Question that he asked.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙවනම පශ්නයක් අහන්න.
ඊළඟට, ෙදවැනි අතුරු පශ්නය.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, විශාල ෙතොරතුරු
පමාණයක් තිෙබන නිසා එය සභාගත කරන එක හරි. නමුත් ගරු
නිෙයෝජ ඇමතිතුමාට කියන්න පුළුවන්කම තිෙබන්නට ඕනෑ,
වැඩිපුර තිෙබන්ෙන් ෙසේවාද, එෙහම නැත්නම් නිෂ්පාදන ද කියන
එක.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, you raise the second Supplementary
Question.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා එයට පිළිතුරක් ෙනොදුන්නත්
ෙම් කාරණය ගැන මා එතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. ඇත්ත
වශෙයන්ම ගත්ෙතොත් ෙසේවා ආර්ථිකයකට අදාළ ආෙයෝජන තමයි
වැඩිපුර තිෙබන්ෙන්. නිෂ්පාදන කර්මාන්තය ඉලක්ක කර ගත්
ආෙයෝජන අඩුවීම නිසාම රෙට් ආර්ථික වර්ධනයට සහ ආර්ථික
වර්ධනෙය් ගුණාත්මක භාවයට එය පාඩුවක් කියලා ඔබතුමා
විශ්වාස කරනවා ද?

ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා
(மாண் மிகு ைபசர்

ஸ்தபா)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

Sir, when we take the service industry and the
manufacturing industry, we can see today that there is a
global focus towards Sri Lanka with regard to the service
industry. Therefore, I do not think that less investment in
the manufacturing industry will have any impediment on
the economy.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ගරු
සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා අහනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, පසු ගිය වසර කිහිපය තුළ ෙසේවා
ක්ෙෂේතෙය් විෙද්ශ ආෙයෝජන වැඩි ෙවලා තිෙබනවා; නිෂ්පාදන
කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් - manufacturing industry ක්ෙෂේතෙය්ආෙයෝජන අඩු ෙවලා තිෙබනවා. මා ඔබතුමාෙගන් ඍජුවම
අහන්න කැමැතියි, ෙම්ක රෙට් ආර්ථික වර්ධන ක්ෙෂේතෙය්
ගුණාත්මක භාවයට ඍණාත්මක බලපෑමක් - negative impact
එකක්- වනවා ෙන්ද කියලා.

ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා

(மாண் மிகு ைபசர்

ஸ்தபா)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

This will not have a negative impact because ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මම අහන එකට උත්තර ෙදන්න.

ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා
(மாண் மிகு ைபசர்

ஸ்தபா)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

I am answering the Question. I said that it will not
have an impact because there is a great interest towards
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Sri Lanka with regard to the service industry. There is
foreign investment coming in two sectors: the service
industry and the manufacturing industry. There is an
interest towards investing in the service industry in Sri
Lanka. So, it will not have an impediment on the
economy. The fact remains that there is an interest
towards FDIs coming to Sri Lanka. Today, the focus is
more towards the service industry. So, there will not be
any impediment. [Interruption.] I have answered your
Question.
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asked the Minister of Sports:
(a)

Will he inform this House (i)

the sources of income of the Sri Lanka
Cricket;

(ii)

the total income received by the Sri Lanka
Cricket from the above sources of income
from the years 2005 to 2012 separately;

(iii)

the sum of money spent on each
requirement by the Sri Lanka Cricket from
the years 2005 to 2012, separately;

ශී ලංකා කිකට් ආයතනය : ආදායම් මාර්ග

(iv)

the new programme of the Sri Lanka
Cricket for the promotion of cricket?

SRI LANKA CRICKET: SOURCES OF INCOME

(b) If not, why?

இலங்ைக கிாிக்ெகட் நி வனம் :வ மான வழிகள்
3691/’13

15. ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා ( කීඩා අමාත තුමා)

කීඩා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :

(மாண் மிகு
மஹிந்தானந்த
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர்)

(අ)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of
Sports )

(The Hon. Anura Dissanayake)

(i)
(ii)

ශී ලංකා කිකට් ආයතනයට ආදායම් ලැෙබන
මාර්ග කවෙර්ද;
2005 වර්ෂෙය් සිට 2012 දක්වා ශී ලංකා කිකට්
ආයතනයට ඉහත ආදායම් මාර්ගවලින් ලැබුණු
මුළු ආදායම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iii)

2005 වර්ෂෙය් සිට 2012 වර්ෂය දක්වා ශී ලංකා
කිකට් ආයතනය ඒ ඒ අවශ තා ෙවනුෙවන් වැය
කළ මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iv)

කිකට් කීඩාෙව් සංවර්ධනය සඳහා ශී ලංකා කිකට්
ආයතනය සතු නව වැඩ පිළිෙවළ කවෙර්ද;

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

මූලික වශෙයන් ශී ලංකා කිකට් ආයතනයට ආදායම්
ලැෙබන මාර්ගයන් පහත සඳහන් අයුරු ෙව්.

*

ශී ලංකාව තුළ ජාත න්තර කණ්ඩායම් සමඟ පවත්වනු
ලබන ද්විපාර්ශ්වික සහ ෛතපාර්ශ්වික තරගාවලි තුළින්,

*

ශී ලංකාෙව් ෙහෝ පිටතදී පවත්වනු ලබන අන්තර් ජාතික
කිකට් කවුන්සිලෙය් (ICC)
සහ ආසියානු කිකට් කවුන්සිලෙය් තරගාවලි තුළින්,

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(ii)

2005ஆம்
ஆண்
ெதாடக்கம்
2012ஆம்
ஆண் வைர,
இலங்ைக
கிாிக்ெகட்
நி வனத் க்கு
ேமற்ப
வ மான
வழிகளின் லம் கிைடத்த ெமாத்த வ மானம்
ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்;

(iii)

(iv)

*

ජාතික කණ්ඩායම සහ ෙවනත් ජාතික තලෙය් කණ්ඩායම්
සඳහා වූ වාණිජමය අනුගාහකයින් තුළින්,

(ii)

ඇමුණුම "අ" හි දක්වා ඇත.

(iii)

ඇමුණුම "ආ" හි දක්වා ඇත.

(iv)

කීඩා සංවර්ධනය සඳහා දීර්ඝ කාලීන ෙතවැදෑරුම් වැඩ
පිළිෙවළක් කියාත්මක වන අතර එය පහත දැක්ෙවන
ආකාරයට ෙව්.
* පාසල් කිකට් සංවර්ධනය

2005ஆம்
ஆண்
ெதாடக்கம்
2012ஆம்
ஆண் வைர இலங்ைக கிாிக்ெகட் நி வனம்
அந்தந்தத்
ேதைவகைள
ன்னிட்
ெசலவிட் ள்ள பணத்ெதாைக ெவவ்ேவறாக
எவ்வள என்பைத ம்;

* පාෙද්ශීය කීඩා සමාජ සංවර්ධන වැඩසටහන
* පෙද්ශීය සහ පාසල් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන
වැඩසටහන්
ඉහත දැක්වූ වැඩසටහන් 'ගමට කිකට්' යන සංකල්පය අනුව
ශී ලංකාව පුරාම පචලිත වන කියාකාරී වැඩසටහන් වන
අතර, දිවයින පුරා සහජ දක්ෂතාවයන්ෙගන් ෙහබි කිකට්
කීඩකයින් හඳුනාගැනීමත්, ඔවුනට ඉදිරියට ඒම සඳහා
අවශ මූලික පහසුකම් සහ අවශ තාවයන් සැපයීමත් සහ
සැමවිටම ජාතික කණ්ඩායමක් සඳහා පසු ෙපළක් බිහි
කිරීමත් ෙමහි පධාන අරමුණ ෙව්.

கிாிக்ெகட் விைளயாட் ன் அபிவி த்திக்காக
கிாிக்ெகட் நி வனத்தின் வச ள்ள
திய
ேவைலத்திட்டம் யாெதன்பைத ம்

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

-

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

இலங்ைக கிாிக்ெகட் நி வனத் க்கு வ மானம்
கிைடக்கின்ற வழிகள் யாைவ என்பைத ம்;

த்கமேக

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර
සභාගත* කරනවා.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(அ) (i)

அ

(ආ)

පැන ෙනොනඟී
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[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

596
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598
எவ்வளெவன்பைத ம்;

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(v)

தபால் ேசைவையப் ேபணிவ கின்றேபா
பதவியணியின க்கான சம்பளங்கள்,
ட்
வாடைக, நீர் வசதிகள், மின்சாரம் மற் ம்
ெதாைலேபசி
வசதிகள்
ஆகியவற் க்காக
வ டாந்தம் ெசலவிடப்ப ம் பணத்ெதாைக
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்
அவர் குறிப்பி வாரா?

(The Deputy Speaker)

ෙදවන වටය.

තැපැල් ෙසේවය : වාර්ෂික ආදායම

தபால் ேசைவ: வ டாந்த வ மானம்
POSTAL SERVICE : ANNUAL REVENUE

(ஆ)(I)

திய ெர ெமயில் ேசைவயின் ெபா ட்
ஒவ்ெவா
அஞ்சல்
அ வலகத் க்கும்
ேதைவயான வசதிகள் வழங்கப்பட் ள்ளனவா
என்பைத ம்;

4319/’13
8. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු අෙනෝමා ගමෙග්
මහත්මිය ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க
அேனாமா கமேக சார்பாக)

-

மாண் மிகு

(தி மதி)

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. (Mrs.)
Anoma Gamage)

තැපැල් ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් ඇති තැපැල් කාර්යාල, උප තැපැල්
කාර්යාල සහ නිෙයෝජිත තැපැල් කාර්යාල
සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(ii)

එම තැපැල් කාර්යාල මඟින් දැනට පවත්වාෙගන
යනු ලබන ෙසේවාවන් කවෙර්ද;

(iii)

එම ෙසේවාවන් ලබාදීම ෙවනුෙවන් රජයට ලැෙබන
වාර්ෂික ආදායම ෙකොපමණද;

(iv)

තැපැල් ෙසේවාව පවත්වාෙගන යාමට ෙයොදවා ඇති
කාර්ය මණ්ඩලය එක් එක් තනතුර අනුව, ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(v)

(ii)

இன்ேறல்,
திய ெர ெமயில் ேசைவையப்
ேபணிவ வதற்கு திட்டமிடப்பட் ள்ள விதம்
யாெதன்பைத ம்
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Postal Services:
(a)

තැපැල් ෙසේවය පවත්වා ෙගන යාෙම්දී කාර්ය
මණ්ඩලය සඳහා වැටුප්, නිවාස කුලී, ජල පහසුකම්,
විදුලිය හා දුරකථන පහසුකම් ආදිය ෙවනුෙවන්
වාර්ෂිකව වැයවන මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

නව ෙටලිෙම්ල් ෙසේවාව සඳහා සෑම තැපැල්
කාර්යාලයකටම අවශ පහසුකම් සපයා තිෙබ්ද;

(ii)

ෙනොඑෙසේ නම්, නව ෙටලිෙම්ල් ෙසේවාව
පවත්වාෙගන යෑමට සැලසුම්කර ඇති ආකාරය
කවෙර්ද;

(ආ)

(b)

Will he state (i)

separately, the number of post offices,
subpost offices and agency post offices in
Sri Lanka;

(ii)

the services maintained by those post
offices at present;

(iii)

the annual revenue received by the
Government for provision of those services;

(iv)

the number of staff deployed for
maintaining the postal service, separately
according to each position; and

(v)

separately, the amount spent annually for
salaries for the staff, housing rental, water
facilities, electricity and telephone facilities
et cetera in maintaining the postal service?

Will he inform this House (i)

whether the facilities required for the new
telemail service have been provided to all
the post offices; and

(ii)

if not, the manner in which the new telemail
service is planned to be operated?

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

இலங்ைகயில் உள்ள அஞ்சல் அ வலகங்கள்,
உப அஞ்சல் அ வலகங்கள் மற் ம்
கவர்
அஞ்சல்
அ வலகங்களின்
எண்ணிக்ைக
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
அஞ்சல்
அ வலகங்கள்
லம்
தற்ேபா
ேபணிவரப்ப கின்ற
ேசைவகள்
யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
ேசைவகைள
வழங்குவத டாக
அரசாங்கத் க்கு
கிைடக்கின்ற
வ டாந்த
வ மானம் எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iv)

தபால்
ேசைவைய
ேபணிவ வதற்காக
ஈ ப த்தப்பட் ள்ள பதவியணியினர் ஒவ்ெவா
பதவிக்கும்
அைமய
ெவவ்ேவறாக

(c)

If not, why?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, තැපැල් ෙසේවා අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

තැපැල් කාර්යාල

-

652

උප තැපැල් කාර්යාල

-

3410

නිෙයෝජිත තැපැල් කාර්යාල

-

502

පාර්ලිෙම්න්තුව

599

600

[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]
(ii)

(iii)

* සාමාන හා ෙරජිස්ටර් තැපෑල යටෙත් භාණ්ඩ යැවීම
සඳහා භාර ගැනීම.
* විද ත් මුදල් ඇණවුම් ෙසේවාව.
* විභාග ගාස්තු ෙගවීම් භාර ගැනීම.
* තැපැල් හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම.
* විෙද්ශ මුදල් මාරු කර ගැනීෙම් කටයුතු (ෙවස්ටර්න්
යුනියන් ආයතනය)
* ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් බැංකු කටයුතු ඉටු කර දීම.
* රක්ෂණ කටයුතු ඉටුකිරීම.- ශී ලංකා රක්ෂණ ආයතනය
* අන්ධයින් සඳහා ෙනොමිෙල් තැපැල් පහසුකම් ලබා දීෙම්
කටයුතු ඉටු කිරීම.
* ෙමොබිෙටල් ෙපර ෙගවුම් කාඩ්පත් හා රීචාර්ජ් කිරීෙම්
කටයුතු.
* ෙටලිෙකොම් ෙපර ෙගවුම් කාඩ්පත් අෙලවි කිරීම.
* ෙටලිෙම්ල් ෙසේවා කටයුතු.
* සමාජ ආරක්ෂණ ෙසේවා කටයුතු.
* විශාම වැටුප් ෙගවීම. (ෙනොමිෙල්)
* මාසික මහජනාධාර ෙගවීම. (ෙනොමිෙල්)
* ජාත න්තර පිළිතුරු කූපන් පත් අෙලවිය.
* ස්පීඩ් ෙපෝස්ට් කුරියර් ෙසේවාව.
* අධිෙව්ගී තැපැල් ෙසේවා කටයුතු.
* මුද්දර විකිණීෙම් කටයුතු.
* වාහන දඩ ෙගවීම.
* ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය පාර්සල් ෙසේවය.
* ජාත න්තර තැපැල් ෙසේවා කටයුතු ඉටු කිරීම.
* විදුලි බිල්පත් ෙගවීම සඳහා භාර ගැනීම.
* ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් බිල්පත් ෙගවීම භාර ගැනීම.
* සන්නිෙව්දන කටයුතු (අන්තර්ජාල පහසුකම් සපයා දීම.)
* ලිපි දව අෙලවි කිරීෙම් ෙසේවාවන්.
* තැපැල් ෙපට්ටි හා තැපැල් මළු ෙසේවාව.
* දුරකථන ඇමතුම් ලබා දීම.
2013 වර්ෂෙය් ලැබී ඇති හා ලැෙබන වාර්ෂික ආදායම
රු.5,907,433,288.02කි.
තවමත් තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව මහජන ෙසේවාවන්
සැපයීම අරමුණු ෙකොටෙගන කියාත්මක වන අතර, සමහර
ෙසේවාවන් සැපයීම ෙවනුෙවන් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කිසිදු
ආදායමක් ෙනොලැෙබ්.

(ආ)
(ඇ)

(i)

ඔව්.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

අදාළ ෙනොෙව්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී ෙයෝජනා, ගරු සභානායකතුමා.

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්
பாரா

மன்ற அமர்

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි,
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:

මා

පහත

සඳහන්

"ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7 හි විධිවිධානවල සහ 2010.07.09 වැනි දින
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙවහි කුමක් සඳහන්ව
තිබුණ ද, අද දින රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල ෙව්ලාව අ. භා. 1.00 සිට අ.
භා. 6.30 දක්වා විය යුතු ය. අ. භා. 6.30ට කථානායකතුමා විසින් පශ්නය
ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තැබිය යුතුය."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පධාන කටයුතු. රජය ෙකෙරහි විශ්වාස භංගත්වය පිළිබඳ
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට, ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා
මහතා.

රජය ෙකෙරහි විශ්වාස භංගත්වය

அரசாங்கம்மீ

நம்பிக்ைகயின்ைம

VOTE OF NO-CONFIDENCE ON THE
GOVERNMENT
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි,
ෙයෝජනාව සභාගත කරනවා:

* සභාෙම්සය මත තබන ලද ෙයෝජනාව :

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட பிேரரைண :
Motion tabled:

"ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
ගරු පී. හැරිසන් මහතා

මා

පහත

සඳහන්
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ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු

ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා
ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා
මංගල සමරවීර මහතා
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
රවී කරුණානායක මහතා
හරින් පනාන්දු මහතා
රන්ජන් රාමනායක මහතා
ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා
වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
අබ්දුල් හලීම් මහතා
(ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා
අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා
චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය
නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා
රුවන් විජයවර්ධන මහතා
තිස්ස අත්තනායක මහතා
විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා
ඒ. ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා
ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා
ඩී. එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා
කරු ජයසූරිය මහතා
කබීර් හෂීම් මහතා,- රජය ෙකෙරහි විශ්වාස භංගත්වය,-

අග්නිදිග ආසියාව හා ගල්ෆ් ෙවරළ සිසාරා කියාත්මක වන ජාත න්තර
මත්දව ජාවාරම් සමූහයක් ඇති බව ඇෆ්ගනිස්ථානෙය්, පකිස්ථානෙය්,
ඉන්දියාෙව් සහ තවත් රටවල ෙපොලිස් විමර්ශන මගින් ෙහළිදරව් වී ඇතැයි
මාධ මගින් වාර්තා කර ඇති ෙහයින්ද;
ශී ලංකාව දකුණු ආසියාෙව් අෙනක් රටවලට ෙහෙරොයින් ෙබදාහරින
ෙක්න්දස්ථානය බවට පත් කරමින් ඇෆ්ගනිස්ථානෙය් නිෂ්පාදිත ෙහෙරොයින්,
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ෙමම උවදුර පාලනය කිරීමට හා මර්දනය කිරීමට රජය අකමැති බව ෙපනී
යන ෙහයින්ද;
කිසිදු පරීක්ෂා කිරීමකින් ෙතොරව බහාලුම් මුදා හරිනු ලබන බවට වූ මෑත
කාලීන වාර්තා මගින් ෙපනී යන පරිදි, ෙමම උවදුර බාධාවකින් ෙතොරව දිගටම
සිදුවන බව ෙපනී යන ෙහයින්ද;
ෙමමගින් වර්ෂ 2500 කට වැඩි අභිමානවත් ඉතිහාසයක් පිළිබඳව උදම්
අනන ෙමම ෙද්ශෙය් සාමාජීය හා ආර්ථික ව හය ෙකෙරහි විනාශකාරී
පතිවිපාක අත්වනු ඇති ෙහයින්; සහ
ෙමය අඛණ්ඩව සිදු වුවෙහොත් ශී ලංකාව මත්දව රාජ යක් බවට පත් වී
රෙට් අනාගතය මහත් අනතුරකට පත් විය හැකි ෙහයින්ද;
සිය පුරවැසියන්ෙග් සුභසාධනය තහවුරු කිරීමට හා පවර්ධනය කිරීමට
රජයට ඇති හැකියාව පිළිබඳ විශ්වාසය බිඳ වැටී ඇතැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා සම්මත කරයි."

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, රජයට එෙරහිව විශ්වාස
භංග ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනෙකොට ඒ සඳහා අවශ පධාන
කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් වග කීමක්
හැටියට මා සලකනවා. පධාන කරුණු හැටියට අපි ෙතෝරා ෙගන
තිෙබන්ෙන් ෙම් රටට බලපාන ඉතාම භයානක කාරණයක්. එදා
දහම් දිවයින ෙලස විරුදාවලිය ලත් ශී ලංකාව අද ෙම් මත් උවදුර
නිසා ගල්ෆ් කලාපය හා අග්නිදිග ආසියාෙව් කියාත්මක වන
ජාත න්තර මත් දව ජාලෙය් ෙබදා හැරීෙම් මධ ස්ථානයක් බවට
පත් වී ඇති බව ඉන්දියාව, පාකිස්ථානය, මැෙල්සියාව හා තවත්
රටවල ෙපොලිස් විමර්ශනවලින් ෙහළි වී ඇත.
ෙම් සම්බන්ධෙයන් විපක්ෂ නායක රනිල් විකමසිංහ මහතා
පමුඛ විපක්ෂය තදින් ෙචෝදනා කරන්ෙන් ආණ්ඩුවටයි.
2014.02.07වැනි දින ජනාධිපතිවරයා පවා නිෙයෝග කර තිබුෙණ්
මත් කුඩු හා මත් දව වලට එෙරහි නීති දැඩි කළ යුතු බවයි.

පකිස්ථානයට ෙගනැවිත් එතැනින් ශී ලංකාව ෙවත ෙයොමු ෙකෙරතැයි, හා
පකිස්ථානයට හා පන්ජාබ් ෙද්ශ සීමාව හරහා ඉන්දියාවට ෙගනැවිත්
අවසානෙය්දී ශී ලංකාවට ෙගෙනතැයි,
එම විමර්ශනයන්ෙගන් ෙහළිදරව් වී ඇති ෙහයින්ද;
ෙමම මත්දව ජාවාරම් සමූහය කලාපෙය් යහපැවැත්මට තර්ජනයක් බවට
පත් වී ඇති ෙහයින්ද;
ෙමම ජාවාරම් සමූහයට පකිස්ථානු, ඉන්දීය හා ශී ලාංකික ජාතිකයින්
සම්බන්ධව සිටින බවට එම විමර්ශන වලින් ෙහළිදරව් වී ඇති ෙහයින්ද;
ශී ලංකාෙව් අස්සක් මුල්ලක් නෑර සෑම තැනකම ෙමම මත්දව තිෙබන
ෙහයින් හා එහි පතිඵලයක් වශෙයන් ලාබාල අය ෙහෙරොයින් භාවිතා කිරීම
වැඩි වී ඇති ෙහයින්ද;
අගාමාත රාජීව් ගාන්ධි මහතා ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් ජාත න්තර
ෙපොලිසියට අවශ ව ඇති සහ කූඨ ෙලස මත්දව පවාහනය කිරීමට සම්බන්ධ
බවට වාර්තා වන කුමරන් පද්මනාදන් නමැත්තා රජෙය් ආරක්ෂාව යටෙත් ශී
ලංකාව තුළ වාසය කරන ෙහයින්ද;
2013 අෙගොස්තු මාසෙය්දී අගාමාත වරයාෙග් සම්බන්ධීකරණ
ෙල්කම්වරයා ඊස්ට් ඒසියා ෙග්ට්ෙව් ටර්මිනල් නමැති ආයතනෙය් කළමනාකරු
ෙවත ලිපියක් නිකුත් කරමින්, බහාලුමක් මුදාහරින ෙලස ඉල්ලා සිටි අතර එහි
මත්දව අඩංගුව ඇති බව ෙසොයා ගනු ලැබූ ෙහයින්ද;
අදාළ සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරයාෙග් 2013 ෙදසැම්බර් මස 9 වැනි
දිනැති ඉල්ලා අස්වීෙම් ලිපිය මගින් ඔහු ෙමම ගනුෙදනුවට සම්බන්ධ බව ෙපනී
යන ෙහයින්ද;
ෙමම ජාවාරම් කණ්ඩායම මුලිනුපුටා දමනු පිණිස ඉන්දියාෙව් හා
පකිස්ථානෙය් බලධාරීන් සමග සම්බන්ධීකරණය වීමට රජය අසමත් වී ඇති
ෙහයින්ද;
ෙමරටට ෙහොෙරන් ෙගන ඒෙම්දී අල්ලා ගනු ලබන විශාල මත්දව ෙතොග
සම්බන්ධෙයන් පූර්ණ පරීක්ෂණයක් කිරීමට රජය අසමත් වී ඇති ෙහයින්ද;
ශී ලංකාව තුළ මත්දව ෙබදා හැරීම තුරන් කරනු පිණිස කිසිදු හරවත්
කියා මාර්ගයක් ගනු ෙනොලබන ෙහයින්ද;

ඒ වාෙග්ම වර්තමාන ආණ්ඩුෙව් අගාමාත වරයා 2011 ජූලි
06වන දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශ කෙළේ ශී ලංකාෙව් මත්දව
ව ාපාරය හා සම්බන්ධ ෙද්ශපාලනඥයන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්
සිටින බවයි. 2011 ජූලි 06වන දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක
241 242, 243 මම සභාගත* කරනවා.
2013 ෙදසැම්බර් 02වන දින ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ්
නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විමසා
සිටිෙය් ආසියානු කලාපෙය් විශාලතම ෙහෙරොයින් ෙතොගය අත්
අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධෙයන් අගමැතිතුමාෙග් සම්බන්ධය
පිළිබඳවයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් 2013 ෙදසැම්බර් 02වන දින
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 13,14,15 මම සභාගත*කරනවා.
ආණ්ඩුෙව්
පධාන හවුල්කාර පක්ෂයක් වූ ජාතික ෙහළ
උරුමෙය් ඕමල්ෙප් ෙසෝභිත හිමියන් 2013 ෙදසැම්බර් මස
"ලංකාදීප" ෙවබ් අඩවියට පකාශ කර තිබුෙණ් අගාමාත වරයා
ආසියාෙව් ෙලොකුම කුඩු කන්ෙට්නරය නිදහස් කිරීෙම් සිද්ධියට
සම්බන්ධයි කියා ෙචෝදනා ලැබ තිෙබන ෙහයින් ඔහු ඉල්ලා අස්
විය යුතු බවයි; අගමැතිවරයා අත් අඩංගුවට ගත යුතු බවයි. ඒ
"ලංකාදීප" ෙවබ් අඩවි වාර්තාවත් මම සභාගත* කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ෙබොදුබල ෙසේනා
සංවිධානෙය් ෙල්කම් ගලෙබොඩඅත්ෙත් ඥාණසාර හිමියන්
"ලංකාදීප" ෙවබ් අඩවියට පකාශ කර තිබුෙණ් ආණ්ඩුෙව්

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා]

ෙද්ශපාලනඥයන් 5 ෙදෙනකු පමණ කුඩු ව ාපාරයට සම්බන්ධ
බවයි. මම ඒ "ලංකාදීප" ෙවබ් අඩවි වාර්තාවත් සභාගත* කරනවා.
ආණ්ඩුෙව් තවත් පාර්ශ්වකරුවකු වූ විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාට
අයත් යැයි කියන ෙවබ් අඩවිෙය් සඳහන් කරන්ෙන් ලංකාව අද
කුඩු ෙබදා හැරීෙම් ජාත න්තර මධ ස්ථානයක් බවට පත් වී ඇති
බවයි. පසු ගිය 12වැනි දා ඔවුන් සඳහන් කර තිබුෙණ් ෛවද
උපකරණ තුළ බහා පාකිස්ථානෙය් සිට ලංකාවට කුඩු ෙගන්වීෙම්
නව කමයක් ඇති බවයි. ඊට අදාළ ෙවබ් අඩවි වාර්තාවත් මම
සභාගත* කරනවා.
අමාත පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
කැසිෙනෝ විවාදයට එක් ෙවමින් පකාශ කෙළේ ලංකාව කුඩු හබ්
එකක් වීෙම් අවදානම පිළිබඳවයි.
පසු ගිය ෙනොවැම්බර් මාසෙය්දී මාලදිවයිෙන්දී ෂාෆාස් අබ්දුල්
රසාක් නමැති
මත් දව ජාවාරම්කරු අත් අඩංගුවට ගත්
අවස්ථාෙව් මාලදිවයිෙන් හිටපු මත් දව මර්දන බල ඇණිෙය්
පධානී ෙමොෙහොමඩ් ජින්නා පකාශ කර තිබුෙණ් 2006 සිටම මත්
දව ෙවළඳාෙම් මුදල් හුවමාරුව ලංකාව හරහා සිදු කරන බවයි.
ඊට අදාළ "Minivan News" ෙවඩ් අඩවි වාර්තාවත් මම සභාගත*
කරනවා.
වරක් අති උත්තම පාප් වහන්ෙසේ පකාශ කර තිබුෙණ් මත්දව
සම්බන්ධෙයන් ලංකාෙව් නීතිය දැඩි කිරීෙම් අවශ තාවක් ඇති
බවයි.
මල්වතු පාර්ශ්වෙය් මහානායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාත් විවිධ
අවස්ථාවන්හිදී ෙම් මත් උවදුර සම්බන්ධෙයන් රජෙය් අවධානය
ෙයොමු කර තිෙබනවා.
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භාරව සිටි ලක්ෂ්මන් හුළුගල්ල මහතා ඊට සම්බන්ධයක් ඇති බව
ෙහළි වුණා. ඒ සමඟම ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ මාධ
මධ ස්ථානය විසුරුවා හැරියා. ලක්ෂ්මන් හුළුගල්ල මහතා අද
ඕස්ෙට්ලියාෙව් තානාපති ෙසේවයට ෙයොදවා තිෙබනවා. රජෙය් වග
කිව යුත්ෙතක් ෙමවැනි නීති විෙරෝධී කියාවකට සම්බන්ධයි කියා
ඔහුට ෙවන නීතිමය පියවරක් ෙගන නැහැ.
අගාමාත වරයා
දකුණු
ආසියාෙව්
විශාලතම
කුඩු
කන්ෙට්නරය ලංකාවට ෙගන්වීමට සම්බන්ධයි කියන
ෙචෝදනාෙව්දී අගමැති ෙල්කම් අස් වුණා. එතැනින් එහාට ෙමොකද
වුෙණ්? ඒ ගැන කවුරුවත් දන්ෙන් නැහැ. පුංචි මිනිෙහක් කුඩු
මිලි ගෑම් 5ක් සමඟ අහු වුෙණොත් මිනිහා හිෙර් දමනවා. ආණ්ඩුවට
සම්බන්ධ ෙකෙනකු අහු වුෙණොත් සිද්ධිය යට ගහනවා.
පසු ගිය දා වැල්ලම්පිටිෙය් OICට ෙමොකද වුෙණ්? පෙද්ශෙය්
කුඩු අල්ලා නඩු එකසිය ගණනක් ඉදිරිපත් කර තිබුණු ඒ
පුද්ගලයාෙග් ෙලොකරෙය් කුඩු තිබ්බාය කියා ඔහු හිෙර්ට යැව්වා.
දැන් කවුද වැල්ලම්පිටිෙය් කුඩු අල්ලන්ෙන්? අද කුඩු ගැන කථා
කෙළොත් මරණය ෙහෝ හිර ෙගය යන ෙදෙකන් එකක් ෙතෝරා
ගන්න ෙවන තත්ත්වයක් තමයි උදා ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ජනාධිපතිවරයාෙග් 2005 මහින්ද චින්තන ෙපොෙත් හත්වැනි
පිටුෙව් ෙමෙහම කියනවා:
"නීතිය ෙපොලීසිය හා සමාජ ආයතන සම්බන්ධීකරණය
කරමින් ශී ලංකාෙව් මත්කුඩු උවදුර වසර තුනක් තුළ දී සහමුලින්
පිටුදැකීම සඳහා අධිෂ්ඨානශීලීව කැපෙවමි"

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.
වර්තමාන ආණ්ඩුෙව් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන
මන්තීවරයකු වන දුමින්ද සිල්වා මහතා පසු ගිය මැයි 11වන ඉරිදා
"ලංකාදීප" පුවත් පතට සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් ෙදමින් කියා තිබුෙණ්
තමන් මත්දව ජාවාරෙම් ෙයෙදන බවට ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ම
මන්තීවරුන් පචාරය කරන බවයි.
ජනාධිපති උපෙද්ශක භාරත ලක්ෂ්මන් ෙපේමචන්ද මහතා මරා
දැමුණු අවස්ථාෙව්දීත් මත්කුඩු ඊට ෙහේතුවක් වූ බව රට පුරා පැතිර
යන ලදි. එෙමන්ම, පසු ගිය දා මරා දැමූ පෑලියෙගොඩ නාගරික
මන්තීවරයාෙග් මරණය පිටුපසත් මත්දව ව ාපාරය තිබුණු බවට
සැක ෙකෙරනවා.

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගරු ෙජෝශප් මයිකල්
ෙපෙර්රා මැතිතුමා අසවල් පුවත් පත්වල තිබුණාය කියලා යම්
යම් කරුණු කියවනවා. If you are quoting from a document,
you have to state what the relevant document is and its
date. එෙහම නැතිව ඔබතුමා නිකම් කියවාෙගන ගියාට
හරියන්ෙන් නැහැ. - [Interruption.] You have to read the -

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

You can go through that.

වර්තමාන පළාත් සභාෙව් අමාත නිමල් ලංසා මහතාෙග්
නිවස වටලා විශාල මත්දව ෙතොගයක් අත් අඩංගුවට ගත් බවට
මාධ මඟින් පකාශ කළත් ජනාධිපතිතුමා නිමල් ලංසා හමු වී සිප
වැළඳ කථා කිරීෙමන් අනතුරුව ඒ ගැන කිසිදු ආරංචියක්,
විමර්ශනයක් දක්නට ෙනොලැබිණි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

විල්ගමුව පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා මත්දව සමඟ ෙම්
වන විට ෙදවරක්ම ෙපොලිසියට ෙකොටු වී ඇත. ඉන් එහාට ඒ
සම්බන්ධෙයන් නීතිමය පියවරක් ෙගන ඇති බවක් ෙනොෙපෙන්.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

පසු ගිය දා ෙදවන වරටත් සලාකා සූදු ෙපොළ වැටලුවා. පළමු
වර වැටලීෙම්දී ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ මාධ මධ ස්ථානය

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, ඒ reference ටික ලබා ෙදන්න.

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඒවා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඒ ඇමුණුම් ලබා ෙදනවා. [බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීතුමා ඒවා
ඉදිරිපත් කරන්න.
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ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඔබතුමාෙගන් මා ඉල්ලන්ෙන් ෙම් ෙල්ඛන බලලා මා කියන
ෙද් සත නම් ෙම්වා හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන්න
කියලායි. වැරදි නම් ඉවත් කරන්න.
ජනාධිපතිවරයාෙග් 2005 මහින්ද චින්තන ෙපොෙත් හත්වැනි
පිටුෙව් ෙමෙහම තිෙබනවා:
"නීතිය, ෙපොලීසිය හා සමාජ ආයතන සම්බන්ධීකරණය
කරමින් ශී ලංකාෙව් මත්කුඩු උවදුර වසර තුනක් තුළ දී සහමුලින්
පිටුදැකීම සඳහා අධිෂ්ඨානශීලීව කැප ෙවමි"
මා ළඟ තිෙබනවා, ඊට අදාළ ඇමුණුම. ඒක වැරදි නම් ඉවත්
කරන්න.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒවා අයින් කළාම ෙමොනවාද ඉතිරි ෙවන්ෙන්?

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

අයින් කරපුවාම ඉතිරි ෙවන්ෙන්, ෙක්පී රජෙය් ආරක්ෂාව සහ
පහසුකම් යටෙත් තමුන්නාන්ෙසේලා තියාෙගන ඔහු හරහා තවමත්
කුඩු ෙගන්වනවාය කියන එකයි.
2005 - 2014 වසර නවය අවසානෙය් අද රෙට් තත්ත්වය
කවරක්ද? එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් මත් දව පවාහන ජාලය භාරව
සිටි පුද්ගලයා ෙක්.පී. ෙහවත් කුමරන් පත්මනාදන් බව ඔහු අත්
අඩංගුවට ගත් ෙමොෙහොෙත් ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල අමාත වරයා
පකාශ කළා. ඔහු සතු නැව් 05ක් ඊට ෙයොදා ෙගන ඇති බවත්
එතුමා එහිදී තහවුරු කළා. ෙමන්න ඊට අදාළ ඇමුණුම තිෙබනවා.
එෙහම කිව්ෙව් නැත්නම්, ෙම් ෙල්ඛන වැරැදි නම් ෙම් ෙල්ඛන
අයින් කරන්න. නිවැරදි නම් හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත්
කරන්න. නැත්නම් ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න ෙකෙහළිය
ඇමතිතුමාට එන්න කියන්න. අද එම නැව් හා ෙක්.පී. සිටින්ෙන්
ආණ්ඩුව යටෙත්. ඉන්දියාව ෙක්.පී. ඉල්ලා සිටියත්, ජාත න්තර
ෙපොලීසියට ඔහු අවශ වුවත් ඒ කාටවත් ඔහු භාර ෙනොදී, ආණ්ඩුව
විසින් රැක ෙගන ඉන්නවා. ඒ නිසා ෙක්.පී. අද ෙමොකද කරන්ෙන්
කියන ගැටලුව අද අප ඉදිරිෙය් තිෙබනවා. ඔහු මත්කුඩු ෙගන්වීෙම්
ව ාපාරෙය් පධානියා ද කියලා අප අහනවා.
ශී ලංකාෙව් මත් දව නිසා අත් අඩංගුවට ගැනීම් ෙදස බලද්දී,
2009 ෙක්.පී. අත් අඩංගුවට ගත් වර්ෂෙයන් පස්ෙසේ හා ෙම් මත්
කුඩු පිළිබඳව ඇති වී තිෙබන ව ාප්තිය පිළිබඳව මම - [බාධා
කිරීම්]

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

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

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

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මර්වින් සිල්වා ඇමතිතුමා ෙමොකක්ද point of Order.
එක.
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ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

Narcotic Bureau එක පිහිෙටව්ෙව් කවුද කියලා දන්නවාද?
[බාධා කිරීම්]

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

2008 වර්ෂෙය් 28,162යි. 2009 වර්ෂෙය් 18,742යි. 2010
වර්ෂෙය් 29,796යි. 2011 වර්ෂෙය් 42,503යි. 2012 වර්ෂෙය්
47,926යි. ෙම්, ෙක්.පී. අත් අඩංගුවට ගත්තාට පස්ෙසේ. ෙම්
ඔක්ෙකෝම විස්තර හැන්සාඩ් ගත කිරීම සඳහා මා සභාගත*
කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙම්වා බලන්න.
බලලා, ෙම් වාර්තා හරි නම්, ජාත න්තර වාර්තා හරි නම්,
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන්න.
අද වන විට ෙම් තත්ත්වය වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. අත්
අඩංගුවට ගැනීම් වැඩි වීම තුළ අපට පැහැදිලි වන්ෙන් කුමක්ද?
ලංකාෙව් මත් දව භාවිත කරන්නන් සංඛ ාව ඉහළ ෙගොස් ඇති
බවයි. එෙසේ නම් එහි ඊළඟ අරුත වන්ෙන් ලංකාෙව් කුඩු
ෙවෙළඳාම ශීඝ දියුණුවකට පත්ව ඇති බවයි. ලංකාෙව් කාන්තා,
පිරිමි ෙභ්දයකින් ෙතොරව පාසල් ළමුන් පවා අද විවිධාකාරෙයන්
මත් දව වලට ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක ඇත්තද? මම
අහන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරුන්ෙගන්. ඇත්තද ෙම්ක? කිරි
පැකට්ටුවක් මිල දී ගන්නවාට වඩා පහසුෙවන් අද කුඩු පැකට්ටුවක්
මිල දී ගන්න හැකි ෙවලා තිෙබනවා. ඒක කියපු ෙකනා ෙමතැන
ඉන්නවා. ඒ වාර්තා තිෙබනවා. ඒ වාර්තා හරි නම් හැන්සාඩ්
වාර්තාවට ඇතුළු කරන්න. ෙම්ක ඓතිහාසික හැන්සාඩ් වාර්තාවක්
ෙවයි.
ෙම් කුඩු භාවිතය නිසා ස්තී දූෂණ, මිනී මැරුම්, ෙහොරකම් වැනි
විවිධාකාර වූ අපරාධ රැල්ලක් මඟින් රට බිලිෙගන තිෙබනවා.
රජයට ෙම් ගැන කියා කිරීමට ශක්තියක් නැත්නම් එක්සත්
ජාතීන්ෙග් මත් දව හා අපරාධ කාර්යාංශයට ෙම් කටයුත්ත භාර
ෙදන ෙලස අපි ඉල්ලා සිටියා. ඊට සහායට දහහත්වන ආණ්ඩුකම
ව වස්ථා සංෙශෝධනය බල ගන්වා, ෙපොලීසිය සහ අධිකරණය
ස්වාධීන කරන ෙලසද අපි ඉල්ලා සිටියා. රජය ඊට සූදානම් නැති
බව ෙපනී යනවා.
ෙම් තත්ත්වය තුළ ශී ලංකාව වසර 2500ක් තිස්ෙසේ රැක ෙගන
ආ ශිෂ්ටාචාරය, සංස්කෘතිය හා සභ ත්වය විනාශ වී, දුරාචාරෙයන්
පිරි සමාජයක් හා මත් දව යට ඇබ්බැහි වූ ෙරෝගී ජාතියක් ජීවත්
වන රටක් බවට පත්වීමට නියමිතයි. ෙමබඳු තත්ත්වයක්
නිර්මාණය කිරීමට පසු බිම සකසා දී ඊට උල්පන්දම් ෙදන සහ
ෙමම තත්ත්වය වළක්වාලීමට ෙහෝ මැඩ පැවැත්වීමට පමාණවත්
කියා මාර්ග ගැනීමට අෙපොෙහොසත් ෙමන්ම අවශ තාවක් ෙනොමැති
රජය ෙකෙරහි විශ්වාසයක් ෙනොමැති බව පකාශ කරනවා.
ආණ්ඩුෙව් පාර්ශ්වකරුවන්, අගමැති, මන්තීවරුන් කියන පරිදි
කුඩු ව ාපාරය හා සම්බන්ධ මන්තීවරුන් හැර අෙනක් සෑම
මන්තීවරයකුටම ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙම් රෙට් ජනතාව මත් උවදුරින්
මුදවා ගැනීමට අප හා එක්වන්න කියා මා යළිත් ආරාධනා
කරනවා. කුඩු ව ාපාරයට සම්බන්ධ අය සිටී නම් ඔවුන්ට පමණක්
අෙප් ෙයෝජනාවට විරුද්ධ වීමට ඉඩ තිෙබන බවත් මම අවසාන
වශෙයන් කියන්නට කැමැතියි.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා]

ෙම් අවස්ථාෙව් කාල ෙව්ලාව ෙගොස් තිෙබනවා. විනාඩි 15ක්
විතර අපි වැඩිපුරත් ගත්තා. ඒ ෙව්ලාවත් අපි ෙබ්රා ගන්න ෙවනවා.
අද ෙම් රට කුඩුවලින්, කැසිෙනෝවලින්, සූදුවලින්, මිනී
මැරුම්වලින්, නීතිෙය් ආධිපත ය කඩා වැටීම් තුළින්, අධිකරණෙය්
කඩා වැටීම තුළින් පැහැදිලිවම මහත් පපාතයකට යනවා. ඒ
පිළිබඳ කරුණු අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලා එකින් එක අරෙගන,
සවිස්තරව තමුන්නාන්ෙසේලාට ඉදිරිපත් කරයි. ෙම් භයානක
තත්ත්වය තුළ අපි පැහැදිලිව කියනවා, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් හඬ ෙම්ක ඉතා වැදගත් - කුමක්ද කියලා ෙත්රුම් ගන්න කියලා.
ෙම් අද අපි කථා කරන්ෙන් ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය්
තමුන්නාන්ෙසේලාට කථා කරන්න බැරි ෙදයක්. ෙම් අපි කථා
කරන්ෙන් ජනතාව තමුන්නාන්ෙසේලාට බල කරලා කියන ෙදයක්.
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් අපි කථා කරනවා.
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ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් ගරු සභාව ඉදිරිෙය් කිසිම ෙයෝජනාවක්
නැහැ.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Your point is noted. The Hon. Member referred to the
Motion. It would have been more appropriate had he read
it out. But, he has referred to it and submitted it before
the House. So, we accept that.
The Hon. Ravi Karunanayake, you can second the
Motion.
[අ.භා. 2.29]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, අපි ෙගෙනන ෙම්
ෙයෝජනාව පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී ඡන්දය ෙදන ඔළු
ෙගඩිවලින් විතරක් මනින්න බැහැ. ඒ කාරණය ඒ අය මතක තියා
ගන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා පත් කරපු ෙම් රෙට් බහුතර
ජනතාවෙග් අදහසයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්. ෙම් මත් කුඩු නතර කරන්න බැරි නම් ඉල්ලා අස් වන්න
කියන ෙයෝජනාවයි අපි ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ස්තුතියි.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි.
අද දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න ාය පතෙය් අංක 8 සහ 9 පිටුවල
සඳහන් රජය ෙකෙරහි විශ්වාස භංගත්වය පිළිබඳ ෙයෝජනාව,
ෙවලාව ඉතුරු කර ගන්න ඕනෑ නිසා ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා
මන්තීතුමා ෙනොකිව්වාට ඒ ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළා. ඒ
ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන්න තමයි මම නැඟිට්ෙට්. ඒ සම්බන්ධෙයන්
පශ්න නැෙඟනවා නම්, අපි කථා කළාට පසු ඒ පශ්නවලට උත්තර
දීම තමයි වග කියන ආණ්ඩුවක් වශෙයන් කළ යුතු ෙද්.
නිකරුෙණ් Standing Orders යටෙත් කෑ ගහන එක ෙනොෙවයි
කළ යුත්ෙත්.

(The Deputy Speaker)

ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

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.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

What is your point of Order?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

ෙමතැන ෙබොෙහොම සෘජුව ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙම්
රටට ෙහෙරොයින්, එතෙනෝල් වැනි ෙද්වල් ෙගන ඒම පිළිබඳව
විතරක් ෙනොෙවයි. ඒවා ෙගෙනන කුමරන් පත්මනාදන් -ෙක්පී වැනි පුද්ගලයන් ගැන පශ්න කිරීමක් තමයි ෙමතැන තිෙබන්ෙන්.
ආණ්ඩුව ෙමෙතක් ෙම්වා ගැන වචනයක් කථා කරලා නැහැ.
ආරක්ෂක අමාත ාංශෙයන් ෙම් ගැන වචනයක් කථා කරනවා
තියා ඒවා ගැන කියා කරන්ෙන්ත් නැහැ. කුඩු කන්ෙට්නර් ගැන
කථා කරන ඒවා නිහඬව යනවා. නමුත් බැරි ෙවලාවත් බීඩි
ෙකොටයක් උරලා ෙපොඩි ෙකොල්ෙලක් අහු වුෙණොත්
සුමාන
ෙදකක්, මාස ෙදකක් යන ෙකොට ඔහු අත් අඩංගුවට ගන්නවා.
ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා ඉතාම සවිස්තරව ෙම් රෙට්
වන මගඩිය ගැන ෙපන්වලා දුන්නා. ෙකොෙහේද, ෙමොනවාද
ෙවන්ෙන් කියන එක විතරක් ෙනොෙවයි, කවුද කරන්ෙන්ත් කියලා
ෙම් ෙයෝජනාව මගින් ෙහළිදරවු කරලා තිෙබනවා.

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

Sir, if there is a Motion before the House, whether it
be a No-Confidence Motion or any other Motion, it has to
be moved first. Sir, the House does not know what the
Motion is, because the Hon. Member who proposed the
Motion has not read out the Motion. Therefore, Sir, it is
out of order. What are we going to discuss? There is no
Motion before the House. අද ෙම් ගරු සභාව ඉදිරිෙය්
ෙයෝජනාවක් නැහැ. කඩදාසි ෙගොන්නක් ෙගනැල්ලා අෙප්
ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කථා කළා. There is no
Motion before the House. ෙම් ගරු සභාව ඉදිරිපිට
ෙයෝජනාවක් නැහැ. ෙමොකද, ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා
මන්තීතුමා ෙයෝජනාවක් ෙගනාෙව් නැහැ. ඒ ෙයෝජනාව එතුමා
කිව්ෙව් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ගරු සභාව කල් තබන ෙලස මා

ඒ අතරතුර මම තවත් කාරණයක් ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියනවා.
2013 ෙදසැම්බර් 03 වැනි දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් අංක 231 234 දක්වා වන තීරුවල සඳහන් කරලා තිෙබන කරුණුත් අපි
ඉදිරිපත් කරනවා, ෙම් කාරණය තහවුරු කරන්න. ෙම් කාරණා
ගැන අපි නිහඬව සිටිෙය් නැහැ. නමුත් ආණ්ඩුව ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන් කියන එකයි අපි
අහන්ෙන්. අපි ෙම් පශ්න ෙගෙනන්ෙන් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට
විරුද්ධව මිසක් එක් ෙකෙනකු, ෙදෙදෙනකු ෙවනුෙවන්
ෙනොෙවයි. නම් වශෙයන් කියන්න ගිෙයොත් ෙමතැන ඉන්න
හැටහුටහමාරකෙග් නම් කියන්න ෙවයි. ඒක ෙනොෙවයි අපට
අවශ වන්ෙන්. ඒෙගොල්ලන් යම් යම් අයෙග් නම් පාවිච්චි
කරනවා. අගමැතිතුමාෙග් කාර්ය මණ්ඩලෙය් ඉන්න කට්ටිය
ෙවන්න පුළුවන්. දැන් නිකරුෙණ් අගමැතිතුමාට පශ්නයක් ෙවලා
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තිෙබනවා. එතුමා ෙම් පිළිබඳව දන්ෙන් නැහැ ෙවන්න පුළුවන්.
නමුත් තමන්ෙග් කාර්ය මණ්ඩලෙය් ඉන්න ෙම් කට්ටිය කවුද? ෙම්
කට්ටිය දැම්ෙම් කවුද? අම්පාෙර් ඉන්න සංවිධායකවරෙයක්.
ෙමොනවාද ආණ්ඩුව ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරලා තිෙබන්ෙන්?
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව් ඉන්න අගමැතිතුමනි, ෙම්වාට තමයි ඔබතුමා
උත්තර ෙදන්න අවශ වන්ෙන්. මම දන්නවා, ඔබතුමාට ඒ
සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඒ
සම්බන්ධෙයන් -

ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා (පරිසර හා
පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்)

-

சுற்றாடல்,

(The Hon. A.R.M. Abdul Cader - Deputy Minister of
Environment and Renewable Energy)

Sir, I rise to a point of Order.
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අපට විවාද කරන්න ඕනෑ තරම් කරුණු තිබියදී
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග හා පිළිෙවතට පටහැනිව
අගමැතිතුමාෙග් නම කියන්න අයිතියක් නැහැ, because the
Motion does not refer to the Hon. Prime Minister. For that,
you have to bring in a substantive Motion. That is what the
Standing Orders state. Therefore, I request you, Hon.
Deputy Speaker, to expunge all those words which has
reference to the Hon. Prime Minister. You cannot refer to
any Member of Parliament; even the Hon. Duminda Silva’s
name was mentioned. You cannot use such words about an
Member of Parliament.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Minister, you have to raise it from your seat.

The reference made to the Hon. Prime Minister will be
expunged.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එතුමා එතුමාෙග් ආසනය තිෙබන තැනවත් දන්ෙන් නැහැ.
කරුණාකර තමන් ඉන්න ආසනයට යන්න, point of Order එක
ගන්න ඕනෑ නම්.

That is the procedure. Let us debate this. That is
okay. We have agreed to the Debate but do not go off the
race.
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, -

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Minister, you have to raise it from your seat.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා ෙවනුෙවන් යමක් කිව්වාම ඒකටත්
හරස් වනවා. බලන්න ෙකෝ ඔබතුමන්ෙග් ආණ්ඩුව තුළින්
ඔබතුමන්ටම කුමන්තණයක් තිෙබනවා. අපි අහන්ෙන් ෙම්
අම්පාෙර් ඉන්න සංවිධායකතුමා ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන්
කියලායි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් -

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

මම quote කරලා කිව්ෙව් ෙම් හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තිෙබන,
ගරු අගමැතිතුමා කිව්ව ෙද්. ඒකද expunge කරන්න කියන්ෙන්?
[බාධා කිරීමක්] ඒකද expunge කරන්ෙන්? එදා කිව්ව ෙද්
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙමෝඩ කථා
කියන්න එපා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, I rise to a point of Order.

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Any reference made against any Member of
Parliament by name will be expunged.
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

SIr, I read what is there in the Hansard.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! What is your point of Order?

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Whatever reference, if any, made by name of a
Parliamentarian will be expunged.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(The Deputy Speaker)

Sir, it is in Hansard. - [Interruption.]

ගරු අස්වර් මන්තීතුමා.

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

That has to be expunged. - [Interruption.]
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි,-

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා
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(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

While agreeing fully with what has just been said by
the Hon. Dinesh Gunawardena and reemphasizing the
fact that there is no Motion before the House, I would
like to bring to your notice, Sir, that a glaring mistake has
gone into this Motion, willingly I suppose, because
certain foreign powers are behind this. - [Interruption.]
Sir, we have names of three countries - [Interruption.]
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා, වාඩි ෙවන්න. දන්ෙන් නැත්නම්
ඉෙගන ගන්න. ෙම් ඊෙය් ෙපෙර්දා ඇවිල්ලා කෑ ගහන්න එපා.
තමුන්නාන්ෙසේ මහදැන මුත්තා ෙනොෙවයි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

Hon. Member, your point is noted. I have already
given a Ruling on it.

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ෙමතැන සීමාවක්
තිෙබනවා. උදාහරණයක් විධියට දුමින්ද සිල්වා මන්තීතුමා ගැන
ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා සඳහන් කෙළේ , එතුමාට
විරුද්ධව ෙචෝදනා කරන බව එතුමා පත්තරයකට කියලා තිබුණා
කියලායි. එතුමා නරක චරිතයකින් සිටින බවක් කිව්ෙව් නැහැ. ඒ
නිසා මන්තීවරයකුෙග් නම කිව්ව පමණින් ෙහෝ මන්තීවරයකුෙග්
ධුරය සඳහන් කළ පමණින් ඒවා කපා හරින්න පුළුවන්කමක්
නැහැ. මන්තීවරයකුෙග් නරක චරිතය ගැන කිව්ෙවොත් පමණයි
ඒවා කපා හරින්න පුළුවන්. දැන් දුමින්ද සිල්වා මන්තීතුමා නරක
චරිතයකින් යුක්ත බවට ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා
සඳහන් කෙළේ නැහැ. එතුමාට විරුද්ධව යෙමක් ෙචෝදනා කරන
බවට දුමින්ද සිල්වා මන්තීතුමා පත්තරයකට කිව්ව කරුණක්
එතුමා උපුටා දැක්වුවා. ඒකයි කිව්ෙව්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, මන්තීවරයකුෙග් කියා කලාපය සම්බන්ධව
යම් පකාශයක් සිදු කරන්ෙන් නම්, if it is against the conduct of
a Member of Parliament, that matter will have to be raised by
way of a separate Motion. If any reference to a Member has
been made in this Debate, I will look into that and expunge
such reference. ගරු ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා, ඔබතුමා
කථා කරන්න.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

මම අගමැතිතුමා ගැන කථා කෙළේ නැහැ. එතුමා
පාර්ලිෙම්න්තුවට කිව්ව කථාවක් හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් quote
කිරීමක් පමණයි කෙළේ.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි,-

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, I have still not raised my point of Order. The
names of three important friendly countries have been
mentioned in this Motion. One is Pakistan [Interruption.]
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Thank you, Hon. Azwer. ගරු රවි කරුණානායක
මන්තීතුමා, කථා කරන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අපි ෙම් විශ්වාස භංග
ෙයෝජනාව ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන් රාජපක්ෂෙග් ආණ්ඩුවට
විරුද්ධවයි. දැන් කියනවාද, රාජපක්ෂෙග් නමත් පාවිච්චි කරන්න
බැහැයි කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙමතැන අගමැතිතුමා ආරක්ෂා
කරන්නයි අපි කිව්ෙව්. ඔබතුමන්ලා එයාෙග් පුටුවට ෙකළින්න
හදනවාද? අපි එතුමාව ආරක්ෂා කරන්න කිව්ව පකාශයක්.
ෙමොකද, ෙම් මන්තීවරු ගණනාවක් අපට කිව්වා ෙම් විශ්වාස භංග
ෙයෝජනාව දැන්මම ෙග්න්න එපා කියලා. දැන් අපට ෙපෙනනවා,
ෙම්ක ෙග්න්න හදන කට්ටිය. අපි ෙම්ක ඉදිරිපත් කෙළේ ෙපබරවාරි
මාසෙය් 28 වැනි දා. අද මැයි 20 වැනි දා. ඇයි, ෙමච්චර කල්
ගිෙය්? සාමාන ෙයන් සම්පදාය වන්ෙන් සුමාන ෙදක තුනකින්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන එන එකයි. ෙමොකද, ඊට පස්ෙසේ තිෙබනවා
කැසිෙනෝ පශ්නය. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් අද 109ක පමණ
ඡන්ද සංඛ ාවක් තිෙබනවා. ෙම් තුළින් අපට ෙපන්වන්න අවශ
වන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුව ෙමොන තරම් ෙබොරු කරන ආණ්ඩුවක්ද
කියන එකයි. ඔබතුමන්ලා ශබ්ද කළාට කමක් නැහැ. ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා, හැම ෙද්ම ෙජෝශප් මයිකල්
ෙපෙර්රා මන්තීතුමා ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් ෙපන්වුවා. ෙමතැන
අවශ වන්ෙන් මන්තීවරුන්ෙග් ඔළු ගණන ෙනොෙවයි. ෙම්
ෙයෝජනාෙව් අඩංගු ෙවලා තිෙබන කරුණු ගැන-
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි,-

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Mr. Deputy Speaker, I do not want to disturb the Hon.
Member but I must say that the Hon. Azwer raised a very
important issue. The issue he raised is that there is a
reference made in this Motion by the Hon. Members who
have signed from the United National Party - not by those
who have not signed - to friendly countries, namely,
India, Pakistan and Afghanistan who are members of the
SAARC. They are friendly countries. The Hon. Leader of
the Opposition will agree with me that these wordings are
unfriendly and not in accordance with Parliamentary
practice. - [Interruption.]
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Yes, Hon. Leader of the Opposition.
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Hon. Deputy Speaker, it is very clear that the Hon.
Members are trying to raise points of Order to take away
the Hon. Ravi Karunanayake’s time. Therefore, kindly
reduce it from the Government’s time and do not take it
from our time. That is all.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Members, please bear in mind that you all have
got to speak very carefully when you make speeches
referring to countries that are friendly to this nation.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Mr. Deputy Speaker, it is hilarious that the Hon. Chief
Government Whip is raising such a point at this particular
moment because he was the one who approved this NoConfidence Motion to be taken after three months from
the date it was submitted. At that time, did he not see that
these names were there? We have mentioned those
names to protect Sri Lanka’s integrity. Today India,
Afghanistan, Pakistan and even the Maldives are under
threat owing to the insecure actions taken by the
Government of Sri Lanka. What do you mean by
"wordings are unfriendly"? What about the written
promises given to India which have not been fulfilled so
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far by the Government? Now, you could see the "Modi
Wave" that has taken place. The first person to
congratulate him was our President. I am happy that the
President of Sri Lanka has realized, even at this late date,
that India is an indispensable country in the peace process
and in the way forward for Sri Lanka. If you basically
want to make good friends, the first thing we say is, hand
over KP - the sixth paragraph of our Motion is about him
- to India at least now, to prove your bona fides.
ෙමහිදී ''රාජපක්ෂ'' කියන නම කියන්න බැහැ; අගමැතිතුමාෙග්
නම කියන්න බැහැ; මන්තීවරුන්ෙග් නම් කියන්න බැහැ. එෙහනම්
ෙම් කුඩු ෙග්න්ෙන් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් විපක්ෂෙය්
කට්ටියද? ෙමොනවාද ෙම් කථා කරන්ෙන්? ඔබතුමන්ලා
කරුණාකර අසත කථා කියන්ෙන් නැතිව,- [බාධා කිරීම්]
අපට අවශ වන්ෙන් ෙම්කයි. කුමරන් පද්මනාදන් අප නම්
කර තිෙබනවා. ඉන්දියාව පැත්තකින් තියන්න. ඉන්දියාව
සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ආරක්ෂක
අමාත ාංශය ෙම්වා ගැන කටයුතු කරන්ෙන් නැති නිසා පශ්නයක්
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. මාලදිවයින කියන කුඩා රෙට් මතකයි
ෙන්ද, 1988-1989 කාලෙය්ත් පශ්නයක් ඇති වුණා. දැන් කියනවා
ෙම් රෙටනුත් ඒ පැත්තට කුඩු එවනවාය කියලා. ෙම්වා
නවත්වන්ෙන් නැති නිසා තමයි පශ්නය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ
රටවල් අපට කියනවා ෙම් ආණ්ඩුව ෙමෙලෝ ෙදයක් කරන්ෙන්
නැහැ, ඒ නිසා ඔබතුමාෙග් විරුද්ධ පක්ෂය ෙම්වාට නැඟී සිට
පශ්න කරන්නය කියලා. ෙම්වා තමයි ඉන්දියාව, පාකිස්තානය,
ඇෆ්ගනිස්තානය, මාලදිවයින කියන්ෙන්. ෙම්වා SAARC
countries.
අප ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්
ඒවායිනුත් ලංකාව ආරක්ෂා කරන්නයි.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙමතැන පශ්නයක් ඇති කර තිෙබන නිසා
මම ෙමන්න ෙම් කාරණය අහනවා. අද ෙහෙරොයින්, ෙක්ජී,
එතෙනෝල්, එක්ස්ටසි ආදී සියල්ලම ෙග්නවා. දැනට containers
48ක් ආනයනය කර තිෙබනවා, air freight containers 23ක්.
කාන්තාවන් 20ෙදෙනක් සහ පිරිමින් 48ෙදෙනක් ෙර්ගුෙව්දී අල්ලා
තිෙබනවා. ෙම් එක්ෙකෙනකුවත් උසාවියට ඉදිරිපත් කර
තිෙබනවාද? ෙමොනවාද ෙම් කථා කරන්ෙන්? ඒ නිසා තමයි අප
ෙමතැන මතක් කෙළේ. අප ෙමතැන කිව්ෙව් නිකරුෙණ්
අගමැතිතුමාෙග් නමට දමලා වැෙඩ් කරන්න එපා කියලායි. ෙම්
ඊට ඉහළින් වන ෙද්වල්ද? අප පශ්න කරනවා. ෙම්වා පශ්න කළාම
කට වහන්න කියනවා. අප එෙහම කට වැහුවාම කවුද ෙම්වා ගැන
අහන්ෙන්? කවුද ෙම්වා කරන්ෙන්? අන්න ඒ නිසා තමයි අප විපක්ෂය- ඉතාම ඕනෑකමින් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ෙම් විශ්වාස
භංග ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ඇමතිවරු ගණනාවක්
අපට කිව්වා ෙම්වා දැන්ම ෙග්න්න එපා, වැඩක් නැහැය කියලා.
ඒවා ෙග්නවා විතරක් ෙනොෙවයි, කැසිෙනෝ සම්බන්ධෙයනුත් අප
කියනවා.
අද බලන්න, විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා ෙමොනවාද කියන්ෙන්
කියලා. අද ජාතික ෙහළ උරුමය ෙමොනවාද කියන්ෙන්? අද
ඇමතිවරු ෙමොනවාද කියන්ෙන්? වැඩි කල් යන්න ෙපර අප ඒවාත්
ඉදිරිපත් කරනවා. අපට අවශ වන්ෙන් ෙමයයි. අප මන්තීවරු
ගැන පශ්න කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද ඒ අය ෙම් අවස්ථාෙව්දී
නිහඬ ෙවලා සිටින්ෙන්. ෙමොකද ඒ අයට බලතල නැහැ. කාටද ෙම්
බලතල තිෙබන්ෙන්? ෙම් බලතල තිෙබන අය නිසා තමයි අප
පශ්න කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]
දැන් ඔය කෑ ගහන අය තමයි වැඩිෙයන්ම ෙබොරු කරන,
ෙහොර කරන කට්ටිය. ඒ නිසා තමයි එතුමන්ලා උඩ පනින්ෙන්.
නැත්නම් එතුමන්ලාට වඩා ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිවරු අප කියන්ෙන්

පාර්ලිෙම්න්තුව

615

"High levels" කියන්ෙන් ෙමතැන ඉන්න අගමැතිවරයා ද?

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

ෙමොනවාද කියලා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉඳෙගන ෙහොඳට අහෙගන
ඉන්නවා. ඔබතුමන්ලාට කථා කරන්න බැරි ඒවා ෙන් අප කථා
කරන්ෙන්. අපට ඇවිත් කියනවා ෙන් අරක කියන්න, ෙම්ක
කියන්න කියලා.

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)
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මහතා

(ෙසෞඛ

නිෙයෝජ

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

කවුද කියන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේට ෙකොන්දක් තිෙබනවා නම්
කියන්න බලන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙකොන්දක් නැහැ.
ෙකොන්දක් තිෙබනවා නම් ඇමති කවුද කියලා කියන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙකොන්දක් තිෙබන නිසායි අප ෙමතැන කියන්ෙන්, ෙම්
පට්ටපල් ෙහොරු ඉන්න ආණ්ඩුව ෙගදර යවලා පිරිසිදු ආණ්ඩුවක්
ඇති කරන්න ඕනෑය කියලා. ඒක තමයි අප ෙමතැන ෙපන්වන්න
හදන්ෙන්. ෙකොන්දක් තිෙබනවාද, නැද්ද කියලා ඔබතුමන්ලාෙගන්
තමයි අහන්න වන්ෙන්.
ෙම් විශ්වාස භංග ෙයෝජනාෙව් අප කුමරන් පද්මනාදන් ගැන
කියා තිෙබනවා. කුමරන් පද්මනාදන් කියන්ෙන් කවුද?
ෙපොලීසිෙය්, තිවිධ හමුදාෙව් 78,100ක් මරපු, සල්ලි එකතු කරපු
ෙක්පී තමයි අප ෙම් නම් කර තිෙබන්ෙන්. ෙම් ආණ්ඩුවට
ෙකොන්දක් තිෙබනවා නම් ඇයි ෙම් මනුස්සයාව අල්ලලා උසාවියට
ඉදිරිපත් ෙනොකරන්ෙන්? ඇයි ඒ පුද්ගලයා ඉන්දියාවට භාර
ෙනොෙදන්ෙන්? තව ෙමොනවාද කරන්න අවශ
වන්ෙන්?
ෙකොන්දක් නැත්ෙත් ඔබතුමන්ලාටයි. ෙමොළයක් නැත්ෙත්
ඔබතුමන්ලාටයි. ෙම් ෙහෙරොයින් එක්ක සාක්කු සුද්ද කරන,
ෙමොළය සුද්ද කරන ෙද්වල් තමයි කරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට
රැකීරක්ෂා ඇති කරන්න බැහැ. කුඩු ටිකක් ෙගනාවාම එතැන
රැකීරක්ෂා ඇති කරන්න අවශ තාවක් නැහැ ෙන්.
ඊළඟට, ජීවන වියදම දිහා බලන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාට ජීවන
වියදම අඩු කරන්න බැහැ. ජීවන වියදම අඩු කරන්න බැරි නිසා
තමයි කිරි පිටි නැතිව කුඩු ෙග්න්ෙන්. ඒෙකන් පශ්නය විසඳන්න
හදන එක තමයි ෙම් ආණ්ඩුව කරන්න හදන්ෙන්. ඇයි අප ෙම්ක
අහන්ෙන්? අප ෙම් නම් කරනවා. ෙම් කුමාරන් පද්මනාදන්
කියන්ෙන් අෙප් තිවිධ හමුදාෙව් සහ ෙපොලීසිෙය් හත්තෑ අට දහස්
එක සියයක් මරපු පුද්ගලෙයක්. තමාෙග්ම යුද්ධ හමුදාෙවන් සහ
ෙපොලීසිෙයන් අත් අඩංගුවට ගත් ෙවලාෙව් පකාශ කරපු ඒවා
ගැනයි ෙම් කියන්ෙන්. ඔන්න මා කියනවා, ගරු දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන ඇමතිතුමනි, 2010. 08.28 වන දා ''ෙඩ්ලිමිරර්'' පතෙය්
සඳහන් ෙවන ෙදයක්. එදා මම පශ්නයක් ඇහුවාම ඔබතුමා
කිව්ෙව්, "ෙක්පී" ගැන දන්ෙන් නැහැ කියා. දැන් ඔන්න බලන්න,
"ෙක්පී"ම කියන්ෙන් ෙමොකක් ද කියා.

The “Daily Mirror” dated 28th August, 2010 states, I
quote:
“Before we talk about NERDO, it does seem to me that you have
got recognition as an NGO in a very short time. The NERDO has
also got security clearance and access. This would not have been
possible but for support at high levels.”

"High levels" කියන්ෙන් ෙමතැන ඉන්න මන්තීවරෙයක්ද?
"High levels" කියන්ෙන් ෙමතැන ඉන්න ඇමතිවරෙයක් ද?

නැහැ. නැත්නම් කවුද ඊටත් වැඩිෙය high level?

It further states, I quote:
“Was it with the blessings of the Defence secretary that NERDO
got this approval and access? Yes.....”

කවුද ෙම් කියන්ෙන් "ෙක්පී". "ෙක්පී" කියන්ෙන් කවුද? 2011
මාර්තු මාසෙය් 9 වන දා ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා
කිව්වා. " ෙක්පී" ෙකෙනක් ගැන දන්ෙන් නැහැ කියා. ඔබතුමා
දන්ෙන් නැති වුණාට " ෙක්පී" කියනවා, Defence Secretary
approval දුන්නාය කියා. දැන් ෙමොනවා ද කියන්ෙන්? [බාධා
කිරීමක්] ෙකොන්දක් තිෙබන්ෙන් ඔබතුමන්ලාට ද? නැත්නම්
ෙකොන්දක් තිෙබන්ෙන් ෙම් ගැන කියන අපට ද?[බාධා කිරීම්]
ඔතැන ඉඳෙගන ෙබොරුවට jack-in-the-box වාෙග් කෑ ගහන්න
ෙනොෙවයි තිෙයන්ෙන්.

It further states, I quote:
“Yes. We went through all the formalities and procedures and
applied. But I don’t think we would have got such quick approval
without the backing of the Defence Secretary.”

තව ෙමොනවා ද කියන්ෙන්? දැන් ෙම්කත් කියන්න එපාය
කියලා ද කියන්ෙන්? අප ෙම් විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවට
ඇමතිවරුන්ෙග් නම් දැම්ෙම් නැත්ෙත් ෙමොකද? වැඩක් නැහැ.
නම දාලා තිෙබන ෙම් පුද්ගලයා ඇමතිවරෙයක් ෙනොෙවයි. අත්
අඩංගුවට ගන්න බැරි වන්ෙන් ඇයි? උසාවිය දැන් අකිය ෙවලා ද
තිෙබන්ෙන්? ෙම් රෙට් අග විනිශ්චයකාරවරිය පැය 24 න් ඉවත්
කරන්න පුළුවන් නම්, ඇයි ෙම් තැනැත්තා අත් අඩංගුවට ගන්න
බැරි? ෙමොහු අවුරුදු 4ක් තිස්ෙසේ නිදැල්ෙල් ඉන්නවා. ෙම්
පුද්ගලයාව අල්ලන්න බැරි ද? ෙමොහු පට්ටපල් ෙහොෙරක්. ෙමොහු
මිනී මරපු ෙකෙනක්. ෙම්වාෙග් ෙකොටි ගැන කියා කරන්න බැරි
ඇයි? දැන් ෙමතැන ඉන්නවා, අෙප් නිෙයෝජ ඇමති ෙකෙනක්
වන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් උප සභාපති කරුණා අම්මාන්
මහතා. එතුමාත් එක්ක කථා කළාය කියා රගුනාදන් අදත් හිර
ෙගදර ඉන්නවා. දැන් අවුරුදු 18ක් ෙවනවා. ඔහුව එළියට දාලා
නැහැ. නමුත් "ෙක්පී" හමුදාෙව් ෙපොලීසිෙය් හැත්තෑ අටදහස් එක
සිය ෙදෙනක් මරලා එල්ටීටීඊ එකට සල්ලි එකතු කරපු ෙකනා.
ෙමොහු නිදැල්ෙල් ඉන්නවා. රජෙගදර ඉන්ෙන්. ෙමොනවා ද තව
කියන්ෙන්? දැන් ෙමොනවා ද කියන්ෙන් ෙම් සම්බන්ධව.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ඉන්දියාවත් එක්ක සාකච්ඡා කරමින් සුහදව
කටයුතු කරන්නට ඕනෑය කියා යුඇන්පී එෙකන් රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමා කියපු එක දැන්වත් පිළිගැනීම ගැන. [බාධා කිරීමක්]
ජනාධිපති congratulate කරන්න twitter පණිවුඩයක් ඉන්දීය
අගමැතිට යවා තිබුණා. කරුණාකර ඒවා කරන්ෙන් නැතිව ෙම්
හාදයාව භාර ෙදන්න. ෙමොකද, ෙම් "ෙක්පී"ව ඕනෑය කියා
ඉන්දියාව 1991 සිට ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි. I quote from "The Island" of 29th July, 2010
under the heading “KP speaks out”. ඒෙක් ෙමෙහම තිෙබනවා.
I quote:
“…. with a purely humanitarian issue. We are appealing for funds $1 from each Tamil living abroad on a monthly basis. To facilitate
fund raising activity, we recently opened an account at the
Vavuniya branch of the Commercial Bank bearing 1610046482
(Code CCEYLKLX)"

ෙම් short code එක.
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ෙමන්න ෙම් තුළින් සල්ලි එකතු කරනවා. දැන් බැරි ෙවලාවත්
යහපාලනයක් ඇති කරන්න අහිංසක Fredrick Naumann
Institute - German NGO එක ෙම් රටට සල්ලි එව්වා නම් ඒක
නවත්වනවා. ෙම් වාෙග් පට්ටපල් ෙහොරු තමයි ඉන්ෙන්. අද ඒ
නැව් 19 ෙකොෙහේද තිෙයන්ෙන්? 2009 මැයි මාසෙය් ෙලොකු
ශබ්දයක් කළා, නැව් 19ක් තිෙබනවාය කියා. ඒ නැව් 19ෙය්
වටිනාකම ෙකෝටි 4,880යි. ඒකට ෙමොනවා ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?
ඒ වාෙග්ම තමයි ඒ අවස්ථාෙව් කිව්වා, -

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, බාධා වුණා ෙන්ද?
විනාඩි පහක කාලයක් දුන්නා නම් ෙහොඳයි.

තව

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

විනාඩි පහක් කැෙපනවා, අෙනක් අයෙග් කාලෙයන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමන්ලාෙග් point of Order එක නිසා ෙන් ඒ කාලය අඩු
වුෙණ්. අෙප් විපක්ෂෙයන් ෙමොකුත් වුෙණ් නැහැ ෙන්.
ෙක්පී අල්ලන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙම් ආණ්ඩුව කිව්ෙව්, ෙකෝටි
4,980ක්
LTTE accountsවල ෙක්පීෙග් signature එක යටෙත්
තිෙබනවාය කියායි. ෙකෝ, ඒ සල්ලි? අද ඒ නැව් ටික ෙනොෙවයි
ද
ෙම් පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙහෙරොයින්, එතෙනෝල් -ෙම්වා
ඔක්ෙකොම- ෙම් රටට ෙගෙනන්න? ඇයි ඒවා රජය සන්තක කර
නැත්ෙත්? ෙමෙහම කරනෙකොට ඒවා ඔක්ෙකොම එන්ෙන්
දකුණට. ඒ නිසා ද මාගම්පුර වරායක් හැදුෙව්? අද පත්තෙර්ට විමල්
වීරවංශ මැතිතුමා කියනවා, ෙම් වරාය හදපු එක හරිම අපරාධයක්
කියලා. මා අගය කරනවා. එතුමාට ෙකොන්දක් තිෙබනවා.
රඟපානවා ද නැද්ද කියන එක ෙවනම කථාවක්. මාගම්පුර වරාය
හදලා හරිම අපරාධයක් කර තිෙබන්ෙන් කියා එතුමා කියනවා.
අෙප් ගරු හරීන් පනන්දු මන්තීතුමාත්, ෙම් පැත්ෙත් සිට ඔය
පැත්තට ගිය දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමාත් එදා විවාද කරනෙකොට
කිව්වා, ෙම්ක වැඩක් නැති ෙදයක් කියලා. අප
ඒ ගැන
නිරන්තරෙයන්ම කියන පුද්ගලෙයෝ. කැබිනට් ඇමතිවරයකු වන
විමල් වීරවංශ මැතිතුමාට අද ඒක ෙත්රිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
තමයි ෙහළ උරුමයට දැන් ඒක ෙත්රිලා තිෙබනවා. අද ඇමතිවරු
ගණනාවක් නිශ්ශබ්දව සිටින්ෙන් ඒක ෙත්රිලා නිසයි. ඒ
සම්බන්ධෙයන් තමයි අපත් කියන්ෙන්. එෙහමනම් ෙමොනවා ද ෙම්
සම්බන්ධෙයන් කරන්නට අවශ වන්ෙන්?
ඉන්දියාවත් එක්ක සටන් කරන්න ෙනොෙවයි තිෙයන්ෙන්.
ඇෆ්ගනිස්තානයත් එක්ක යුද්ධ පකාශ කරන එක ෙනොෙවයි
තිෙයන්ෙන්. මාලදිවයින යටපත් කරන එක ෙනොෙවයි
තිෙයන්ෙන්. පාකිස්තානයත් එක්ක නිකම් මුකුළු කිරීම ෙනොෙවයි
තිෙයන්ෙන්. ෙම් පට්ටපල් ෙහොරු ටික අල්ලන්න. ෙම් රෙට් ඉදිරි
දැක්මක් සහිත අහිංසක දූ දරුවන් ෙග් අනාගතය නැති කිරීම තමයි
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ඔබතුමන්ලා ෙම් කරන්ෙන්. ඇයි ෙම් ආණ්ඩුවට ෙම් කියන
එක්ෙකෙනක් අල්ලන්න බැරි? අද ෙම්ක හරිම පුදුම ෙදයක්.
බැරිෙවලාවත් සිගරට් කන්ෙට්නර් ගණනාවක් ආෙවොත් ඒ
කන්ෙට්නර් නිදහස් කරනවා, කිසි පශ්නයක් නැහැ. නමුත් බැරි
ෙවලාවත් අහිංසක ෙකොල්ෙලක් බීඩි ෙකොටයක් එක්ක මුහුදු
ෙවරෙළේ හිටිෙයොත් ඔහුව අත් අඩංගුවට ගන්නවා.
ඒ වාෙග්ම ethanol container ගණන් එනවා. නමුත් කිසි
පශ්නයක් නැහැ. බැරි ෙවලාවත් කසිප්පු ෙබෝතලයක් සමඟ
යම්කිසි පුද්ගලයකු ඇල්ලුෙවොත් ඔහුව මාස තුනකට
බන්ධනාගාරගත කරනවා. ඒ වාෙග්ම ව ාජ මුදල් ෙනෝට්ටු දහස්
ගණන් තිෙබනවා. ඒවා මුදණය කරන අය අල්ලන්ෙන් නැහැ.
[බාධා කිරීම්] එක් ෙකෙනක්, ෙදෙදෙනක් අල්ලලා රිමාන්ඩ්
කරනවා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් රාජ ආරක්ෂක අමාත ාංශයක්
තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට
ෙකොන්දක්
නැහැ.
[බාධා
කිරීම්]
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ඇමතිවරුනුත් ඒ වාෙග් රිමාන්ඩ් කරනවාද? අපි අහනවා, රාජ
ආරක්ෂක අමාත ාංශය ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා. රාජ
ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් ඇමති කවුද, ෙල්කම් කවුද? ෙමන්න ෙම්
නිසා තමයි අපි කියන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් සම්බන්ධෙයන් නිහඬ
පතිපත්තියක් ෙගන යමින් ෙම් රෙට් අහිංසක ජනතාවෙග්
අනාගතය නැති කරනවාය කියලා.
තව කාරණයක් තමයි ජනතාවෙග් සාක්කුවට ෙකළින එක. අද
ෙනොකියා කිව්වා, කැසිෙනෝ ෙම් රටට ෙගෙනනවාය කියලා.
කැසිෙනෝ ෙගෙනන්න ඉස්ෙසල්ලා තමයි ethanol, ecstasy වාෙග්
ෙද්වල් ෙගෙනන්ෙන්. අද හැම තැනකම ගණිකා මඩම් තිෙබනවා.
අද ආර්ථිකය කඩා වැටිලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි ෙම්
කැසිෙනෝකාරයන් ටික ෙගෙනන්න හදන්ෙන්. ඊට ඉස්ෙසල්ලා
තමයි ෙම් වාෙග් පදනමක් ඇති කරන්න හදන්ෙන්. ඉතින් ෙම්
වාෙග් ෙද්වල් නිසා තමයි අද රෙට් ආර්ථිකය නැත්තටම නැති
කරලා තිෙබන්ෙන්.
අපි ෙම් විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන් ෙම්
සම්බන්ධෙයනුයි. අෙප් රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැටුණු හැම
ෙවලාෙව්ම ඒක ශුද්ධ කිරීෙම්, ඒක යථා තත්ත්වයට පත් කිරීෙම්
වගකීම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට දීලා තිෙබන බව තමයි
ඉතිහාසෙයන් ෙපන්වා තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ෙම් වැෙටන ආර්ථිකය
හදන්න තිෙබන්ෙන් අපටයි. එම නිසා තමයි රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමාෙග් නායකත්වය තුළින් අපි අද ෙම් විශ්වාස භංග
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් රට තවදුරටත් නැති
කරන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙම් වාෙග් ආණ්ඩුවක් ෙගදර යවලා, පිරිසිදු
පාලනයක් ඇති කරන්න පුළුවන්, රෙට් ආර්ථිකය හදන්න පුළුවන්,
පුංචි ලංකාව ෙලෝකයට එක්සත් කරන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක්
ඇති කරන්න, හදවතක් තිෙබන ෙමොළයක් තිෙබන මන්තීවරුන්
සියලුෙදනාම ෙමම ෙයෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දය ෙදන්න කියලා
ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඊළඟට ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා.
[අ.භා. 2.50]

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

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, විපක්ෂය විසින් රජයට
එෙරහිව ඉදිරිපත් කර ඇති විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව පිළිබඳව
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

කරුණු ස්වල්පයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මා
ඉතාමත් සතුටු වනවා. ෙම් විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව තුළ පධාන
වශෙයන්ම ගැබ් වී ඇත්ෙත්, "මත් දව පාලනය කිරීමට රජය
අෙපොෙහොසත් වී ඇත" කියන කාරණයයි. නමුත් අද ගරු රවි
කරුණානායක මන්තීතුමාත්, ඒ වාෙග්ම ගරු ෙජෝශප් මයිකල්
ෙපෙර්රා මන්තීතුමාත් ෙම් විෂය පථෙයන් පරිබාහිරව හැම දාම ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියන විවිධ කරුණු ෙමයට ඇතුළත් කරන්න
කටයුතු කළා. ඒ ගැන අපි කනගාටු වනවා. අපි ෙම් විවාදය ඉතා
ඉහළ මට්ටමකින් පවත්වා ෙගන යන්න ඕනෑ. ෙමොකද ෙම් මත්
දව පිළිබඳ වූ පශ්නය අපි හැමෙදනාටම බරපතළ පශ්නයක්. එම
නිසා මත් දව ෙම් රටින් තුරන් කිරීම විපක්ෂයට වඩා ආණ්ඩුවට
අවශ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව අපි පියවර අරෙගන
තිෙබනවා. ඒ අනුව කථා කෙළොත් විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව
පැරදුණත් අපට රටක් වශෙයන් සාධනීය පතිඵල ලබා ගන්න
පුළුවන් ෙවයි. රජය ෙවනුෙවන් මා ෙමම විවාදයට අවතීර්ණ
වන්ෙන් ෙමන්න ෙම් ස්ථාවරෙය් ඉඳ ෙගනයි.
විපක්ෂය ඉදිරිපත් කළ එක ෙචෝදනාවකට මා පළමුෙවන්ම
පිළිතුරු ෙදන්න ඕනෑ, ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි. ෙම්
විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව විවාදයට ගැනීම සඳහා දින නියම කිරීම
පමාද කළාය කියලා ෙචෝදනා කළා. මා එය සම්පූර්ණෙයන්ම
පතික්ෙෂේප කරනවා. විපක්ෂ නායකතුමා විෙද්ශගත ෙවලා සිටියා.
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තිෙබනවා. එතුමා කියන ෙද්ත් අපි අහන්න ඕනෑ, ෙම්
පජාතන්තවාදි ව හය තුළ. එම නිසා අපි එයට ඉඩ දුන්නා. ෙමම
විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් රජයට භය ෙවන්න
ෙදයක් නැහැ, හංගන්න ෙදයක් නැහැ. අපි ෙම්ෙකන් කිසිෙසේත්ම
පරදින්ෙන් නැහැ. ෙම් පිළිබඳව ඉදිරිපත් කිරීමට අපට කරුණු
රාශියක් තිෙබනවා. එම නිසා කිසිෙසේත්ම ෙමම විවාදය පමාද
කිරීමට අවශ තාවක් නැහැ. ෙමම විවාදය සඳහා විපක්ෂය දින
ෙදකක් ඉල්ලුවා. විපක්ෂෙය් ඉල්ලීම අනුව පජාතන්තවාදි ෙලස
විවාදය සඳහා දින ෙදකක්ම දුන්නා. ඒ අනුව ෙම් කාරණෙය්දී රජය
ඉතාම පජාතන්තවාදි ෙලස කටයුතු කර තිෙබන බව මා ගරු
සභාවට දන්වන්න කැමැතියි.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රීති පශ්නයක් තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා රීති පශ්නයක් ඉදිරිපත්
කරනවා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

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

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

"ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා
ෙයෝජනා කරනවා.

විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා සිටියදී විපක්ෂෙය්
නිෙයෝජ සංවිධායකවරයා හැටියටයි මා ෙම් කාරණය කියන්ෙන්.
මුල් අවස්ථාෙව්දී ෙමතුමාම කිව්වා, අමාත වරුන්ට ජිනීවා යන්න
තිෙබනවා, ඒ නිසා සිංහල අවුරුද්ෙදන් පසුව දිනයක් ෙම් සඳහා
ගන්න කියලා. ඔබතුමා කියන්ෙන් වැරදි කරුණක්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එය රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව නිෙයෝජ
කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මහතා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள்
தைலைம
வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. JANAKA BANDARA took the Chair.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විපක්ෂ නායකතුමා විෙද්ශගත
වී සිටි නිසා විපක්ෂ නායකතුමා ආවාට පස්ෙසේ ෙමය විවාදයට
ගැනීම වඩාත් උචිතයි කියලා ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා
කියා සිටියා. එය එතුමන්ලාෙග් ඉල්ලීමක්. අපි එයට විරුද්ධ වුෙණ්
නැහැ. ෙමොකද, විපක්ෂ නායකතුමාට අෙප් විශාල ගරුත්වයක්

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් පශ්නය
පිළිබඳව අපි ටිකක් ඉතිහාසය ෙහොයා බැලුෙවොත්, "ශී ලංකාව
දකුණු ආසියාෙව් ෙහෙරොයින් ෙබදා හරින ෙක්න්දස්ථානය බවට
පත් වී ඇත" කියන කරුණ ඉතාම සාවද යි. දකුණු ආසියානු
කලාපෙය් ෙහෙරොයින් නිෂ්පාදනය කිරීම, ෙබදා හැරීම මූලික
වශෙයන්ම සිදු වන්ෙන් ඇෆ්ගනිස්ථානය ෙක්න්ද ෙකොට ෙගනයි.
පාකිස්තානය තුළත් යම් පමාණයක නිෂ්පාදනයක් සිදු වන බවත්,
පුළුල් ෙලස ෙබදා හැරීමක් සිදු වන බවත් අපි දන්නවා. ඉන්දියාෙව්
ඉතා සුළු පමාණයකින් ෙපොපි වගාව කරන අතර, එය දැඩි
පාලනයකින් යුතුව එම රජය විසින් සිදු කරනවා. එම ෙපොපි වගාව
කරනු ලබන්ෙන් ඖෂධයක් වන ෙමෝෆීන් නිෂ්පාදනය කිරීම
සඳහායි. ශී ලංකාව තුළ ෙපොපි වගා කිරීම ෙහෝ ෙහෙරොයින්
නිෂ්පාදනය කිරීම කිසිෙසේත් සිදු ෙනොවන අතර, රසායනික දව
ෙයොදා ෙගන කෘතිම ෙහෙරොයින් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා 1981
ෙනොවැම්බර් මස 5 වන දින හික්කඩුෙව්, ෙගෝනාපිනුවලදී
විෙද්ශිකයින් කිහිප ෙදෙනකු විසින් කරන ලද තැත් කිරීමක්
ෙපොලීසිය විසින් අල්ලා ගන්නා ලදුව, එය සම්පූර්ණෙයන්ම මැඩ
පවත්වන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඒ අනුව ශී ලංකාව තුළ කිසිදු
ආකාරයකට ෙහෙරොයින් මත් දව නිෂ්පාදනය ෙනොකරන බව
තහවුරු ෙවලා තිෙබනවා. එබැවින්, ශී ලංකාව මත් දව ෙබදා
හැරීෙම් ෙක්න්දස්ථානයක්ය යන්න සාවද කරුණක්.
ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබනවා, ශී ලංකාව මත් දව ෙබදා
හැරීෙම් ෙක්න්දස්ථානයක් කියලා. එෙහම කියන්ෙන් ෙමොන
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පදනමකින්ද? අෙප් රටට ඒ වාෙග් අවමානයක් කරන්ෙන් ෙමොන
පදනමකින්ද? අද ඉන්දියාෙව්, ඒ වාෙග්ම පිලිපීනෙය්, ඒ වාෙග්ම
අනිකුත් රටවල ෙසොයා ෙගන තිෙබන කරුණු අනුව
ඇෆ්ගනිස්ථානය, ඒ වාෙග්ම පාකිස්තානය වාෙග් රටවලින් එන
මත් දව පමාණ දිහා බලා ඒවාෙය් බර ඔක්ෙකෝම අෙප් පිට දාලා
අද විපක්ෂය කාටද ෙම් මඩ ගහන්ෙන්? ශී ලංකාවට; අෙප් මාතෘ
භූමියට. [බාධා කිරීම්] අෙප් මාතෘ භූමිය පාච්චල් කරන්නට, අෙප්
මාතෘ භූමිය ෙම් විධිෙය් රටක් කියලා කියන්නට විපක්ෂය අද
ෙබොරු තර්ක, ෙබොරු සංඛ ා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරනවා,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ නිසා ෙමම ෙයෝජනාෙව් තිෙබන
එම ෙකොටස් අපි සම්පූර්ණෙයන්ම පතික්ෙෂේප කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඔබතුමාත් දන්නවා
ඇති, පළමු වතාවට 1981 දී ලංකාවට ෙහෙරොයින් පැමිෙණන
පවණතාව ෙසොයා ගත්තාට පස්ෙසේ ඒ සඳහා අපි කියාත්මක වුණු
බව. මත් දව පාලනය කිරීම සඳහා අෙප් රෙට් තිබුෙණ් 1927 අංක
17 දරන විෂවර්ග, අබිං සහ අන්තරායදායක ඖෂධ වර්ග
ආඥාපනත. ඒ පනෙත් ෙමවැනි තත්ත්වයන් පිළිබඳව නීතිමය
පතිපාදන තිබුෙණ් නැහැ. ඉන් අනතුරුව 1984 අංක 13 දරන
විෂවර්ග, අබිං සහ අන්තරායදායක ඖෂධ වර්ග (සංෙශෝධන)
පනත එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය විසින් ෙගනාවා. ඒකත් අපි
කියන්න ඕනෑ. ඉන් පස්ෙසේ තමයි අපට ෙහෙරොයින් අල්ලන්න, ඒ
සඳහා දඬුවම් කරන්න අවකාශ ලැබුෙණ්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම 2012 සහ 2013
වර්ෂවලදී අෙප් අසල්වැසි ඉන්දියාෙව් නවදිල්ලි ගුවන්
ෙතොටුෙපොෙළේදී මත් කුඩු කිෙලෝගෑම් 600ක් අත් අඩංගුවට ෙගන
ඇති බව ඉන්දියාෙව් මත් දව පාලන කාර්යාංශය වාර්තා කර
තිෙබනවා. පිලිපීනය 2014 වර්ෂෙය් මුල් කාර්තුෙව්දී බිලියන 1.3ක
වටිනාකමකින් යුත් මත් දව අත් අඩංගුවට ෙගන ඇති බව පිලිපීන
මත් දව පාලන කාර්යාංශය වාර්තා කර තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, තිස් වසරක් තිස්ෙසේ තිබුණු යුද්ධය නිසා සිවිල්
සමාජෙය් ඇති වූ තත්ත්වයන්හි පතිඵලයක් වශෙයනුත් ෙම් ෙද්වල්
අෙප් රටට පැමිණියාය කියන කරුණ ගැන අපි කල්පනා කරන්න
ඕනෑ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් හඳුන්වා ෙදන ලද විවෘත
ආර්ථිකෙය් සාධනීය ලක්ෂණ තිබුණා. ඒ වාෙග්ම ඒෙකන් ඇති
වුණු හානිත් තිබුණා. ඒ එක හානියක් තමයි, මත් දව ගලා ඒෙම්
පවණතාව ඒ තුළින් ඇති වීම. ඒ ගැනත් අපි සමබරව කල්පනා
කරන්නට ඕනෑ. මහින්ද චින්තන වැඩපිළිෙවළ අනුව 2008 අංක 1
දරන මාදක ඖෂධ සහ මෙනෝ වර්තක දව නීති විෙරෝධී ෙලස
ජාවාරම් කිරීමට එෙරහි සම්මුති පනත් ෙකටුම්පතක් අපි සම්මත
කර ගත්තා. ඒ අනුව ෙම් සම්බන්ධෙයන් වූ නීතිමය තත්ත්වය legal framework එක - වඩාත් ශක්තිමත් කිරීමට මහින්ද
චින්තනය යටෙත් අපි කටයුතු කළා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එපමණක් ෙනොෙවයි. මත් දව
ජාවාරම්කාරෙයකු නීතිෙය් රැහැනට ගත්තාට පස්ෙසේ ඔහු මත්
දව වලින් උපයන ලද ෙකෝටි සංඛ ාත මුදල රාජ සන්තක කිරීම
සඳහා අපට නීතිමය තත්ත්වයක්; පතිපාදනයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ
නිසා තමයි අෙප් රජය විෙශේෂෙයන්ම Prevention of
Money Laundering Act එක ෙගනැල්ලා එවැනි මුදල් රජයට
ලබා ගැනීමට -රාජ සන්තක කිරීම සඳහා- පියවර ගත්ෙත්. ඒ නිසා
ෙම් සඳහා අවශ නීතිමය තත්ත්වය ඉතා ශක්තිමත් ෙලස ඉදිරිපත්
කරපු රජයක් තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය.
"අපි ෙබොෙහොම අකමැතිලු ෙම් ගැන පියවර ගන්න" කියලා ෙම්
ෙයෝජනාෙව් තිෙබනවා. එෙහම අකමැති නිසාද අපි ෙම් විධියට
පනත් ෙගනැල්ලා, legal framework එක හදලා අපරාධකරුවන්
නීතිෙය් රැහැනට එකතු කර ගැනීම සඳහා අවශ කටයුතු කෙළේ?
ඒ, ෙම් කාරණය පිළිබඳව අපි ඉතා විශාල උනන්දුවක් දක්වන
නිසායි. ඒ නිසා ඒ ෙචෝදනාවන්හි කිසිදු පදනමක් නැති බව මම
ඉතාම පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
ඒ වාෙග්ම,-
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ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු ඇමතිතුමා, ෙපොඩි කාරණයක් කියන්න මට අවස්ථාව
ෙදන්න.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

නැහැ, නැහැ. එපා. ඔබතුමා පසුව කථා කරන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මන්තීතුමාට අවසර නැහැ. ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

කුඩු ෙගනාපු ලංකාෙව් කී ෙදෙනක් අත් අඩංගුවට අරෙගන
තිෙබනවාද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමාට බාධා කරන්න එපා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මම කියන්නම්. ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න ෙකෝ මම
කියනකල්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආකාරෙයන් පනත්
ෙකටුම්පත් සම්මත කර ගනිමින් මත් දව මැඩලීම සඳහා අවශ
නීති රාමු ශක්තිමත් කළ අෙප් රජයට පශංසා කරනු ෙවනුවට
විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් ෙගන ඒම ෙම් ශත වර්ෂෙය් සිදු වන
විහිළුවක් බව මම පකාශ කරන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමා ෙම්
ෙයෝජනාව කියවා බැලුෙවොත් ෙපෙනයි, ෙමහි ඉතා පැහැදිලිව
කියනවා අෙප් අගමැතිතුමාෙග් සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරයා
East Asia Gateway Terminal නමැති ආයතනෙය් කළමනාකරු
ෙවත ලිපියක් නිකුත් කරමින් බහලුමක් මුදා හරින ෙලස ඉල්ලා
සිටියා කියලා. ෙමොකක්ද ෙම් ෙචෝදනාෙව් මූලික පදනම
ෙවන්ෙන්? ඒ ෙල්කම්වරයා ඉල්ලා සිටියාලු බහලුමක් - container
එකක්- නිදහස් කරන්න කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම සාවද කාරණයක්. ඒ විධියට container
එකක් මුදා හරින්න කියලා ඉල්ලලා නැහැ. ඒ ලිපිෙය් තිෙබන්ෙන්
ෙමෙහමයි.

“I would be much thankful to you on behalf of the
Hon. Prime Minister if you could take appropriate action
to grant a waiver of duty and concession.....”

623

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

624

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

Headline එෙක් තිෙබන්ෙන් “Request for a waiver of
demurrage and SLPA charges as a concession” කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බලන්න ලිපිෙය් තිෙබන්ෙන්
concession එකක් කියලායි. Container එකක් මුදා හරින්න
කියලා ඉල්ලීමක් නැහැ. ෙම්ෙක් කියලා තිෙබන්ෙන්
demurrage charges අඩු කරන්න කියලායි. ඒක අද ෙම් අය
අර්ථ නිරූපණය කරනවා, කුඩු container එකක්,ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

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

( தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු විපක්ෂ නායකතුමා, ෙමොකක්ද රීති පශ්නය?

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Hon. Minister, what he wants is a concession given to
a container containing drugs.
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

No, that is not correct.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අමාත තුමා කථා කරන්න.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පිළිබඳව කරන
විමර්ශනවලදී පැහැදිලිව ෙපනී ෙගොස් තිෙබනවා එහි එවැනි මත්
දව තිෙබන බවට එම පුද්ගලයා තුළ දැනුමක් තිබුෙණ් නැහැ
කියලා. ඒක තමයි පරීක්ෂණවලින් අනාවරණය ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් කාරණය පාදක කරෙගන ෙම් විධියට
රජයට මඩ ගහන්න එපා. මඩ ගහන්න ලැහැස්ති ෙවන්න, නමුත් ඒ
මඩ අපට වදින්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, මඩ වදින්ෙන් ඇත්ත
වශෙයන්ම ඒ ෙද් කරලා තිෙබනවා නම් විතරයි. ඒ නිසා ඉතාම
පැහැදිලි ෙලස ෙම්ෙකනුත් ෙපෙනනවා, ෙමම ෙයෝජනාව සකස්
කිරීෙම්දී ආවාට ගියාට ඔෙහේ කරුණු එකතු කරලා දාලා තිෙබනවා
මිසක් හරාත්මක විධියට ෙම් ෙයෝජනාව සකස් කරලා නැති බව.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම්වා පිළිබඳව
ෙපොලීසිය පියවර අරෙගන නැහැ කියලා කියනවා. [බාධා කිරීම්]
ෙමන්න බලන්න, 2010.02.18වැනි දින කල්පිටිය ෙපොලීසිය මඟින්
ෙහෙරොයින් කිෙලෝගෑම් 30ක් අල්ලා ගත්තා. [බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමාට කථා කරන්න ෙදන්න. ගරු මන්තීතුමා බාධා
කරන්න එපා.

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙහෙරොයින් පිළිබඳව අෙප්
රජය, අෙප් ෙපොලීසිය කියාත්මක වුෙණ් නැහැ කියලා කියනවා.
ෙම් බලන්න, ඒ පිළිබඳව තිෙබන දත්ත තමයි ෙම්. ඊළඟට
ෙහෙරොයින් කිෙලෝගෑම් 11ක් ජාවාරම් කිරීමට අදාළව
2009.04.30වන දින ෙව්ලායුදන් චන්දපාලට විරුද්ධව මීගමුව
අධිකරණෙය් අංක 42725 යටෙත් නඩු පවරලා තිෙබනවා. මත්
දව ජාවාරම පබලව සිදු කරන බවට සැක කළ ගම්ලත් විතානෙග්
සමන්ත කුමාර ෙනොෙහොත් ෙවෙල් සුදා රටින් පලා ෙගොස් ඇති
අතර ඔහු අත් අඩංගුවට ගැනීමට ජාත න්තර ෙපොලීසිය මඟින්
අංක 5166/2010 යටෙත් රතු නිෙව්දනයක් නිකුත් කිරීමට කටයුතු
කර තිෙබනවා. ඔහුෙග් රුපියල් මිලියන 165ක් පමණ වටිනා
ෙද්ෙපොළ රාජ සන්තක කිරීමට ෙකොළඹ මහාධිකරණෙය් 6218/14
යටෙත් නඩු පවරා ඇති අතර, එම නඩුව විභාග ෙවමින් පවතිනවා.
නමුත් ෙමතුමන්ලා කියනවා, "ෙම්වා අල්ලන්න රජය පියවර
අරෙගන නැහැ ලු; රජයට වුවමනාවක් නැහැලු". ෙහෙරොයින්
කිෙලෝගෑම් 30ක් ලයිබීරියාවට ෙගන යෑමට තැත් කළ ලයිබීරියානු
ජාතිකයකු ෙර්ගු නිලධාරින් විසින් අත් අඩංගුවට ෙගන නඩු පවරා
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ලාංකික සැකකරුවන්ද ෙහෙරොයින්
කිෙලෝගෑම් 10ක් හා ගිනි අවි 2ක්, ෙවඩි උණ්ඩ 25ක් සහිතව අත්
අඩංගුවට ෙගන 1074 බී/2013 යටෙත් මීගමුව අධිකරණයට
ඉදිරිපත් කර බන්ධනාගාරගත කර තිෙබනවා. ෙම්වා සම්බන්ධව
ෙහොයලා, කුඩුවලට විරුද්ධව, ෙහෙරොයින්වලට විරුද්ධව නඩු
පවරලා කටයුතු කරන රජයකට ෙමතුමන්ලා කියනවා, මුකුත්
කරලා නැහැ කියලා.
2014.03.16වන දින මත් දව කිෙලෝගෑම් 32ක් ඇඟ තුළ
සඟවා ෙගන පැමිණි පාකිස්තාන ජාතිකෙයකු වන හයිජාඩ්
ෙමොහමඩ් ෙනොෙහොත් ෙමොෙහොමඩ් සාලි ෙපොලිස් මත් දව
කාර්යාංශය මඟින් අත් අඩංගුවට ෙගන, ඊට සම්බන්ධ ශී ලාංකික
හවුල්කරුවන්ද අල්ලා මාලිගාකන්ද මෙහස්තාත් අධිකරණෙය්
නඩු පවරා තිෙබනවා. 2010.08.31වන දින ව ාජ ෙලස මිරිස් ටින්
තුළ සඟවා ෙමරටට ෙගන එන ලද ෙහෙරොයින් කිෙලෝගෑම් 262ක්
පිළිබඳව අනාවරණය කර ගැනීමට හැකි වුණා. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම
detections. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම කෙළේ රජය. රජය කුඩු
ෙගෙනනවාට උදවු ෙවනවා නම්, ඒවාට විරුද්ධව පියවර ගන්ෙන්
නැත්නම් ෙම් සා විශාල පමාණයක් අපි ෙහොයා ගන්නවාද? ෙම් සා
විශාල පමාණයක් අපට අසු ෙවනවාද? ඒ අනුව කුඩු ෙගන ඒම
වැළැක්වීම සඳහා රජයක් වශෙයන්, ෙපොලීසිය වශෙයන්, මත් දව
නාශක අංශය වශෙයන්, ෙර්ගුව වශෙයන් අති දැවැන්ත ෙමෙහයක්
ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා.
ඊළඟට 2013.03.05වන දින විෙද්ශ මූලාශයකින් ලද
ෙතොරතුරක් අනුව ෙසොයා ගන්නා ලද දුරකථන අංක ෙදකක්
පදනම් ෙකොට ෙගන සිදු කරන ලද දීර්ඝ කාලීන විමර්ශනයක
පතිඵලයක් ෙලස ශී ලංකාවට පාකිස්තානෙය් සිට මත් දව
රැෙගන එන ජාලයක ෙතොරතුරු අනාවරණය කර ගැනීමට හැකි වූ
අතර එයට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් හා ඔවුන්ෙග් කියාකාරකම්
සම්බන්ධෙයන් දැනට රහසිගත විමර්ශනයක් පවත්වා ෙගන යනු
ලබනවා. ෙමයට ඍජුවම සම්බන්ධ පුද්ගලයින් හා ෙද්ෙපොළ
සම්බන්ධෙයන් ෙම් වන විට ෙපොලිස් මත් දව නාශක කාර්යාංශය
මඟින් ආෙව්ක්ෂණ රාජකාරි සිදු ෙකොට ෙතොරතුරු ෙගොනු ෙකොට
තිෙබනවා. ෙම් විමර්ශනය සම්බන්ධෙයන් ෙකොළඹ මෙහස්තාත්
අධිකරණෙය් බී 411/13 යටෙත් කරුණු වාර්තා කර තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සින්නයියා ගුණෙසේකරන්
ෙනොෙහොත් කිඹුලාඇෙළේ ගුණා පමුඛ කණ්ඩායම දකුණු ඉන්දියාව
ෙක්න්ද ෙකොට ෙගන දීර්ඝ කාලයක් සිදු කරන ලද මත් දව
ජාවාරම ෙම් වන විට සම්පූර්ණෙයන්ම අඩ පණ ෙකොට තිෙබන
අතර පධාන සැකකරුවන් මිය යෑම ෙහෝ රටින් පලා යෑම සිදු වී
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තිෙබනවා. දැනට ෙමම කණ්ඩායමට අයත් කීප ෙදෙනකු
ඉන්දියාව තුළ සැඟවී සිටින බවට තහවුරු ෙනොකරන ලද
ෙතොරතුරු ලැබී තිෙබනවා. ෙකෙසේ වුවද ෙමොවුන් සමඟ
සම්බන්ධතා පවත්වන පුද්ගලයින් ෙහෝ කණ්ඩායම් සම්බන්ධෙයන්
ෙතොරතුරු රැස් කරමින් පවතිනවා.
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අල්ලලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ඒක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාට
තිෙබන අමාරුව. [බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකාව තුළ මත් දව ෙබදා
හැරීම තුරන් කිරීම සඳහා හරවත් කියා මාර්ගයක් ෙනොගන්නා
බවට විපක්ෂය දක්වා ඇති කරුණු පිළිගත ෙනොහැකිය.
ෙයෝජනාෙව් තිෙබනවා, "කිසිම හරවත් කියා මාර්ගයක් අරෙගන
නැහැ" කියලා. මත් දව ජාවාරම මැඩලීම සඳහා ශී ලංකා
ෙපොලීසිය, ෙපොලිස් මත් දව නාශක කාර්යාංශය, ශී ලංකා ෙර්ගුව
ෙමන්ම සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් දැඩි ෙලස නීතිය කියාත්මක
කිරීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. 2008 වර්ෂෙය් සිට 2014 වර්ෂය
දක්වා පාෙද්ශීය ෙපොලීසිය හා ෙපොලිස් මත් දව කාර්යාංශය මඟින්
විශාල පමාණයක් වැටලීම් කර තිෙබනවා. ඒවා මම පසුව ඉදිරිපත්
කරන්නම්.
අපට තවත් ෙචෝදනාවක් කරනවා. ඒ තමයි, "අපි containers
නිකම් මුදා හරිනවා ලු; පරීක්ෂා කරන්ෙන් නැතුව මුදා හරිනවාලු."
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක අමූලික අසත ක්. මා ළඟ
විස්තර තිෙබනවා. 2014 වර්ෂෙය්දී එවැනි සිද්ධීන් 117ක්
අනාවරණය කර ෙගන තිෙබනවා. බහලුම් සංඛ ාව 135යි.
ඒෙකන් අය කර ගත් දඩ මුදල රුපියල් මිලියන 41යි. ඊට ෙපර
වර්ෂෙය්දී එවැනි සිද්ධීන් 1409යි. බහලුම් සංඛ ාව 1587යි. අය
කර ගත් දඩ මුදල රුපියල් මිලියන 870යි. ඊටත් ෙපර වර්ෂෙය්දී
එවැනි සිද්ධීන්1435යි. බහාලුම් සංඛ ාව 1606යි. අය කර ගත් දඩ
මුදල් පමාණය රුපියල් මිලියන 879යි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පත්තර කෑලි ෙගනැල්ලා,
ෙකොළ කෑලි ෙගනැල්ලා, විවිධ ඕපාදූප මත විශ්වාස භංග
ෙයෝජනාවක් ෙගන ඒම සාධාරණ නැහැ. ඕපාදූප මත ඕනෑම
ෙදයක් කියන්න පුළුවන්. අද පත්තරෙය් ෙම්ක තිබුණා, ෙමතැන
ෙම්ක තිබුණා, ෙම් website එෙක් ෙම්ක තිබුණා කියලා කියන්න
පුළුවන්. ඕනෑ ෙකෙනකුට websitesවල ඕනෑම ෙදයක් දාන්න
පුළුවන්. They are not authentic documents. ඒවා ෙගනැල්ලා
"ෙම් විධියට ෙමෙහම ෙමෙහම ෙවනවා" කියලා කියන්න බැහැ.
එෙහම නම් සාක්ෂි ඇතුව ඒ කාරණා ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැනට මහාධිකරණෙය් නඩු
පවරා විභාග ෙවමින් තිෙබන මත්දව සම්බන්ධ නඩු සංඛ ාව
421යි. දැනට මෙහේස්තාත් අධිකරණෙය් කැඳවන- [බාධා කිරීමක්]
ඒවා ෙවනම තිෙබනවා, මම කියන්නම්. දැනට මෙහේස්තාත්
අධිකරණෙය් කැඳවන සහ විභාග ෙවන මත්දව සම්බන්ධ නඩු
සංඛ ාව 585යි. මරණීය දණ්ඩනය ලබා දී අවසන් වූ මත්දව
සම්බන්ධ නඩු සංඛ ාව 55යි. ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම් ලබා
දීෙමන් අවසන් වූ මත්දව සම්බන්ධ නඩු සංඛ ාව 178යි. සිර
දඬුවම් සහ ෙවනත් දඬුවම් ලබා දීෙමන් අවසන් වූ මත්දව
සම්බන්ධ නඩු සංඛ ාව 394යි. [බාධා කිරීමක්] ඉතින් ෙකොෙහොමද
ෙචෝදනා කරන්ෙන් රජය ෙම් අය ආරක්ෂා කරනවා කියලා. ෙම්
තරම් විශාල පිරිසක් සම්බන්ධව ෙම් රෙට් නීතිය අනුව කටයුතු
කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමා දන්නවා- [බාධා කිරීම්]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඒ හාල් මැස්ෙසෝ. ෙතෝරු, ෙමෝරු එළිෙය්. [බාධා කිරීම්]

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ෙම් හාල් මැස්ෙසෝද? මරණීය දණ්ඩනය දීලා තිෙබන්ෙන් හාල්
මැස්සන්ටද? හාල් මැස්ෙසෝ ෙනොෙවයි ෙහොඳ ෙතෝරු, ෙමෝරු

ගරු අමාත තුමාට බාධා කරන්න එපා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබන රිදිල්ල ඒක තමයි. [බාධා කිරීම්]
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රජය ෙම් ආකාරෙයන් ඉතාම
ඕනෑකමින් ෙම් පශ්න සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරලා තිෙබනවා.
එපමණක් ෙනොෙවයි මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙපොලීසි
මඟින් සැකකරුවන් විශාල පිරිසක් අල්ලා තිෙබනවා. පාෙද්ශීය
ෙපොලිස් ස්ථාන මඟින් 2008 දී පවරා ඇති නඩු සංඛ ාව 7,263යි.
2009 දී 4,614යි. 2010 දී 8,679යි. 2011දී 13,384යි. 2012 දී
15,394යි. 2013දී 22,607යි. 2014 දී ෙම් දක්වා පවරා ඇති නඩු
සංඛ ාව 7,823යි. ඒ වාෙග්ම ෙපොලිස් මත්දව කාර්යාංශය මඟින්
2008දී 261 ෙදෙනකුට නඩු පවරා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, 2009දී
248 ෙදෙනකුට, 2010 දී 223 ෙදෙනකුට, 2011දී 463 ෙදෙනකුට,
2012 දී 117 ෙදෙනකුට, 2013 දී 103 ෙදෙනකුට නඩු පවරා
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණා සම්බන්ධව අෙප්
රජය ඉතාම ඕනෑකමින් අෙප් ෙපොලීසියට සහ මත්දව
කාර්යාංශයට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. කිසිම බලපෑමකට යටත්
ෙවන්ෙන් නැතිව ෙම් ආකාරෙයන් සැකකරුවන් අධිකරණය
ඉදිරියට ෙගන ඒම සඳහා අවශ කටයුතු සියල්ල අපි ඉෂ්ට කරලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ෙයෝජනාෙව් කියන ආකාරයට ලංකාෙව්
කිසිම ෙකෙනකුට අවසරයක් දීම ෙහෝ ෙකළින්ම ෙහෝ ව ංග ව
කිසිම උදවුවක් අපි කරලා නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන් ෙම්
කාරණයට පාදක වුණු අගමැතිවරයාෙග් ෙල්කම්වරෙයක් ගැන
කිව්වා. ඒ පිළිබඳව විමර්ශනය පැවැත්වූවා. විමර්ශනය
පැවැත්වූවාම ඉතාම පැහැදිලිව ෙපනී ගියා, ඔහු කවදාවත් කුඩු
කන්ෙට්නර් එකක් අතහරින්න කියලා ෙහෝ නිදහස් කරන්න ෙහෝ
කියලා තිෙබන බවට කිසිම කාරණයක් ඔප්පු ෙවලා නැහැ කියලා.
ඒ නිසා, අද තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොච්චර මඩ ගහන්න හැදුවත් ඒ
මඩ වදින්ෙන් නැහැ. මඩ වදින්න නම් මඩ වදින පවණතාවක්
තිෙබන්නට ඕනෑ. ෙම් රෙට් ජනතාව දන්නවා, ෙමවැනි
කාරණාවලින් ෙම් රෙට් ජනතාව ෙනොමඟ යැවීමට පුළුවන්කමක්
නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව
රජය අපහසුතාවට පත් කිරීම සඳහා ෙගන එන ලද්දක්.
ඔබතුමන්ලාට සෑම අයිතියක්ම තිෙබනවා විශ්වාස භංග ෙයෝජනා
ෙගන එන්නට. ඒ ගැන අපට පශ්නයක් නැහැ. විශ්වාස භංග
ෙයෝජනා ෙගනාවාට ෙම් රෙට් බහුතර ජනතාවෙග් විශ්වාසය රජය
ෙකෙරහි තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් පුස් ෙවඩිල්ලකින් ෙම් රජය
වට්ටන්නට ෙහෝ ෙම් රජය ෙවනස් කරන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ.
ඒ සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලාට හුඟක් අවස්ථා, -මැතිවරණ
ගණනාවක්ම- දුන්නා. එම නිසා අනවශ ෙද්වල් කරන්ෙන් නැතිව
මැතිවරණයකට ලැහැස්ති ෙවලා ෙපන්වන්න, තමුන්නාන්ෙසේලාට
බලයට එන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඒක තමයි පජාතන්තවාදි
කමය අනුව අපට කරන්න පුළුවන් ෙද්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි මත් දව වලට එෙරහිව
පියවර ෙගන තිෙබනවා. මත් දව සම්බන්ධෙයන් අත් අඩංගුවට
ගත් පිරිස ෙබොෙහෝ ෙසයින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා මත් දව රට රටවලට ගලා
ඒෙම් පවණතාව ආසියාකරෙය් හැම තැනම තිෙබන බව. නමුත් ඒ
සඳහා අෙප් රජය ඉතා ෙහොඳ ජාලයක් සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ
ජාලය සකස් කරපු නිසා තමයි ඉතා සූක්ෂ්ම ෙලස ෙම් රටට ෙගන
එන ලද මත් දව ෙතොග අල්ලාගන්න අපට පුළුවන් වුෙණ්. අපි
ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා අෙප් ෙර්ගු නිලධාරින්ට, අෙප්
Police Narcotic Bureau එකට, ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසියට. ඔවුන්
ඉතාම උනන්දුවකින් කටයුතු කරනවා. ෙද්ශපාලන බලපෑම්
තිබුණා නම්, පශ්න තිබුණා නම් ඒවා නිදහස් ෙවන්න තිබුණා ෙන්.
එෙහම වුෙණ් නැහැ. අපි ඒ සියල්ල ජනතාවට ෙහළි කරලා
තිෙබනවා. මත් දව ෙතොග අල්ලාෙගන තිෙබනවා. එෙහම කරලා
අපි ෙම් කලාපය තුළ සුවිෙශේෂ වශෙයන් ෙහොඳ නමක් අරෙගන
තිෙබනවා මත් දව වලට එෙරහිව කටයුතු කරන රටක් හැටියට. ඒ
නිසා මා විපක්ෂයට කියන්න කැමැතියි ෙම් දිහා මීට වඩා
යථාර්ථවාදිව බලන්න කියලා.
අද ෙලෝකෙය් රටවල් ගත්ෙතොත්, මත් දව පිළිබඳ පශ්නය
ෙබොෙහෝ ෙසේ ඔඩු දිවූ පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. එක්සත් ජනපදය
ගත්තත් එෙහමයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් මා
උපුටා දක්වන්න කැමැතියි “indiatoday" ෙවබ් අඩවිෙයන්. එහි
ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: “Illegal drugs trade on an alarming
rise in India”. ඉන්දියාෙව්ත් අද ෙම් ව ාපාරය -නීති විෙරෝධි මත්
දව ව ාපාරය- ඉතාම තදින් තිෙබනවා. එහි වැඩිදුරටත් ෙමෙසේ
සඳහන් ෙවනවා:
“The report says as many as 600 kgs of drugs were recovered at
Delhi's IGI Airport between October 2012 to '13.”

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආකාරයට අද ෙලෝකය
පුරා ෙමවැනි පවණතා පවතිනවා. නමුත් ඒ පවණතාවලට
ලංකාෙව්දී මුහුණ දීලා, ඒවා ෙසොයාෙගන නීතිෙය් රැහැනට හසු කර
ගැනීම සඳහා රජය අවශ කටයුතු ඉටු කර තිෙබන බව මම ඉතාම
සතුටින් කියන්න ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අමාත තුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක්
තිෙබනවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි පුස් ෙවඩිලිවලට බය
නැහැ. ඕනෑ තරම් පුස් ෙවඩිලි එවන්න පුළුවන්. අෙප් රජය
ශක්තිමත් රජයක්. රජය ෙම් පශ්නෙය්දී ඉතාම අවංකව කටයුතු
කරලා තිෙබනවා. අගමැතිතුමා අවංකව කටයුතු කරලා තිෙබනවා.
ෙමොකක් ෙහෝ ෙපොඩි නූල් කෑල්ලක් හම්බ වුණාම විපක්ෂය ඒක
කඹයක් කියා සිතාෙගන අදිනවා. නමුත් නූල් කෑල්ල කැඩුණාම
විපක්ෂයම තමයි බිම ඇන ගන්ෙන්. ෙමවැනි ෙද්වල් ෙනොව
සාකච්ඡා කළ යුතු, විවාද කළ යුතු කරුණු රාශියක් ෙම් රෙට්
තිෙබනවා. ඒ නිසා නිකම් අහක යන, වැඩකට නැති කාරණයක්
අල්ලාෙගන විවාදයට එනවාට වඩා ෙම් රෙට් තිෙබන අෙනකුත්
වැදගත් පශ්න පිළිබඳව විවාදයකට එන්න කියලා ආරාධනා
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Mavai S. Senathirajah.
You have 15 minutes.
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ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා

(மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராஜா)

(The Hon. Mavai S. Senathirajah)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்
இந்த
அைவயில்
ஐக்கிய
ேதசியக்
கட்சியினரால்
அரசாங்கத்தின்மீ
நம்பிக்ைகயில்லாப் பிேரரைணெயான்
சமர்ப்பிக்கப்பட்
க்கின்ற . நாட் ேல ேபாைதவஸ் ப்
பாவைன
அதிகாித்தி க்கின்ற
காரணத்தினால்
இ
நாட் க்குக்
ேக ;
இைத
இந்த
அரசாங்கம்
கட் ப்ப த்தவில்ைல என்
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இந்தப்
பிேரரைணையக் ெகாண் வந்தி க்கின்றார்கள். ஆனால்,
இன்ைறய அரசாங்கத்தின்மீ நம்பிக்ைகயின்ைம பற்றிய ஒ
தீர்மானத்ைதத்
தமிழ்த்
ேதசியக்
கூட்டைமப்பினராகிய
நாங்கள்தான் ெகாண் வந்தி க்க ேவண் ம். ஐக்கிய ேதசியக்
கட்சியினர்
இத்தைகய
ஒ
பிேரரைணையச்
சமர்ப்பிக்கப்ேபாவதாக
எதிர்த்தரப்பிேல
இ க்கின்ற
கட்சிக டன் ஒ
ேபச்சுவார்த்ைதைய நடத்தியி ந்தால்
அந்தப் பிேரரைணயிேல என்ெனன்ன விடயங்கள் ேசர்க்கப்பட
ேவண் ம் என்
எங்களா ம் பிேராித்தி க்க
ம்.
ஆனால், ேபாைதவஸ் பற்றிய விடயத்ைத மட் ம் ைமயமாக
ைவத் இந்தப் பிேரரைண ெகாண் வரப்பட்
க்கின்ற .
ேபாைதவஸ்
வியாபாரம்
ெசய்பவர்கள்,
அப்ப
வியாபாரம் ெசய்வதனால் ஊக்கப்ப த்தப்ப பவர்கள் இந்த
நாட் ேல நிைறய இ க்கின்றார்கள் என் தான் இன்
ெசய்திகள்
கூ கின்றன.
இதனால்
இைளஞர்கள்,
மாணவர்கள், ெபண்கள் ஆகிேயார் மிக ேமாசமாகப் பாதிக்கப்
ப கின்றார்கள். ெதன்னிலங்ைகயாக இ ந்தாெலன்ன, தமிழ்
மக்கள் வாழ்கின்ற வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களாக
இ ந்தாெலன்ன,
அங்கு
மக்கள்
மத்தியிேல
இந்தப்
ேபாைதவஸ் என்ப மிகப் பயங்கரமான, மிகக் ெகா ரமான
வர்த்தகமாக இ க்கின்ற . இதைன இந்த நாட் அரசாங்கம்
ஆதாிக்கின்றதா, இல்ைலயா? என்ப தான் ேகள்வி. அதாவ ,
அ பற்றிய நம்பிக்ைகயில்லாப் பிேரரைண என்பைதவிட,
நம
நாட் ல் ேபாைதவஸ்
வியாபாரம் இ க்கின்றதா,
இல்ைலயா? என்பதற்குத்தான் இந்த அரசாங்கம் பதில்
ெசால்ல ேவண் ம்.
வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில், குறிப்பாக வடக்கில்,
ட் க்கு ஓர் இரா வ
ரர் என்றி க்கின்ற நிைலயில்,
அங்கு ஒவ்ெவா நா ம் யாராவ ஒ வர
ட் ல் ேத தல்
நடவ க்ைகக ம்
யாராவ
ைக ெசய்யப்ப வ ம்
இடம்ெப கின்றவைகயில் அங்கு அவர்க ைடய ஆதிக்கம்
நிைறந்தி க்கின்ற நிைலயில், இந்தப் ேபாைதவஸ்தினால்
பாதிக்கப்ப பவர்க ம்
ேபாைதவஸ்
வர்த்தகர்க ம்
அதிகாித் க்ெகாண் தான் இ க்கின்றார்கள். இ
மிக ம்
ெகா ரமான ஒ
நிைலைம. இதனால் மனிதகுலேம
பாதிக்கப்ப கின்ற . இந்தப் ேபாைதவஸ் வர்த்தகத்தினால்
இன் ெகாைலக ம் இடம்ெப கின்றன. அ ெகா ம்பில்
பாரா மன்ற
உ ப்பினர்களாக
இ ந்தவர்கள்,
ஜனாதிபதியின் ஆேலாசகர்களாக இ ந்தவர்கள் மத்தியிேல
இடம்ெபற்றதாகச் ெசய்திகள் ெவளிவந்தி ந்தன.
ேபாைதவஸ் ப்
பாவைனயாளர்கைளத்
தீவிரமாகக்
கண்காணிப்ப டன் மாத்திரம் நின் விடாமல், அவர்க க்கு
எதிராகச்
சட்டம்,
ஒ ங்கு
என்பைவ
தீவிரமாக
நைட ைறப்ப த்தப்பட ேவண் ம். இந்த நாட்
ள்ள
நீதிமன்றங்கள்
ேபாைதவஸ் ப்
பாவைனயாளர்க க்கு
எதிரான வழக்குகளில் அவர்க க்கு மிகக் க ைமயான
தண்டைனகள்
வழங்கப்படக்கூ யவா
தீர்ப் க்கைள
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வழங்கேவண் ம். அரசாங்கம் தன் ைடய ஆட்கள் என்
அைடயாளம் காண்பவர்க க்கு உதவி ெசய்வதாக இ ந்தால்,
அல்ல
அவர்க க்கு வி தைல வழங்க
யற்சித்தால்,
ேபாைதவஸ் க்காரர்கேள இந்த நாட் ன் ஆட்சியாளர்களாக
மா வதற்கு வாய்ப் க்கள் ஏற்ப ம். இன் உலகி ள்ள பல
நா களில்
இவ்வா
ஆட்சி
கவிழ்க்கப்பட் ,
நா
ேபாைதவஸ் க்காரர்களின்
ைககளில்
சிக்கியி ப்பைத
நாங்கள் பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . இவ்வாறானெதா
நிைலைம எம
நாட் க்கும் வந் விடக்கூடா . எனேவ,
மனிதகுலம் ேபாைதவஸ்தினால் அழியக்கூடா என்பதற்காக
இப்பிேரரைணைய நாங்கள் ஆதாிக்கிேறாம்.
இந்த அரசாங்கத் க்கு நாம் ஒ
விடயத்ைத மிக ம்
திட்டவட்டமாகச் ெசால் ைவக்க வி ம் கின்ேறாம். அதாவ ,
"ேபாைதவஸ்ைத ஒழிப்பதற்கு உ தியான நடவ க்ைககைள
எ ப்ேபாம்" என நீங்கள் இந்தப் பாரா மன்றத்திேல
உ திெமாழி வழங்கேவண் ம். இைவ ெவ ம் வார்த்ைதப்
பிரேயாகங்களாக மாத்திரேம இன் வைர இ ந் வ கின்றன.
இவ்விடயத்தில் மட் மல்லா
அைனத்
விடயங்களி ம்
உாிய நடவ க்ைககைள எ ப்ப
மிக ம்
க்கியமான .
அதற்குச் சுதந்திரமான காவல் ைற - ெபா ஸ் ைற
இ க்கேவண் ம்; சுதந்திரமான நீதித் ைற இ க்கேவண் ம்.
18ஆவ
அரசியலைமப் த்
தி த்தச்
சட்டத்தினால்
நீதித் ைற ம்
ெபா ஸ் ைற ம்
சுதந்திரமாக
இயங்க
யாமல்
இன்
அைவ
அச்சு த்தப்பட் க்
ெகாண்
க்கின்றன என்ப எல்ேலா க்கும் ெதாிந்த விடயம்.
அன்
இச்சைபயிேல 18ஆவ
அரசியலைமப் த் தி த்தச்
சட்டம்
ெகாண் வரப்பட்டெபா
,
இந்த
நாட் ல்
இவ்வாறான பாரா ரமான பாதகமான சூழ்நிைல ஏற்ப ம்
என்பைதத் ெதாிந் தான் அப்ெபா
தமிழ்த் ேதசியக்
கூட்டைமப் உ ப்பினர்களாகிய நாங்கள் அதற்கு எதிராக
வாக்களித்ேதாம்.
இன்ைறக்கு
அந்தச்
சட்டத்தின்
பலாபலன்கைள
நாங்கள்
எல்ேலா ம்
அ பவித்
க்ெகாண்
க்கின்ேறாம்;
இதைன
அரசாங்கம்
ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். இந்த நிைலைமயில், 'கசிேனா'
என்ற ெபயாில் ேபாைதவஸ்
வியாபார நடவ க்ைககளில்
ஈ ப வதற்குச் சாதகமாக அைம ம்வைகயில் ஒ
தி த்தச்
சட்ட லம் நிைறேவற்றப்பட்
க்கின்ற . அச்சந்தர்ப்பத்தில்
நான் இங்ேக இ க்கவில்ைல. ஆனால், இத ைடய
விைள கைள
உணர்ந்த
ஆ ம்
கட்சிையச்
ேசர்ந்த
உ ப்பினர்களில் கணிசமாேனர் - கிட்டத்தட்ட 51 ேபர் இச்சட்டத் தி த்தத்ைத எதிர்த்ததாக நாங்கள் அறிகின்ேறாம்.
இன்
இந்த நாட் ேல ேபாைத என்ப
ம
அல்ல
ெஹேராயின்
ேபான்ற
ெபா ட்க டன்
மாத்திரம்
நின் விடவில்ைல. மாறாக, 'மதெவறி' எ ம் ேபாைதயான
சிலரால் தத் வாீதியாக ஏற் க்ெகாள்ளப்ப கின்ற ; அதற்கு
அரசும் ஆதரவாக இ க்கின்ற . எங்க ைடய ேகாவில்கள்,
ஸ் ம்க ைடய பள்ளிவாசல்கள், கிறிஸ்தவர்க ைடய
ேதவாலயங்கள் தாக்கப்ப கின்றன; அழிக்கப்ப கின்றன.
அதற்கு
என்ன
ெபயர்?
அைவ ம்
ஒ வைகயில்
ேபாைதெவறியினால் ெசய்யப்ப ம் ெசயற்பா கேள! இந்த
நாட் ல் ம ெவறிையப் ேபால மதெவறி, இனெவறி
இல்ைலயா? இதற்கு இந்த அரசாங்கத்திடமி ந்
பதில்
ேவண் ம்; நடவ க்ைக ேவண் ம்.
சில நாட்க க்கு ன்னர், குறிப்பாக எங்க ைடய தமிழ்
ச கத்தி ள்ள இந் மத மக்கள் தங்க ைடய இறந் ேபான
உற க க்காக
ஈமக்கடன்
ெசய்வதற்கு,
அவர்கைள
நிைன கூர்ந் கண்ணீர் வி வதற்குக்கூட இரா வத்தினர்
தைடவிதித்தனர்.
அந்த
மக்க ைடய
உணர் கைள
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ெவளிப்ப த் கின்ற மதப் பண்பாட்ைட - மதக் கடைமகைளச்
ெசய்யவிடா
இரா வத்தினர் மிக ேமாசமான ைறயில்
த த்
நி த்தியி க்கின்றார்கள் என்றால், அதற்குப் ெபயர்
என்ன? இதற்குப் ெபயர் மதெவறி அல்ல இனெவறி என்
நான் குறிப்பிட்டால் அ தவறா? அைதேய நாங்கள் இன்
அ பவித் க்ெகாண்
க்கின்ேறாம். இலங்ைகயிேல இ க்
கின்ற
ஐந்
ஈஸ்வரங்களில்
கீாிமைலயி
க்கின்ற
நகுேலஸ்வரம் மிக
க்கியமான வரலாற் த் தலம்! எம
மக்கள் உயிாிழந்த தங்க ைடய உடன்பிறப் க்க க்காக
அல்ல தாய், தந்ைதய க்காக அல்ல உறவினர்க க்காக
அஞ்ச
ெச த்தி, அந்தப் பிதிர்க்கடைனத் தீர்ப்பதற்கு
கீாிமைலக்குச் ெசல்வ
வழக்கம். அவ்வா
ெசல்பவர்கள்
அங்கி க்கின்ற கட ேல நீரா வார்கள். பின்னர் மதக்
கிாிையகைளச் ெசய்கின்ற அங்குள்ள இந் மத கு விடம்
ெசன்
பிதிர்க்கடைன நிைறேவற்றிவிட் , மீண் ம் கடல்
நீாிேல நீரா
பின்னர் தம்
ட் க்கு வந் , அங்கும்
கிாிையகைளச் ெசய்
க்கும் வைரக்கும் விரதமி க்கும்
அவர்கள், அந்த ஆத்மாவின் ஆன்ம ஈேடற்றத் க்காகத்
தாங்கள் சைமத்த உணைவப் பைடத்த பிறகுதான் தாம்
உண் வார்கள். இ எங்க ைடய மதப் பண்பா ! இந் ப்
பண்பா ! இைதத் த ப்ப
நாகாிகமற்ற ெசயல்! இந்
மக்க ைடய மதக் கடைமைய த ப்ப , மரணித்தவர்கைள
நிைனந்
ஒ
ளி கண்ணீர்கூட விட அ மதிக்காமல்
அவர்கைள அடக்குவ , ஒ க்குவ ம ேபாைதையவிட மிக
ேமாசமான . அரசுக்குச் சார்பான இனெவறி - மதெவறி
பி த்த ஆட்கள் இவ்வா
ெசய்வதற்கு இந்த அரசும்
பக்கபலமாக இ க்கிறதா? இவற் க்கு இங்ேக பதில் ெசால்ல
ேவண் ம்.
நான் சபாநாயகர் அவர்களிடம் ஒ விடயத்ைதக் ேகட்க
வி ம் கின்ேறன். அதாவ , ேநற்
இந்தப் பாரா மன்ற
வளாகத்திேல ேபாாிேல இறந்த இரா வத்தின க்காக
நீங்கள் அஞ்ச
ெச த்தினீர்கள். அேதேபால, ேபாாினால்
இறந்த
அப்பாவித்
தமிழ்
மக்க ைடய
நிைனவாக,
அவர்க ைடய இறப் க்காக நீங்கள் இந்தப் பாரா மன்ற
வளாகத்திேல ஏன் ஒ நிைனவஞ்ச ையச் ெசய்யக்கூடா ?
நல் ணக்கம் என்பதற்கு என்ன அர்த்தம் இ க்கிற ?
உங்க ைடய
ரனாகப் ேபாற்றப்பட்ட
ட்டைக
தன்ேனா
ேபார்
ாிந்த எல்லாளன் எந்த இடத்தில்
ெகால்லப்பட்டாேனா
அந்த
இடத்திற்கு
வ ம்ெபா
வணங்கி, மாியாைத ெசய் விட் ச் ெசல்வைத வழக்கமாக்கிக்
ெகாள்ளவில்ைலயா?
ஆனால்,
இன்
கீாிமைலக்குச்
ெசல்பவர்கைள,
அங்ேக
னித
நீரா
தங்க ைடய
பிதிர்க்கடன்கைள
நிைறேவற் வதற்கு
உங்க ைடய
இரா வத்தினர் அ மதிக்கவில்ைல. நல் ர் கந்தசாமி
ேகாவிைலச் சுற்றி குவிக்கப்பட்ட இரா வத்தினர், அங்கு
மதக்
கடைமைய
நிைறேவற்றப்
ேபாகிறவர்கைளத்
த க்கிறார்கள். அப்ப ெயன்றால், எைதப் பண்பா
என்
ெசால்கிறீர்கள்? எைத நாகாிகம் என்
ெசால்கிறீர்கள்?
இ தான் உங்க ைடய ஆட்சியின் க்கிய கடைம என்றால்
நிச்சயமாக நாங்கள் அதைன எதிர்த் நிற்ேபாம். இ
எதிர்க்கப்பட ேவண் மா, இல்ைலயா?
தந்ைத ெசல்வாவினால் உ வாக்கப்பட்ட எங்க ைடய
தமிழரசுக் கட்சியின் அ வலகம் அன்
ரணமாகச்
சுற்றிவைளக்கப்பட்டேபா
என் ைடய மைனவி அங்ேக
தன்னந்தனியாக இ ந்தார். அந்த அ வலகம் அைமந் ள்ள
ட் ச்
ெசாந்தக்காரர்க ம்
அங்ேகயி ந்தார்கள்.
அவர்களா ம் ெவளிேய ேபாக
யவில்ைல. தமிழ்
மக்கைளப்
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற
எங்க ைடய
கட்சியின்
மாகாண
சைப
உ ப்பின ம்
அைவத்
தைலவ மான
தி .
சிவஞானம்
அவர்கள்
அந்த
அ வலகத் க்கு வ ம்ெபா
த க்கப்பட்டார். இப்ப யாக,

පාර්ලිෙම්න්තුව
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எங்கள்
மக்க ைடய
தைலவர்கள்,
பாரா மன்ற
உ ப்பினர்கள், உள் ராட்சி மன்றத் தைலவர்கள் அங்ேக
வந்
ஒ
ெம குவர்த்திைய
ஏந் வதற்குக்கூட
உாிைமயில்லாத நிைலைம இன்
எங்கள் மண்ணிேல
இ ந் ெகாண்
க்கின்ற . இவர்கள் ஜனநாயக ாீதியாகத்
ெதாி ெசய்யப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள். ஆனப யால்தான்
நான் ெசால்கின்ேறன், நீங்கள் ேபாைதவஸ்
பற்றி மட் ம்
ேபசுவதால் எந்தப் பிரேயாசன ம் இல்ைலெயன் .
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ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා (කම්කරු හා
කම්කරු සබඳතා නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத்
உற கள் பிரதி அைமச்சர்)

ரேசகர - ெதாழில், ெதாழில்

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara - Deputy Minister of
Labour and Labour Relations)

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා

(மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராஜா)

(The Hon. Mavai S. Senathirajah)

I have got another 10 minutes’ time from our side.
Within five minutes, I will wind up my speech.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Is it from the Hon. Seeniththamby Yoheswaran's time?
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා

(மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராஜா)

රීති පශ්නයක්. There is a point of Order being raised. ගරු
සරත් වීරෙසේකර නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ෙමොකක්ද රීති පශ්නය?

ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி)சரத்

ரேசகர)

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රීති පශ්නය වාෙග්ම මට
ෙපොඩි පකාශයක් කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. කවදාවත් රජය
සාමාන මිනිස්සු මරන්න උදව් කෙළේ නැහැ. එල්ටීටීඊ තස්තවාදීන්
විසින්-

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

That is not a point of Order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Hon. Mavai S. Senathirajah)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

Yes, he has consented to it.

(The Presiding Member)

மிக
க்கியமாக எங்க ைடய ேதவாலயங்கள், இந் க்
ேகாவில்கள்
எதற்காக
உங்க ைடய
பைடகளால்
சுற்றிவைளக்கப்பட ேவண் ம்?
ள்ளிவாய்க்கால் நிைன
தினத் க்கு ஒ வாரம் ன்னதாகேவ யாழ். பல்கைலக்கழகம்
டப்பட் விட்ட . இரா வத்தினர் -

ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා (සම්පදායික කර්මාන්ත හා
කුඩා ව වසාය සංවර්ධන අමාත තුමා)

ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. Hon. Senathirajah, you may
continue.

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා

(மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராஜா)

(The Hon. Mavai S. Senathirajah)

He should not be given permission to speak during
my time, Sir. - [Interruption.]

(மாண் மிகு
டக்ளஸ்
ேதவானந்தா
பாரம்பாிய
ைகத்ெதாழில்கள், சி ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி அைமச்சர்)

நாங்கள் ேகட்ப

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Traditional
Industries and Small Enterprise Development)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

நீங்கள்
பிைழயாகச்
ெசால்கின்றீர்கள்.
யாழ்.
பல்கைலக்கழகம் ஒ மாதத் க்கு ன்னர் டப்படவில்ைல.

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා

(மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராஜா)

(The Hon. Mavai S. Senathirajah)

நான் ஒ மாதத் க்கு ன்னர் என் ெசால்லவில்ைல, ஒ
வாரத் க்கு
ன்னர் என் தான் ெசான்ேனன். [இைடயீ ]
நீங்கள் தய ெசய் அம ங்கள்! 14ஆம் திகதிக்கு ன்னேர அதற்கு இரண் - ன் நாட்க க்கு ன்னர் - [இைடயீ ]
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

நீங்கள் அவர்க

[இைடயீ ]

க்கு வக்காலத்

(The Hon. Ravi Karunanayake)

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please. There is a point of Order being raised
by the Hon. Ravi Karunanayake.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)
வாங்காமல் இ ங்கள்!

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා

(மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராஜா)

(The Hon. Mavai S. Senathirajah)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(The Hon. M.A. Sumanthiran)

என்னெவன்றால் -

14ஆம் திகதிக்கு
ன்னேர - [இைடயீ ] தய ெசய்
நீங்கள் ெகாஞ்சம் அைமதியாக இ ங்கள்! -[இைடயீ ] யாழ்.
பல்கைலக்கழகத் க்குள் ெசன்றவர்கள் - [இைடயீ ]

Sir, the interpretation of the Tamil speech into English
or Sinhala is not going on smoothly. We did not hear
what the Hon. Member was saying. What I mean is, if
there is a crosstalk going on, we will මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

භාෂා පරිවර්තනය පැහැදිලි නැහැ කියලා ගරු මන්තීතුමා
ෙචෝදනා කරනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලන්න.
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Yes, Hon. Senathirajah, you can proceed with your
speech now.
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා

(மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராஜா)

(The Hon. Mavai S. Senathirajah)

Thank you very much.
சீ ைட அணியாத இரா வத்தினர் சிலர் இலக்கத்
தக கள்
மாற்றப்பட்ட
வாகனத்தில்
யாழ்.
பல்கைலக்கழகத்தி ள் ெசன் , சுவெராட் கைள ஒட் ,
அங்குள்ளவர்கைள
அச்சு த்தியி க்கின்றார்கள்.
அந்த
மாணவர்கைளத்
தங்க ைடய
மதக்
கடைமகைள
நிைறேவற்றவிடா
அவ்வா
அவர்கள்
ெசய்ய
எண்ணினார்கேளா,
என்னேவா
எதற்காக
பல்கைலக்கழகத் க்குள்
இரா வத்தினர்
ெசன்
-

[இைடயீ ]

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
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ஆதரவாக இ க்கிறீர்கள் என் நான் கூற வி ம் கின்ேறன்.
இ நாகாிக ள்ள நாடா? இந்த நாட் ல் -[இைடயீ ]

ගරු විජයකලා මෙහේසව
් රන් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்)

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran)

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

රීති පශ්නයක්. ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මන්තීතුමිය.
ෙමොකක්ද ඔබතුමියෙග් රීති පශ්නය? [බාධා කිරීම්]

ගරු විජයකලා මෙහේසව
් රන් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்)

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran)

Hon. Deputy Minister, will you please listen? [Interruption.] නැහැ, නැහැ. Listen will you? No, no.[Interruption.]

ෙකොටි, ෙකොටි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා

(The Presiding Member)

(மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராஜா)

ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න.

(The Hon. Mavai S. Senathirajah)
அ
ப் ெபாய்! [இைடயீ ] Who gave authority to

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා

the military personnel to go inside the University of
Jaffna? - [Interruption.] Who gave authority for them to
go inside the university without - [Interruption.]
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමාට බාධා කරන්න එපා. Yes, Hon. Member,
you may carry on with your speech. - [Interruption.] ගරු
මන්තීතුමාට බාධා කරන්න එපා.

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා

(மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராஜா)

(The Hon. Mavai S. Senathirajah)

யாழ்.
பல்கைலக்கழகத் க்குள்
இரா வத்தினர்
ெசல்வதற்கு அங்கீகாரமளித்த
யார்? இந்த நாட்
ள்ள
பாடசாைலகள்
மற் ம்
பல்கைலக்கழகங்க க்குள்
இரா வத்தினர் ெசல்வதற்கு ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள்
உத்தரவிட்டாரா? என நான் ேகட்க வி ம் கின்ேறன்.

[இைடயீ ]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! - [Interruption.] ගරු මන්තීතුමා කථා
කරන්න.

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා

(மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராஜா)

(The Hon. Mavai S. Senathirajah)

எங்க ைடய
இனத்தின்
அைடயாளங்கைள ம்
பண்பா கைள ம்
அழிப்பதன் ல ம்
எம
மக்கள்
தங்க ைடய இறந்த உற களின் ஆத்ம சாந்திக்காகக்
கைடப்பி க்கின்ற உயர்ந்த நாகாிகமான ஈமக்கடன்கைளச்
ெசய்வைதத் த ப்பதன்
ல ம் இரா வம் அவர்கைள
அடக்க
ைனகிற . அதற்கு இந்த அரசாங்க ம் நீங்க ம்

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராஜா)

(The Hon. Mavai S. Senathirajah)

நாங்கள் ஜனநாயகவாதிகள்! நாங்கள் ஜனநாயகத் க்காக
எ ந் நிற்கின்றெபா
, நீங்கள் எங்கைள அடக்கி, ஒ க்க
ற்ப கின்றீர்கள். அ
சாியா? என்
நான் ேகட்க
வி ம் கின்ேறன். ஆகேவதான் - [இைடயீ ]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! ගරු මන්තීතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න. ගරු
ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමා කරුණාකරලා ගරු
මන්තීතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීතුමාට
අවස්ථාව ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීතුමිය කරුණාකරලා
වාඩි ෙවන්න. Hon. Senathirajah, you may proceed. [Interruption.] Otherwise, you will lose time. [Interruption.]

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා

(மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராஜா)

(The Hon. Mavai S. Senathirajah)

ஆனப யால், ேபாைதவஸ் கள் தைழத் நிற்கும் இந்த
நாட் ேல, ஓர் இனத்ைத, அந்த இனத்தின் பண்பாட்ைட,
அதன்
அதிகாரத்ைத
அழிப்பதற்கு
எ க்கின்ற
நடவ க்ைகக்குப் ெபயர்தான் ெவறி! மதெவறி! இன ெவறி!
எனேவ, இந்தப் ேபாைதவஸ் க்க ம் நம
நாட்
ந்
இல்லாமல்
ெசய்யப்பட
ேவண் ம்
என்
ேகட் க்ெகாள்வேதா ,
இந்தப் பிேரரைணைய நாங்கள்
ரணமாக
ஆதாிக்கின்ேறாம்
என் ம்
கூறி,
விைடெபற் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம்!

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Thank you very much.
අලුත්ගමෙග් අමාත තුමා.

මී ළඟට ගරු මහින්දානන්ද

පාර්ලිෙම්න්තුව

635

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

த்கமேக -

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage Sports )

விைளயாட்

Minister of

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂය-

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

What is your point of Order, Hon. Sumanthiran?
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

I was listening to the interpretations, both in English
and in Sinhala alternatively.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

How can you - [Interruption.]
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

The interpretations were not accurate at all. They were
of very poor quality and inaccurate as well. So, please
take action on that.- [Interruption.]
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

සිංහල එෙක් පශ්නයක් නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

භාෂා පරිවර්තනය සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් මතු කරනවා. ඒ
ගැන ෙසොයා බලන්න. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා
කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්]

අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමා අත්සන් කරලා නැහැ, ෙම් විශ්වාස
භංගයට. ආණ්ඩුවට ෙගෙනන විශ්වාස භංගයට අඩු ගණෙන්
ඒකාබද්ධ විපක්ෂයක් විධියට තමුන්නාන්ෙසේලාට අෙනක්
පක්ෂවල අත්සන් ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙපොදු අෙප්ක්ෂකෙයෝ ගැන කථා කරනවා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය
තමුන්නාන්ෙසේලා- [බාධා කිරීමක්] මෙග් මිත රංෙග බණ්ඩාර
මන්තීතුමා ඔබතුමා ෙවනුෙවන් මම ෙම් කථා කරන්ෙන්. මම ෙම්
කථා කරන්ෙන් ඔබ ෙවනුෙවන්. ඔෙබ් නායකයාට බැහැ,
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අත්සන් ටික එකට ගහගන්න.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කාරණයත් මතක තියා ගන්න.
බලන්න, ඉතිහාසෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිබුණු විශ්වාස භංග
ෙයෝජනා. හැම විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවකටම ඒකාබද්ධ විපක්ෂය
අත්සන් කරලා, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අය posters ෙගනැල්ලා
විෙරෝධය දක්වන්න කටයුතු කළා. අපට මතකයි, අපි එදා
යූඑන්පීයට විරුද්ධව ෙගනාපු විශ්වාස භංග ෙයෝජනා ගැන. අපි
එදා ෙමතැන ෙපරළුවා. අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් විශ්වාස
භංගය ෙමොකක්ද? අද තිෙයන්ෙන් වඳ බැහැපු යූඑන්පී එකක්. අද
තිෙබන්ෙන් නාය ගිහිපු යූඑන්පී එකක්. අද තිෙබන්ෙන් ෙසෝදා
පාළුවට ලක් ෙවච්ච එක්සත් ජාතික පක්ෂයක්. ඒ නිසා
තමුන්නාන්ෙසේලාට
ෙම්
කාරණය
කියන්න
ඕනෑ.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙචෝදනා ෙග්න්න කලින් තමුන්නාන්ෙසේලා
හිතන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට
තිෙයන්ෙන් කුඩු පශ්නය ෙනොෙවයි. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
තමුන්නාන්ෙසේලාට
තිෙබන්ෙන්
ෙම්ක
ෙනොෙවයි.
අද
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් ආණ්ඩුවත් එක්ක යන්න බැහැ. අද
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් රජයත් එක්ක යන්න බැහැ. අද
තමුන්නාන්ෙසේලාට මාතෘකා නැහැ. අද ෙම් රෙට් යුද්ධය ගැන
කථා කරන්න නැහැ. අද ෙම් රෙට් විදුලිය ගැන කථා කරන්න
නැහැ. අද ෙම් රෙට් පාරවල් ගැන කථා කරන්න නැහැ. අද ෙම්
රෙට් කුඩා ෙත් වතු හිමියා ගැන කථා කරන්න නැහැ.
මිනිස්සුන්ෙග් පශ්න ෙම් ආණ්ඩුව විසඳලා. අද ෙම් ආණ්ඩුව
ජනතාවාදී ආණ්ඩුවක්. මන්තීතුමා ෙම් ආණ්ඩුව වැඩ කරලා
තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව වැඩ කරලා තිෙබන හින්දා තමයි උතුරු
පළාෙතන් පටන් ගත්තාම උතුරු මැද ඉඳලා සබරගමුවට, වයඹ
ඉඳලා මධ මට, දකුෙණ් ඉඳලා බස්නාහිරට ෙම් රෙට් ජනතාව
සියල්ල ෙම් සන්ධානය ශක්තිමත් කරන්න ෙම් ආණ්ඩුව රැක
ගන්න කටයුතු කෙළේ. අද තමුන්නාන්ෙසේලා-

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

උතුරු පළාත හැර.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

[අ.භා. 3.38]

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
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த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද විපක්ෂය විසින් ආණ්ඩුවට
විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් ෙගන එමින් ආසියාෙව් මත් දව
ෙක්න්දස්ථානය ශී ලංකාව බවට ෙචෝදනා එල්ල කරලා තිෙබනවා.
ෙම් ෙයෝජනාවට අත්සන් කරලා තිෙබන මන්තී ෙල්ඛනය ගත්තාම
ෙම් ෙල්ඛනෙය් ඉන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු
විතරයි. සාමාන ෙයන් විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් ෙග්න්ෙන්
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂයයි. ආණ්ඩුවට
විශ්වාස භංගයක් ෙග්න්න ඕනෑ, ඒකාබද්ධ විපක්ෂයයි. මීට කලින්
කථා කළා, දවිඩ ජාතික සන්ධානෙය් මන්තීතුමා. එතුමා කථා
කෙළේ කුඩු ගැන ෙනොෙවයි, ෙකෝවිල් ගැන. ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුණ අත්සන් කරලා නැහැ, ෙම් විශ්වාස භංගයට. අෙප්

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

හරි, හරි.
நீங்க ெகாஞ்சம் சத்தம் ேபாடாமல் இ ங்க. நீங்க
யாழ்ப்பாணம் பற்றி ேபசுற . நீங்க ெகா ம்பிலதாேன
இ க்கிற . நீங்க ெகா ம்பி
ந்
யாழ்ப்பாணம் பற்றிப்
ேபசுற . உங்க க்கு அங்ேக 'ேவாட்' இல்லேய! சும்மா சத்தம்
ேபாடாமல் இ ங்க.

ෙමතුමාට යාපනෙය් ඡන්දයත් නැහැ. නමුත් ෙමතුමා යාපනය
ගැන කථා කරනවා. ඔබතුමා ෙමහාට ෙවලා ඉන්න. ඔබතුමා
ෙකොළඹින් ඡන්දය ඉල්ලන්න. ඔබතුමා ෙමෙහමයි. ඔබතුමා
උඩින් TNA, නමුත් යටින් සුද්දා. ඔබතුමා මෙග් ඉස්ෙකෝල
මිතයා ෙන්. You also went to Royal College. So, please keep
quiet.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
මන්තීවරුන් කියනවා කුඩු ජාවාරෙම් ෙක්න්දස්ථානය ලංකාවය
කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතිහාසෙය් සිට ෙම් රටට
කුඩු ෙගනාෙව් කවුද කියා බලමු. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ගැන ගරු ෙජෝන්
අමරතුංග මන්තීතුමා දන්නවා ඇති. රවි කරුණානායක මන්තීතුමා
දන්නවාද කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. අෙප් පාලිත රංෙග
බණ්ඩාර මන්තීතුමා ෙම් පුද්ගලයන් ගැන දන්නවාද කියායි මම
අහන්ෙන්. ඔබතුමා රත්ගම විපුල දන්නවාද? ඔබතුමා රත්ගම
විපුල ගැන අහලා තිෙබනවාද? ඔබතුමා ෙමොරටුෙව් වසන්ත
ෙමන්ඩිස් ගැන අහලා තිෙබනවාද? ෙම් අය කවුද? ෙම් ෙගොල්ෙලෝ
තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් වැඩිෙයන්ම පාතාලෙය්
වැඩ කළ, වැඩිෙයන්ම යූඑන්පී එකට වියදම් කළ ෙදෙදනා. අද
ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් වන විට කුඩු ෙගන්වලා [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාට උදව් කරන්ෙන්.
මම කථා කරන්ෙන් ඔබතුමා ෙවනුෙවන්. ඔබතුමාට එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙයන් අසාධාරණයක් ෙවලා,
මම ඔබතුමා
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්ෙන්. ඒ නිසා වාඩි ෙවන්න. රත්ගම විපුල
කවුද? වසන්ත ෙමන්ඩිස් කවුද? Cambridge Terrace එෙක්
හවසට ෙත් ෙබොන මිනිස්සු. අප කියන්නම්, දැන් කුඩු ෙගනල්ලා
අහු ෙවලා. ෙම් වන විට රුපියල් බිලියන අටක ෙද්ෙපොළ තහනම්
කර තිෙබනවා. පසු ගිය දා ආණ්ඩුවට විරුද්ධව - [බාධා කිරීම්]
දකුණ ගැන කියනෙකොට ඔබතුමාට දුකයි. මම දන්නවා ෙන්
ඔබතුමා ගැන. ඔබතුමාත් සමඟ මම කන්න භයයි. ෙමොකද, හිටපු
ගමන් පිඟානට උඩින් ෙවඩි තියනවා. ඒ නිසා ඔබතුමාත් සමඟ
කන්න භයයි. දකුෙණ් ඔබතුමාට ෙව්දනාවක් තිෙබන බව මා
දන්නවා. ඇයි? තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ කාලෙය් හම්බන්ෙතොට
පාතාලයට උදවු කළ අය. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා
මාතර ඉඳලා කුරුඳු ෙපොලු අරෙගන ෙපළපාළියක් ආවා. කවුද
ඉස්සරහා හිටිෙය්? ෙම් උදවිය තමයි ඉස්සරහා හිටිෙය්. ෙම්
ෙගොල්ෙලෝ තමයි කුඩු ෙගෙනන්ෙන්. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ තමයි කුඩු
ෙගනාෙව්. අද කුඩු ෙගෙනන එක නවත්වලා. කුඩු ෙගෙනන එක
නවත්වපු නිසා යූඑන්පී එකට රිදිලා. ඇයි? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
පක්ෂයට මුදල් ෙදන මිනිස්සු ෙම්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඇතුෙළන්
-
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[බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කුඩු ෙග්න්ෙන් කවුද
කියලා ඔබතුමා නැඟිටලා කියන්න. ඔබතුමාට ෙවලාව ෙදන්නම්,
නැඟිටලා කියන්න. රත්ගම විපුල, ෙමොරටුෙව් වසන්ත ගැන මම
කිව්වා.
තමුන්නාන්ෙසේෙග්
නායකයාෙග්
ෙගෝලෙයෝ.
තමුන්නාන්ෙසේ නැඟිටලා කියන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා
නැඟිටලා කියන්න. [බාධා කිරීමක්] දැන් කුඩු ෙගෙනන අය
කියන්න. [බාධා කිරීමක්] දැන් අල්ලන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, මත්කුඩු ගැන කථා කරනවා. මත්කුඩු ෙගන
ඒම නැවැත්වීම සඳහා - [බාධා කිරීමක්] මෙග් මිත පාලිත රංෙග
බණ්ඩාර මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේට පුත්තලෙම්දී බිත්තියකට
ෙහේත්තු කරලා ගහලා ෙවන ෙකෙනක් සංවිධායක හැටියට දැම්මා.
ෙදවි හාමුදුරුවෙන්, තමුන්නාන්ෙසේට ෙපෝස්ටර්ස් ගහන්න සිටිෙය්
අප විතරයි. ඡන්ද කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේ රකින්න සිටිෙය් අප
විතරයි. ඒ නිසා කරුණාකර, ෙපොඩ්ඩක් ඉඳ ගන්න. කුඩු
ෙගෙනන උදවිය - [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ නම් ටික
කියන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු රංෙග බණ්ඩාර මන්තීතුමා, ගරු අමාත තුමාෙග් අවසරය
ලැෙබනවා.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

තත්පර පහක් ෙදනවා. නම් ටික විතරක් කියන්න.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගම්ෙපොළ අගමැතිතුමාෙග් ෙල්කම්වරයා. [බාධා කිරීම්]
ෙකොටෙකතන ධර්මසිරි. තව කී ෙදෙනක් ඕනෑද? [බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)
බලාෙගන හිටියාද?

ගරු අමාත තුමා කථා කරන්න.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

තලතා අතුෙකෝරල මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය ෙම් ගැන දන්ෙන්
නැති බව මම දන්නවා. ඔබතුමිය මා වාෙග්ම ෙම්වාට විරුද්ධව කෑ
ගහන මන්තීතුමියක්. ඔබතුමිය යූඑන්පී එක ඇතුෙළේ ඉඳෙගන
සාධාරණය ෙවනුෙවන් කථා කරන මන්තීතුමියක්. ඔබතුමිය
කැමැති නැහැ, එක්සත් ජාතික පක්ෂය වාෙග් පතාක පක්ෂයක
කුඩු කාරෙයෝ ඉන්නවාට. මා පිළිගන්නවා එෙහම ෙද්වල්වලට
ඔබතුමිය එකඟ නැති බව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
විපුලලාට, වසන්තලාට අද කුඩු ෙගන්වන්න බැහැ. අද ඒ අයට
යූඑන්පී එකට මුදල් ෙදන්න බැහැ.
අද ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙම් ෙයෝජනාවට අත්සන් කරලා
නැහැ. අද ටීඑන්ඒ එක ෙම්කට නැහැ. අද අර්ජුනලා නැහැ. ඇයි?
අද ෙජ්වීපී එකට අර්ජුනලාට ටීඑන්ඒ එකට කුඩුකාරෙයෝ නැහැ. ඒ
ෙගොල්ලන්ට කුඩු කාරෙයෝ උදවු කරන්ෙන් නැහැ. කුඩුකාරයන්ට
උදවු කරන, විපුලලා වසන්තලා රකින යූඑන්පී එකට තමයි
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මහා කුඩු ජාවාරම ගැන
ෙව්දනාවක් ඇති වුෙණ්. [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි,
ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි, ඔබතුමා අලුෙතන් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඇවිත් දයාසිරි වාෙග් ෙවන්න කෑ ගහනවා. මා ඔබතුමාට ආශිර්වාද
කරනවා. එෙහම ෙවන්න තව ෙපොඩ්ඩක් නාලා එන්න ෙවයි.

(The Presiding Member)

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා
හරි. එතුමා කිව්වා, ගම්ෙපොළ අගමැතිතුමාෙග් ෙල්කම්වරයා
කියලා. රංෙග බණ්ඩාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් එක්සත්
ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩුවට එල්ල කළ ෙචෝදනාව ෙබොරුවක් කියන
එක ෙම්ෙකන්ම ඔප්පු ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] මන්තීතුමා
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. දැන් ඔබතුමාට කථා කරන්න ඉඩ දුන්නා ෙන්.
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමාට කථා
කරන්න මම ඉඩ දුන්නා ෙන්. මම ඔබතුමාෙගන් අහනවා - [බාධා
කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අමාත තුමාට බාධා කරන්න එපා.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අගාමාත තුමාෙග්
ෙල්කම්වරෙයක් ලිපියක් ලබා දී තිෙබනවා, සහනයක් ලබා
ෙදන්න කියලා. ඒ ගැන නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා

පාර්ලිෙම්න්තුව

639
[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා]

ෙබොෙහොම ෙහොඳින් පැහැදිලි කළා. රංෙග බණ්ඩාර මන්තීතුමනි,
ඒෙක් කුඩුවලට කිසිම සම්බන්ධතාවක් නැති බව අමතක කරන්න
එපා. තමුන්නාන්ෙසේ - [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. කුඩු
කන්ෙට්නර් එකක් ෙගන ඒම පිළිබඳ ඒ පරීක්ෂණෙය්දී - [බාධා
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, කියන්න. ඔබතුමා ඉස්සර එක්සත්
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් පුත්තලම දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කළ
ඇමතිවරෙයක්. ඒ කාලෙය් ඔබතුමාට පුත්තලෙම් ගස් කපපු
ෙකෙනක් - පාක්ෂිකෙයක් - ඇවිල්ලා කිව්ෙවොත් "මන්තීතුමා මාව
ෙපොලීසිෙයන් ඇල්ලුවා" කියලා, ඔබතුමා ෙපොලීසියට කථා
කරන්ෙන් නැද්ද? "ෙම් අෙප් ෙකොල්ෙලක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා,
ෙපොඩ්ඩක් බලන්න" කියලා ෙපොලීසියට කියන්ෙන් නැද්ද? [බාධා
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. ඔබතුමා ෙපොලීසිෙය් හිටපු
නිලධාරිෙයක්. එෙහම කියන්ෙන් නැද්ද? ගරු මන්තීතුමනි,
අගමැතිතුමා ෙම් ගැන දන්ෙනත් නැහැ. අගමැතිතුමා කියලාත්
නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.
අගමැතිතුමා
ෙනොදැනුවත්ව
එතුමාෙග්
සම්බන්ධීකරණ
ෙල්කම්වරෙයක් ලිපියක් නිකුත් කර තිෙබන්ෙන් කුඩු නිදහස්
කරන්න කියලා ෙනොෙවයි, රැඳවුම් ගාස්තුවලට සහනයක් ලබා
ෙදන්න කියලායි ඉල්ලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා මෙග් නම සඳහන්
කළා.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

එතුමාෙග් නම සඳහන් කළාට මම එතුමාට ෙචෝදනාවක් එල්ල
කෙළේ නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)
ගරු මන්තීවරුන්ෙග් නම් සඳහන් කරන්න එපා. නම ඉවත්
කරන්න මම නිෙයෝග කරනවා.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම රංෙග බණ්ඩාර
මන්තීතුමාට කියනවා;
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට කියනවා,
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවන ඕනෑ ෙකෙනකුට ෙචෝදනා එල්ල කළත්[බාධා කිරීමක්] රංෙග බණ්ඩාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා
ඇති
අගමැතිතුමා
පරිණත
ෙද්ශපාලනඥෙයක්
බව.
තමුන්නාන්ෙසේලා අඩු ගණෙන් එතුමා එෙහම ලියුමක් ෙදන
ෙකෙනක්ද කියන එක ගැන හිතන්න. එතුමා වාෙග් පරිණත
ෙද්ශපාලනඥෙයක් එවැනි ලියුමක් ෙදයිද? එතුමාෙග් ෙල්කම්
ෙකෙනක් එවැනි ලියුමක් ෙදයිද? ඒ නිසා කරුණාකරලා
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙබොරු ෙචෝදනා එල්ල කරන්නට එපා. ඒ
පරීක්ෂණෙයන් කිසිම ෙදයක් ඔප්පු ෙවලා නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුව
යටෙත් කුඩු ෙගන්වපු එක්ෙකෙනක්වත් නැහැ. අපි ඔබතුමාට
පැහැදිලිව කිව්වා, ෙක්ම්බිජ් ෙපෙදසට ගිහිල්ලා සවසට ෙත් ෙබොන
අයෙග් නාම ෙල්ඛනය. විපුල සහ වසන්ත කුඩුවලින් හම්බ කරපු
බිලියන අටක ෙද්ෙපොළ රාජසන්තක කර තිෙබනවා, ගරු
මන්තීතුමනි. ඒ කවුද? සවසට ෙක්ම්බිජ් ඇවිල්ලා ෙත් ෙබොන අය;
කුරුඳු ෙපොලු අරෙගන මාතර එන අය.
තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙබොරුවට - [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක්
ඉන්න ෙකෝ. තලතා අතුෙකෝරල මන්තීතුමියනි, අපි ෙක්පී ගැන
ෙදවනුව කථා කරමු ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] ෙහොඳයි, මෙග් මිත
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තලතා අතුෙකෝරල මන්තීතුමිය ෙක්පී ගැන කථා කරනවා.
ඔබතුමිය 2001 වර්ෂෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියාද?

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

නැහැ.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඒක තමයි, ඔබතුමියෙග් අයියාට අසාධාරණයක් සිදු වුෙණ්.
2002 වර්ෂෙය් දී රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා අත්සන් කළ රට
ෙබදන ගිවිසුමට ඔබතුමිය එකඟද? ඔබතුමිය එකඟද? ෙක්පීද,
බීපීද, සීපීද ෙනොෙවයි. ඔබතුමිය රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාෙග්
රට ෙබදන ගිවිසුමට එකඟද? ඔබතුමිය ෙකොටියාට රට ෙබදපු
එකට එකඟද? ඔබතුමිය පභාකරන්ට ආයුධ දුන්නාට එකඟද?
[බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අමාත තුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට මම කියන්නම්,
යූඑන්පී කාරයන්ට අමතරව ෙම් කුඩු ෙගන්වන අෙනක් අය කවුද
කියා. කවුද කුඩු ෙගන්වන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
කුඩු
ෙගන්වන්ෙන්
තස්තවාදිෙයෝ.
කුඩු
ෙගන්වන්ෙන්
පාතාලෙයන්. කුඩු ෙගන්වන්ෙන් තස්තවාදිෙයෝ සහ පාතාලෙයන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව තස්තවාදය
සහමුලින්ම විනාශ කළා. අෙප් ටීඑන්ඒ මන්තීවරුන් මහෙලොකුවට
කථා කරනවා, නව ගුණ වැල අතට අරෙගන වාෙග්.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් එල්ටීටීඊකාරෙයෝ තමයි ජාත න්තරෙයන්
කුඩු ෙගනාෙව්. කුඩු ෙවෙළඳාම කෙළේ කවුද? එල්ටීටීඊකාරෙයෝ.
අද ටීඑන්ඒ එෙක් තමුන්නාන්ෙසේලා මහෙලොකු නායකෙයෝ ගැන
කථා කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් කුඩු ෙවෙළඳාමට
වැඩිෙයන්ම උදවු කළ තස්තවාදය අපි සම්පූර්ණෙයන්ම අෙහෝසි
කළා. ඊළඟට කවුද කුඩු ෙගන්නුෙව්? ෙදවැනියාට කුඩු ෙගන්නුෙව්
පාතාලය.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම රීති පශ්නයක් ඉදිරිපත්
කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

කරුණාකර නිශ්ශබ්ද ෙවන්න, රීති පශ්නයක්. ගරු නලින්
බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා. ෙමොකක්ද රීති පශ්නය?

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවුරුදු තිහක් තිස්ෙසේ පැවති
තස්තවාදය තහනම් කළා නම් කුඩු පශ්නය ඉවර කරන්න බැරි
ඇයි? [බාධා කිරීමක්]
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, කථාව
කරෙගන යන්න. [බාධා කිරීම්] එතැන රීති පශ්නයක් නැහැ. ගරු
අමාත තුමා කථාව කරන්න.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඒ
තරුණ මන්තීතුමා හිටපු ගමන් ඔළුෙවන් හිට ගන්නවා. එෙහම
වුණාම ෙපොඩ්ඩක් තැෙලනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
කුඩු ජාවාරම් කරපු තස්තවාදය අපි සහමුලින්ම විනාශ කළා.
තස්තවාදීන් තමයි වැඩිෙයන්ම කුඩු ගනු ෙදනු කෙළේ. එල්ටීටීඊ
ජාත න්තරය තමයි කුඩු ෙවෙළඳාමට සම්බන්ධ වුෙණ්. අද ඒ
සියලු ෙදනා අපි විනාශ කර තිෙබනවා. අපි එතැනින් නැවතුෙණ්
නැහැ. ඊළඟට කවුද කුඩු ජාවාරම් කෙළේ? පාතාලය තමයි ඊළඟට
කුඩු ජාවාරම කෙළේ. අද පාතාලය හැංගිලා. අද පාතාලය නැහැ.
ෙප්නවා ෙන්ද? අද පාතාලෙය් සියලු ෙදනාම ඉවරයි. අද ලංකාෙව්
පාතාලය සම්පූර්ණෙයන්ම අෙහෝසි කරලා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුවට කුඩු ෙවළඳාම කරන්න ඕනෑ නම්,
නම්
ෙම් රට කුඩු ෙක්න්දස්ථානයක්
කරන්න ඕනෑ
අනිවාර්යෙයන්ම පාතාලය ෙම් රෙට් ඉන්න ඕනෑ. පාතාලය
තමයි කුඩු ජාවාරම කරන්ෙන්. පාතාලය ඉවර කළා නම්,
තස්තවාදය ඉවර කළා නම්, අපි ෙමොකටද ෙම් කුඩු ගැන කථා
කරන්ෙන්? විපක්ෂෙය් ඔබතුමන්ලා අසත ෙචෝදනා කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමන්ලා මහ ෙලොකුවට
කථා කරනවා. අෙප් රෙට් කුඩු අල්ලන්ෙන් කිෙලෝ ගෑම් 100යි.
[බාධා කිරීමක්] වෑංජන ෙදකයි? නැහැ. වෑංජන අටයි. ආෙයත්
හම්බන්ෙතොට යන්න කැමැති නැද්ද? හම්බන්ෙතොට ගිහිල්ලා,
අෙන් බුදු මල්ලිෙය් ගහන්න එපා; අෙන් මහත්තෙයෝ ගහන්න එපා;
මම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක්; අෙන් මට ගහන්න එපා කියලා
අඬලා ඇවිල්ලා ෙමතැන වීරෙයක් ෙවන්න හදනවා. [බාධා
කිරීමක්]
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ලංකාෙව් අත් අඩංගුවට
ගන්නා කුඩු පමාණය බලන්න. ගෑම් 100යි, 200යි. ඒක ෙලොකු
පමාණයක්ය කියන එක මම පිළිගන්නවා. අද ඔබතුමන්ලා
ඉන්දියාවට ගිහින් බලන්න. අද ඉන්දියාව අත් අඩංගුවට ගන්නා
කුඩු පමාණය කිෙලෝ 3000යි. ඔබතුමන්ලා පාකිස්තානයට ගිහින්
බලන්න; අත් අඩංගුවට ගන්නා කුඩු පමාණය කිෙලෝ 10000යි.
ඔබතුමන්ලා ඇෆ්ඝනිස්ථානයට ගිහින් බලන්න; අත් අඩංගුවට
ගන්නා කුඩු පමාණය කිෙලෝ 20,000යි. අනික් රටවල් කුඩු කිෙලෝ
ගෑම් 10,000, 20,000 ගණෙන් ෙගෙනන ෙකොට ලංකාවට තවම
එන්ෙන් කුඩු කිෙලෝ ගෑම් 100යි. [බාධා කිරීමක්]මන්තීතුමා, ෙම්ක
අහගන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි පහුගිය
අවුරුදු පහ තුළදී කුඩු විකුණලා වැරදිකරුවන් වුණු 55 ෙදෙනකුට
මරණීය දණ්ඩනය නියම කර තිෙබනවා. අඩු ගණෙන් ෙම් රෙට්
40,000ක් 50,000ක් මරපු එල්ටීටීඊකාරයින් 55කටවත් එක වරට
මරණීය දණ්ඩනය නියම කරලා නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, වැඩිය ඕනෑ නැහැ, කුඩු ගෑම් ෙදකක් -ඔබතුමා කිව්වා
වාෙග් ෙසොච්චමක්- ෙගනැල්ලා වැරදිකාරයා වුෙණොත් දඬුවම
මරණයයි -මරණීය දණ්ඩනය-. ඒක තමයි රෙට් පවතින නීතිය.
පසු ගිය අවුරුදු පහක කාලය තුළ ෙම් රෙට් 55 ෙදෙනක් කුඩුවලට
වැරදිකාරයන් ෙවලා මරණීය දණ්ඩනයට නියම ෙවලා තිෙබනවා.
මීටත් වැඩිය ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? අද ෙම් රෙට් පාතාලය
මර්දනය කරලා, තස්තවාදය අෙහෝසි කරලා, අවශ නීති රීති
ෙගනැල්ලා, මරණීය දණ්ඩනය
නියම කරලා තිෙබද්දිත්
ඔබතුමන්ලා මීට වැඩිය ෙමොකක්ද අපට කරන්නය කියන්ෙන්?
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අද ෙමතුමන්ලාට තිෙබන පශ්නය කුඩු ෙනොෙවයි. අද
ෙමතුමන්ලාට තිෙබන පශ්නය කැසිෙනෝ ෙනොෙවයි. අද
ෙමතුමන්ලා "එදා ෙව්ල ටුවර්ස්". විපක්ෂයට අද කථා කරන්න
මාතෘකාවක් නැහැ. එතුමන්ලාට අද කථා කරන්න ෙදයක් නැහැ.
අද ෙමතුමන්ලාට දකුණු පළාෙතනුයි, බස්නාහිර පළාෙතනුයි
මන්තී ආසනයක් වැඩි වුණාය කියලා මහා ෙලොක්ෙකෝය කියා
හිතනවා. අපි අවුරුදු 20ක් ආණ්ඩු කළා. විපක්ෂෙය්
තමුන්නාන්ෙසේලාට මන්තී ආසනයක් වැඩි වුණු නිසා අද
තමුන්නාන්ෙසේලා හිෙතන් ආණ්ඩුවක් හදලාත් ඉවරයි.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සමහර මන්තීවරු අද ෙකෝට් මහලාත්
ඉවරයි. බලන්න, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමාට නින්දත්
යනවා. එතුමා විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා. ෙම් ගරු
සභාෙව් වාඩි ෙවලා ඉන්නෙකොට එතුමාට විනාඩි පෙහන් පහට
නින්ද යනවා. ඇයි ඒ? එතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න ගමන්
හිතනවා, " මන්තී ආසනයක් වැඩි වුණා; අපට ආණ්ඩු බලය ඒවි;
මට ඇමති තනතුරක් ලැෙබ්වි; ෙජෝන් ෙපොලිස් ආපසු ඒවි; එෙහම
වුෙණොත් නියෙමට තිෙබ්වි" කියලා. එෙහම හිතනෙකොට එතුමාට
නින්ද යනවා. විපක්ෂෙය් එතුමන්ලා අද ඇඳුම් මහනවා. ඇයි?
මන්තී ආසනයක් වැඩි වුණා ෙන්. තලතා අතුෙකෝරල
මන්තීතුමියත් දැන් gym එකට යනවා. ඇයි ඉතින් එතුමිය
කාන්තා ඇමතිතුමිය ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අමාත තුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
පමණයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

විපක්ෂයට මට කියන්න තිෙබන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා අද
දවල් හීන දකිනවා කියලායි. දවල් හීන බලමින් ෙම් ආණ්ඩුව
වැෙටයි, වැෙටයි කියලා බලාෙගන ඉන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට
ෙම් ආණ්ඩුව වට්ටන්න බැහැ. ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් ජනතාව
ෙවනුෙවන් කරන්න ඕනෑ සියලු ෙද් කරලා ඉවරයි. ෙම් ආණ්ඩුව
ජනතාවෙග් පශ්නවලට විසඳුම් දීලා ඉවරයි. තමුන්නාන්ෙසේලා
ආණ්ඩුවක් හදන්න යනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා විපක්ෂෙය් ෙපොදු
අෙප්ක්ෂකයකු ෙගෙනන්න යනවා. ලියුමක් අත්සන් කර ගන්න
බැරි, ෙකොන්ද පණ නැති විපක්ෂ නායකයාත් එක්ක ෙම් ඒකාබද්ධ
විපක්ෂයට ෙමොන ආණ්ඩුවක්ද කියන එක මතක් කරමින් මා
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මීළඟට ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 23ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 3.56]

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු කණ්ඩායමක් විසින් ඉදිරිපත් කර
තිෙබන විශ්වාසභංග ෙයෝජනාව පිළිබඳව කරුණු කිහිපයක්
ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව

643
[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා කිව්වා, දැන්
පාතාලයත් නැහැ; තස්තවාදයත් නැහැ; හැබැයි කුඩු තිෙබනවා
කියලා. ඒ වාෙග්ම මීට කලින් කුඩු බිස්නස් කෙළේ පාතාලයයි
කිව්වා; මීට කලින් කුඩු බිස්නස් කෙළේ තස්තවාදීන්ය කිව්වා.
එෙහම නම් දැන් ඒ ෙදෙගොල්ලන්ම නැතිව කුඩු තිෙබනවා. ඒකයි
පශ්නය.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු මන්තීතුමනි, තත්පරයක් ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්]

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

නැහැ, නැහැ. මම ඔබතුමාට බාධා කෙළේ නැහැ ෙන්? [බාධා
කිරීමක්] ඒක තමයි පශ්නය. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක
තමයි තිෙබන පශ්නය. දැන් -[බාධා කිරීමක්]

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙවලාෙව් රෙට් තිෙබන ෙද්ශපාලන
තත්ත්වය කුමක්ද? පසු ගිය පළාත් සභා මැතිවරණෙය්දී ෙකොළඹ
දිස්තික්කය ගත්ෙතොත් ආණ්ඩුවට සියයට 57 සිට සියයට 45 දක්වා
ඡන්ද පමාණය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙකොළඹ දිස්තික්කය
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරු 40 ෙදනා ෙබදුෙණ් විපක්ෂයට 22යි,
ආණ්ඩුවට 18යි ෙලස. ෙම්, පළාත් සභා මැතිවරණෙයන්. ජාතික
මැතිවරණයකදී මීටත් වඩා අභාග සම්පන්න තත්ත්වයකට පත්
වන එක වළක්වන්න විධියක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම තමයි ඊළඟ-

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(The Hon. Lalith Dissanayake)
ගරු මන්තීතුමනි, -[බාධා කිරීමක්]

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Hon. Anura Dissanayake)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් අමාත තුමා,
ෙමොකක්ද?

රීති පශ්නය

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

විපක්ෂයට ඊට වඩා 100කින් විතර අඩු මන්තී ධුර පමාණයකිනුයි.
එතෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ආණ්ඩුවට හිතකර ෙපොර පිටියක්.
ඒක අපි පිළිගත යුතුව තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය කරන අය අතෙර්, හෘදය සාක්ෂියක් නැති
ෙබොෙහෝ ෙදනකු ඉන්නවා වාෙග්ම හෘදය සාක්ෂියක් තිෙබන අය
ඒ හෘදය සාක්ෂිය අයිස් වතුෙර් ගිල්වා මුළුමනින්ම වියැෙකන්න
හැර තිෙබනවා. එක්ෙකෝ ඒක එළිෙයන් තියලා එන්න සිද්ධ ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි විශ්වාසභංග වැනි ෙයෝජනා ෙගන එන
ෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මීට වඩා සූක්ෂ්මව කියා කළ යුතුවා
ෙමන්ම ඒ පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා.

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ
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த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා මා කළ කථාව ගැන
මෙග් නම සඳහන් කරමින් කථා කළ නිසා මා ෙම් කාරණය
කියන්න ඕනෑ. මන්තීතුමනි, සියයට සියයක් කුඩු නැහැ කියලා මා
කිව්ෙව් නැහැ. මා කිව්ෙව්, ලංකාව ආසියාෙව් අෙනක් රටවලට
ෙහෙරොයින් ෙබදා හරින ෙක්න්දස්ථානයයි කියන එක අසත ක්
කියලායි. ෙම් රෙට් කුඩු නැහැ කියලා මා කියන්ෙන් නැහැ. කුඩු
තිෙබනවා. හැබැයි, මන්තීතුමනි, අසත කියන්න එපා.

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. අෙප් අදහස -[බාධා කිරීමක්] ඊළඟට
හම්බන්ෙතොට වැනි දිස්තික්කයක් ගත්ෙතොත්, ඡන්ද පමාණය
සියයට 67 සිට සියයට 57 දක්වා සියයට 10කට වඩා වැඩි
පමාණයකින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. පළාත් සභා මැතිවරණ
කියන්ෙන් හැම ෙවලාෙව්ම ආණ්ඩුවට වාසි සහගත මැතිවරණයි.
ඒ මැතිවරණවලදීත් ෙම් අත් පත් ෙවලා තිෙබන ඉරණම පිළිබඳව
මා ෙනොෙවයි කිව්ෙව්, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත තුමායි.
එතුමා කිව්වා ආණ්ඩුවට රතු එළියක් තිෙබනවා කියලා. බැසිල්
රාජපක්ෂ අමාත වරයාට කියන්න සිද්ධ වුණා, ෙම්
මැතිවරණෙය්දී අපට සංඥාවක් දීලා තිෙබනවා කියලා. ඒක තමයි
අදහස. [බාධා කිරීමක්]

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු මන්තීතුමනි,-

(The Presiding Member)

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ෙහොඳයි, පැහැදිලි කිරීම පමාණවත්. ගරු මන්තීතුමා කථා
කරන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඔබතුමා නැවත ඔබතුමාෙග් කථාව අහන්නෙකෝ. ඔබතුමා
ෙවන ෙවන ඒවා ගැන ෙන් කිව්ෙව්.
ෙකොෙහොම වුණත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්
විශ්වාසභංග ෙයෝජනාව පිළිබඳව, එහි අඩංගු කරුණු පිළිබඳව
අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබන අතෙර්, ෙම් විශ්වාසභංග
ෙයෝජනාෙව් කියාවලිය පිළිබඳ පශ්නයක් මතු කළ යුතුව
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව සකස් වී
තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුවට 161ක මන්තී ධුර පමාණයකිනුයි;

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

එෙහම කිව්වා. ඔබතුමා ඉන්න ෙකෝ. ඔබතුමා බැසිල් ද අප්පා!
ඔබතුමා කවුද? ඔබතුමා එතුමාෙග්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

තරම්වත් වටින්ෙන් නැහැ. වාඩි ෙවන්න.[බාධා කිරීම්] ලජ්ජයි.
[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, මම කථා කරනකම්.
ඒ අය හදවත අයිස් වතුෙර් ගිල්වපු කට්ටිය. අද ආණ්ඩුව
පිළිබඳ සමාජෙය් ව ාකූලත්වයක් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම පසු ගිය කාලෙය් විෙශේෂෙයන්ම කැසිෙනෝ පිළිබඳ පනත
සම්බන්ධෙයන් සහ ඉන් පසුව මතු වුණු තත්ත්වයන් ඇතුෙළේත්
ආණ්ඩුව පිළිබඳව යම් ෙදගිඩියාවක් රට තුළ මතු ෙවලා තිෙබනවා.
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ඒ නිසා ෙපරළන්න බැහැයි කියන ආණ්ඩුව ෙපරළන්න පුළුවන්
කියන විශ්වාසයක් ෙගොඩ නැඟිලා තිෙබනවා. මහා පර්වතයක්
යැයි විශ්වාස කරපු ආණ්ඩුව දුහුල් ෙපොදක් වාෙග් වැට්ටවිය හැකියි
කියන මතයක් ෙගොඩ නැඟිලා තිෙබනවා. ඒක තමයි නියම
අවස්ථාව. එවැනි අවස්ථාවක තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අපි උපෙයෝගි කර ගත යුතු
වන්ෙන් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ඇති වී තිෙබන ඒ ෙබදීම්, ඒ ඇති වී
තිෙබන ෙවනස්කම් තීව කිරීෙම් දිශාවට -සමඟි කිරීෙම් දිශාවට
ෙනොෙවයි- ෙයොමු කිරීමට.
ෙම් විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව
මුළුමනින්ම සකස් වී තිෙබන්ෙන් ඒ ෙබදීෙම්, ඒ ෙවන් කිරීෙම්
දිශාව ෙවනුවට, නැවත ශක්තිමත් ෙකොට, ෙල්ක් හවුස් පුවත්
පත්වල, ජාතික රූපවාහිනිෙය්
සහ අයිටීඑන්
නාලිකාෙව්
ආණ්ඩුවට හිතකර පවෘත්ති නිර්මාණය කිරීම සඳහා අවශ
ඉඩකඩක් ෙගොඩනැඟීමටයි.
අපට ව වස්ථානුකූල විශ්වාස භංග ෙයෝජනා තිෙබන්නට
පුළුවන්. හැබැයි අපි ඒවා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී උපෙයෝගි කර ගත
යුතු වන්ෙන් නිශ්චිත ෙව්ලාව, ඒ ෙමොෙහොත, ඒෙකන් අත්විය හැකි
පතිලාභ, ෙද්ශපාලනික වශෙයන් කවර දිශාවකට එය ෙගන යා
හැකිද කියන එක පිළිබඳව සැලකිල්ලට ලක් කරලායි. ෙම් විශ්වාස
භංග ෙයෝජනාව එවැනි කිසිදු සැලකිල්ලකට ලක් ෙනොකරන ලද
විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක්. ඒ පිළිබඳව අපට විෙව්චනයක්
තිෙබනවා. ඒක අපි කියන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්]
හරි
ඇණයක්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)
ෙසෞඛ නිෙයෝජ ඇමති ෙන්, ඒකයි.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ෙසෞඛ නිෙයෝජ ඇමති

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ෙදොස්තර ෙකෙනක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් ඉදිරිපත් වී
තිෙබන විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව පිළිබඳව එවැනි විෙව්චනයක්
අපට තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට විශ්වාස භංග
ෙයෝජනා ෙගන එන්නට තිබුණු, එයට රෙට් මහජනයා ෙපළ ගැසී
ඇති අවස්ථා මඟ හැරියා. ඒවාත් තිෙබනවා විෙව්චනයක් ෙලස.
විෙශේෂෙයන්ම දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනෙය්දී,
ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිතුමියට එෙරහිව ෙගන එන ලද
ෙදෝෂාභිෙයෝගෙය්දී මහජන කියාකාරිත්වයට ආ යුතුව තිබුණා. ඒ
මහජන කියාකාරිත්ව අත්හැරලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙග්ම්වලින්
පමණක් ෙද්ශපාලනය ෙවනස් කරන තැනකට යන්න පුළුවන්
කියන එක අපි විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙමය ඉදිරිපත්
කිරීම් පිළිබඳව, ෙමය ගලාෙගන ආ කමෙව්දය පිළිබඳව අපට
විෙව්චනයක් තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ අතර, ෙම් ෙයෝජනාෙව් පධාන
ෙලස සඳහන්ව තිෙබන්ෙන්, ව ාපාරයක් විධියට මත් කුඩු අෙප්
රෙට් ව ාප්ත වී තිෙබන පමාණය ගැනයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මත්කුඩු අෙප් රෙට්
ව ාප්ත වී තිෙබන්ෙන් කවර පාලනයක් යටෙත්ද? දකුණු අත පිරිත්
නූල්වලින් පුරවා ගත්තු, ෙගල සුරවලින් පුරවා ගත්තු, අෙත් මහා
මැජික් බල සහිත අංෙගෝපාංග පළඳා ගත්තු, ෙපෝයට බණ අහන,
ෙද්ශ ෙපේමිත්වය පිළිබඳව නිරන්තරෙයන් කථා කරන
මහත්වරුන්ෙග් ආණ්ඩුවක් තමයි දැන් තිෙබන්ෙන්. ඒ

646

මහත්වරුන්ෙග් ආණ්ඩුව යටෙත් තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙම් ෙපන්නුම් කරමින් තිෙබන්ෙන් මත්කුඩුවලින්
අෙප් රට වැෙසමින් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක. කුඩු,
කැසිෙනෝ, එතෙනෝල්වලින් ෙම් රට පුරවලා තිෙබනවා. ඒවා
පිරවීම සඳහා සැලසුම් සකස් කරලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්කට පධාන වශෙයන්ම ෙම්
අනුගමනය කරමින් තිෙබන ආර්ථික පතිපත්තිය ඉවහල් වී
තිෙබනවා. ෙම් ආර්ථික පතිපත්තිය මුළුමනින්ම සකස් වී
තිෙබන්ෙන්, ෙකෙසේ ෙහෝ මුදල් ෙහොයන, ඒ මුදල් මත තමන්ට
ලැෙබන බලය, තමන්ට ලැෙබන වරදාන හා වරපසාද ආරක්ෂා
කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කළ යුතු විධියට. ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් තිෙබන ෙකනාට
නීතිය නැහැ;
ෙපොලීසිෙය් සහනය ලැෙබනවා. මුදල් තිෙබන ෙකනාට
අධිකරණෙයන් සහන ලැෙබනවා. මුදල් තිෙබන දරුවාට
අධ ාපනය ලැෙබනවා. මුදල් තිෙබන ෙකනාට නීෙරෝගී සම්පන්න
ජීවිතයක් ලැෙබනවා. මුදල් මත තීරණය කරන ලද ආර්ථිකයක්
ෙගොඩනඟන තැනක, කුඩු ව ාප්ත ෙවමින්, කුඩු මත මුදල් උපයන
එක අරුම පුදුම ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ෙම් අනුගමනය
කරමින් තිෙබන ආර්ථික පතිපත්තිෙය්ම එක් අංශයක් ෙලස තමයි
ෙම් කුඩු ව ාප්ත වීම පටන් ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි ඇත්ත.
හැබැයි ඒ වාෙග්ම, ඒ ආර්ථික පතිපත්ති ඉක්මවා යන වර්තමාන
පාලනය යටෙත් කුඩු ව ාප්තවීම වැඩි වී තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට අවුරුදු තුන හතරකට
කලින් කුඩු පිළිබඳ අපි අහලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඊයම්
ෙකොළයක ඔතලා, ගුලියක් ෙදකක් හදලා, ඒ ගුලි ෙදක තුන ගිලලා
එයාර් ෙපෝර්ට් එෙකන් ඇවිල්ලා, වස්ති කරලා ශරීරෙය්
පිටිපස්ෙසන් තමයි ඒ කුඩු ගත්ෙත්. ෙම් තමයි මීට අවුරුදු තුන
හතරකට කලින් අෙප් රටට කුඩු ආපු විධිය. ඔතලා, පස්ස
පැත්ෙත් හංගාෙගන ෙගෙනන්න පුළුවන් කුඩු පමාණයක් තමයි
මීට අවුරුදු හතර පහකට කලින් අෙප් රටට ෙගනාෙව්. අෙප් රෙට්
කුඩු ඇල්ලුවා කියලා කිව්වා නම් කිව්ෙව් ඒ පමාණයක්. ග්රෑම්
පෙහේ, හෙය් කුඩු පමාණයක්. හැබැයි, එෙහම රටකට
කන්ෙට්නර්වලින් කුඩු එන්ෙන් ෙකොෙහොමද? පැහැදිලි ෙලසම ෙම්
කුඩු ෙගන ඒමටත් ෙද්ශපාලකෙයෝ මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා.
මම කියන්නම්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කුඩු
කිෙලෝග්රෑම් 261ක් තිෙබන කන්ෙට්නර් එකක් ආවා. කුඩු
කිෙලෝග්රෑම් 261ක් කියන්ෙන් සුළුපටු පමාණයක් ෙනොෙවයි. ඒ
ෙගෝනි 5 1/2ක කුඩු. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කුඩු
ෙගෙනන්ෙන් ෙපෝස්ටර් අලවන්න ෙහෝ, ෙරොටී පුච්චන්න
ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් දුවාදරුවන්ට ඒ කුඩු ෙපොවන්නයි. ෙගෝනි
පහමාරක කුඩු! කල්පනා කරලා බලන්න. කුඩු shot එකක්
කියන්ෙන් කන් හැන්ෙදන් භාගයයි. ෙගෝනි පහමාරක කුඩු
කියන්ෙන් ෙම් රෙට් සියලු ජනයාට දවසට තුන්ෙව්ල බැගින් සති
හතක් ෙපොවන්න පුළුවන් තරෙම් කුඩු පමාණයක්. ඒ තරම් කුඩු
පමාණයක් රටට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ඉන්න අය කුඩු ෙනොගහන්න පුළුවන්. ගහන අයත් ඇති, මම
දන්ෙන්
නැහැ.
හැබැයි
ෙනොගහන්නත්
පුළුවන්.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්, අෙප් දරුවන් කුඩු ෙනොගහන්න පුළුවන්.
හැබැයි, ෙම් කුඩු ෙගනාෙව් ෙමොකටද? අද කුඩු ෙනොගහන දරුවාට
ෙහට ෙපොවන්න. අද ෙනොෙබොන දරුවා ෙහට ෙබොනවා. අද ඈත
ගම් දනව්වලට කුඩු ව ාප්ත ෙවලා තිෙබනවා. අනුරාධපුරෙය් පූජා
නගරය කුඩු භූමියක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් නන්දිමිත
ඒකනායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමා දන්නවා, දඹුල්ෙල් ෙමොකක්ද
ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. අද දඹුල්ල කුඩු ව ාප්ත වුණු නගරයක්
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට අද රට පුරා කුඩු ව ාප්ත
ෙවමින් තිෙබනවා. ෙමෙහම සිද්ධ ෙවලා නැද්ද? ඇත්ත පශ්නයක්
රෙට් නැද්ද? මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා කියනවා,
තස්තවාදින් කුඩු බිස්නස් කළා, අද තස්තවාදයත් ඉවරයි. පාතාලය
කුඩු බිස්නස් කළා අද පාතාලයත් ඉවරයි කියලා. එෙහම
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

තත්ත්වයක් ඇතුෙළේ ෙම් තරම් කුඩු ව ාප්ත ෙවන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? ෙම් කුඩුවලට නිශ්චිත ෙලසම ෙද්ශපාලකෙයෝ
සම්බන්ධයි. එෙහම ෙද්ශපාලකයන්ෙග් රැකවරණය නැතිව
ආරක්ෂාව නැතිව, කන්ෙට්නර් ගණන් කුඩු ෙග්න්න බැහැ. ඒක
මතක තබා ගන්න. ජිල් ෙබෝලයක් සයිස් එකට ගුලියක් ෙදකක්
හදලා කුඩු ආපු රට ෙම්ක. අද කන්ෙට්නර්වලින් ෙගෝනි පහමාරක
කුඩු ෙම් රටට එනවා. ෙම්වා නිකම් එන කුඩු ෙනොෙවයි. ෙම්වා

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

පිය පුතු කුඩු. මතක තබා ගන්න. ෙම්වා නිකම් කුඩු ෙනොෙවයි.
තමුන්නාන්ෙසේලාට තවත් දැන ගන්න ඕනෑ නම් මම කියන්නම්.
ෙම් පාකිස්තාන මුදලාලි ගරු අගමැතිතුමාෙග් ෙගදර ගියා.
අගමැතිතුමාෙග් ෙගදර නතර වුණා. අගමැතිතුමාත් එක්ක එකට
කෑම කෑවා. පාකිස්තාන මුදලාලි ෙකෙනක් ෙකොෙහොමද එෙහම
යන්ෙන්? ගම්ෙපොළ තිෙබන අගමැතිෙග් ෙගදර ෙම් රෙට් ගම්වල
මිනිස්සු දන්නවාද? නමුත් පාකිස්තාන් මුදලාලි දන්නවා.
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ෙම්වා මුළු රාජ මැදිහත්වීම මත ෙකෙරන business බවට පත්
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක නිසා තමයි ෙපොඩි ෙපොඩි ගුලි හැටියට ආපු
කුඩු අද කන්ෙට්නර්වලින් ඇවිල්ලා ෙම් රට පිෙරන්න පටන් අර
ෙගන තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමාත්
දන්නවා ඇති, කුඩු අල්ලන්න Police Narcotic Bureau එෙකන්
මීගමුෙව් ෙගදරකට පැන්නා. පළාත් සභා මන්තීවරයකුෙග්
ෙගදරට නිකම් යන්ෙන් නැහැ. ෙහොඳට සාක්ෂි තිෙයන්න ඕනෑ.
ෙහොඳට ෙතොරතුරු තිෙයන්න ඕනෑ. එෙහම ෙතොරතුරු නැතිව
විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩුෙව් පළාත් සභා මන්තීවරයකුෙග් ෙගදරට
Police Narcotic Bureau එෙකන් තමන්ෙග් ෙබල්ල ගහගන්න
යනවාද? පළාත් සභා ඇමති ෙකෙනකුෙග් ෙගදරට.
තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කරලා බලන්න. හරි ෙතොරතුරු
නැතිව, හරි සාක්ෂි නැතිව පළාත් සභාෙව් ඇමතිවරයකුෙග්
ෙගදරට නිකම් යනවාද? ෙගදරකට ගිහිල්ලා නිකම් වැටලීම්
කෙළොත් ඒ අයෙග් ෙබල්ල ගහලා යනවා. ඒ නිසා බඩු තිෙබන බව
දැන ෙගන, නිශ්චිත ෙකොට ෙගන තමයි එතැනට වටලන්න
යන්ෙන්. වටලන්න ගිහිල්ලා පැය ෙදකක් යන්න මත්ෙතන්
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? රෙට්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
ෙම් කන්ෙට්නරය එන්ෙන් කවදාද? ''ෙම් කන්ෙට්නරය
2013.08.22 වැනි දින ෙකොළඹට ළඟා වී ඇති අතර 2013.08.28
වන දින බහලුම් භාර දීමට කටයුතු කර ඇත." ඔබතුමාෙග් වරාය
අමාත ාංශෙයන් දුන්න පිළිතුර අනුව එෙහමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
2013.08.22වන දා ෙම් කන්ෙට්නරය එනවා. හැබැයි, ෙම් ලියුම
යවන්ෙන් කවදාද? ෙම් ලියුම යවන්ෙන් 2013.08.23 වන දා.
2013.08.22වන දා කන්ෙට්නරය වරායට ෙගොඩබාන ෙකොට,
2013.08.23වන දා ලියුම් යවන්ෙන් ෙමොකටද පමාද ගාස්තු ඉවත්
කරන්න කියලා? ෙකොෙහේද පමාදයක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්?
කන්ෙට්නරය වරායට ඇවිල්ලා එක දවසයි. එක දවසින් ලියුමක්
යවනවා නිදහස් කරන්න කියලා. පස්ෙසේ කියනවා, ''දන්ෙන්
නැතිව අපි යැව්ෙව්'' කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැන පශ්න තුනක්
තිෙබනවා. එකක් තමයි, ෙම් කන්ෙට්නරය වරාය ඇතුෙළේ කිසිදු
පමාදයකට ලක් ෙවලා නැති එක. ෙගනැල්ලා එක දවසයි.
අටෙවනි මාසෙය් 22වැනි දා තමයි කන්ෙට්නර් එක
ෙගොඩබාන්ෙන්. අටෙවනි මාසෙය් 23වැනි දා ලියුම එවනවා.
එතෙකොට ෙම්ක පමාද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද?
ෙදවැනි එක. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මුදලාලිෙග්
address එක ෙමොකක්ද? ෙදමටෙගොඩ දුම්රිය නිවාස. රජෙය් වැඩ
කළ ඕනෑම ෙකෙනක්, ඕනෑම සාමාන මන්තීවරෙයක් දන්නවා
ෙදමටෙගොඩ රාජ නිල නිවාස ව ාපාරික ආයතනයක ලිපිනයක්
හැටියට පාවිච්චි කරන්න බැහැ කියලා. ඒ ඇඩස් එක ලියුමට
එන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙදමටෙගොඩ දුම්රිය නිල නිවාස, රජෙය් නිල
නිවාසයක් බව දැන ෙගන ඉන්න එපා යැ. ඒක තමයි address එක
තිෙබන්ෙන්. දුම්රිය නිල නිවාසයක business කරන්න බැහැයි
කියන එක ෙල්කම්වරයා දන්ෙන් නැද්ද? ෙම් අය බබ්බුද? ඒ
ෙදවැනි එක.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තුන්වැනි එක ෙම්කයි. ෙම්
කන්ෙට්නර් එෙක් තිෙබන්ෙන් ගීස් ටින් කිව්වා. එෙහම නම් ගීස්
ෙග්න්න බලපතයක් තිබුණාද? ලංකාවට ගීස් ෙග්න්නත්
බලපතයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ ගැන බැලුවාද? ඉතින් ෙම් අය
ෙතොත්ත බබාලාද? එෙහම නම් ලියුම ෙදන්න කලින් ඒවා බලන්න
එපායැ. ගීස් නිදහස් කරන්න ගීස් බලපතයක් තිෙබනවාද කියලා
බලන්න ඕනෑ. ඒ කිසිවක් බලන්ෙන් නැත්ෙත් නිකම් ෙනොෙවයි.

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

ෙම් නිලධාරින් ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් කුඩු අල්ලන්න. එතෙකොට
ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්?

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

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)

රීති පශ්නයක්, ගරු අස්වර් මන්තීතුමා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් point of Order එක
ෙමයයි. රාජ නායකයා කියලා නම් කරන්ෙන් කවුද කියන එක
මුළු රටමත්, පාර්ලිෙම්න්තුවත් දන්නවා. ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව
එෙහම එතුමාෙග් නම පාවිච්චි කරන්න බැහැ. ඒ නිසා කථාෙව් එම
ෙකොටස් ගරු මන්තීතුමා ඉල්ලා අස් කර ගන්න ඕනෑ; ඒ වාෙග්ම
expunge කරන්න ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එම කාරණය පිළිගන්නවා. රාජ නායකයා වශෙයන් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග්
පැවැත්ම,
හැසිරීම
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
අභිෙයෝගයට ලක් කරන්න බැහැ. එම ෙකොටස් හැන්සාඩ්
වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න මා නිෙයෝග කරනවා.

2014 මැයි 20

649

650

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමා කථා
කරන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

රාජ නායකෙයක් ෙනොෙවයි.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

(The Hon. Anura Dissanayake)

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

මම එක ෙකොටසක් කිව්වා. එච්චරයි තිෙබන්ෙන්.
කිරීමක්]

අන්න පුද්ගලයා. එෙහම පුද්ගලෙයක් ගියා, ඒ ෙගදරට. ඒ
පුද්ගලයා ගිහින් ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] ඒ
පුද්ගලයා ගිහින් ෙපන්වන සංඥාව ෙමොකක්ද? ඒ පුද්ගලයා ගිහින්
ෙපන්වන සංඥාව තමයි,-

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

[බාධා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න.
ගරු අස්වර් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා වාඩිෙවන්න.

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

I rise to a point of Order.

(The Hon. Anura Dissanayake)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

රීති පශ්නයක් ඉදිරිපත් කරනු ලබනවා.
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය ෙමොකක්ද?

ගරු

අස්වර්

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙදන සංඥාව ෙමොකක්ද?
ඒ පළාත් සභාෙව් ඇමතිෙග් ෙගදරට ගිහින් කුඩු අල්ලන ෙකොට,
මම කලින් සඳහන් කළ, අදාළ වස්තාභරණවලින් සැරසුණු
පුද්ගලයා එතැනදී නගපු සංඥාව ෙමොකක්ද?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

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

I rise to a point of Order.

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ෙජ්වීපී එෙක් නායකයා
වුණාට ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ඉෙගන ෙගන නැහැ. ගරු අනුර
දිසානායක මන්තීතුමා, ඔබතුමා අෙප් ෙගදරට එන්න, මම කියා
ෙදන්නම්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා එතුමාෙග් කථාෙව්
එම ෙකොටස් expunge කරන්න කිව්වාට පස්ෙසේ, ඔය පුංචි
අම්මලාෙග් ෙගදරට රිංගන අයට ව ංගෙයන් ෙහෝ ෙම් පකාශය
කරන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ. පුංචි අම්මලාට කුඩු පැකට්
ෙගනියන්ෙන් කවුද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)
සෘජුව ෙහෝ ව ංගෙයන් රාජ නායකයා ගැන සඳහන් කරන්න
බැහැ. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙවලාව,-

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒක තමයි. ඔබතුමා මට පාලනය කරලා ෙදන්න.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

අශීලාචාර කිසිම, - [බාධා කිරීම්] ෙමොන නායකෙයක්ද?
මිනිස්සු ඝාතනය කළා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)
එම ෙකොටස් හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කිරීමට මා නිෙයෝග
කළා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

රීති පශ්නයක් ඉදිරිපත් කරනු ලබනවා. ගරු ලලිත් දිසානායක
නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය කුමක්ද?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ෙමතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් නැති පළාත් සභා ඇමතිවරෙයක්
ගැන කියනවා. එෙහම නම් ෙමතුමාට ෙමෙහම කියන්න පුළුවන්.
ෙපොලීසිෙයන් කුඩු අල්ලන්න යනවා නම් out එකක් දමනවා. ඒ
ෙතොරතුරුත් එක්ක කියන්න. නිකම් කියන්න එපා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එතැන රීති පශ්නයක් නැහැ.
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න.

ගරු

අනුර

දිසානායක

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන්
කරුණාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා මෙග් ෙවලාව ලබා ෙදන්න කියලා.
එතුමන්ලාට කාලය ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාවලදී කථා
කරන්න කියන්න. ෙබොරු රීති පශ්න අදිමින් නිකම් කාලය නාස්ති
කරන්න එපා. දැන් ෙමතැන කථා කීපයක් ගියා. අප අෙප් පාඩුෙව්
සිටියා. අපට අදහස් කියන්න ෙදන්න. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ
අයිතියත් පැහැර ගන්න ඉඩ ෙදන්න එපා.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

හරි, ඔබතුමා කථා කරන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
මීගමුවට ගිය එෙකන් ෙදන ඒ සංඥාව ෙමොකක්ද? මීගමුවට
ගිහිල්ලා ෙදන සංඥාව තමයි, "ෙම් අෙප් බඩු. අල්ලන්න එපා"
කියන එක. ඒක ෙන් කියන්ෙන්. "අෙප් බඩුවලට අත තියන්න
එපා" කියන සංඥාව ෙනොෙවයිද ඒ දුන්ෙන්? ඉතින් ෙකොෙහොමද
Police Narcotic Bureau එෙක් අය කියාත්මක වන්ෙන්? ඒ නිසා
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කුඩු නිකම් කුඩු ෙනොෙවයි.
රාජ හස්තයන්ෙග් මැදිහත්වීම් මත කියාත්මක ෙවමින් තිෙබන කුඩු
ව ාපාරයක් අද අෙප් රෙට් තිෙබනවා. ඒකයි අද සත තත්ත්වය. ඒ
නිසා තමයි කිසි ෙකෙනක් අත් අඩංගුවට ගන්ෙන් නැත්ෙත්?
හලාවත කුඩු කාෙග්ද? ඒක කවුරුත් දන්නවා. කැලණිෙය් කුඩු
කාෙග්ද? ඒක කවුරුත් දන්නවා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)
අපි දන්ෙන් නැහැ ෙන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ඔබතුමා දන්ෙන් නැත්නම්
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ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා කිව්වා ෙම් වරදට
මරණ දඬුවම් නියම කළ 55ෙදෙනක් ඉන්නවාය කියලා. ඒ ෙලොකු
මුදලාලිලා ෙනොෙවයි. කුඩු ගෑම් එකක්, ෙදකක් තියා ගත්තු අයයි.
අද තමුන්නාන්ෙසේලා වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට ගිහින් බලන්න.
කුඩු ගහපු දරුවන්ෙගන් බන්ධනාගාරය පුරවලා. හැබැයි කුඩු
ෙගනාපු ෙකනා එළිෙය්. ඒකයි පශ්නය. ඒ අය ආරක්ෂා කරනවා.
නිකම් කුඩු උගුරක් ගහපු එකත් වැරැදියි. ඒ අය අද සිරගත කර
තිෙබනවා. ෙම්කයි සිද්ධ කර තිෙබන්ෙන්. පධාන ව ාපාරිකයන්
තමුන්නාන්ෙසේලා ආරක්ෂා කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා පධාන
ව ාපාරවලට හවුල් ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙම් කුඩු බිස්නස් එක
රාජ අනුගහය සහිතව ව ාප්ත ෙවමින් තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]
එම නිසා තමයි මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොඩි, ෙපොඩි
ගුලියක්, ෙදකක් හැටියට ආ කුඩු දැන් ෙගෝනි ගණන් එන්ෙන්.
එෙහම ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොම ද? කන්ෙට්නර්වලින් කුඩු ෙග්න්න
තරම් භය නැති ෙවන්ෙන් ඇයි? මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි,
කුඩු ආෙව් ගුලියක්, ෙදකක් හදලා ගිලලා ෙන්ද? ඒක වස්ති
කරලා පස්ස පැත්ෙතන් කුඩු ගත්ෙත්. ඒ තරමට භෙයන් කුඩු
ෙගනාෙව්. [බාධා කිරීමක්] එෙහම භෙයන් ෙන් කුඩු ෙගනාෙව්.
ෙපොඩි ගුලියක් ෙදකක් ෙන් කුඩු ෙගනාෙව්. එෙහම කුඩු ෙගනාපු
රටට, එෙහම කුඩු ව ාපාරයක් තිබුණු රටට අද ෙගෝනි ගණන්
කුඩු ෙග්න්න කන්ෙට්නර්වලින් කුඩු ෙග්න්න භය නැති ෙවන්ෙන්
කුමක් නිසා ද? ඇයි? එෙහම භයක් නැති ෙවන්ෙන් කුමක් නිසා ද?
ඒ කුඩුවලට පධාන ෙද්ශපාලන හස්තයන්ෙග් මැදිහත් වීම තිෙබන
නිසායි. එෙහම මැදිහත් විමක් නැත්නම්-

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

හස්තෙය් නම කියන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

රෙට් අය ෙම්වා දන්නවා. ෙම් කුඩු කාෙග්ද කියලා ඔවුන් දන්නවා.
ෙම් කුඩු නිකම් කුඩු ෙනොෙවයි. අද රාජ අනුගහය සහිතව කුඩු
ව ාපාරය කරන රටක් බවට අෙප් රට පත් ෙවමින් තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙවන ෙමොකුත් ෙනොෙවයි, අද අෙප්
රෙට් ෙද්ශපාලනෙය් ඇති වී තිෙබන මහා කඩා වැටීම,
ෙද්ශපාලනෙය් ඇති වී තිෙබන මහා නාය යාම තමයි ෙම් ෙපන්නුම්
කරමින් තිෙබන්ෙන්. අද ෙද්ශපාලනෙය් එකම අරමුණ බවට පත්
වී තිෙබන්ෙන් මුදල් ඉපයීමයි. මුදල් මත තමයි ඊළඟ මැතිවරණය
තීරණය කරන්ෙන්. මුදල් තමයි ඊළඟ මැතිවරණෙය්දී තමන්
මනාප ලැයිස්තුෙව් කීයටද එන්ෙන් කියලා තීරණය කරන්ෙන්. ඒ
නිසා ෙද්ශපාලකයන්ට අද බල කරලා තිෙබනවා ෙකොෙහොම හරි
මුදල් ෙහොයා ගනිල්ලා කියලා. අද මුදල් ෙහොයන්න කරමින්
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද මුදල් ෙසවීම සඳහා ෙම් රෙට් අනාගත
පරම්පරාවන්, අෙප් ඇකෙය් නැළෙවන දරුවන්, කුෙසේ දඟලන
දරුවන්, සුළඟිල්ෙල් එල්ලිලා ෙමොන්ටිෙසෝරි යන දරුවන් ඇතුළු
ෙම් රෙට් උපන්, නූපන් දරු පරම්පරාවෙග් ජීවිත විනාශ කරන
සැලැස්මක් ෙම් ආණ්ඩුව ෙගන යමින් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපට
ෙමන්න ෙම් පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදන්න කියන්න, මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි. කුඩු කිෙලෝගෑම් 261ක් ෙගනාවා. කවුද අත්
අඩංගුවට ගත්ෙත්? කුඩු කිෙලෝගෑම් 30ක් අහු වුණා. කවුද අත්
අඩංගුවට ගත්ෙත්? තව කුඩු කිෙලෝගෑම් 20ක් අහු වුණා. කවුද අත්
අඩංගුවට ගත්ෙත්? කැබ් එකක තිබිලා තව කුඩු කිෙලෝගෑම් 8ක්
ෙසොයා ගත්තා. කවුද අත් අඩංගුවට ගත්ෙත්? අෙප් රෙට් කුඩු
ෙතොග ගණන් අහු ෙවනවා; ෙගෝනි ගණන් අහු ෙවනවා. නමුත්
කවුරුවත් අත් අඩංගුවට ගන්ෙන් නැහැ.

(The Hon. Anura Dissanayake)
හස්තය කිව්වා. ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්]
දැන් ආෙයත් නම කියන්න කියනවා. මා හිතන්ෙන් ෙමතුමන්ලා
එතුමාෙග් සතුෙරෝය කියලායි. මා එක සැරයක් නම කිව්වා. නම
ෙතෝරා ගන්න බැරි නම් මම අංග ලක්ෂණ කිව්වා. අංග ලක්ෂණ
ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්නම් චර්යාවන් කිව්වා. චර්යාවන් ෙත්ෙරන්ෙන්
නැත්නම් ඇදහිලි කිව්වා. ඒ ඔක්ෙකොම කියලාත් ෙත්රුම් ගන්න
බැරිනම් මනෙසේ ෙලඩක් මිස ෙවන ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒකට
ඉතින් ෙබෙහත් නැහැ ෙන්. ඒකට එතුමාටම තමයි ෙබෙහත්
ෙසොයා ගන්න ෙවන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] මුලාසනාරුඪ ගරු
මන්තීතුමනි, මා ෙම් කියමින් සිටින්ෙන් ෙම් කුඩු කිෙලෝ ගෑම්
261 ට-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා,
තිෙබන්ෙන්.

ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
කමක් නැහැ. ඕක ෙන් කරන්න ඕනෑකම තිබුෙණ්.
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විශ්වාස භංග ෙයෝජනාෙව්
හරය ෙවලා තිෙබනවා, ෙමන්න ෙම් කාරණය. [බාධා කිරීමක්]
අද ෙද්ශපාලන හස්තය; රාජ හස්තය මුළුමනින්ම මැදිහත්
ෙවමින් ෙම් කුඩු ව ාපාරය ඉදිරියට ෙගන යමින් තිෙබනවා. එය
අෙප් රෙට් අහිංසක දුවා දරුවන් ගිල ගනිමින් තිෙබනවා. ඈත
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ගම්මානවලට; අහපු නැති ගම්මානවලට අද කුඩු ව ාප්ත ෙවමින්
තිෙබනවා. ෙම් ඇත්ත අප පිළිගත යුතුයි. ඒවාට රැකවරණය
ෙදන්ෙන් කවුද? ඒවාට රැකවරණය ෙදනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා.
සමහර අය තමන්ෙග් මන්තීවරයාට ලැෙබන වාහනය කුඩු බිස්නස්
කරන්න උපෙයෝගී කරෙගන තිෙබනවා. ෙපොලීසිය ඒකට අත
තියන්ෙන් නැහැ. ෙපොලීසිය ඒක ආරක්ෂා කරනවා. [බාධා
කිරීමක්] අද මන්තී වාහනෙය් ගංජාත් අදිනවා. ඒකත් ඇත්ත.
පුෂ්පකුමාර ඇමතිතුමාට ද ෙකොෙහේද ඒක කියන්ෙන්. ගංජාත්
අදිනවා. ඒකත් ඇත්ත. ඒ වාෙග්ම කුඩුත් අදිනවා. [බාධා කිරීමක්]
ඒකයි සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ෙම් බලය,
තමුන්නාන්ෙසේලාට
ලැබී
තිෙබන
ආණ්ඩු
බලය,
තමුන්නාන්ෙසේලාට ලැබිලා තිෙබන වාහන permit එක,
තමුන්නාන්ෙසේලාට රජෙයන් දී තිෙබන වාහනය අද ෙම් බිස්නස්
සඳහා උපෙයෝගී කර ගන්නවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අත්
අඩංගුවට ගත්තාම නිදහස් කරන්න මැදිහත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම
අධිකරණයට මැදිහත් ෙවනවා. ෙම් විධියට තමන්ෙග් ෙගෝල
බාලයින්ව ආරක්ෂා කරනවා. එෙසේ ආරක්ෂා කරමින් අද ෙම් රට
කුඩු පුරයක් බවට පත් කරන්න සැලසුමක් හදමින් තිෙබනවා.
ෙම් සැලසුම හදා තිෙබන්ෙන් ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි. ෙද්ශ
ෙපේමීත්වය පිළිබඳව මහ ඉහළින් කථා කරන, රෙට් අභිමානය
පිළිබඳව මහ ඉහළින් කථා කරන නායකයන්ෙග් පාලනය අද
අෙප් රට කුඩුවලින් පුරවපු, කුඩුවලින් ව ාප්ත වුණු රාජ යක්
බවට පත් කරමින් තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් පිළිබඳව ගැඹුරින් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව කල්පනා කර බැලිය යුතුයි. ආණ්ඩුව ඍජු ෙලස
ෙම්කට සම්බන්ධයි. එම නිසා ෙම් ආණ්ඩුවට එෙරහිව ෙගනා
ෙම් විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව සම්මත කළ යුතු යයි පකාශ කරමින්
මම නවතිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)
ෙහොඳයි. මීළඟට
ගරු
වයි.ජී. පද්මසිරි නිෙයෝජ
අමාත තුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා.

ගුණවර්ධන මහතා, ආතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා, ෙක්.
නවරත්නම් මහතා, ලක්ෂ්මන් ජයෙකොඩි මහතා සහ සී.වී.
ගුණරත්න මහතා අත්සන් කර තිබුණා. විපක්ෂෙය් පක්ෂ
කිහිපයක්ම එදා ඒ ෙයෝජනාවට අත්සන් කරලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම
1968 වර්ෂෙය්දීත් විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර
තිබුණා. එම විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවටත් ෆීලික්ස් ඩයස්
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා පධාන කණ්ඩායමක් ඒ විධියටම
අත්සන් කරලා තිබුණා. [බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙම් ගරු සභාෙව් විනය
රැක ගන්න උදවු ෙවන්න. ෙම් ගරු සභාව තුළ රැස්වීම්
පවත්වන්ෙන් නැතුව සභාෙවන් පිටතට ෙගොස් සාකච්ඡා කරන්න.

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1994 මැයි 05වන දින
ඉදිරිපත් කර තිබුණු විශ්වාස භංග ෙයෝජනාෙව් ෙමෙසේ සඳහන් කර
තිෙබනවා:
"උග ෙවමින් පවත්නා ජාතික පශ්නය විසඳීමට කණගාටුදායක ෙලස
අෙපොෙහොසත්ව ඇති එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය මහජන මුදල් නිකරුෙණ්
නාස්ති කරමින් රෙට් පවත්නා බරපතල මූල තත්ත්වය අනුකම්පා
විරහිතව ෙනොසලකා හරිමින්, අනවරතෙයන් පීඩා විඳින මහජනතාවට
සහන සැලසීමට අෙපොෙහොසත්ව ඇති ෙහයින් සහ අෙනකුත් කරුණු අතර
(1) උතුරු සහ නැෙඟනහිර පෙද්ශවල සාමය ඇති කිරීමට අසමත් ව ඇති
ෙහයින් සහ එම පශ්නය පිළිබඳව රජෙය් නායකයන් විසින් කරනු ලබන
පරස්පර විෙරෝධී පකාශවල පතිඵලයක් වශෙයන් ඒ පිළිබඳව ව ාකූල
තත්ත්වයක් ඇති ෙකොට තිෙබන ෙහයින් ද;........."

එම විශ්වාස භංග ෙයෝජනාෙව් තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන්
වනවා:
"(3) විෙශේෂෙයන් ම ආහාර, අධ ාපන, ෙසෞඛ ය, ෙපොෙහොර සහ
වාරිකර්මාන්තය යනාදිය සම්බන්ධෙයන් ජනතාව විසින් දශක කිහිපයක්
මුළුල්ෙල් භුක්ති විඳින ලද සහනාධාර ආෙහෝසි කිරීම මඟින් ජනතාව මත
ෙනොඉසිලිය හැකි බර පටවා ඇති ෙහයින් ද;

[අ.භා. 4.19]

ගරු වයි.ජී.
අමාත තුමා)

654

පද්මසිරි

මහතා

(කෘෂිකර්ම

නිෙයෝජ

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி - கமத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Y.G. Padmasiri - Deputy Minister of Agriculture)

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් ගරු අනුර කුමාර
දිසානායක මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව මට කථා කිරීමට
ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. පළමුෙවන්ම මා ෙම් කාරණය
ගැන සඳහන් කළ යුතුයි. පංච ශීලෙය් පළමුවන ශික්ෂාපදය
හරියට රකින්ෙන් නැති අය අද පංච ශීලය ගැන කථා කරනවා.
මා ඊට වඩා යමක් කියන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය කාලවල අප ලද
අත්දැකීම් තිෙබනවා. අෙප් සෙහෝදරයින්ෙග් ජීවිත හානි කරලා
ෙම් රෙට් විශාල විනාශයක් කරපු අය අද මත් දව පිළිබඳව කරන
කථා අප මුළුමනින්ම ෙහළා දකිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව
පිළිබඳව වචනයක් කිව යුතුව තිෙබනවා. මීට පථම ෙගන එන ලද
විශ්වාස භංග ෙයෝජනා කිහිපයක් මා ෙසොයා බැලුවා. ෙම් රජය
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් වුණු පළමුවන විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව
ෙමයයි. පසු ගිය කාලවල සිටි විපක්ෂයන් විසින් විශ්වාස භංග
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කෙළේ ෙකොෙහොම ද කියා, මට ඉඩ ලැබුණු
කාලය අනුව මා ෙදකතුනක් ගැන ෙසොයා බැලුවා. 1994 මැයි
මාසෙය් 5 වන දා, එවකට සිටි විපක්ෂය විසින් ඉදිරිපත් කළ
විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව මා බැලුවා. එදා ඒ විශ්වාස භංග
ෙයෝජනාවට ගරු සිරිමා ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහත්මිය, දිෙන්ෂ්

(4) රජය සතු ආයතන සහ වත්කම් අඩු තක්ෙසේරු ෙකොට විෙද්ශිකයන්ට
සහ රජයට උදව් උපකාර කරන්නන්ට විකුණා ඇති ෙහයින් ද;.........."

එම විශ්වාස භංග ෙයෝජනාෙව් තවදුරටත් ෙමෙසේද සඳහන්
වනවා:
"(6) දිවයින පුරා අල්ලස, නාස්තිය හා දූෂණය ඉහවහා ෙගොස් ඇති
අවස්ථාවක අල්ලස් ෙකොමසාරිස් මාරු කිරීම සහ රට තුළ පුළුල් ෙලස
පැතිරී ඇති නාස්තිය හා දූෂණය වර්තමාන පාලනය යටෙත් පවා දිගින්
දිගටම වැඩි ෙවමින් පවතිත්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙකොමිෂන් සභාවක් පත්
කරන ෙලස විපක්ෂය පුන පුනා ඉල්ලා සිටිද්දීත්, එබඳු ෙකොමිසමක් පත්
ෙනොකිරීම වැනි පියවර තුළින් දූෂිත පුද්ගලයින් ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු
ෙකොට ඇති ෙහයින් ද;......"

ෙම් විධියට ඉතාම පුළුල්ව පැතිරී ගිය ෙචෝදනා මුල් කර ෙගන
තමයි එදා විපක්ෂය විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර
තිබුෙණ්. නමුත් අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබා ඇති
බංෙකොෙලොත්භාවය තමයි ෙම් විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කිරීෙමන් පදර්ශනය කර තිෙබන්ෙන්. මා ෙමයට විපක්ෂය එකතු
කරන්න කැමැති නැහැ. ෙමොකද, විපක්ෂය ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත්
කළ කථා ෙදෙකන්ම ෙම් විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවට එතුමන්ලා
තුළ තිෙබන සම්බන්ධතාවය ෙකොපමණද කියා ෙපන්නුම් කළා.
එම නිසා මා ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව
තුළ සඳහන් වන එක කාරණයක් මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ. "ෙමම
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උවදුර පාලනය කිරීමට හා මර්දනය කිරීමට රජය අකමැති බව
ෙපනී යන ෙහයින්ද;" කියා ෙකොටසක් ෙමම ෙයෝජනාෙව් සඳහන්
කර තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව ඇත්ත වශෙයන්ම සාධාරණව
බැලුෙවොත්, එය ෙම් රජය යටෙත් ඇති ආයතන දුර්වල කිරීමට
ඉදිරිපත් කර ඇති කාරණයක් හැටියට සඳහන් කරන්න පුළුවන්.
මත් දව පාලනය කිරීමට, මර්දනය කිරීමට ෙපොලීසිය, මත් දව
පාලන අංශය, සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව වැනි අංශ කිහිපයක්ම,
ආයතන කිහිපයක්ම තිෙබනවා. ෙම් ආයතනවලින් කර ෙගන යන
කාර්ය භාරයටත් හානිදායක වන විධියට තමයි එක්සත් ජාතික
පක්ෂය ෙම් බංෙකොෙලොත් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.
නමුත් අපට ෙපෙනනවා, පසු ගිය කාලය තුළ මත් දව පාලනය
කිරීමට, මර්දනය කිරීමට අවශ නීති සම්පාදනය කර තිෙබන බව.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ කාලෙය් සම්මත කර තිෙබන යම් යම් නීති
රීති අදට පමාණවත් නැත්නම්, තවත් පනත් ෙකටුම්පතක් තුළින් ඒ
නීති රීති තවත් දැඩි කරලා දඬුවම් වැඩි කරන්න කටයුතු කර
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මත් දව විකුණන්නන් ෙමන්ම පරිහරණය
කරන්නන් අපරාධකරුවන් හැටියට නම් කර තිෙබනවා. ඒ
සම්බන්ධෙයන් නියම කරනු ලබන දඩ මුදල් පමාණය වැඩි කර
තිෙබනවා, ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම නියම කර තිෙබනවා.
ෙමන්න ෙම් විධියට පාර්ලිෙම්න්තුව නීති පනවා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම අදාළ ආයතන විසින් ඒවා කියාත්මක කර ෙගන යන බව
ඉතාම පැහැදිලියි.
පසු ගිය කාලය තුළ පවරා ඇති නඩු සම්බන්ධව සහ ඒ
සම්බන්ධෙයන් දී ඇති නඩු තීන්දු පිළිබඳව විස්තරයක් මට
ලැබුණා. දැනට මහාධිකරණෙය් නඩු පවරා විභාග ෙවමින් පවතින
නඩු සංඛ ාව 421යි. එම නඩු අවසන් ෙවලා නැහැ. දැනට
මෙහස්තාත් අධිකරණය ඉදිරිෙය් කැඳවන සහ විභාග වන නඩු
සංඛ ාව 585යි. මරණීය දණ්ඩනය ලබා දීෙමන් අවසන් වූ නඩු
සංඛ ාව 55යි. ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම් ලබා දීෙමන් අවසන්
වූ නඩු සංඛ ාව 178යි. සිර දඬුවම් හා ෙවනත් දඬුවම් ලබා දීෙමන්
අවසන් වූ නඩු සංඛ ාව 394යි. ෙම් විධියට ෙම් ආයතන, නීති
ආධිපත දරන නිලධාරින් අවශ කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ
වාෙග්ම ෙමයට ඇබ්බැහි වූවන් මුදා ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළවල් පුනරුත්ථාපන ව ාපෘති- කියාත්මක වනවා. ඒ අනුව සමාජ
ෙසේවාවත් සම්බන්ධ කරලා, ෙපොලීසිය, සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව
කියන ෙම් සෑම ආයතනයකම වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක
වනවා. දැන් ඇත්ත වශෙයන්ම කළ යුතුව තිෙබන්ෙන් ෙමයයි.
නීති රීති මදි නම් ඒ නීති රීති තව වැඩි කරලා, දඬුවම් වැඩි කරලා,
ඒ ෙවනුෙවන් තිෙබන ආයතන මදි නම් තව ආයතන ඇති කරලා ඒ
කටයුතු කරෙගන යාමට රජයට මඟ ෙපන්වීමක් කිරීම තමයි
නියම විපක්ෂයක යුතුකම වන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නිෙයෝජ අමාත තුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක
කාලයක් තිෙබන්ෙන්.

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක්
කරන්න කැමැතියි, අපි කවුරුත් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් මතින්
ෙතොර සමාජයක් බව. අපට ඕනෑ කරන්ෙන් අපි ජීවත් වන
සමාජයට පමණක් ෙනොෙවයි, අනාගත පරපුරටත් ෙහොඳ සමාජයක්
ෙම් රෙට් ඇති කරලා ෙදන්නයි. එය අෙප් සෑම ආගමික
ඉගැන්වීම්වලටම එකඟයි. ඒ නිසා ආණ්ඩුවට, අධිකරණයට,
ෙපොලීසියට වාෙග්ම ආගම්වලටත්, සමාජීය ආයතනවලටත්,
ෙද්ශපාලන පක්ෂවලටත්, පුද්ගලයින් හැටියට අපටත් ෙම් සමාජය
පිරිසිදු කරලා ෙහොඳ සමාජයක් බවට පත් කිරීෙම් යුතුකම සහ
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වගකීම තිෙබනවා. අන්න ඒ පැත්ත බලායි අපි කටයුතු කළ යුතුව
තිෙබන්ෙන්. මතින් ෙතොර සමාජයක් ෙගොඩ නැඟීමට ගරු
ජනාධිපතිතුමා පධාන රජය ෙගන යන කියාමාර්ගය පිළිබඳව අපි
සෑහීමකට පත් වන බව මතක් කරමින්, මට අවස්ථාව ලබා දීම
පිළිබඳව මෙග් ස්තුතිය පිරිනමනවා.
[பி.ப. 4.27]

ගරු පභා ගෙන්සන් මහතා

(மாண் மிகு பிரபா கேணசன்)

(The Hon. Praba Ganesan)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்
நம்நாட் ல் நைடெபற் க்ெகாண்
க்கும் அபிவி த்திகள்
பற்றிேயா அல்ல எம நா உல்லாசப் பயணத் ைறயிேல
அைடந் வ கின்ற பல்ேவ
ன்ேனற்றங்கைளப் பற்றிேயா
எ
ம்
ேபசாமல்,
எதிர்க்கட்சிகள்
ெவ மேன
ேபாைதப்ெபா ள்
விவகாரத்ைதப்
பற்றிப்
ேபசிக்ெகாண்
ப்பைதப்
பார்க்கும்ெபா
மிக ம்
ேவ க்ைகயாக இ க்கின்ற . 1977ஆம் ஆண்
ஐக்கிய
ேதசியக் கட்சியான
அரசாங்கத்ைதக் ைகப்பற்றி, திறந்த
ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைகயிைன நைட ைறப்ப த்தியதன்
விைளவாகேவ, எம நாட்
ள் ேபாைதப்ெபா ள் பாவைன
என்ற விடயம் தைல க்கிய
என்பைத ஐக்கிய ேதசியக்
கட்சிக்காரர்கள் த ல் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ெமன் நான்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியினர் ஒ
சில சம்பவங்கைள
ைவத் க்ெகாண்
இந்த
நாட் ேல
ேபாைதப்ெபா ள்
வியாபாரம் அதிகாித்
வ கின்ற
என்ற குற்றச்சாட்ைட
ன்ைவக்கின்றனர்.
இவ்வாறான
சம்பவங்கைள
எ த் ேநாக்கின், கடந்த வ டம் ேபாைதப்ெபா ள் அடங்கிய
ஒ
ெகாள்கலன் சுங்கப் பிாிவினால் ைகப்பற்றப்பட்ட .
அன்
சுங்கப்
பிாிவினரால்
இக்ெகாள்கலன்
ைகப்பற்றப்பட்டதனால்தான்,
இன்
இவர்கள்
ேபாைதப்ெபா ள்
விவகாரத்ைத
ன்ென த்தி க்கின்றார்கள். ேபாைதப்ெபா ள் அடங்கிய
ெகாள்கலைனக்
ைகப்பற்றியதற்காக
இவர்கள்
எம
அரசாங்கத்ைதப்
பாராட்டாமல்
இ ப்ப ,
எங்க க்கு
ேவ க்ைகயாக இ க்கின்ற .
த்த காலத் க்குப் பின் ,
எங்க ைடய பா காப் ச் ெசயலாளர் தன
இ ம் க்
கரங்கைளக்ெகாண்
அவர்கைள அடக்கினார் என்ப
எனக்கு
நன்றாகத் ெதாி ம்! ஆனால், இன்
அந்தப்
ேபாைதப்ெபா ள் வர்த்தகம் மீண் ம் தைல க்கி ள்ளைத
நாங்கள்
காணக்கூ யதாக
உள்ள .
அரசாங்கமான
இ ம் க்
கரங்கைளக்ெகாண்
அவர்கைள
அடக்கும்ேவைளயில்,
மனித
உாிைம
மீறல்கள்
நைடெப கின்றன; ெவள்ைள வான்களில் ஆட்கைளக்
கடத் கின்றார்கள்
என்
எதிர்க்கட்சியினர்
அரசாங்கத்தின்மீ குற்றச்சாட் க்கைளச் சுமத் கின்றார்கள்.
அவ்வாறில்லாமல்,
ேபாைதப்ெபா ள்
வியாபாாிகைளக்
ைகயாள்வதற்கு
அரசாங்கம்
எ க்கும்
அைனத்
நடவ க்ைகக க்கும் நீங்கள் ஆக்க ர்வமாக எம் டன்
ஒத் ைழக்க ேவண் ம் என்பைத நான் இந்த ேநரத்தில்
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
நான் ெகா ம் ெமாரட் வ பகுதியிேல இ ந்தெபா
என் டன் நண்பராக இ ந்த சிங்கள இைளஞர் ஒ வர்,
கடந்த ஐந்
வ ட காலமாக என
கூட்டங்க க்கு
வ வேதா , அரசியல் ாீதியாக எனக்கு
உதவிகைள ம்
ெசய்
ெகாண்
ந்தார். ஆனால், அவர் கடந்த ஐந்
மாதங்க க்கு
ன் ேபாைதப்ெபா ள் கடத்தினார் என்ற
குற்றச்சாட் ன்ேபாில்
ைக
ெசய்யப்பட் ச் சிைறயில்
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அைடக்கப்பட்
க்கின்றார். உண்ைமயிேல அவர் ஒ
ேபாைதப்ெபா ள்
வியாபாாிதான்!
ஆனால்,
எங்கைளப்ேபான்ற
பாரா மன்ற
உ ப்பினர்க க்கு
இவ்வாறானவர்கள்
ேபாைதப்ெபா ள்
வியாபாாிகளா,
இல்ைலயா? என் கண் பி த் அவர்க டன் பழகக்கூ ய
சூழ்நிைல இல்ைல. இைத நீங்கள் ெதளிவாகப் ாிந் ெகாள்ள
ேவண் ம். அேதேபால, "எங்க ைடய container ஒன்
வந்தி க்கின்ற ; அதைன Customs இல் - சுங்க இலாகாவில்
மிகுந்த
காலம்
ைவத்தி க்கின்றார்கள்;
தய ெசய்
சம்பந்தப்பட்டவர்க டன்
கைதத்
அைத
வி விக்கச்
ெசால் ங்கள்" என்
பாரா மன்ற உ ப்பினர்களாகிய
எங்களிடம் வியாபாாிகளான நண்பர்கள் வந்
ெசான்னால்,
அப்ெபா
நாங்க ம் "குறித்த container ஐச் சட்ட ாீதியாக
வி வி ங்கள்" என் சம்பந்தப்பட்டவர்க டன் ெதாைலேபசி
லமாகப் ேபசுேவாம் அல்ல ஒ க தத்ைதக் ெகா ப்ேபாம்.
இப்ப ெயல்லாம்
நடக்கின்ற
ேநரத்தில்
குறித்த
சம்பவங்கைளப்
ெபாிதாக்கி,
இந்த
நாட் ேல
ேபாைதப்ெபா ள்
வியாபாரம்தான்
ற்
தாக
நடந் ெகாண்
க்கின்ற என் எங்கள்மீ குற்றச்சாட்ைட
ன்ைவப்பைத
நாங்கள்
ஒ ேபா ம்
ஏற் க்ெகாள்ள
யா .
ேமைலத்ேதய நா கைளப் பார்க்கும்ெபா
அங்கு
ேதர்தல் காலங்களில் மட் ம்தான் எதிர்க் கட்சியின ம் ஆ ம்
கட்சியின ம் சண்ைட பி த் க்ெகாள்கின்றார்கள். அதாவ
சம்பந்தப்பட்டவர்கள்
தங்கள
ெகாள்ைகையச்
ெசால்கின்றார்கள்;
மற்றவர்கள்
ெசய் ம்
பிைழகைளச்
சுட் க்காட் கின்றார்கள்.
ஆனால்,
எம
நாட்ைடப்
ெபா த்தவைரயிேல
ேதர்த க்குப்
பின் ம்
எவ்வா
அரசாங்கத்ைதக் கவிழ்க்க
ம் என்
எதிர்க்கட்சியினர்
எதிர்பார்த்தவண்ணம் இ க்கின்றார்கள். தாங்கள் பதவிக்கு வர
ேவண் ம்
என்ற
ேநாக்கத்தில்
இவ்வா
ெசயற்ப கின்றார்கள்.
இைதவி த் ,
ேமைலத்ேதய
நா கைளப்ேபான்
ேதர்த க்குப் பின்
எதிர்க்கட்சிகள்
அைனத் ம்
ஒன்றிைணந்
நாட்ைட
அபிவி த்தி
ெசய்வதற்கான
சூழ்நிைலைய
ஏற்ப த்த
ேவண் ம்.
உண்ைமயிேல அரசாங்கத்திடம் பல குைறகள் இ க்கலாம்.
அப்ப ப்பட்ட
குைறகைள
எதிர்க்கட்சியினர்
சாியான
இடத்திேல, சாியான ைறயிேல சுட் க்காட் , அவற்ைறத்
ெதளி ப த்தி நிவர்த்தி ெசய்யக்கூ ய ஒ
சூழ்நிைலைய
ெகாண் வர
ேவண் ேமெயாழிய,
அரசாங்கத்ைதக்
கவிழ்ப்பதன்
லமாக அவற்ைற ஒ ேபா ம் தீர்த் ைவக்க
யா என்பைதத் ெதளிவாகப் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம்.
இன்
எதிர்க்கட்சியினர் ெசால்வ ேபான்
ஒன் ம்
ெபாிதாக நடப்பதில்ைல. ஆனால், எனக்கு ஒ
விடயம்
நன்றாகத்
ெதாி ம்.
அதாவ ,
இன்
பாடசாைல
வளாகங்க க்கு அ கில் "பா ல்", "பீடா" ேபான்ற சிறிய
வைகயான
ேபாைதப்ெபா ட்கள்
பல
வைககளில்
காணப்ப கின்றன. இைவ ம் நி த்தப்பட ேவண் ம். எம
ஜனாதிபதி
அவர்கள்கூட
அண்ைமயிேல
ஒ
ேபட் யின்ேபா
இந்தப் ேபாைதப்ெபா ள் வியாபாரத்ைத
ஒழிக்க ேவண் ம் என் ெதளிவாகச் சுட் க்காட் யி ந்தார்.
ஆகேவ,
பாடசாைலகள்
அைமந் ள்ள
பகுதிகளிேல
வளர்ந் வ ம் இப்ப யான ேபாைதப்ெபா ள் வியாபாரம்
ற்
தாக நி த்தப்பட ேவண் ம். அதற்காக பா காப்
அைமச்சு
ைமயான
ைறயிேல கவனம் ெச த்த
ேவண் ம் என் ம் நான் இந்த இடத்திேல ேகட் க்ெகாள்ள
வி ம் கின்ேறன்.
இன் ெமா விடயத்ைதக் குறிப்பிட ேவண் ம். அதாவ ,
ேம 18ஆம் திகதி நாட் ல் நைடெபற்ற அந்த விழாைவக் கடந்த
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காலங்களிேல எம அரசாங்கம் த்த ெவற்றி விழா என்
ெசால் வந்த . அ
த்த ெவற்றி விழாக்களிேல ஒ தமிழ்
மகன் என்ற ைறயிேல நான் ஒ ேபா ம் கலந் ெகாண்ட
கிைடயா . ஆனால், இம் ைற இதைன
த்த ெவற்றி
விழாெவனக் கூறாமல், சமாதானத்ைதப் ெபற்ற விழா என்
ஜனாதிபதி
அவர்கள்
ெதளிவான
ைறயிேல
ெதாிவித்தி ந்தார். அந்த வைகயில் நாங்கள் எதிர்வ ம்
காலங்களில் இந்தச் சமாதான விழாவிேல கலந் ெகாள்ள
ம். இதற்காக நான் இந்த இடத்திேல ஜனாதிபதி
அவர்கைளப் பாராட்ட வி ம் கின்ேறன்.
ேபாைதப்ெபா ள்
வியாபாரத்ைதப்
பற்றி
ேபாைதப்ெபா ள் த ப் க்குப் ெபா ப்பான அரச உயர்
அதிகாாிகளிட ம்
ெபா ஸ்
அதிகாாிகளிட ம்
நான்
ேபசியெபா
, ேபாைதப்ெபா ள் வியாபாாிகள் சட்டத்தின்
பி யி
ந்
இலகுவாகத் தப்பி ெவளிேய வந் வி வதாக
அவர்கள் ெசால்கின்றார்கள். ஆகேவ, சட்டம், ஒ ங்குக்குப்
ெபா ப்பான அைமச்சர் அவர்கள் இ சம்பந்தமாகச் சிந்திக்க
ேவண் ம். உதாரணமாக, இவர்கள் ஐந்
மாத காலம்
சிைறக்குள்ேள
இ ந் விட்
ெவளிேய
வ வதற்கு
இலகுவான வழிகள்
இ க்கின்றன. அந்த
வைகயில்
சட்டத்திேல பல ஓட்ைடகள் இ க்கின்றன. ஆகேவ,
எதிர்க்கட்சியினரான
நீங்க ம்
ஆ ம்
கட்சியினரான
நாங்க ம் ஒன்றிைணந் இந்தப் பாரா மன்றத்திேல திய
தி த்தங்கைளக்
ெகாண் வந்
அந்தச்
சட்டத்ைத
ைமயான
ைறயிேல
மாற்றியைமக்க
ேவண் ம்.
அதாவ
ேபாைதப்ெபா ள்
வியாபாாிகள்
இலகுவாக
ெவளிேய வர
யாத அள க்குக் க ைமயான சட்டங்கைள
இயற்ற ேவண் ம். இ தான் உண்ைமயிேல நைட ைறக்குத்
ேதைவயான
விடயமாகும்.
மாறாக
ெவ மேன
அரசாங்கம்தான் ேபாைதப்ெபா
க்குக் காரணம் என்
இந்த இடத்திேல எதிர்க்கட்சியினர் நம்பிக்ைகயில்லாப்
பிேரரைணையக்
ெகாண் வ வ
எந்தவிதத்தி ம்
நியாயமில்ைல. எதிர்க்கட்சியினர் எதிர்வ ம் காலங்களி ம்
இப்ப யான
நம்பிக்ைகயில்லாப்
பிேரரைணையக்
ெகாண் வந் ெவற்றிெபற
யா . ஏெனன்றால் நாங்கள்
ன்றில் இரண்
ெப ம்பான்ைம டன் இ க்கின்ேறாம்.
ஆகேவ, நம்பிக்ைகயில்லாப் பிேரரைணையக் ெகாண்
வ வதன் லம் எதிர்க்கட்சியினர் எைத ம் சாதிக்க
யா ;
எந்தேவார் அைடயாளத்ைத ம் காட்ட
யா . மாறாக
அவர்கள் எங்க டன் இைணந் ெசயற்பட ேவண் ம். இந்தப்
பாரா மன்றக் காலம்
வைடவதற்கு இன் ம் இரண்
வ டங்கள் இ க்கின்றன. இந்தக் காலப் பகுதியிேல இந்த
நாட்ைட
அபிவி த்தி
ெசய்வதிேல
எதிர்க்கட்சியினர்
எங்க டன் இைணந்
ெசயற்பட ேவண் ம். அப்ப ச்
ெசயற்ப வதன்
லமாக
இந்த
நாட்ைடப்
பாாிய
வளர்ச்சியைடயச் ெசய்ய
ம்.
இன்
இந்த நா
சுற் லாத்
ைறயில் ெபாி ம்
வளர்ச்சியைடந்தி க்கின்ற .
சுற் லாத்
ைற
வள ம்ெபா
ேபாைதப்ெபா ள்
வியாபாரம்
ேபான்றைவ ம் சிறி
சிறிதாக நாட்
ள்ேள வரத்தான்
ெசய் ம். அ எல்லா நா களி ம் நடக்கூ ய ஒ சாதாரண
விடயம். ஆனால், அைத நாங்கள் ெதளிவான
ைறயிேல
ைகயாள ேவண் ம். அதாவ
நாட் ன் தைலவர்களாகிய
நாங்கள் எல்ேலா ம் ஒன்றிைணந் அந்தப் ேபாைதப்ெபா ள்
வியாபாாிகளின் நடவ க்ைககைள அவதானித் , அவற்ைறத்
த ப்பதிலான
குைறபா கைளச்
சாியான
ைறயிேல
அைடயாளம் கண் அவற்ைற நிவர்த்தி ெசய்ய ேவண் ம்.
இ தான் இன்
நாங்கள் இந்த நாட் க்குச் ெசய்ய
ேவண் ய .
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු පභා ගෙන්සන් මහතා]

இன் இந்த நா எம ஜனாதிபதி அவர்களின் லமாக,
இந்த அரசாங்கத்தின்
லமாகப் பாாிய ஒ
வளர்ச்சிையக்
கண் ெகாண்
க்கின்ற .
சுற் லாத்
ைறயின்
அபிவி த்திையப்ேபாலேவ கட் டங்கள், பாைதகள் என் பல
விதங்களி ம் இந்த நா அபிவி த்தியைடகின்ற . ஆகேவ,
இந்த அபிவி த்திக்கு எதிர்க்கட்சியினர்
ைண நிற்க
ேவண் ம். அவ்வா
ைண நிற்பதன் லம்தான் இந்த
நாட்ைட நாங்கள் பாாிய அளவிேல அபிவி த்தி ெசய்ய
ம். ெவ மேன நம்பிக்ைகயில்லாப் பிேரரைணையக்
ெகாண் வந்
குைறகைளச் சுட் க்காட் வதன்
லமாக
எந்தப் பிரேயாசன ம் ஏற்படப் ேபாவதில்ைல; எனேவ, இந்தத்
த ணத்திேல எதிர்க்கட்சியினாிடம், எங்க டன் ைகேகார்க்க
வா ங்கள்!
எங்க ைடய
குைறகைளத்
ெதளிவான
ைறயிேல, சாியான ைறயிேல சுட் க்காட் ங்கள்! நாங்கள்
எல்ேலா ம் ஒன்றிைணந்
இந்த நாட்ைட
ன்ேனாக்கி
எ த் ச் ெசல்ேவாம்! என் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.
வணக்கம்.

[අ.භා. 4.36]

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් රට ෙවළා ෙගන
තිෙබන, තරුණ පරපුර විනාශයට පත් කරමින් යන කුඩු ව ාපාරය
පිළිබඳව ෙකෙරන ෙම් විවාදෙය් කථා කරන ෙකොට ආණ්ඩු
පක්ෂෙය් සමහර මැති ඇමතිවරු ෙම්කට දක්වන විෙරෝධතාව ගැන
මට පුදුම හිෙතනවා. ෙම් විෙරෝධතාව දක්වන්ෙන් එක්ෙකෝ ඔවුන්
ඒවාට සම්බන්ධ නිසාද, එෙහම නැත්නම් ෙම් කුඩු
ව ාපාරිකයන්ෙගන් සමහර ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් අත මිට සරු
වන නිසාද කියලා ෙවලාවකට හිෙතනවා. ෙම් කුඩු උවදුර පිළිබඳව
ෙම් රටම දුක් වන අවස්ථාවක, එය ෙම් රටටම විශාල පශ්නයක්
වන අවස්ථාවක විපක්ෂෙයන් ෙම් වාෙග් විවාදයක් ෙගනාවාම ඒක
හාස යට ලක් කරනවා; ඒෙකදි කථා කරන කථිකයන්ට බාධා
කරමින් ෙම් විවාදය ෙවන අතකට ෙයොමු කරන්න හදනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහජන නිෙයෝජිත කමය
අනුව ෙද්ශපාලනඥයන් වන අපි හැෙමෝටම මහ ජනතාව ඡන්දය
ෙදන්ෙන් ඔවුන්ෙග් අයිතීන් ෙවනුෙවන්, ඔවුන්ෙග් පශ්න
ෙවනුෙවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජනය ලබා ෙදන්නයි.
හැබැයි, ඔය ෙද්ශපාලනඥයන්ට ඡන්දය ලබා ෙදද්දි ෙම් ජනතාව
කිසි විෙටකත් හිතුෙව් නැහැ, කුඩු සම්බන්ධෙයන් විෙරෝධතාවක්
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙගනාවාම ඔය කෑ ගහන සමහර
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ඒකට සහෙයෝගය ෙදයි කියලා. එෙහම
නැත්නම්, ඒවා ෙවනුෙවන් ෙපනී හිටියි කියලා කවුරුත් හිතන්ෙන්
නැහැ. ඒ වාෙග්ම කැසිෙනෝ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටියි කියලා
කවුරුත් හිතන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ෙම් නිෙයෝජිත
පජාතන්තවාදය විකෘති වූ කමයක් තමයි අද ෙමතැන තිෙබන්ෙන්.
ෙම් තුෙනන් ෙදක හදා ෙගන තිෙබන්ෙන්ත් එෙහමයි. තුෙනන්
ෙදක හදා ෙගන තිෙබන්ෙන් එෙහේට ෙමෙහේට අරෙගන ෙසල්ලම්
දමලායි. දැන් තුෙනන් ෙදකකුත් හදා ෙගන ෙම් සෘජු පජාතන්තවාදී
මහජන නිෙයෝජිත කමය විකෘති කරලා තිෙබන්ෙන්. අද විපක්ෂය
ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවාදයක් ෙගනාවාම ඒකට අකුල් ෙහළනවා,
කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන මම කනගාටු වනවා. ෙම්
රෙට් තිෙබන කුඩු උවදුර සම්බන්ධෙයන් විෙරෝධතාව දක්වන්න
අපි කථා කරද්දි ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් ඒකට බාධා කරනවා.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා වන නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
මැතිතුමා කිව්වා, වැඩකට නැති විවාද ෙග්න්න එපා කියලා. කුඩු
උවදුරට විරුද්ධව විපක්ෂෙයන් විවාදයක් ෙගනාවාම කියනවා,
වැඩකට නැති විවාද ෙග්න්න එපා කියලා. එතෙකොට වැඩකට
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තිෙබන විවාද ෙමොනවාද කියලා ඔය ෙද්ශපාලනඥයන්ෙගන් මම
අහන්න කැමැතියි.
අද ෙම් ගරු සභාෙව් ෙසෞඛ නිෙයෝජ ඇමතිතුමා හිටියා.
එතුමා කිව්වා පුළුවන් නම් ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ කුඩු
ෙගන්වන අය කවුද කියලා නම් කරන්න කියලා. සමහර
කථිකෙයෝ එක් ෙකෙනක්, ෙදන්ෙනක් නම් කළා. මටත්
ගණනාවක් නම් කරන්න පුළුවන්. මාතෙල් දිස්තික්කය
නිෙයෝජනය කරන එක් ෙද්ශපාලනඥෙයක් -නිෙයෝජ
ඇමතිවරෙයක්- කියලා තිෙබනවා, "ලග්ගල ආසනය අද නින්දිත,
පාදඩ ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් ජරාජීර්ණ කියාවලියට ලක් ෙවලා.
කුඩු, එතෙනෝල් ෙගන්වන ෙද්ශපාලනඥයන් සිටිනවා. ශී ලංකා
නිදහස් පාක්ෂිකෙයෝ හැටියට අපි ෙම් ගැන කනගාටු වනවා"
කියලා. එෙහම කියා තිෙබන්ෙන් පවාහන නිෙයෝජ අමාත
ෙරෝහණ දිසානායක මහත්මයායි. කුඩු, එතෙනෝල් ෙගන්වන
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ඉන්නවා ලු; ඇමතිවරු ඉන්නවා ලු. ෙම් හා
සම්බන්ධ තව විස්තරයක් මා ළඟ තිෙබනවා. මම අගමැතිතුමාට
ෙචෝදනා කරන්ෙන් නැහැ. නමුත්, එතුමා ෙවනුෙවන් ලියුම දුන්
පුද්ගලයා පත් කෙළේ කවුද? එතුමාද පත් කෙළේ? නැත්නම් ඉහළින්
ආපු order එකකට පත් කරපු ෙකෙනක්ද? එතුමාට ඒ කුඩු
container එක නිදහස් කර ගන්න ලියුම දුන් පුද්ගලයා කවුද
කියන එක අපි ෙහොයා බලන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඒෙක් inquiry
එෙක් report එකක් ෙම් ෙවන ෙකොට තිෙබනවාද? අපි ෙම් ගැන
දිගින් දිගටම විවාද කළා. මා දන්නා විධියට එතුමා
සංවිධායකවරෙයක්.
අම්පාර
පෙද්ශෙය්
ෙල්කම්වරෙයක්
ෙද්ශපාලනඥෙයක් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් ෙද්වල්
ඔක්ෙකෝම ගැන අපි අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි.
මහින්ද චින්තනෙය් කියනවා, "ශී ලංකාෙව් මත්කුඩු උවදුර
වසර තුනක් තුළ දී සහමුලින් පිටුදැකීම සඳහා අධිෂ්ඨානශීලීව
කැපෙවමි" කියලා. මත් කුඩු උවදුර දුරලීම සඳහා අධිෂ්ඨානශීලීව
කැප වනවා කියලායි තිෙබන්ෙන්. අධිෂ්ඨානශීලීව කැප වන
විධියද ෙම්? ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවාදයක් ෙගනාවාම ඒ විවාදය
ෙගනාපු අයට පහර ගහනවා, කථිකයන්ට පහර ගහනවා. පළාත්
සභා ඇමතිවරු සම්බන්ධෙයන් මට ඉස්ෙසල්ලා කථා කළ කථික
මහත්වරු කිව්වා වාෙග් ඒ නිවස වටලන්න අදාළ නිලධාරින් ගියා.
ඊට තව පැය ගණනකට පස්ෙසේ ෙම් රෙට්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

යනවා. ගිහිල්ලා එයාව ආරක්ෂා කරනවා. එතැනට ගිහිල්ලා
ෙමතැන ඉන්ෙන් අෙප් ෙකෙනක් කියලා ඒ ෙගොල්ලන් ආරක්ෂා
කරන්න signal එකක් ෙදනවා. මත් කුඩු ජාවාරම ආරක්ෂා
කරන්න ෙම් ආණ්ඩුව කැප වන හැටිද ෙම් කියලා අපි අහන්න
කැමැතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
ෙම් රෙට් ඇමතිවරු, ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනඥෙයෝ කුඩු
ෙග්නවා කියන එක සම්බන්ධෙයන් අගමැතිතුමාෙග් පකාශයක්ම
මම කියන්නම්. මම, එතුමාට ෙම් ෙචෝදනාව කරනවා ෙනොෙවයි.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පධානිෙයකු විධියට අගමැතිතුමා 2011 ජුලි
06වැනි දා ෙමෙසේ පකාශ කර තිෙබනවා:
"ගරු මන්තීතුමා පකාශ කළ ආකාරයට ෙද්ශපාලනඥයන් ෙබොෙහෝ
ෙදෙනක් ෙම්කට සහෙයෝගය ෙදනවා. ගරු මන්තීතුමාෙග් පකාශෙය්ත්
එය සඳහන් වනවා. මමත් පිළිගන්නවා, එෙහම සහෙයෝගය ෙදනවා
කියලා."

එතුමාත් පිළිගන්නවා ලු. ගරු අගාමාත තුමා පවා
පිළිගන්නවා, ෙම්ක ඇතුෙළේ එෙහම සහෙයෝගය ෙදන අය
ඉන්නවාය කියලා. මම මීට කලින් ඒ ගැන කරුණු කිව්වා. තව
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නම් තිෙබනවා. පළාත් සභා ඇමතිවරුත් ඉන්නවා. බලන්න,
ඉස්සර කුඩු ෙගනාෙව් කිෙලෝ ගණන්වලින්; එෙහම නැත්නම් කන්
හැඳි වාෙග් ෙපොඩි පමාණවලින්. අද කුඩු containers පිටින්
ෙගෙනනවා.
රූපවාහිනි channels ටික ඔක්ෙකොම සම්බන්ධ කරෙගන,
screen එකක් set කරලා ජනපති ජනතාවෙගන් පශ්න අහන
වැඩසටහනක් මම දැක්කා. ඒ වැඩසටහෙන්දී ජනාධිපතිතුමාම
කියනවා, 150,000ක් කුඩු නඩු තිෙබනවාය කියලා. ඒ කන් හැඳි,
කන් හැඳි භාග වාෙග් කුඩු ෙගනැල්ලා අල්ලා ගත්ත ෙපොඩි ෙපොඩි
මිනිසුන්ෙග් නඩු. ඒවා කවුරුවත් set කරලා අල්ලපුවා ෙනොෙවයි.
ඒ තරම් ෙම් කුඩු උවදුර ව ාප්ත ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. සාමාන
ෙපොඩි මිනිසුන් සෑෙහන පිරිසක් අල්ලනවා. ඔවුන් අල්ලනවා
ෙනොෙවයි ඇල්ෙලනවා ෙන්. 150,000ක් ෙපොඩි ෙපොඩි කුඩු නඩු
තිෙබනවාය කියන ෙකොට කුඩු ෙබොන පමාණය ගැන හිතන්න,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. බලපුවාම කිරිවලට වැඩිය බීලා
තිෙබන්ෙන් කුඩු ෙන්.
ෙලොකු මිනිසුන්, කුඩු ෙගන්වන අය කී ෙදෙනකු අල්ලාෙගන
තිෙබනවා ද කියලා බලන්න. විශාල පමාණයන්ෙගන් කුඩු
ෙගනැල්ලා අහු ෙවලා අල්ලා ගත්ත ඒවා ගැන විස්තර මම ළඟ file
එකක් පුරවලා තිෙබනවා. හැබැයි, එයින් කී ෙදෙනකු සිරෙගට
යවලා තිෙබනවාද? කී ෙදෙනකුට විරුද්ධව නඩු දාලා තිෙබනවා ද?
එෙහමනම් ෙම් සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුෙවන් අනුගහයක්
ලැෙබනවාය කියන කාරණය පිළිගන්න ෙවනවා ෙන්ද කියලා අපි
ෙම් අවස්ථාෙව්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය විධියට පශ්න කරනවා,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොකද, ආණ්ඩුවට වුවමනාව
තිෙබනවා නම්, කුඩු ෙගන්වන එක විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට්
නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කරන්න, ෙම් රෙට් යහ පාලනය ඇති
කරන්න පුළුවන්.
දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය අෙහෝසි කරලා
ෙපොලිස් ෙකොමිසම, රාජ ෙසේවා ෙකොමිසම කියන ෙම්වා
ඔක්ෙකොම අකිය කරලා ෙම් ආණ්ඩුව බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්
ෙමොනවාද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ඕනෑ ඕනෑ විධියට
කුඩු ෙගන්වන්න පශ්නයක් නැහැ. අපට වියදම් කරන්න පුළුවන්.
එෙහම නැත්නම් කැසිෙනෝ පශ්නයක් නැහැ. රාජ ෙසේවා
නිලධාරින් ඒවා ඇල්ලුෙවොත් රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් නැති නිසා
ඒවා අපි බලාගන්නවා" කියන පාට් එක ෙනොෙවයිද ෙම් දාන්ෙන්?
පාට් දාෙගන ෙනොෙවයිද ෙම් යන්ෙන්? දහහත්වන ආණ්ඩුකම
ව වස්ථා සංෙශෝධනය අෙහෝසි කරලා ෙනොතිබුණා නම්, ස්වාධීන
ෙපොලිස් ෙකොමිසම, ස්වාධීන රාජ ෙසේවා ෙකොමිසම අදටත්
කියාත්මක ෙවනවා. එෙහම නම් අඩු ගණෙන් ෙපොලීසියට
ෙකොන්දක් තියාෙගන ෙම් අකමිකතා සහ ඒවාෙය් නියැෙළන්නන්
අල්ලන්නත්, ඒ වාෙග්ම රාජ නිලධාරින්ට - Sri Lanka Customs
ෙවන්න පුළුවන්. වැටලීම් කරන ඕනෑම රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තු
වන්න පුළුවන්- ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන ඒ අකමිකතා සහ
ඒවාෙය් නියැෙලන්නන් අල්ලන්නත් පුළුවන්කම තිෙබනවා,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම්වා අකිය කරලා
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙම්ක ෙනොෙවයිද කියලා මම ෙම්
අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙවන් අහනවා. ෙමතැන කථා කෙළේ
ෙගොඩක් ෙවලාවට පමාණාත්මකව ෙම් කුඩු ව ාප්ත ෙවලා තිෙබන
හැටියි.
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා පිලිපීනය ගැන කියනවා මම
අහෙගන හිටියා. පිලිපීනෙය් ෙමච්චර කුඩු තිෙබනවාය කියලා
එතුමා කිව්වා. පිලිපීනෙය් හිටපු ජනාධිපතිවරෙයකුත් දූෂණ
සම්බන්ධෙයන් ඇල්ලුවා. තවත් ඇමතිවරෙයකු ඇෆ්ගනිස්ථානය
ගැන කිව්වා. ෙම්වා සාධාරණීකරණය කරන්න හදන්ෙන්
ෙකොෙහොමද?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තවත් වැඩිෙයන්ම කුඩු
පාවිච්චි කරන රටවල් කිහිපයක් අරෙගන අෙප් රටත් ඒ රටවල්
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සමඟ සසඳා සාමාන කරණය කරන්න ෙනෙමයිද ෙම් හදන්ෙන්?
එතෙකොට අපි ෙම් කියන, අපි ෙම් ෙපන්වා ෙදන, බහුතරයක්
ෙදනා ෙපන්වා ෙදන පශ්නවලට විසඳුම් ෙසොයන්න ෙනොෙවයිද
ඕනෑ. කුඩු උවදුර ඈත් කරලා, කුඩු උවදුරට සම්බන්ධ මිනිස්සු
අල්ලලා දීලා, ෙම් රෙට් තරුණ පරපුර විනාශ කිරීම වළක්වන එක
ෙනොෙවයිද ආණ්ඩුවක් විධියට කළ යුත්ෙත්.
අපි දිගින් දිගටම පමාණාත්මකව කුඩු ගැන කථා කළා. හැබැයි
මට තව පැත්තක් ෙපෙනනවා. ඒ තමයි ගුණාත්මක පැත්ත. ෙම්
ආණ්ඩුව මත් කුඩු, ගංජා වාෙග් ෙද්වල් ව ාප්ත කිරීෙමන් ෙවන
පැත්තකුත් හිතනවා කියලා මට ෙවලාවකට හිෙතනවා. ඒ තමයි
එන්න එන්නම රෙට් පශ්න වැඩි ෙවද්දී, ආර්ථික පශ්න වැඩි ෙවද්දී,
රැකියා වියුක්තිය වැඩි ෙවද්දී, තරුණයන්ෙග් පශ්න විසඳන්න බැරි
ෙවද්දී කුඩු ව ාප්ත කරලා ෙම් ෙගොල්ෙලෝ තරුණයන්ව සිහින
ෙලෝකවල තියන එක. එතෙකොට තරුණෙයෝ උද්ෙඝෝෂණ
කරන්ෙන් නැහැ; තරුණෙයෝ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ෙපළපාළි
යන්ෙන් නැහැ. තරුණයන්ව සිහින ෙලෝකවල තියලා ෙවන
තැනකට ෙගනයන්න මෙනෝ විද ානුකූලව ෙසල්ලමක් දානවාද
කියලා මට හිෙතනවා. ඒ ගැනත් අපි අවධානය ෙයොමු කරන්න
ඕනෑ. ෙමොකද, ෙපොඩි ෙපොඩි කුඩු නඩු 150,000ක් තිෙබනවා නම්
ෙම් රෙට් තරුණ තරුණිෙයෝ ෙකොතරම් පමාණයක් කුඩු
පරිෙභෝජනය කරනවාද කියලා සමීක්ෂණ සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව
හරියට බැලුෙවොත් එය විශාල පමාණයක් කියලා මට හිෙතනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම්වා සුළුවට
තකන්න එපා. අපව පාර්ලිෙම්න්තුවට එවලා තිෙබන්ෙන් ජනතාව
ෙවනුෙවන්; ජනතාවෙග් ශුභ සිද්ධිය ෙවනුෙවන්. එෙහම නැතුව
ෙමොන කමෙයන් ෙහෝ සල්ලි හම්බ කරලා, කුඩු ව ාපාරිකෙයෝ
ආරක්ෂා කරලා, එෙහමත් නැත්නම් ෙවන ගමනක් යන්න
ෙනොෙවයි අපව පාර්ලිෙම්න්තුවට එවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න අය විධියට අපට වග කීමක් තිෙබනවා
ෙම් කුඩු ජාවාරමට විරුද්ධව කථා කරන්න. එෙහම නැතුව ෙම්කට
පක්ෂව කථා කරනවා නම් ඇත්තටම ඒක එම ජාවාරමට
සහෙයෝගය දීමක්; ඒක අනුමත කිරීමක් ෙලස අපි දකිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කුඩු ෙගන්වන එක ගැන කථා
කරන ෙකොට අපි අවුරුදු ගණනාවකට ඉස්ෙසල්ලා ඇහුවා
ජාත න්තර තලෙය් කුඩු ව ාපාරය ෙකොෙහොමද ෙවන්ෙන් කියලා.
ජාත න්තර තලෙය් කුඩු ෙබදා හැරීෙම් පධාන පවාහකෙයක්
විධියට ෙක්පී -කුමරන් පත්මනාදන් -කියන පුද්ගලයා, එල්ටීටීඊ
ජාලෙය් හවුල්කාරයා -එම සංවිධානෙය් ජාත න්තරය handle
කරන පධානියා- සම්බන්ධෙයන් දිගින් දිගටම කථා කළා. ඒ
කාලෙය් ආණ්ඩුවත් දිගින් දිගටම ඔහු ගැන කිව්වා. ඔහුට ඇති
නැව් පමාණය ගැන කිව්වා. ඔහුෙග් නමින් නැව් 5ක් තිෙබනවා, ඒ
වාෙග්ම ඔක්ෙකෝම නැව් 14ක් තිෙබනවා, බැංකු ගිණුම් හයසීය
ගණනක් තිෙබනවා කියා ඒවා ගැන අපි කථා කළා. ඒවාට පධාන
වශෙයන් සල්ලි එන්ෙන් මත් කුඩු ව ාපාර හරහා කියන එක අපි
හැෙමෝටම රහසක් ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
හැබැයි ෙක්පී -කුමරන් පත්මනාදන්- දැන් කුදලාෙගන ඇවිල්ලා
තිෙබනවා ෙන්. මම අහනවා, ඔහුව අරෙගන ආවාට පස්ෙසේ
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා. ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමාම
ඒ ගැන කිව්වා. මම ෙමතැන ඒ පකාශය කියවලා කාලය නාස්ති
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, එතුමාම
කිව්වා bank accounts හයසීය ගණනක් තිෙබනවා, ෙමච්චර නැව්
තිෙබනවා, ඔහු කුඩු ව ාපාරයට සම්බන්ධයි කියලා. ඔය කථා ටික
ඔක්ෙකෝම කියලා තිෙබනවා. නමුත් අල්ලා ගත් ඒවා
සම්බන්ධෙයන්, ගිණුම් සම්බන්ධෙයන්, ඒ නැව් සම්බන්ධෙයන්
අපට ෙම් වන ෙතක් කිසිම breakdown එකක්, කිසිම සංඛ ා
ෙල්ඛනයක් ෙම් රජය ලබා දීලා නැහැ ෙන්. තවමත් අපට ඒ
පිළිබඳව පකාශයක් කරලා නැහැ. මම ඒ ගැන ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අහනවා. එෙසේ පකාශයක් ෙනොකිරීෙමන්
ෙමොකක්ද අදහස් ෙවන්ෙන්? 2009න් පස්ෙසේ තමයි ලංකාව තුළ
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කුඩු ව ාපාරය වඩාත්ම පචලිත වුෙණ්. ඉතින් අපට සැකයක්
හිෙතන්ෙන් නැද්ද? ෙම් තැන්වල සිටින ඉහළ මට්ටෙම්
සම්බන්ධකම් ඇති විවිධ පුද්ගලෙයෝ ෙයොදාෙගන ඒවා කරනවා
කියලා හිෙතන්ෙන් නැද්ද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
පමණයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

යාපනය පෙද්ශෙය් ෙදමළ ජනතාව අතර කුඩු පචලිත කිරීෙම්
ව ාපාරයක් තිෙබනවා කියලා TNA පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක්
කියලා තිෙබනවා අපි දැක්කා. ෙම් රෙට් තරුණෙයෝ විශාල
පමාණයක් ඉන්නවා ෙන්. සමහර අවස්ථාවල හිතාමතාම
ෙනොමිලෙය්ත් කුඩු ෙදනවා කියලා කිව්වා. ෙම්වා ගැන අපි
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් කියා
හිතන්ෙන් නැතුව අපි එකම ජාතියක් විධියට හිතන්න ඕනෑ. එෙහම
හිතුෙවොත් තමයි ෙම් රෙට් පශ්න නැති ෙවන්ෙන්. ජාතිවාදය
අවුස්සලා, විවිධ කම පාවිච්චි කරලා ගමනක් ගිෙයොත් තමයි අපට
අනාගතෙය් පශ්න ඇති ෙවන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා මම කියනවා ෙම් රෙට්
කුඩු සම්බන්ධෙයන් අපි මීට වඩා පබල හඬක් නඟන්න ඕනෑ
කියලා. පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත්, ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්
පිටතත් එෙසේ හඬ නඟන අයට විරුද්ධ වන අය ඉන්නවා නම් අපි ඒ
අයව නම් කරලා රටට, සමාජයට ෙපන්වා ෙදන්න ඕනෑ කුඩු
ව ාපාරය, මත් දව ෙවෙළඳාම මුලිනුපුටා දමන්න යද්දී ෙමන්න
ෙම් අය තමයි ඒවාට විරුද්ධ ෙවන්ෙන් කියලා. ෙමොකද ෙවස්
මුහුණු දමාෙගන නටන්න බැහැ. ෙවස් මුහුණු දමාෙගන නටන
ෙකොට ඒ කවුද කියලා ජනතාව දන්ෙන් නැහැ. ඇත්තටම කලින්
කිව්වා වාෙග් වැඩිෙයන්ම සල්ලි විදයම් කරන ෙකනා, වැඩිෙයන්ම
මාධ වල ඉන්න ෙකනා තමයි වීරෙයෝ විධියට ජනතාව දකින්ෙන්.
එවැනි යුගයක් තමයි අද තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා විපක්ෂය විධියට අද
අපි ෙම් ෙගනා ෙයෝජනාවට විවාදයකින් ෙතොරව හැෙමෝම එකඟ
ෙවන්න ඕනෑ. අපට ෙම් කාරණෙය්දී ෙවන ෙවන පශ්න තිෙබන්න
බැහැ. ෙමොකක්ද ෙම් ආණ්ඩුව ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ? එක
පැත්තකින් කැසිෙනෝ ෙගෙනනවා. කුඩු ෙගෙනනවා. එතෙනෝල්
ෙගෙනනවා. තව පැත්තකින් ෙහොරකම ඉහ වහ ගිහිල්ලා. ෙම් හැම
ෙදයක්ම ගත්ෙතොත් අද රට ඉතාම නරක පැත්තකටයි ගමන්
කරමින් තිෙබන්ෙන්. අද රට පුරා ෙව්ගෙයන් මතයක් ඇති ෙවමින්
යනවා, ෙවනසක් ඕනෑ කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම
කියනවා ෙම් ආණ්ඩුව කරන ෙම් ෙද්වල්වලින් වැඩි කල් යන්න
ඉස්සර ෙවලා ෙගදර යන මාර්ගය තමයි කපා ගන්ෙන් කියලා.
එෙසේ කියමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.50]

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)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අකිල විරාජ් කාරියවසම් ගරු
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මන්තීතුමා පිස්සු හැදිලා කථා කළා ද කියලා මම ටිකක් කල්පනා
කළා. ආණ්ඩුව කුඩු ෙගන්වනවා ලු.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

නැත්නම් අපි ද ෙගන්වන්ෙන්?

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ආණ්ඩුව ෙගන්වනවා ලු එතෙනෝල්. එතෙනෝල් ෙගන්වීම
නීත නුකූලයි. Duty ෙනොෙගවා, නීති විෙරෝධීව ෙගන්වන
එතෙනෝල් තිෙබනවා නම් ඒක ෙවනම පශ්නයක්. මම කියන්ෙන්,
ඔබතුමා එතෙනෝලුත් පටලවා ෙගන, කුඩුත් පටලවා ෙගන,
කැසිෙනෝත් පටලවා ෙගන, අන්තිමට වලිෙගත් පටලවා ෙගන.
ඒකයි ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාෙව් තිෙබන්ෙන්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔබතුමා වාෙග් රැඩිකල්වාදිෙයකුට ඒවා ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ.
ඊළඟට මම කියන්ෙන් ෙම් ෙයෝජනාවට අපට එකඟ ෙවන්න
පුළුවන්,- [බාධා කිරීමක්]

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

රීති පශ්නයක්, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් නම සඳහන් කළ නිසා
කියන්න ඕනෑ. මම ෙම් සම්බන්ධව කරුණු තිෙබන හැන්සාඩ්
වාර්තා බැලුවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

1989 දී ෙම්වාට විරුද්ධව විපක්ෂෙයන් කථා කරලා
තිෙබන්ෙන් ෙමතුමායි. අද ඒවා අමතක කිරීම පිළිබඳව කනගාටු
ෙවනවා. ඉතාම කනගාටු ෙවනවා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමනි, මම කියන්න හදන
ෙද් අහ ෙගන ඉන්න ෙකෝ. ෙම් ෙයෝජනාවට අෙප් කිසිම
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විරුද්ධත්වයක් නැහැ. අපි විරුද්ධ, ආණ්ඩුව ගැන විශ්වාස
භංගත්වයක් තිෙබනවාය කියන එකට. ඒකටයි අපි විරුද්ධ. කුඩු
ජාවාරම ෙහළිදරවු කරන ෙයොජනාවක් ෙගෙනන්න. ඒක අපට
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් හැටියට ෙගනාවා නම් දිගට
හරහට කථා කරන්න තිබුණා. කථා කරලා, ඒෙක් අග මුල ගිය
තැන් බලලා, හැංගිච්ච තැන් එළියට ඇදලා අරෙගන, කවුරු කවුරු
සම්බන්ධ වුණා ෙහෝ ෙව්වා ඒවා එළියට අරෙගන ෙපන්වලා අපට
ඉල්ලන්න තිබුණා, ෙම්වාට විරුද්ධව කියා කරන්න කියලා. ඒක
ෙවනම එකක්. නමුත් ආණ්ඩුව ගැන විශ්වාස භංගත්වයක් කිව්වාම,
ඒ කියන්ෙන් අපි ගැන විශ්වාස භංගත්වයක්. ඒක නිසා අපි ගැන
විශ්වාස භංගත්වයකට එකඟ ෙවන්න අපට පුළුවන්ද? ඒක තමයි
මම කිව්ෙව්, පිස්සුෙවන්ද කථා කෙළේ කියලා.
ඊළඟට ෙක්පී ගැන කථා කළා. අපි කවුරුත් දන්නවා එල්ටීටීඊ
සංවිධානය තමයි ෙම් රෙට් විෂ මත් දව ෙබදා හැරීෙම් ජාවාරෙම්
පධාන කාර්ය ඉටු කෙළේ කියලා. එල්ටීටීඊ සංවිධානය ෙලෝකය පුරා
ඒ කටයුත්ත කරලා තමයි ඒෙගොල්ලන්ෙග් ආදායම ෙහොයා
ගත්ෙත්. ඒක අපි කවුරුත් දන්නවා. එතෙකොට ෙම් ආණ්ඩුව
එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් බලය බිඳලා, විනාශ කරලා කාරණා ෙදකක්
ඉටු කළා. ෙම් රට එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් කුඩු ජාවාරම්
මධ ස්ථානයක් වීමත් විනාශ කළා. තස්තවාදීව රට ෙබදීමත්
නැවැත්වූවා. අපි දැන් එකම පියවරකින් කාරණා ෙදකක් ඉටු කළා.
ඒක මම ෙනොෙවයි කියන්ෙන්, ශී ලංකාෙව් ඇෙමරිකානු
තානාපතිතුමිය.
ඇෙමරිකාෙව්
රාජ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව
පණිවුඩයක් එවා තිෙබනවා, එල්ටීටීඊ සංවිධානය විනාශ කළාට
පස්ෙසේ අද ෙම් රෙට් විෂ මත් දව ජාවාරෙම් අඩු වීමක් ෙවලා
තිෙබනවාය කියලා. එවැනි වූ ආණ්ඩුවකට, "ෙම් ආණ්ඩුව තමයි
කුඩු ෙගන්වන්ෙන් කියලා" ඔබතුමන්ලා ෙචෝදනා කරනවා.
ඔබතුමාට පිස්සු හැදිලා ෙනොෙවයිද එෙහම කථා කරන්ෙන්?

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔබතුමාට එෙහම ෙපෙනනවා ඇති. ෙම් පැත්ෙත් ඉන්න ෙකොට
එකක්. ඔය පැත්තට ගියාම තව එකක්.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඊළඟට ෙක්පී.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔය පැත්තට ගියාම තව එකක්.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ.
ෙක්පී කුඩු ෙගන්වන ව ාපාරයක් කළා. ඔහුට ඒ පිළිබඳව
ෙචෝදනා තිෙබනවා. ඒ ෙචෝදනාවට සාක්ෂි තිෙබනවා. ආණ්ඩුව
ෙක්පීට විරුද්ධව කියා කරන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම්, රිට් ආඥාවක්
ඉල්ලන්න. ෙක්පීට විරුද්ධව සාක්ෂි තිෙබනවා; ෙම් කරුණු
තිෙබනවා; ඇයි කියා ෙනොකරන්ෙන් කියලා ෙපොලිස්පතිට
විරුද්ධව මැන්ඩාමුස් රිට් ආඥාවක් නිකුත් කරන්න කියලා
ඉල්ලන්න.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් ඔබතුමන්ලා පවරාෙගන, ඇයි
දැන්-
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මෙග් කථාවට බාධා කරන්න ෙදන්න බැහැ. ඔබතුමාෙග්
කථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ ෙද්වල්වලට මෙග් කාලය ගන්න එපා.
මටත් තිබුණා ඔබතුමාෙග් කථාවට බාධා කරන්න. නමුත් එෙහම
කළා නම් ඔබතුමාෙග් කාලයයි නැති ෙවන්ෙන්. ෙක්පීට විරුද්ධව
ෙපොලිස්පතිතුමා කියා කරන්ෙන් නැත්නම් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට
ගිහිල්ලා ෙපොලිස්පතිතුමාට විරුද්ධව මැන්ඩාමුස් රිට් ආඥාවක්
ඉල්ලන්න, ෙම් කරුණු ෙපන්වලා. නමුත් ෙපන්වන්නට
ඔබතුමන්ලාට කරුණු තිෙබන්න ඕනෑ; සාක්ෂි තිෙබන්න ඕනෑ.
ඒවා දිවුරුම් ෙපත්සම් හැටියට ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් ගරු සභාෙව්දී
කට වාචලකමට ෙමොනවා ෙහෝ කියනවා වාෙග් බැහැ සුපිම්
උසාවියට ගියාම. සුපිම් උසාවියට ගිෙයොත් දිවුරුම් ෙපත්සම්
ෙදන්න ඕනෑ. ෙහොර දිවුරුම් ෙපත්සම් ෙදන්න බැහැ. ඒ නිසා මම
කියන්ෙන්, ෙක්පීලා ගැන ෙම් ආණ්ඩුව කියා කරන්ෙන් නැත්නම්,
ෙපොලිස්පතිතුමා නිහඬ නම් ෙපොලිස්පතිතුමාට විරුද්ධව
මැන්ඩාමුස් රිට් ආඥාවක් ගන්න කියලායි.
ඊළඟට, ෙමොන රටද ලංකාවට වඩා විෂ මත් කුඩු මර්දනය
කිරීමට කියා කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙමොන රටද? සාර්ක් කලාපෙය්
සාර්ක් සහෙයෝගිතාෙවන් මත් කුඩු ජාවාරම මර්දනය කරන්නට
ෙගන යන වැඩ පිළිෙවෙළේ ෙතොරතුරු මධ ස්ථානය තිෙබන්ෙන්ත්
ලංකාෙව් Police Narcotic Bureau එෙක්. ඔබතුමන්ලා ඒක
දන්නවාද? තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවාද දකුණු ආසියානු කලාපෙය්
පබලම මත් කුඩු ජාවාරමට පාදක වුණු රාජ යන් තුළ කියාත්මක
ෙවන වැළැක්වීෙම් කියාවලිය, නිවාරණ කියාවලියට වඩා විශාල
කියාවලියකට අපි ගිහින් තිෙබන බව?
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා
මත් දව නඩු සඳහා ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම් සහ මරණීය
දණ්ඩනය නියම කළ සැකකරුවන්ෙග් සංඛ ා ෙල්ඛන. ෙමවැනි
දඬුවම් ෙම් රෙට් නීතිය හැටියට ෙගනාෙව් ෙම් ආණ්ඩුව කාලෙය්යි.
කියන්න ෙකෝ, ෙමන්න ෙම් රෙට් ෙම් ෙම් පියවර අරෙගන
තිෙබනවා කියලා. අපි වාෙග් නැඟී එන රටවල් අතෙර්
සංසන්දනයක් කරන්න ෙකෝ. මම ෙම් කියන්ෙන් දියුණු වූ රටවල්
ගැන ෙනොෙවයි. අපි වාෙග් නැඟී එන රටවල් ෙමන්න ෙම් ෙම්
පියවර අරෙගන තිෙබනවා, ලංකාෙව් ඒක කරලා නැහැ කියලා
ෙපන්වන්න ෙකෝ. එතෙකොට අපට පුළුවන් ෙන් ඒ පියවර ගන්න.
ඒකයි මම කියන්ෙන්. ඒ නිසා නිකම්ම විරුද්ධවාදීකමට
විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන කට මැත ෙදඩුවාට වැඩක් නැහැ. ෙම්වා
කරුණු වශෙයන් ෙපන්වන්න, සාක්ෂි වශෙයන් ෙග්න්න, තර්ක
වශෙයන් මතු කරන්න. එතෙකොට අපට පුළුවන් ඒ අනුව කියා
කරන්න.
විවෘත ආර්ථිකයයි, ෙර්ගුව ලිහිල් වීමයි ෙම් කුඩු ජාවාරමට
විශාල වශෙයන් ෙහේතු සාධක වුණා. 1980 පටන් තමයි ෙම් රෙට්
මත් කුඩු පචලිත වන්න පටන් ගත්ෙත්. ෙම් විෂ මත්දව ෙගන්වන
අය ඒවා කන්ෙට්නර්වල සඟවලා ෙගනා බවත් අපි දන්නවා.
ෙසොයා ගත්ත ඒවා, අල්ලා ගත්ත ඒවා හැර තවත් ඒවා තිෙබනවා
නම්, ඒ මත්දව පිළිබඳ ෙතොරතුරු අපට ෙදන්න. දැන්
තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
කුඩු ජාවාරමට සහෙයෝගය ෙදන අය ඉන්නවා කියලා. [බාධා
කිරීමක්] ඒක තමයි. කට වාචල කථාවලින් බැහැ ඒක කරන්න.
දැන් බලන්න-

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු ඇමතිතුමා, මට පශ්නයක් තිෙබනවා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ෙකටි පශ්නයක් අහන්න. ගරු රන්ජන්
මන්තීතුමාට නිසා ෙකටි පශ්නයකට ඉඩ ෙදනවා.

රාමනායක
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ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ඉතාම
ගරු කරනවා මෙග් ගුරුවරයකු හැටියට.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

පශ්නය අහන්න .

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

Police Narcotic Bureau එෙකන් වැටලුවා, -සරත් කුමාර
ගුණරත්න මහත්මයා ෙම් ගැන දන්නවා- මීගමුෙව් නිමල් ලන්සා
කියන පළාත් සභා ඇමතිවරයාෙග් ෙගදර කුඩු තිෙබනවා කියලා.
නිමල් ලන්සා ජනාධිපතිතුමා බදාෙගන තමන්ෙග් චරිතයට වුණු
කැළැල ගැන කිව්වා. දැන් ඒ පරීක්ෂණයට වුණු ෙදයක් නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ජනාධිපතිතුමාෙග් හැසිරීම, පැවැත්ම ගැන සඳහන් කරන්න
එපා.

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

ඇයි ඒක ෙවනස් කරන්ෙන් නැත්ෙත්?

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

දැන් ෙවනස් කරමින් යනවා. නිමල් ලන්සා මහතාෙග් ෙගදර
Police Narcotic Bureau එෙකන් වැටලීම, කවුරුවත් වැරදියි
කියන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම, එතුමාෙග් ෙගදරට අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් යෑම, කවුරුත් වැරදියි කියන්ෙන් නැහැ. ඇයි?
ඒ වැටලුවාට, ඒ වැටලීම වැරදීමකින් වුණු වැටලීමක් නම්, - [බාධා
කිරීමක්] මා කියන්නම්. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඔෙහොම ඉන්න.
[බාධා කිරීමක්] අෙන් කරුණාකර ඔෙහොම ඉන්න.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔබතුමා වාෙග් ෙකනකු ඔෙහොම කියන එක ගැන කනගාටුයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමාට බාධා කරන්න එපා.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

ඒකට උත්තරයක් ෙදන්න.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මම කියන්නම්. එකක් මතක තියා ගන්න. මම ෙම් ආණ්ඩුවට
කෙඩ් යන මිනිෙහක් ෙනොෙවයි. මම ෙකොන්ෙද්සි විරහිතව
ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් ෙකෙරන හරි ෙද්යි, වැරදි ෙද්යි සියල්ලම
ආරක්ෂා
කරන
මිනිෙහක්
ෙනොෙවයි.
නමුත්
අපි
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් ආණ්ඩුව ෙහොල්ලන්න ෙදන්ෙන් නැහැ.
ඒක මතක තියා ගන්න. අපි ෙම් ආණ්ඩුව ෙහොල්ලන්න ෙදන්ෙන්
නැහැ.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ඒ කියන්ෙන් කුඩු ෙගනාවත් ඔබතුමා ආණ්ඩුව ආරක්ෂා
කරනවා.
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(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රන්ජන් රාමනායක
මන්තීවරයා ගැන ෙව්වා, ෙවනත් මන්තීවරයකු ගැන ෙව්වා මට
පුළුවන් කියන්න, "මට ෙම්ෙගොල්ලන් ගැන සැකයි." කියලා.
එෙහම කීෙමන් වැඩක් නැහැ ෙන්. එෙහම ෙනොකිව යුතුයි ෙන්. අප
කියන්ෙන් ෙම්කයි. Police Narcotic Bureau එෙකන් වටලන්න
පුළුවන් ෙබොරු ඔත්තුවක් උඩ. [බාධා කිරීමක්] අපි ඒවා ගැන
දන්ෙන් නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, Police Narcotic Bureau
එෙකන් විතරක් ෙනොෙවයි, සමහර විට ෙපොලීසිය මැදිහත් ෙවලා
යම් යම් ඔත්තු උඩ වැටලීම් කරන බව ඔබතුමා දන්නවා. ඒ ඔත්තු
ඔක්ෙකෝම හරි කියලාද ඔබතුමා කියන්ෙන්?

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

විමර්ශනෙය්දී කරුණු තහවුරු කර ගත්ෙතොත් විතරයි එෙහම
යන්ෙන්.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

නැහැ. ඒකට ෙවනම කියා කරමු. කුඩු ෙගනාවා නම්- [බාධා
කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. එතැනදී ෙවනම කියා කරමු. නමුත් ෙම්
ආණ්ඩුව කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතා බලෙව්ගවල පකාශනයක්.
ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් එක්තරා ෙද්ශපාලන ධාරාවක්. 1930
ගණන්වල ඉඳලා එන ඒ ෙද්ශපාලන ධාරාව තුළින් උපන්
ආණ්ඩුවක්. ෙම් ආණ්ඩුෙව් පූර්වගාමීන් යටෙත් තමයි ෙම් රෙට්
ඇති වුණු පගතිශීලි වර්ධන සියල්ලම ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ඒක මතක තියා ගන්න. විවෘත ආර්ථිකයත් සමඟ ෙම් රටට
වසංගත ෙබෝ කරන්නට ෙහේතු වුණු අවධිය අපට ෙනොෙවයි අයිති,
තමුන්නාන්ෙසේලාටයි. දැන් අපි ඒක ෙවනස් කරමින් යනවා.

සාක්ෂි තිෙබනවා නම්, කරුණු තිෙබනවා නම්, ෙහේතු
තිෙබනවා නම් කරුණාකර අන්න ඒවා විවෘතව ඉදිරිපත් කරන්න.
එතෙකොට අපට පුළුවන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඒ කරුණුත් එක්ක
එකඟ ෙවලා කියා කරන්න. Police Narcotic Bureau එෙකන්
වැටලුවත් ඒක ෙබොරු ඔත්තුවක් උඩ කරපු වැටලීමක් නම්
ඒෙකන් ඒ මනුෂ යාට වන අපවාදය සුළුපටු නැහැ. ගරු
මන්තීතුමනි, ඒක තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ඒ අපවාදය නිසා නිමල් ලාන්සා ඇමතිතුමා ආණ්ඩුවට
විරුද්ධව නඩුවක් දැම්ෙම් නැත්ෙත් ඇයි?
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(The Presiding Member)

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

ඒක වළක්වා ගත්ෙත් ආණ්ඩුව ආණ්ඩුව අතර නඩු දමා ගන්න
ඕනෑ නැති නිසායි. [බාධා කිරීම්] ඇයි ආණ්ඩුව ආණ්ඩුව අතර නඩු
දමා ගන්ෙන්? ආණ්ඩුව ආණ්ඩුව අතර පශ්නය ෙබ්රා ගන්න
පුළුවන්.
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු අමාත තුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ඒ කියන්ෙන්, නඩුත් හාමුදුරුවන්ෙග්, බඩුත් හාමුදුරුවන්ෙග්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර අමාත තුමනි, ඔබතුමාට තවත්
විනාඩි ෙදකක කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ලාන්සා මැතිතුමා ආණ්ඩුෙව් නිෙයෝජිතෙයක්. ආණ්ඩුෙව්
අංශයකින් වැරැදීමකින් වැටලීමක් කළා. එතෙකොට ලාන්සා
මැතිතුමාට අපි කියනවා, "ආ, ඕක දුර දිග ෙගන යන්න එපා. ඕක
වැරැදීමකින් වූ එකක්. ෙබොරු ඔත්තුවක්." කියලා. [බාධා කිරීමක්]
මා ෙහොඳ නීතිඥවරෙයක් කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් මම
දන්නවා ෙම් කරුණු, කාරණා, සාක්ෂි පදනම් කර ගන්ෙන් නැතිව[බාධා කිරීමක්] ඒකයි මා කිව්ෙව්, සුපිම් උසාවියට ගිහිල්ලා ෙම්වා
කියන්න කවුරු හරි ඉදිරිපත් ෙවන්න කියලා. එෙහම යනවා නම්
දිවුරුම් ෙපත්සමක් ෙදන්න ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට මට කියන්න තිෙබන
කාරණය ෙම්කයි. මත් කුඩු පැත්ෙතන් ගත්තාම අෙප් ලංකාව ද
නරකම රට? ලංකාවට වඩා නරක නැද්ද අෙනක් ඔක්ෙකෝම
රටවල්? චීනයට අයත් ෙහොංෙකොංවල පවා ෙම් උවදුර ෙකොපමණ
වැඩි ෙවලා තිෙබනවාද?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2012 ඉඳලා 2013 වන ෙකොට
අෙප් වැටලීම් සියයට කීයකින් වැඩි වුණාද? වැටලීම් සියයට
16කින් වැඩි කළා. එල්ටීටීඊ එෙක් පරාජයත් එක්ක මත් කුඩු
ජාවාරෙම් ක්ෂණික අඩුවීමක් තිබුණා. නැවත එය වැඩි ෙවන්න
පටන් ගත්තා. Police Narcotic Bureau එක 2012-2013 සියයට
16කින් වැටලීම් වැඩි කරලා තිෙබනවා. අද Police Narcotic
Bureau එක ෙකොපමණ ශක්තිමත් කරලා තිෙබනවාද? අපි එදාට
වඩා පස්ගුණයකින් Police Narcotic Bureau එක ශක්තිමත්
කරලා තිෙබනවා.
ඇත්තටම තමුන්නාන්ෙසේලා ඇයි ෙම් වාෙග් ෙයෝජනාවක්
ෙගනාෙව්? මත් දව කථාවක් උඩ ෙනොෙවයි ෙන් ෙමය ෙගනාෙව්.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනාෙව්, එක පැත්තකින්, ෙම්
ආණ්ඩුවට විරුද්ධ අධිරාජ වාදින්ෙග් ඒජන්තවරයකු හැටියටයි.
ඒකයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්ක ෙගනාෙව්. ෙම් ආණ්ඩුවට පහර
ගහනවා ෙන්, වට කරෙගන ගහනවා ෙන් අධිරාජ වාදි රටවල්. එහි
ඒජන්තකම තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමෙහේ කරන්න එපා යැ. ඒක එක
ෙහේතුවක්. අෙනක් එක ෙමොකක්ද? ෙම් ආණ්ඩුවට පදනමක්
තිෙබනවා සිංහල ෙබෞද්ධ මැද පන්තික ජනතාව අතර. ඒ පදනම
කවුරුත් පිළිගන්නවා. ඒ පදනමට පහර ගහන්න සූතයක්
ෙගොතාෙගන තමයි ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනාෙව්. ඒකත් මතක
තියාගන්න.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා කථාව අවසන් කරන්නම්.
අප නැවතත් කියන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. මූල වාදි ධනපති
කමයකයි අප ඉන්ෙන්. මූර්ත ආර්ථිකය සහ මූල ආර්ථිකය
කියලා ෙදකක් තිෙබනවා. අද ෙලෝකෙය් මූල වාදි ආර්ථිකය තුළ
10යි-60යි අතර පරතරයක් තිෙබනවා සැබෑ ගනුෙදනුවලට භාවිත
වන මුදලයි නිකම්ම කරකැෙවන මුදලයි අතර. අද මූල
පාග්ධනය පධාන ෙවලා තිෙබනවා. මූල පාග්ධනය කියන්ෙන්
ෙමොකක්ද? මූල පාග්ධනය කියන්ෙන් මුදල්. ඒ නිසා අද අවි
ජාවාරෙමන්, මත් දව ජාවාරෙමන් පහසුෙවන් විශාල වශෙයන්
මුදල් උපයලා ඒවා විශුද්ධිකරණය කරලා මූල සම්පත්වලට
එකතු කරනවා. ඒ විශුද්ධිකරණයට විරුද්ධව පනතක් ෙගනාෙව්ත්
අෙප් ආණ්ඩුවයි. ඒකත් මතක තියාගන්න. ෙලෝක ධනපති කමෙය්
අර්බුදෙය් එක ෙකොටසක් තමයි ෙම් ෙලෝකෙය් ඇති වන පරිසර
විනාශය. අෙනක් එක තමයි ෙම් මූල අර්බුදය. ෙකොෙහේද අද
ආෙයෝජනය කරන්ෙන්? අද ආෙයෝජනය කරන්න බැහැ. ෙලෝකය
අවපාතයකයි තිෙබන්ෙන්. නිෂ්පාදනෙය් වර්ධනයක්, ෙවළඳාෙම්
වර්ධනයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ආෙයෝජනය කරන්න බැහැ. ඉතින්
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ඒ නිසා අද වැඩි අවදානමට ණය ෙදන්න
ෙවලා තිෙබනවා. දැන් ණය ෙගවා ගන්න බැරිව බැංකු කඩා
වැෙටනවා. ධනවාදය කාර්මික ධනවාදෙය්, ෙවළඳ ධනවාදෙය්
ඉඳලා එනවා ඒකාධිකාරි ධනවාදයට. අද ඒක ඇවිත් තිෙබනවා,
මූල ධනවාදයට. අද මූල ධනවාදයත් එක්ක ෙලෝකය පුරා
විනාශෙය් ලකුණු පහළ ෙවලා තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් පවතින
තත්ත්වයන්ෙගන් අපට සම්පූර්ණෙයන් ගැලවී ඉන්න බැහැ.
ලංකාව තිෙබන්ෙන් ෙලෝකය ඇතුෙළේයි. අෙනක් හැම ෙදයක්ම
වාෙග්, හැෙමෝම ෙඩනිම් ඇඳෙගන යනවා වාෙග් ෙලෝකෙය් සිදු
වන මත් දව ජාවාරම ෙම් ලංකාවටත් කඩා වදිනවා. ඒකට අපට
ලංකාව වටා වැටක් බැඳ ගන්න බැහැ. පුළුවන් තරම් ෙහොඳ
මර්දනකාරී වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන යනවා. ෙකෝ, ඒ විශාල
ජාවාරම්කාරෙයෝ? ෙවෙල් සුදා ෙව්වා, කිඹුලාවල ගුණා ෙව්වා
ෙකෝ? උන් රටින් පැනලා. එෙහම නැත්නම් උන් අතුරුදහන්
ෙවලා.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

පැන්ෙන් ෙම් රජෙය් අනුගහෙයන්.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ෙම් රජය යටෙත් - [බාධා කිරීමක්] ඒ සමඟ මතක තියා
ගන්න, කුඩු බලෙව්ගයන් බිඳ දමන්නට ෙම් රජය කියා කර
තිෙබන බව.

[5.05 p.m.]
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා (අධිකරණ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நீதி அைமச்சர்)

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice)

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Hon. Presiding Member, the Hon. Akila Viraj
Kariyawasam came out with a very fantastic statement
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that if anyone opposes this Motion, then they are
supporting drug smugglers. That is his contention. How
irrational is this statement? In the first place, I must very
clearly say that the Hon. Vasudeva Nanayakkara dealt
with that issue in a particular way. But, look at the
ingenuity of the principal Opposition party in bringing
this Motion at a time like this.
When the issue relating to the Gazette Notification
seeking to give tax and duty concessions to investors in a
recreation and hospitality facility was debated, the
contention of the Opposition was that this was to permit
the setting up of casino businesses in this country. There
were a large number of Government Members and even
Cabinet Ministers who kept away from voting with the
Government. They did not vote against it; at least, one
did. But, then we had our independence, we had our
democratic right to, at least, keep away from Parliament.
Through that, the Opposition was able to create this
general perception in the country that there was a growing
dissension. What an ingenuous attempt this is by the
Opposition today to have brought this Motion? It is
almost definite that tomorrow all of us are going to vote
against the Motion, which we will do in order to protect
the Government because this is a very frivolous, totally
baseless allegation that they are trying to bring about. But
then, by doing this, the ingenuity of the Opposition is
exposed in that the slight advantage they had on the
previous occasion is totally negated. This has to be
properly borne in mind. Let me also place certain facts
because this gives an opportunity for the Government,
particularly for me, as the Minister of Justice who is
expected to try and monitor and supervise the criminal
justice system in this country when it comes to drug
offences and punishments relating to drug offences.
Here is the record of our Government within this short
period. Let me just give you some figures. In 2001, the
total number of those who were committed to prison out
of drug offences were 27,000 of which 10,560 were
related to narcotics and similar type offences. In 2010, the
number committed to prison was 31,000, among whom,
13,000 were involved in narcotics and similar type of
dangerous drugs. In 2012, those who had been taken into
custody because of drug related offences was 47,000. In
2011, it was 42,000 and in 2010, it had been 29,000.
There had been a gradual increase in the numbers of
people who had been taken into custody and also in the
numbers of those who had been convicted for these
crimes. Therefore, there is an awareness that has been
created.
Sir, the Hon. Prime Minister’s name had been very
unreasonably dragged into this. We all must, as Sri
Lankans in this country, understand that the office of the
Prime Minister and its exalted position should not be
unnecessarily demeaned, be it by the Opposition or
anyone in this country.
He is a very senior politician.
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I have been a Minister in charge of Port Development
and Shipping in this country during the UNP
Government. I have got applications by a variety of
Ministers, Members of Parliament and others for
demurrage waiver, and that is a discretion that has been
given to the Minister in charge of the Sri Lanka Ports
Authority. But, then, it is not always that we started
examining, because after containerization came, these
detections have become so difficult.
I will show here the world figures with regard to
detections. According to international enforcement
agencies, only about one-fifth of the global flow of
opiates gets intercepted. There are two countries
mentioned, one is in the South and Central Asian Region
and the other is in the East Asian Region. These are the
two main producing countries. I do not want to mention
names of the countries because it is diplomatically not a
correct thing to do, although the UNP, as an alternate
government, has taken the liberty to mention countries in
their Motion, which is a very wrong thing to do. Anyway,
I do not want to mention the names of the countries, I
will only say that one is a South and Central Asian
country and the other is an East Asian country. They are
the main producing countries of narcotics and the
interception rate is only 2 per cent of the total output.
This is the problem; this is the global problem.
Containerization has revolutionized international
trade. All of us know that. But, it also provides ideal
cover for traffickers. So many shipping containers pass
through the world’s ports everyday that only a fraction
can be inspected. That is a fact. I am telling you because
I have been the Minister in charge of the Port
Development and Shipping and we know that in order to
examine containers, we may have to have almost 100,000
customs officers in the ports, if we are to open every
container. Then, if we start opening every container, the
exporters are not going to be happy about it and the
buyers are also not going to be happy about it, because
there will be delays in the ports. So, we have to have a
balanced approach to inspection. There has to be definite
tip-offs based on which interceptions can be made. Ship
owners and even customs officers often just have to take
it on trust that what is inside the container is what it says
on the cargo documents. That is a fact. Most people who
are involved in the shipping business know this for a fact.
More than 420 million containers move around the
globe by sea every year, transporting 90 per cent of the
world’s cargo. Most carry licit goods, but some are being
used to smuggle drugs, weapons and even people. Now,
this particular consignment which was detected, the
largest consignment we detected - 36 kilos - is what is
mentioned in your Motion and this was one of the largest
detections. Nobody talks about the fact of detection. They
are only talking about this particular letter that has been
given. The sheer volume of this international maritime
container traffic, the sophisticated and often ingenious
concealment methods, along with the diverse routings
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adopted by illicit drug traffickers and other smugglers,
invariably makes successful interdiction totally difficult.
That is a fact and we must bear it in mind. Therefore, this
whole issue is on a premise that the Government has not
taken sufficient steps to contain drug trafficking. I have
given you figures relating to incarceration of drug
offences and the commitment to prison with regard to
drug offences.
Now, there are a variety of countries which have
introduced capital punishment. In our country, since 1976
we have not carried out capital punishment. This is a
matter that always comes up whenever issues relating to
drugs are spoken about. The last execution was carried
out in the year 1976. There have been cries occasionally
to resume executions. In view of this, the Government
decided to reinstate capital punishment in 2004, during
the UNP regime, for cases of rape, drug trafficking and
murder. In spite of this, due to significant opposition to
the move, executions were not carried out. No executions
have occurred since 1976, although death sentences were
handed down continuously by courts for offences of
murder and drug trafficking convictions. Sri Lanka
supports a global moratorium on executions and has
urged other States to do the same. At present, there are
450 inmates who are sentenced to death. At the moment,
a Committee appointed by me, headed by Justice G.W.
Edirisuriya, is there to consider and make
recommendations with regard to commuting the death
sentence to life imprisonment, because this has become a
serious issue for my Colleague, the Minister, Hon.
Chandrasiri Gajadeera. In fact, during the Budget Debate,
I heard him say that almost 65 per cent of the current
prisoners in our prisons are there because of drug
offences. Therefore, how dare you say that we are not
taking sufficient action to contain the drug menace?
Indeed, this is a spreading menace which we have to
contain. There are difficulties. But then, the law
enforcement agencies are at work and they are doing their
work. It is very improper and not a focussed Motion that
has been brought in this case.
There is this other issue of the United Nations Office
on Drugs and Crime. Two representatives of the UNODC
came recently and met me relating to a request which they
made. They wanted to explore the possibility of how Sri
Lanka could team up with the international community to
battle against maritime trafficking of narcotic drugs.
They made a suggestion. According to UNODC
officials, there is large scale smuggling of narcotics,
especially heroin using ships across the Indian Ocean.
This is happening. This is something that they have
properly monitored. When ships carrying narcotics in the
high seas are captured, the offenders cannot be punished
as there is no jurisdiction vested in any country to try
them. This is a problem they have, because if you fly a
particular flag of a country, you cannot simply enter the
ship into the high seas. This is a problem. You have to get
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the permission from the country in which it has been
registered. Therefore, captured narcotics are dumped in
the sea and the traffickers are allowed to go free. This is a
problem that the international community is facing,
particularly when it comes to the laws of the sea.
With regard to piracy, there is a model system in
operation, where offenders of piracy who are caught in
the Indian Ocean are taken to the Seychelles and
prosecuted, because there is a multilateral agreement
signed to have the Seychelles as a place where they can
try piracy. UNODC requested that Sri Lanka consider
setting up a mechanism to prosecute narcotic drug
traffickers caught in the high seas in Sri Lanka. We are
very seriously considering that, because we want to
cooperate with the international community and to even
allow them to use our courts of law to try drug offenders
who are caught in the high seas. That is the amount of
cooperation that we are prepared to extend in order to
eradicate this menace.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! ගරු නිෙයෝජ
ගන්නවා ඇති.

කථානායකතුමා මූලාසනය

අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
மாண் மிகு
ஜானக
பண்டார
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்
தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and
MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

කථා කරන්න, ගරු ඇමතිතුමනි.

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

That being the case, Hon. Deputy Speaker, I would
say that we are quite genuinely and sincerely working
towards eradicating this menace from the country. Of
course, there are certain other issues - law and order
issues - which we have to be very seriously looking at,
particularly religious extremism, issues pertaining to
intolerance, hate speech, hate crimes, which are now
beginning to take root and regarding which already the
Government appears to have got some action going, by
setting up a separate police unit, but I am not very
pleased with that arrangement. Today, I saw that the
President has appointed another committee to look into
this issue and advise. In that regard, I must salute our
Prime Minister. He, in his own electorate when he was
faced with such a problem, took to the streets. There is a
man who is standing up for these issues and it is such a
man that those in the Opposition, on a very frivolous and
a totally baseless allegation, are trying to demean.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා]

The Opposition has to learn. In fact, I told the Hon.
Yogarajan a while ago that this is an ingenuous attempt to
bring in this Motion at a time when the Opposition on the
other Motion pertaining to the Resolutions on the
Strategic Development Projects was able to, at least by
default, show that there is some displeasure regarding the
Government. You are going to lose all that tomorrow and
certainly the Sri Lanka Muslim Congress will be with the
Government and vote with the Government on this issue,
because this is a totally frivolous Motion.
Thank you.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

Narcotic Bureau එකට යන්න කියලා. දහහත්වන ආණ්ඩුකම
ව වස්ථා සංෙශෝධනය විනාශ කරලා, අතු ගාලා දාලා දහඅටවන
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා ෙම් රෙට්
අධිකරණෙය්,
ෙපොලීසිෙය්,
ෙර්ගුෙව්
හා
නීතිපති
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ස්වාධීනත්වය විනාශ කරලා අද ෙම් රට කුඩු
රාජ යක්, මත් දව ෙක්න්දස්ථානයක් බවට පත් කරලා
තිෙබන්ෙන් කවුරුවත් ෙනොෙවයි, ෙම් රජයයි.
ඇමතිතුමා ඒ එක්කම ඇහුවා, "ෙක්පීට ෙදොස් කියන්ෙන්
ඇයි?" කියලා. "නිකරුෙණ් ෙචෝදනා කරන්න එපා" කියලා
කිව්වා. මම ඔබතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් කාරණය කියන්න
කැමැතියි. 2009 මැයි 30වැනි දා "ද ටයිම්ස් ඔෆ් ඉන්දියා"
පත්තරෙය් ෙම් සම්බන්ධ විස්තරයක් තිබුණා. ඔබතුමාට ඕනෑ නම්
"ගූගල්" එකට ගිහිල්ලා බලන්න. "ද ටයිම්ස් ඔෆ් ඉන්දියා"
පත්තරෙය් ලිව්වා, article එකක්. එහි ෙම් විධියට සඳහන් ෙවනවා:
“It was predicted that the defeat of the Liberation Tigers of Tamil
Eelam (LTTE) and the death of its chief Velupillai Prabhakaran will
change the dynamics of drug trade in the subcontinent …..”

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Thank you very much, Hon. Minister.
[අ.භා. 5.21]

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

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු
නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි,
මම
වාසුෙද්ව
නානායක්කාර ඇමතිතුමාට ෙගොඩාක් ගරු කරනවා. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ ඒ ගරුත්වය
ෙපොඩ්ඩක් අඩු වුණාද කියන එකයි දැන් මට තිෙබන පශ්නය.
ඔබතුමා පිළිගත්තා, අද රෙට් පබල මත් දව පශ්නයක් තිෙබනවා
කියලා. නමුත් ආණ්ඩුවට එෙරහිව විශ්වාස භංගයක් ෙග්න්ෙන් ඇයි
කියා ඔබතුමා පශ්න කළා. ගරු ඇමතිතුමනි, රටක ජනතාව
ආණ්ඩුවක් ෙතෝරා පත් කරන්ෙන් ඒ ඒ පක්ෂවල තිෙබන පතිපත්ති
පකාශය දිහා බලලායි. විෙශේෂෙයන්ම ඒ පක්ෂය ෙහෝ පක්ෂ
ගණනාවක් එකතු ෙවලා -සන්ධාන ගත ෙවලා- ෙහෝ ජනාධිපති
ධුරයට, මහ මැතිවරණයට ඉල්ලන ෙකොට පතිපත්ති පකාශනයක්
තුළින් ජනතාවට ෙපොෙරොන්දු රාශියක් ෙදනවා. ඒ ෙපොෙරොන්දු මත
තමයි පජාතන්තවාදී රටක ජනතාව ආණ්ඩුව ෙතෝරා පත්
කරන්ෙන්. "මහින්ද චින්තන" පතිපත්ති පකාශනෙය්ත්, "මහින්ද
චින්තන - ඉදිරි දැක්ම" පතිපත්ති පකාශනෙය්ත් මත් දව
සම්බන්ධෙයන්
ෙමොකක්ද
කිව්ෙව්?
මහින්ද
රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා මත් දව උවදුර අවුරුදු තුනකින් ෙම් රටින් තුරන්
කරනවා, අතුගාලා දානවා කියලා "මහින්ද චින්තන" පතිපත්ති
පකාශනෙයන් 2005 දී කිව්වා. 2010 දී "මහින්ද චින්තන - ඉදිරි
දැක්ම" පතිපත්ති පකාශනෙය්ත් ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙපොෙරොන්දු
දීලා තිෙබනවා. එෙහම ෙපොෙරොන්දු දීලා තිෙබද්දීත් ෙම් රෙට්
අගමැති කාර්යාලෙය් අගමැතිතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික ෙල්කම් විසින්
ෙහෙරොයින් කන්ෙට්නරයක් නිදහස් කරන්න අත්සනක් තබලා
ලියුමක් යැව්වා කියන්ෙන් ඒක මුළු ෙලෝකයම විශ්මයට පත් කරපු
කරුණක්; අපව විශ්මයට පත් කරපු කරුණක්.
ජනාධිපතිතුමා ෙම් ළඟදී කියලා තිෙයනවා, පාට, තත්ත්වය
ෙමොකක් වුණත් ෙම් මත් දව ජාවාරමට අහු ෙවන ෙකෙනක් අපි
ඉතිරි කරන්ෙන් නැහැ, නිසි දඬුවම් ලබා ෙදනවා කියලා. එෙහම
නම් ෙම් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු අගමැතිතුමාටත් දඬුවමක් ලබා
ෙදන්න ඕනෑ. අගමැතිතුමාට කියන්න බැහැ, "මම දන්ෙන් නැහැ,
මෙග් කාර්යාලයට දවසකට සියයක්, ෙදසීයක් එනවා එක එක
ඒවා ඉල්ලලා" කියලා. මම වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමාට
කියන්ෙන් ආණ්ඩුවට එෙරහිව විශ්වාස භංගයක් ෙගන්න ෙහේතුව
ෙම්කයි කියන එකයි. ඒ එක්කම ඇමතිතුමා කිව්වා, අපට
පශ්නයක් තිෙබනවා නම් ෙපොලිස්පතිතුමා ගාවට යන්න, Police

It has changed the dynamics of the drug trade.
එල්ටීටීඊ එෙක් ෙක්පී එදා එළිෙය් ඉඳෙගන කරපු drug trade
එක - ඒ ජාවාරම- අද ෙම් රට ඇතුෙළේයි සිදු ෙවන්ෙන්, ගරු
ඇමතිතුමනි. ෙම් ෙද් රට ඇතුෙළේ සිදු ෙවන ෙකොට ඔබතුමා අෙපන්
අහනවා, ෙම් ආණ්ඩුවට එෙරහිව විශ්වාස භංගයක් ෙග්න්ෙන් ඇයි
කියලා. විෙශේෂෙයන්ම ඉන්දියාෙව් Madrasවල තිෙබන the
Central Bureau of Investigation Special Investigation Team
එක ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ඔබතුමාට ඕනෑනම් ඒ Report එක
කියවලා බලන්න. It states, I quote:
“….investigations conducted so far have disclosed that Kumaran
Padmanabha has been the chief procurer of arms and ammunition,
telecommunication
equipment, explosives and electronic
equipment for the LTTE. He has also been instrumental in funding
purchases of these materials through gold and drug smuggling.”

ෙම් ඉන්දියාෙව් Madrasවල තිෙබන Central Bureau of
Investigation Special Investigation Team එෙක් Report එක.
ෙම් රෙට් අහිංසක අෙප් රණ විරුෙවෝ, ජනතාව අමු අමුෙව්
මරන්න, ඉන්දියාෙව් ශී ලංකාෙව් රාජ නායකයන් මරන්න ෙම්
arms and ammunition ගත්ෙත් gold and drug
smugglingවලින්. ඒ එක්කම එහි ෙමෙහම කියනවා:
“KP’s area of operation is in the international market, mainly the
Far East i.e.; Hong Kong, Singapore, Thailand, Malaysia and
Burma; Europe, France, Switzerland, Belgium, Greece and UK;
America - Panama and the Caribbean - St. Vincent. In fact the wing
of the LTTE which arranges funds and supplies has been named as
the "KP Department".”

ෙලෝකෙය් තිබුණු දරුණුම තස්තවාදී කණ්ඩායම අවි
ආයුධවලින් හා අෙනකුත් ආම්පන්නවලින් ශක්තිමත් කරන්න
කටයුතු කරපු “KP Department" එෙක් පධානියා ෙවලා හිටපු
ෙක්පී අද ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්, ඇමතිතුමනි? මෙග් දිස්තික්කෙය්
ෙකොස්ගම රණ විරු ගම්මානෙය් රණ විරුවන්ට ෙමවර අවුරුදු
උත්සවය සඳහා තමන්ෙග් දරුවන්ට අඳින්න වස්තයක් අරෙගන
ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැතිෙකොට, කෑම ෙම්සයට කැවුම් ෙගඩියක්
තියන්න පුළුවන්කමක් නැතිෙකොට, ෙක්පී ආණ්ඩුෙව් ආරක්ෂාව
එක්ක අද සුර සැප විඳිනවා. ෙම්ක තමයි යථාර්ථය. ඉතින් ෙක්පීට
එෙරහිව කථා කරන්ෙන් නැතිව, කාට එෙරහිවද කථා කරන්නට
ඕනෑ? මම අහන්ෙන්, "ෙක්පීව තියාෙගන ඉන්ෙන් ඇයි?"
කියලායි.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙලෝකෙය් drug cartel එක
ගත්ෙතොත් එය ෙඩොලර් බිලියන 80කට වැඩි ආදායමක් ලබා ෙදන
ෙදයක්. ඔය ෙඩොලර් බිලියන 80න් ෙඩොලර් බිලියන එකක්
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ලංකාවට ලැෙබනවා කියන එක වාර්තාගත ෙවලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම අද ලංකාව ගැන කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?

“Sri Lanka has become the transshipment hub for
illegal drug enroute to Europe from Pakistan and
Afghanistan. BIA - The Bandaranaike International
Airport - is a big transit hub for global drug syndicators”.
ෙම්ක තමයි අද අපට ලැබිලා තිෙබන විරුදාවලිය. ෙම්ක තමයි
යථාර්ථය. ෙම්කට එෙරහිව අප කර තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද
අධිකරණ ඇමතිතුමා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් වනෙකොට සිර
ෙගවල්වල සිටින රැඳවුම්කරුවන්ෙගන් සියයට 78ක්ම මත් දව
සම්බන්ධෙයන් අත් අඩංගුවට ගත් අයයි. 2011 ජනවාරි මාසෙය්
සිට 2012 ෙදසැම්බර් මාසය දක්වා විෙශේෂෙයන්ම Police Narcotic
Bureau එෙකන් අත් අඩංගුවට ෙගන තිෙබනවා, 1,48,000ක්. ෙම්
අල්ලාෙගන තිෙබන්ෙන් ව ාපාර කරන ෙලොකු ෙලොකු මිනිසුන්
ෙනොෙවයි. ෙම් අල්ලාෙගන තිෙබන්ෙන් කුඩු පාවිච්චි කරන
වතුවල සිටින අහිංසක ජනතාව. ෙම් කුඩු ෙගනාෙව් කවුද? කුඩු
වපුරන්ෙන් කවුද? ෙම් සමාජය විනාශ කරන්ෙන් කවුද? අෙප්
අහිංසක කාන්තාවන් තමන්ෙග් දරුවන්ට තුන් ෙව්ෙලන් එක
ෙව්ලක්වත් කන්න දීගන්න බැරිව, දරුවන් ඇඬූ කඳුෙලන් නින්දට
යනවා බලාෙගන ඉන්න බැරිව මැද ෙපරදිග දුවනවා, ෙසොච්චමක්
හම්බ කරෙගන ෙම් රෙට් ජනතාවත්, තමුන්නාන්ෙසේලාවත් ජීවත්
කරවන්න. ඒ ගිහින් එනෙකොට ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්?
ෙම් විෂ මත් දව නිසා අමානුෂික ෙලස හැසිෙරන, තමන්ෙග්
දුවා දරුවන් හඳුනන්ෙන් නැති, අම්මා කවුද කියලා හඳුනන්ෙන්
නැති, භාර්යාව, නැගනිය කවුද කියලා හඳුනන්ෙන් නැති
සමාජයක් අද බිහි ෙවලා තිෙබනවා. දිනකට කාන්තාවන් හය
ෙදෙනක් ලිංගික අපචාරවලට ලක් ෙවනවා. ඒ හය ෙදනාෙගන්
හතර ෙදෙනක් අවුරුදු දහසයට අඩු ගැහැණු දරුවන්. [බාධා
කිරීමක්] ඔබතුමාට අනුර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් කථාව
ෙවලාෙව්දී ඔය කාරණය කියන්න තිබුණා. කරුණාකර මෙග්
කථාවට බාධා කරන්න එපා.
මා පැහැදිලිවම කියන්න කැමැතියි, ෙම් වත්මන් රජයට එෙරහි
විශ්වාස භංගයක් ෙගෙනන්න තිබුෙණ් මීට ෙගොඩාක් ඉස්සර ෙවලා
කියලා. සාරධර්මවලින් පිරුණු, ආගම දහමට සහ ආචාර ධර්ම
පද්ධතින්වලට ගරු කරන විනයානුකූල සමාජයක් බිහි කිරීමට ෙම්
රජය අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි යථාර්ථය. අද රුපියල්
1500ටත් මිනී මරන තත්ත්වයක් අපි දකිනවා. දරුවන්ව දූෂණය
කිරීම, ව ාභිචාරය වැනි ෙද්වල් අපි දිනපතාම පුවත් පත්වලින්
කියවනවා. කන්ෙට්නර් ගණන් ෙහෙරොයින් ෙමරටට ෙගන්වනවා.
ෙම් සභා ගර්භෙය්ම සිටින මාතෙල් දිස්තික්කෙය් නිෙයෝජ
අමාත වරෙයක් - [බාධා කිරීමක්] ෙම් ගැන කිව්වා ෙන්. ආණ්ඩු
පක්ෂෙය් මැති ඇමතිවරුන් සහ පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරුන් අතෙර්
ෙලොකු සටනක් ඇති වුණා ෙන්. පළාත් සභා මැතිවරණෙය් දී ඡන්ද
දායකයින්ට කුඩු ෙබදුවා කිව්වා. අද ෙම් කුඩු වපුරන්ෙන්
ආණ්ඩුවද? ෙම්කයි අපට තිෙබන පශ්නය. [බාධා කිරීමක්] ෙබදලා
තිෙබනවා. එෙහම කිව්ෙව් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් [බාධා කිරීමක්] මාතෙල්, මාතෙල්.
ෙම් රෙට් සංවර්ධනයට විශාල ෙමෙහවරක් කරන
කාන්තාවන්ෙග් ගරුත්වය රකින්න, ඔවුන් ආරක්ෂා කරන්න,
ඔවුන්ට එෙරහිව ඇති ෙවනස් ෙකොට සැලකීෙම් නීති සංෙශෝධනය
කරන්න ෙම් රජය අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. සෑම විනාඩි 90කටම
ස්තී දූෂණයක් සිදු වනවා. රෙට් අනාගතය භාර ගැනීමට සිටින
දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට ෙම් රජය අසමත් ෙවලා
තිෙබනවා. දිනකට දරුවන් හතර ෙදෙනක් දූෂණයට ලක්
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් වසරකට පාසල් හැර යන දරුවන්
සංඛ ාව ශීඝෙයන් වැඩි වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ළමා
ශමිකයන් පමාණය දිෙනන් දින වැඩි වනවා. ෙම් රෙට් දරුවන්
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පාසල්වලට යවලා දරුවන් අධ ාපනය අතින් ශක්තිමත් කරන්න
ආණ්ඩුව අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම උසස්
අධ ාපනය ගැන කථා කරනෙකොට අද උෙද් අහපු පශ්නයකට දුන්
පිළිතුරු අනුව ඉතාමත්ම පැහැදිලිව ෙපනුණා, ෙම් ආණ්ඩුව
ෙකොච්චර අසාර්ථකද කියන එක. රෙට් දරුවන්ෙග් අධ ාපනය
ෙගෝලීය අභිෙයෝගවලට මුහුණ දිය හැකි පරිදි සකස් කරන්නට -

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (මහාමාර්ග, වරාය හා
නාවික අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன - ெந ஞ்சாைலகள்,
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சர்)

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

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

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා. What is your point of
Order?

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana

ගරු මන්තීතුමිය කිව්වා, දවසකට දරුවන් හතර ෙදෙනකු
දූෂණය වනවා කියලා. ඔබතුමිය ෙමොන පදනමක් මතද ෙමය
කියන්ෙන් කියලා -

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ඔබතුමා
ළමා
සංවර්ධන
හා
කාන්තා
කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ෙම් ගැන අහන්න. ෙම්වා එතුමාෙග්
අමාත ාංශෙයන් ලබා ගත් දත්ත. එතුමාෙගන් අහන්න ෙකෝ.
[බාධා කිරීමක්] මම ෙම් කරන්ෙන් මෙග් කථාව. මෙග් කථාව
කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ඔබතුමා ඇමතිතුමාෙගන් අහගන්න. රෙට්
දරුවන්ෙග් අධ ාපනය, ෙගෝලීය අභිෙයෝගවලට මුහුණ දිය හැකි
පරිදි සකසන්න ෙම් රජය අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙම් රෙට්
ෙදමව්පියන්ට පාසලක පළමු ෙශේණියට දරුෙවක් ඇතුළු කර
ගන්න බැහැ. මානව පාග්ධනයට ආෙයෝජනය කිරීමට අද ෙම්
රජය අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගිය අවුරුද්ෙද් නීති විද ාල
පෙව්ශ විභාගයට අයදුම්කරුවන් 10,000ක් ඉදිරිපත් වුණා.
අන්තිෙම්දී ගත්ෙත් 177 ෙදනායි. දරුවන් 10,000ක් විභාගයට
ලියා 177ක් පමණක් ගත්ෙත් ඇයි කියා ඇමතිතුමාෙගන් ඇහුවාම
-[බාධා කිරීම්]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

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

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

What is your point of Order?
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි,
කරන්න ඉඩ ලබා ෙදන්න.

ගරු මන්තීතුමියට කථා

පාර්ලිෙම්න්තුව
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නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order.
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

මම ඇමතිතුමාෙගන් ඒ ගැන ඇහුවාම අද ඇමතිතුමා පිළිතුරු
ෙදමින් කිව්ෙව්, පන්ති කාමරවල ඉඩ නැහැ කියායි. ගරු උසස්
අධ ාපන ඇමතිතුමනි, අධිකරණ ඇමතිතුමා කිව්වා, නීති
විද ාලෙය් පන්ති කාමරවල හිඟයක් තිෙබන නිසා 10,000ක් නීති
විද ාල පෙව්ශ විභාගයට ඉදිරිපත් වුණත් 177ක් පෙව්ශ කර
ගන්න විතරයි ඉඩ පහසුකම් තිෙබන්ෙන් කියා. ෙමොකක්ද ෙම්?
අධ ාපන අංශෙයනුත් අෙප් දරුවන්ට අවශ කරන ෙදය ෙදන්න
අද ෙම් රජය අසමත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒක තමයි සත ය.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

නීති විද ාලය රජෙය් ෙනොෙවයි.
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වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දී ජනාධිපතිතුමා කිව්වා,
ඒ පමාණය සියයට 35කින් වැඩි කරන්න මුදල් ෙවන් කළාය
කියා. නමුත් අද වනෙකොට ඒ පමාණය සියයට 18 දක්වා අඩු
ෙවලා. Sixty per cent of the countries in the Southern
Hemisphere will have a severe water shortage [Interruption.] I am talking about the predicted situation in
the year 2025. Out of all those countries, we are the only
country which would have water as a treasure. But, what do
we do? අද අෙප් මැති ඇමතිවරු තිෙබන කැලෑ ටිකත් කපලා,
ෙගවල් හදනවා, ෙහෝටල් හදනවා. ඒක තමයි කරන්ෙන්. ඒ අය
ෙකොන්කිට් කැලෑ නිර්මාණය කරනවා. රටවලින් සියයට 80කම
physical water shortage එකක් තිෙබනවා. ෙම් රට ෙම්
තත්ත්වයට පත් කරන්න තරම් -

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමිය, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. දැන් ඔබතුමියෙග් කථාව
අවසන් කරන්න.

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

මම ඒක ඇහුෙව් අධිකරණ ඇමතිතුමාෙගන්.
ෙසෞඛ
සම්පන්න සමාජයක් බිහි කිරීමට අවශ
කරන ජාතික ඖෂධ
පතිපත්තියක් ඇති කිරීම සම්බන්ධෙයන් හා මන්ද ෙපෝෂණය,
ක්ෂය වීම, කුරු වීම සහ අඩු බර දරු උපත් දිෙනන් දින වැඩි
වනෙකොට ඒ පමාණය අවම කර ගැනීම සම්බන්ධෙයන් කටයුතු
කිරීමට ෙම් රජය අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා.
මා නිෙයෝජනය කරන ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් යාර සීෙයන්
සීයට අද කුඩු පැකට් එකක් රුපියල් 60කට ගන්න පුළුවන්. නමුත්
කිරි පැකට් එකක් ගන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් නැහැ. කිරි
ඇත්ෙත්ත් නැහැ. මිනිස්සුන්ට කිරි ගන්න වත්කමකුත් නැහැ. ඒක
තමයි යථාර්ථය. ඉතින් ෙම් ආණ්ඩුවට එෙරහිව විශ්වාස භංගයක්
ෙගනා යුතුද, නැද්ද කියා අපි අහනවා. අද ෙම් රෙට් ජීවන වියදම
අඩු කරන්න ෙම් රජයට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]
තුන් ෙව්ලක් තියා එක ෙව්ලක්වත් දී ගන්න බැහැ.
රාජ ෙසේවකයන්ට ජීවන වියදමට සරිලන වැටුපක් ලබා
ෙදන්නට ෙම් රජය අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. අද වනෙකොට
ගෘහයක අවම මාසික වියදම රුපියල් 46,000ක් ෙවලා තිෙබනවා.
මා
නිෙයෝජනය
කරන ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය්
රුපියල්
46,000කට අඩුෙවන් මාසික වැටුපක් ගන්නා පවුල් පතිශතය
සියයට 53යි. ඒ කියන්ෙන් සියයට 53කට තමන්ෙග් අවම මාසික
වියදමවත් උපයා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ෙම්
ආණ්ඩුව එෙහම පිටින්ම failed; you have failed in delivering
all these. ඒක තමයි ඇත්ත.
ෙද්ශීය ෙගොවියා ආරක්ෂා කරන්න කෘෂිකර්මාන්තය පණ
ෙමන් සුරකින ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නඟන්නට ෙම් රජය අසමත්
ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙගොවි මහත්වරු වස ෙබොනවා.
අද ෙම් රෙට් පරිසරය සුරකින්න ෙම් රජය අසමත් ෙවලා
තිෙබනවා. අද ෙම් රෙට් අභය භූමි ටික, වනාන්තර ටික සහ වන
රක්ෂිත ස්ථාන, රෙට් අලි පැටව් ටික ආරක්ෂා කර ගන්න ෙම්
රජය අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. පරිසරය ගැන කථා කරන ෙම්
අවස්ථාෙව්දී තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොඳින් මතක තියා ගන්න, අද
අෙප් forest cover එක ෙම් වනෙකොට සියයට 18 දක්වා බැහැලා
තිෙබන බව. ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි, එදා 2012 අය

මට තව විනාඩියක් ෙදන්න ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙමතුමන්ලා මෙග් කථාවට
බාධා කළා.
අද ෙම් රෙට් නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කරන්න ෙම් රජය
අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. නාස්තිය හා දුෂණය මුලිනුපුටා දැමීමට
ෙම් රජය අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. දූෂිත රාජ යන් රටවල් 177ක්
අතරින්
91 වන ස්ථානෙය් ඉන්නා දූෂිත රට හැටියට
ජාත න්තරය අද අෙප් රට නම් කරලා තිෙබනවා. රෙට් මානව
ගරුත්වය ඇති කිරීමට, ආගමික සහ වාර්ගික සහජීවනය ඇති
කිරීමට ෙම් රජය අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. විෙද්ශ ආෙයෝජනය
ආරක්ෂා කර ගැනීමට සහ ෙද්ශීය කර්මාන්ත ආකර්ෂණීය ෙලස
නගා සිටුවීමට අවශ පසු බිමක් නිර්මාණය කිරීමට ෙම් රජය
අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. විෙද්ශ රටවල් සමඟ අත්සන් තබන ලද
අන්තර් ජාතික පඥප්ති, සම්මුතීන්වල නියමයන් ආරක්ෂා කිරීමට
අද ෙම් රජය අසමත් ෙවලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම රාජ ණය බරතාව අඩු කිරීමට අද ෙම් රජය
අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. අද ඒක පුද්ගල ණයබරතාව රුපියල්
ලක්ෂ තුන හමාරකටත් වැඩිය ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. ෙම්වා
තමයි ෙම් රජෙය් තිෙබන දුර්වලතාවන්.
විෙද්ශ ණය ලබා
ගැනීෙම්දී විනිවිදභාවෙයන් යුතුව පවත්වාෙගන යාමටත් ජනතා
අවශ තාවයට මුල් තැන සපයන ව ාපෘති ආරම්භ කිරීමටත් රජය
අසමත් වී තිෙබනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Thank you, Hon. Member. The next speaker is the
Hon. Risad Badhiutheen.
[பி.ப. 5.37]

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)
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, அரசின்மீதான
இந்த நம்பிக்ைகயில்லாப் பிேரரைணயான ஐக்கிய ேதசியக்
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கட்சியினரால் பிைழயான ேநரத்திேல, ைறயற்ற விதத்திேல
ெகாண் வரப்பட்
க்கின்ற
என நான் க
கின்ேறன்.
என் ைடய கட்சியான அகில இலங்ைக மக்கள் காங்கிரஸ்
இைத
ற்றாக எதிர்க்கின்ற . அத்ேதா
இதற்ெகதிராக
வாக்களிப்பதற்கும்
நாங்கள்
தயாராக
இ க்கின்ேறாெமன்பைத ம் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
எனக்கு
ன்னர் ேபசிய ெகளரவ உ ப்பினர், இந்த
நாட் ேல விவசாயிகள் பாதிக்கப்ப வதாக ம் கா கைள
அழித்
அைமச்சர்கள் மக்கைளக் கு ேயற் வதாக ம்
பல்ேவ
குற்றச்சாட் க்கைளச்
சுமத்தினார்.
அந்த
உ ப்பின க்கு
நான்
ஒ
விடயத்ைதச்
ெசால்ல
வி ம் கின்ேறன். ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியின் ஆட்சிக்
காலத்திேலதான் 1990ஆம் ஆண் ஓாிலட்சம் ஸ் ம்கைள
இரண்
மணித்தியால அவகாசத்திேல வி தைலப்
கள்
வடக்கி
ந்
ெவளிேயற்றினார்கள்.
அவ்வா
ெவளிேயற்றப்பட்
20 வ டங்க க்குப் பிறகு ஜனாதிபதி
மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் இந்த நாட் ேல சமாதானத்ைத
ஏற்ப த்தித் தந்தி க்கிறார். குறிப்பாக இந்த 20 வ ட
காலத்திற்குள்
20,000
கள்
அழிக்கப்பட்டன;
79
பள்ளிவாசல்கள்
உைடக்கப்பட்டன;
60
பாடசாைலகள்
ற்றாக அழிக்கப்பட்டன. அவர்கள் வாழ்ந்த பிரேதசம்
இன் ம் காடாகக் காட்சி த கின்ற . மீண் ம் அந்த மக்கள்
ெசாந்த மண் க்குச் ெசன் அந்தப் பிரேதசத்ைதத் ப்பர
ெசய்வைதப் பார்த் ச் சகிக்க
யாமல் ஐக்கிய ேதசியக்
கட்சியின் ெந ங்கிய ஆங்கில ஊடகெமான் இந்த ஸ் ம்
ச கத்தின் மீள்கு ேயற்றத்திற்கு எதிராகத் திட்டமிட்
வதந்திையப் பரப்பிக்ெகாண்
க்கின்ற . எங்ேகேயா உள்ள
காட்சிைய இவர்கேளா சம்பந்தப்ப த்தி, 'ெபா பல ேசனா'
ேபான்றவர்கைளத்
ண் , அவர்க க்கு அந்த ஊடகத்திேல
இடம்ெகா த்
இந்த
மக்க ைடய
கு ேயற்றத்ைதத்
த ப்பதற்கான
சதிைய
அவர்கள்
ெசய் ெகாண்
க்கின்றார்கள். அவ்வா
ஐக்கிய ேதசியக்
கட்சி
அரசாங்கத்திேல
களால்
விரட்டப்பட்ட
ஸ் ம்கைள மீண் ம் கு ேயற் கின்ற பணிைய ஜனாதிபதி
மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்க ைடய அரசாங்கம் இன்
ெசய் ெகாண்
க்கிற
என்பைத இந்த அரசாங்கத்தின்
அைமச்சர் என்ற வைகயில் மிக ம் சந்ேதாசத்ேதா ம்
நன்றி ணர்ேவா ம்
நான்
ெதாிவித் க்ெகாள்ள
வி ம் கின்ேறன்.
அ மாத்திரமல்லாமல்,
விவசாயிக க்காக
இந்த
அரசாங்கம்
ெசய்தி க்கின்ற
சாதைனகைள ம்
அந்த
உ ப்பின க்கு நான் ெசால் ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.
குறிப்பாக இ ங்ைக ம் அாிசிைய ம் உ ந்ைத ம் நாங்கள்
இறக்குமதி
ெசய்ேதாம்.
த்தத்தினால்
பாதிக்கப்பட்
மீட்கப்பட்ட வழக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்களிேல 'திவிெநகும'
ேவைலத்திட்டத்தின் உதவிேயா
விவசாயம் ெசய்வதன்
காரணமாக இ ங்கு, அாிசி, உ ந்
ேபான்ற பல
ெபா ட்களின் இறக்குமதி இன்
நி த்தப்பட்
க்கின்ற .
இ
இந்த
நாட் ன்
ெபா ளாதாரத்திற்கு
பாாிய
பிரேயாசனத்ைத
ஏற்ப த்தியி க்கிற .
அேதேபால,
எங்க ைடய
விவசாய
உற்பத்திப்
ெபா ட்களின்
ஏற் மதியான , கடந்த 3 மாத காலத் க்குள் 30
தமாக
அதிகாித்தி க்கின்ற . இன் திவிெநகும திட்டத்தி டாக 10
இலட்சத் க்கும்
ேமற்பட்ட
கு ம்பங்கள்
பயனைடந்தி க்கின்றன. விவசாயத் ைறயி ம் ைகத்ெதாழில்
ைறயி ம் அந்தக் கு ம்பங்கள் சிறந் விளங்கி நிம்மதியாக
வாழ்வதற்கான
ஏற்பா கைள
இந்த
அரசாங்கம்
ெசய்தி க்கின்ற .

அ

ெபண்கைள
ப் கின்ற

ெவளிநாட்
பணியான
இந்த

ேவைலவாய்ப் க்கு
அரசாங்கத்தினால்
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ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒன்றல்ல. அ
ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி
அரசாங்கத்தில்தான் ஆரம்பித்
ைவக்கப்பட்டெதன்பைத ம்
அந்தப் ெபண் உ ப்பின க்கு நான் ெசால் ைவக்க
வி ம் கின்ேறன்.
ெபண்கள்
ெவளிநாட்
ேவைலவாய்ப் க்ெகனச்
ெசல்வைத
நி த் வதற்கான
அல்ல
குைறப்பதற்கான பல நடவ க்ைககைள இந்த
அரசாங்கம் எ த்
வ கிற . அந்த வைகயில் சி
ைகத்ெதாழில் ைற
மற் ம்
விவசாயத் ைறகளி டாக
நாட் ன்
ெபா ளாதாரத்ைத
ேமம்ப த்தி,
அவர்கள்
ெவளிநாட்
ேவைலக்காகச்
ெசல்வைதத்
த க்கும்
ெசயற்பாட்ைட
இன்
ெவளிநாட்
ேவைலவாய்ப்
ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர்
லான்
ெபேரரா
அவர்கள் ன்ென த் வ கின்றார்;
அரசாங்கத் க்கு எதிராகக் ெகாண் வரப்பட்
க்கின்ற
இந்த
நம்பிக்ைகயில்லாப்
பிேரரைணைய
சி பிள்ைளத்தனமான, ஓர் ஒ ங்கற்ற விடயமாகேவ நான்
பார்க்கின்ேறன்.
இன்
ேமற்கத்ேதய
நா களில்
திடீர்திடீெரனக் ெகாைலகள், ெகாள்ைளச் சம்பவங்கள்
நைடெப வைத ம் பாடசாைலக க்குள் ெசன்
பலைரச்
சுட் க்ெகால் ம்
சம்பவங்கைள ம்
நாங்கள்
அறியக்கூ யதாக
இ க்கிற .
இவ்வாறான
நடவ க்ைகக க்குப் பின்னால் ேபாைதப்ெபா ள் பாவைன
இ க்கின்ற . அதற்காக அந்த நாட்
ள்ள எதிர்க்கட்சிகள்
அரசுக்கு
எதிராக
நம்பிக்ைகயில்லாப்
பிேரரைணையக்
ெகாண்
வ வதில்ைல.
இப்பிேரரைணயில்
ன்
நா களின் ெபயர்கள் குறிப்பிட் ச் ெசால்லப்பட்
க்கின்றன.
இந்த நா கள் இலங்ைகக்கு எல்லாவிதத்தி ம் உதவிகைளச்
ெசய்கின்ற நா களாகும். இன் ேமற்கத்ேதய நா கள் எம
நாட் ன்மீ
ெபாறாைமெகாண் ,
30
வ ட
கால
த்தத்திற்குப் பிறகு ெபற்ற சமாதானத்ைதச் சீர்குைலத் ,
அத டாக
இந்த
நாட் ன்
ெபா ளாதாரத்ைத
மீண் ெமா
ைற அழிப்பதற்கு சதித் திட்டம் தீட்
வ கின்றன. அேதேநரத்தில் இந்த ன் நா க ம் இச்சதித்
திட்டத் க்கு எதிராக ம் எம நாட் க்கு ஆதரவாக ம் குரல்
ெகா த்
வ கின்றன. குறிப்பாக, பாகிஸ்தான் ேபான்ற
நா கள் ெஜனீவா மாநாட் ல் இலங்ைகக்கு ஆதரவாக
வாக்களித்தன. இவ்வாறான பங்களிப்பிைன மாத்திரமல்லா ,
த்த காலத்தி ம் அதற்குப் பிறகும் எங்கேளா
மிக ம்
ெந க்கமான
ைறயில் நடந் ெகாண் , எத்தைனேயா
ஆக்க ர்வமான
நல்ல
பணிகைளச்
ெசய்தி க்கின்றன.
இவற்ைறெயல்லாம்
மைறத்
இந்தியா,
பாகிஸ்தான்,
ஆப்கானிஸ்தான் ேபான்ற நா கேளா
எம
நாட்ைட
ேமாதவிட் ,
நாட்ைட
அழி ப்
பாைதக்குள்
ெகாண் ெசல்வதற்கு - அந்நா கைள எம
நாட் ன்
எதிாிகளாக
மாற் வதற்கு
ேமற்கத்ேதய
நா கள்
ேமற்ெகாள்கின்ற சதியாகேவ நான் இதைனப் பார்க்கின்ேறன்.
இவ்வா
சி பிள்ைளத்தனமான
ைறயில் நா க ைடய
ெபயர்கைளக் குறிப்பிட் ,
ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியினர்
இவ்வாறானெதா பிேரரைணையக் ெகாண் வந்தைமைய,
எம
நாட் க்கு எதிரான ஒ
ெசயற்பாடாகேவ நான்
பார்க்கின்ேறன்.
எங்க ைடய
நாட் ேல
இ க்கின்ற
லனாய் ப்
பிாிவினர் - ேபாைதப்ெபா ள் த ப் ப் பிாிவினர் திறைமயாகச் ெசயற்ப கின்றைமயால் இவற்ைறெயல்லாம்
கட் ப்ப த்தக்கூ யதாக
இ க்கின்ற .
இன்
இவற்ைறெயல்லாம்
கட் ப்ப த்தி,
அவற்றில்
ஈ ப பவர்க க்கு
உாிய
தண்டைனகைளக்
ெகா ப்பதனால்தான் ஊடகங்கள் அவற்ைறச் ெசய்திகளாக
ெவளியி கின்றன.
ஊடகங்கள்
இவ்வா
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ெவளியி வதனால்தான் அ குறித்
இவ்வள
ெபாிதாகப்
ேபசப்ப கின்ற . அரசாங்கத்தின்
லனாய் த் ைறயினர்
ன்னைரவிட
அதிகமாக,
ஆழமாகச்
ெசயற்பட்
அவற்ைறெயல்லாம்
அ க்க
கண் பி ப்பததனால்தான்
இன்
இந்த விடயம் பத்திாிைககளி டாக ெவளிவந்
ெகாண்
க்கின்ற .
எனேவ,
திறைமயான
ைறயில்
ெசயற்ப கின்ற இந்த அதிகாாிகளின் நடவ க்ைககைள
நீங்கள் பிைழயாகப் பார்க்கக்கூடா . இவ்வள ெதாைகயான
ேபாைதப்ெபா ட்கைளக்
கண் பி த்
சம்பந்தப்பட்டவர்க க்கு எல்லாம் தண்டைன ெகா க்கின்ற
அவர்களின் நடவ க்ைகைய நீங்கள் பாராட் பவர்களாக
இ க்க ேவண் ம்.
அ மாத்திரமல்லாமல் பிரதம அைமச்சர் அவர்க ைடய
ெபய க்குக் களங்கம் ஏற்ப த் கின்ற ெசயைலேய நீங்கள்
ெசய்கின்றீர்கள். அவர் ஒ
த்த அரசியல்வாதி; இந்த
நாட் ேல
இ க்கின்ற
த்த
அரசியல்வாதிக ள்
க்கியமானவர்; கள்ளம் கபடமில்லாதவர்; வஞ்சகமில்லாதவர்;
இனங்க க்கிைடயிேல ஒற் ைம வளர ேவண் ம் என்
க்கின்ற ஒ
நல்ல மனிதர். "இ
நம
நா ; இந்த
நாட் ேல இனவாதம் ேவண்டாம், மதவாதம் ேவண்டாம்"
என்
கம்பைளயிேல அவர் ேபசியைத ம் பாைதயிேல
இறங்கி ஆர்ப்பாட்டம் ெசய்தைத ம் நாங்கள் அண்ைமயிேல
கண்ேடாம். அவ்வாறான ஒ பிரதம அைமச்சாின் ெபய க்ேக
களங்கத்ைத
உ வாக்கி,
இந்த
நாட் க்கு அபகீர்த்தி
ஏற்ப த் கின்ற ஒ
ெசயற்பாட்ைடேய நான் இந்தப்
பிேரரைணயி டாகப் பார்க்கின்ேறன். நாங்கள் எல்ேலா ம்
அரசியல்வாதிகளாக
இ க்கின்ேறாம். எங்களிடத்திேல
யாராவ ஒ வர் வந்
குறித்த ஒ விடயம் சம்பந்தமாக ஒ
க தம் தா ங்கள் என்
ேகட்கின்றெபா
நாங்கள் அ
பற்றித் ேத ஆராய்ந் அந்தக் க தத்ைத வழங்குவதில்ைல.
அந்தக் க தத்ைத வழங்கிேனாம் என்பதற்காக குறித்த
அதிகாாிகள் கண்ைண
க்ெகாண் ெசயற்ப வ மில்ைல.
அவ்வாறான ஒ
க தம் வழங்கினா ம் சம்பந்தப்பட்ட
அதிகாாிகளின் திறைமயான ெசயற்பாட் னால்தான் அந்த
விடயம்
கண் பி க்கப்பட் ள்ள .
எனேவ,
நீங்கள்
அரசியல்வாதிகளாக இ ந் ெகாண் பிரதம அைமச்சாின்மீ
இவ்வா
அபாண்ட ம்
குற்ற ம்
சுமத் வ
நியாயமானதல்ல.
இந்த அரசாங்கம் பதவிக்கு வந்ததன் பிறகுதான் நாங்கள்
இந்த நாட் ேல நிம்மதியாக, சந்ேதாசமாக, அச்சமில்லாமல்
வாழ்ந்
ெகாண்
க்கின்ேறாம்.
இன்
வடக்கி ம்
கிழக்கி ம் ெதற்கி ம் ஒேர நிர்வாகத்தின்கீழ் எல்லா
விடயங்க ம்
இடம்ெப கின்றன;
ெபா ளாதார
ேமம்பாட் க்கான
பல
வைகயான
திட்டங்கள்
ன்ென க்கப்ப கின்றன.
ஏற் மதி
அதிகாித் க்
ெகாண்
க்கின்ற ;
தலீ கள்
அதிகாித் க்
ெகாண்
க்கின்றன; விவசாயத் ைறயிேல நாங்கள் பாாிய
உயர்ச்சிையக்
காண்கின்ேறாம்.
அேதேநரம்
இன்
எங்க ைடய
ஜனாதிபதி
அவர்களின்
தைலைமயிேல,
அைமச்சர்
ெப ல்
ராஜபக்ஷ
அவர்க ைடய
அைமச்சி டாக திவிெநகும ேவைலத்திட்டம், ச ர்த்தி
ேவைலத்திட்டம்
ேபான்ற
ேவைலத்திட்டங்கள்
நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றன. இத டாக ஏைழகளின்
வாழ்ைவ வளப்ப த் கின்ற எத்தைனேயா நல்ல பல
திட்டங்கைள இந்த அரசாங்கம் வகுத்
ன்ென த் ச்
ெசல்கின்ற . இந்த நிைலயிேலேய இந்த அரசாங்கத் க்கு
எதிரான
ஒ
பிேரரைண
ெஜனீவாவி ம்
ெகாண் வரப்பட்ட .
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இந்த
நாட் ேல
சுற் லாத் ைற
மிக
ேவகமாக
வளர்ந் ெகாண்
க்கின்றேவைளயிேல, தனியார் தலீ கள்
மற் ம்
ெவளிநாட்
தலீ கள்
வந் ெகாண்
க்கின்றேவைளயிேல,
விவசாயத் ைறயில்
பல
வைகயான
ரட்சிகள்
இடம்ெபற் க்ெகாண்
க்கின்றேவைளயிேல
இவர்கள்
இவ்வாறான ஒ
பிேரரைணையக் ெகாண் வந்
இந்த
நாட் க்கு
எதிராகச்
ெசயற்ப கின்றார்கள்.
இன்
எங்க க்குப் ெபா ளாதார ாீதியி ம் அரசியல் ாீதியி ம்
மற் ம் எல்லா வைகயி ம் உதவி ெசய்கின்ற நா கைள ம்
இத டாகச் சுட் க்காட்
அவற்ைற ம் இந்த அரைச ம்
ேமாத வி கின்ற ெசயைல ம் இந்த ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி
ெசய்கின்ற . இந்தக் கட்சி ஒ ங்கான ஒ தைலைமத் வம்
இல்லாமல்
மிக ம்
கஷ்டத்தில்
இ க்கின்ற
ஒ
நிைலைமயிேலேய இவ்வா பிைழயான க த் க்கைளக் கூறி
குறித்த
பிேரரைணையக்
ெகாண் வந்தி க்கின்ற .
தங்க க்கிைடயிேல இ க்கின்ற பிரச்சிைனகைள ம் மற் ம்
க த் ேவ பா கைள ம் மைறக்கேவ இவர்கள் இவ்வா
ெசயற்ப கின்றார்கள்.
அரசின்மீ
ஏதாவெதா
குற்றத்ைதேய ம் சுமத்த ேவண் ம் என்பதற்காக இந்த
நம்பிக்ைகயில்லாப்
பிேரரைணையக்
ெகாண் வந்தி க்கின்றார்கள்.
இன்
உலகின் அேநக நா களில் ேபாைதப்ெபா ள்
கடத்தல் வியாபாரம் இடம்ெபற் க் ெகாண்
க்கின்ற .
ஆனால், எம நாட் ல் லனாய் த் ைறயினர் எவ்வள
ேவகமாகச் ெசயற்பட
ேமா அவ்வள
ேவகமாகச்
ெசயற்பட்
இந்த நடவ க்ைககைள எல்லாம் த த்
வ கின்றார்கள். அந்த வைகயிேல, அவ்வா
திறைமயாகச்
ெசயற்பட்ட லனாய் த் ைறக்கும் இந்த அரசாங்கத் க்கும்
நான்
நன்றி
கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.
இவ்வாறான
பிேரரைணகைளக்
ெகாண் வ வத டாக
நீங்கள்
உங்க ைடய இயலாைமைய மைறப்பதற்கு
யற்சிக்க
ேவண்டாெமன உங்களிடத்திேல ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன்.
எங்க ைடய இந்த அரசாங்கத்திேல 17 க்கும் ேமற்பட்ட
கட்சிகள் இ க்கின்றன. இவ்வாறான ெசயற்பாட் ன் லம்
அவற்ைற இன் ம் வ வாக ஒன்றிைணத்
இந்த அரைச
ேம ம் பலப்ப த் கின்ற ெசயற்பாட்ைடத்தான் நீங்கள்
ெசய்கின்றீர்கெளன்
ெதாிவிப்பேதா ,
இந்தப்
பிேரரைணக்கு எதிராக நாங்கள் வாக்களிப்ேபாெமன்
மீண் ம் கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி.

[අ.භා. 5.49]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, මහින්ද චින්තනෙය්
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා, වසර තුනක් ඇතුළත මත්
කුඩු උවදුර -ෙහෙරොයින් උවදුර- තුරන් කරනවා කියලා. "වසර
තුනක් ඇතුළත මත් කුඩු උවදුර තුරන් කරමි" කියන ෙපොෙරොන්දුව
ඉතා වටිනා ෙපොෙරොන්දුවක්; නිශ්චිත ෙපොෙරොන්දුවක්. [බාධා
කිරීමක්] මම කියවපු මහින්ද චින්තනෙය් එෙහම සඳහන් ෙවලා
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] නිෙයෝජ අමාත තුමා නම් දැන්
මහින්ද චින්තනය කියවන්ෙන් නැතිව ඇති. මම කියවපු, මා ළඟ
තිෙබන, මම අද උෙදත් කියවපු මහින්ද චින්තනෙය් එෙහම
සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. මෙග් මිත නිෙයෝජ අමාත තුමා ඒ
ගැන දන්ෙන් නැත්ෙත්, එතුමා ඒක කියවන්ෙන් නැති නිසායි.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

කිෙයව්ෙව් නැති වුණාට මහින්ද චින්තනෙය් සරණ යනවා
ෙන්.
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මහින්ද චින්තනෙය් සරණ යනවා ෙනොෙවයි, ජනතාව මහින්ද
චින්තනය විශ්වාස කරලා තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය දුන්නා. ඒ
මහින්ද චින්තනෙය් තිෙබන පධානතම ෙපොෙරොන්දුවක් වන, ෙම්
රෙට් තිෙබන පධානතම පශ්නයක් වන, ෙම් රෙට් අහිංසක
අම්මලා, තාත්තලා ජීවිත කාලයක් දුෙකන් ෙපළන, ෙම් රෙට්
තරුණයන්ෙග් අනාගතය විනාශ කරන, ෙම් රෙට් ගණිකා
වෘත්තිය, පාතාලය, දුරාචාරය යන ෙම් හැම එකකටම පදනම හදන
ෙහෙරොයින් ජාවාරම වසර තුනක් ඇතුළත නතර කරනවායි
කියලා කියන ෙකොට, ෙම් රෙට් ජනතාව එය විශ්වාස කරලායි
ඡන්දය දුන්ෙන්. හැබැයි ඒ වසර තුන දැන් ගත ෙවලා. ගෙම්
මිනිස්සු කියන විධියට දැන් එහි කෑලිත් නැහැ. දැන් ඒ වසර තුනක
කාලය ගත ෙවලා විතරක් ෙනොෙවයි, එෙහම ෙපොෙරොන්දුවක්
දුන්නාද කියලාත් මතක නැහැ. ඒත් කමක් නැහැ. අද ෙම් රෙට්
ෙහෙරොයින් ජාවාරම ඉතිහාසෙය් තිබුණාටත් වඩා ෙදගුණයකින්
තුන් ගුණයකින් ෙනොෙවයි සිය ගුණයකින් වර්ධනය ෙවලා
තිෙබනවා.
අපරාධ නඩුවලට ෙපනී සිටි නීතිඥවරුන් හැටියට අපි දන්නවා,
මීට කලිනුත් ෙම් රෙට් ෙහෙරොයින් ජාවාරම තිබුණු බව. අෙප් රෙට්
නීතිය අනුව ෙහෙරොයින් ජාවාරම හා සම්බන්ධ වැරදිවලට දඬුවම්
තිෙබනවා. ෙහෙරොයින් ජාවාරම හා සම්බන්ධ තැනැත්තන්,
ෙහෙරොයින් ළඟ තබා ගැනීම, ජාවාරම් කිරීම සම්බන්ධෙයන්
වැරදිකරුවන් වුෙණොත්
ෙම් රෙට් දඬුවම් තිෙබනවා.
ෙහෙරොයින්වල තිෙබන බරපතළකම ෙකොපමණද කිව්ෙවොත්
ෙහෙරොයින් ගෑම් ෙදකකට වඩා ළඟ තබා ගැනීෙම් වරදට මරණීය
දඬුවම; ෙහෙරොයින් ගෑම් ෙදකකට වඩා ජාවාරම් කිරීෙම් වරදට
මරණීය දඬුවම නියම ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් රජෙය්
අධිනීතිඥවරෙයක් විධියට රාජකාරී කර තිෙබන නිසා දන්නවා
ඇති, වර්තමාන ආණ්ඩුව බලයට පැමිණීමට ෙපර ෙම් රෙට්
මහාධිකරණවල ඉදිරිපත් වුණු අධිෙචෝදනාවල කිෙලෝ 100,
කිෙලෝ 200, කිෙලෝ 300 සඳහන්ව තිබුෙණ් නැහැයි කියන එක.
ගෑම් ෙදකයි, ගෑම් හතරයි, ගෑම් හයයි තිබුෙණ්. ආඩම්බරකමට
කිව්වා, පනස්පස් ෙදෙනක් මත් දව හා සම්බන්ධ වැරදිවලට
මරණීය දණ්ඩනය ලබලා තිෙබනවා කියලා. ඒ පනස්පස්
ෙදනාෙගන් හතළිස් ගණනක්ම ගෑම් ෙදක, ගෑම් තුන, ගෑම් හතර
එනම් ගෑම් දහයට වඩා අඩු ෙහෙරොයින් පමාණ හා සම්බන්ධෙයන්
වූ වැරදිවලට වරදකරුවන් වූවන්. ෙමොකද, ගෑම් ෙදකකට වඩා
වැඩි වුණාම අනිවාර්යෙයන්ම මරණීය දඬුවම ෙහෝ ජීවිතාන්තය
දක්වා වූ සිර දඬුවම නියම ෙවනවා. ෙවනත් දඬුවමක් දීමට
හැකියාවක් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි. නමුත් ෙම්
මරණීය දඬුවම ලැබූ පනස්පස් ෙදනා අතර පධාන ෙපෙළේ
ජාවාරම්කරුවන් පස් ෙදෙනක්වත් නැහැ. අපි පධාන ෙපෙළේ
ජාවාරම්කරුවන් කියලා හඳුනාගත් අය අතරත් ඉන්ෙන් කීප
ෙදෙනකු පමණයි. ඔවුන් වරදකරුවන් වුණු ඒ නඩු සියල්ලම මීට
වසර දහයකට, පහෙළොවකට ෙපර කාලයට අදාළ ඒවා. මෑත
කාලෙය් එවැනි වැරදි කළ අය අත්අඩංගුවට ගත්ත අවංක
නිලධාරින් ෙපොලීසිෙය් ඉන්නවා; ෙර්ගුෙව් ඉන්නවා. ෙපොලීසිෙය්
ෙකොන්ද කඩලා තිබුණත්, ෙර්ගුෙව් ස්වාධීනත්වය නැති කළත්,
"ඕනෑ ෙදයක් වුණාෙව්" කියලා ෛධර්යවන්තව වැටලීම් කරන,
ඔවුන් අත් අඩංගුවට ගන්නා නිලධාරින් ෙම් රෙට් ඉන්නවා.
එතුමන්ලාට අෙප් ස්තුතිය පුද කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, හැබැයි මෑත කාලෙය් අත්
අඩංගුවට ගත්ත පධාන ෙපෙළේ සිද්ධීන් හා සම්බන්ධ එකම එක
තැනැත්ෙතකුටවත් තවම මහාධිකරණයක නඩු පවරා නැහැ.
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා කිව්වා, මෙහස්තාත්
අධිකරණෙය් නඩු අංක කීපයක් ගැන. ඒවා 'බී' වාර්තා පමණයි;
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ෙතොරතුරු වාර්තා කිරීම් පමණයි. නඩුවක් කියන්ෙන්
මහාධිකරණෙය් අධි ෙචෝදනා පතයක් මත නඩු පැවරීමයි. ඒ
කිසිවක් කර නැහැ. එපමණක් ෙනොෙවයි. ස්වාධීන පරීක්ෂණ
කරන්නට ඉඩ ෙනොෙදන නිසා මහා ෙමොළකරුවන් ගැන පරීක්ෂණ
සිදු වන්ෙන් නැහැ. පරීක්ෂණ සිදු වන්ෙන් නැති නිසා ෙහෙරොයින්
ෙම් රටට ෙගන්වන, ෙම් රෙට් ෙහෙරොයින් ෙබදා හරින, ෙම් රෙට්
සිට ෙහෙරොයින් පතිඅපනයනය කරන ජාවාරම්කරුවන් පිළිබඳව
අත් අඩංගුවට ගැනීම් සිදු වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, පරීක්ෂණයන්
ෙවන්ෙන් නැති නිසා. පරීක්ෂණය නතර ෙවනවා, ෙහෙරොයින්
සන්තකෙය් තබා ගත් තැනැත්තාෙගන්. එතැනින් එහාට යන්ෙන්
නැහැ. අත් අඩංගුවට ගත් එක් ෙකෙනක් ෙදෙදෙනක් හැෙරන්න
සියලු ෙදනාම වාෙග් හාල් මැස්ෙසෝ. ෙතෝරු ෙමෝරු දැළට අහු
වන්ෙන් නැහැ. අහු වුණත් දැළ කඩාෙගන යනවා. එෙහම
නැත්නම් දැළ කපනවා. කවුද ෙම්වාට අනුබල ෙදන්ෙන්? ඔහු ෙම්
රෙට් ෙදවන ධුරය දරන තැනැත්තාෙග් කාර්ය මණ්ඩලෙය්
ෙල්කම්වරෙයක්;
අම්පාර දිස්තික්කෙය් ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය්ද තනතුරු දරන ෙකෙනක්.
ඔහු ටීඑන්එල් 'ජනහඬ' වැඩසටහනට ඇවිත් කිව්වා, "මම
අම්පාර දිස්තික්කෙය් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් දිස්තික්
සංවිධායකවරෙයක්" කියා. ඔහුම එය කිව්වා. ෙම්වා අප හදලා
කියන්න ඕනෑ නැහැ. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අම්පාර
දිස්තික්කෙය් සංවිධායකවරෙයක් කියා තමන්ව හඳුනා ගන්න
තැනැත්තා ලිපියක් ෙදනවා, ෙහෙරොයින් අඩංගු කන්ෙට්නරය මුදා
ගැනීමට. පමාදය පිළිබඳ පශ්නයක් නැහැ. කන්ෙට්නරය
ලංකාවට ඇවිත් දින කිහිපයක් ඇතුළත ලිපියක් ෙදනවා. ඒක
අහිංසක ෙදයක් ෙවන්න බැරි, පළාත් සභා මැතිවරණය කාලෙය්
ගම්ෙපොල පෙද්ශෙය් රජෙය් මැතිවරණ ව ාපාරය උෙදසා වියදම්
කරන ලද අතිමහත් ෙකෝටි පෙකෝටි ධනස්කන්ධය මා දුටු නිසායි.
ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි,
එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙයන් ගම්ෙපොල පෙද්ශය භාරව කටයුතු කෙළේ මමයි.
ෙකොෙහොමද ෙමච්චර මුදලක් වියදම් කරන්ෙන්? නීතිඥ වෘත්තිෙය්
දිවුරුම් දීලා වසරක් ෙදකක් ගත වුණු පුද්ගලෙයකුෙග් ඡන්ද
ව ාපාරයක් ඒ. ඔහුෙග් පියාණන් ෙම් රෙට් ව ාපාරිකෙයක්
ෙනොවන බව මා දැන ෙගන සිටියා. ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවෙගන්
මම ඇහුවා, "ෙමෙහම ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනක් ගම්ෙපොලට
වියදම් කරන්න, ෙමච්චර මුදලක් ෙමතුමන්ලාට ෙකොෙහන්ද?"
කියා. ඒ අය මට කිව්වා, "සර්, ඔය කුඩුකාරයන්ෙග් සල්ලි.
පාකිස්තාන්කාරෙයෝ තමයි වියදම් කරන්ෙන්" කියා. එතෙකොට
ෙම් සිදුවීම ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ.
දැන් අප දන්නවා, ෙම් රටට ගෑම් ෙදක තුන ෙනොෙවයි මලු
ගණන්, ෙගෝනි ගණන්, සිෙමන්ති ෙකොට්ට ගණනට ගණන්
හදන්න පුළුවන් තරම් මහා පරිමාණව ෙහෙරොයින් ෙගන එන
පුද්ගලයන්ට රැකවරණය ෙදන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුෙව් පධානීන් බව.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් ෙයෝජනාව ෙගෙනන
විට ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මැතිතුමා ෙබොෙහොම විනීතව
ෙම් ෙයෝජනාව තහවුරු කිරීමට කරුණු දක්වන විට කිසිම
ෙහේතුවක් නැතුව, පදනමක් නැතුව ඒකට විෙරෝධය පෑ අවසරයක්
නැතුව කථා කළ පුද්ගලයා කවුද?
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
මන්තීවරෙයක්; ඇමතිවරෙයක්; ෙම් රෙට් පාතාලය තහවුරු
කරන්නට, පාතාලය ෙපෝෂණය කරන්නට ෙහෙරොයින්
ජාවාරම්කාරයන්ට රැකවරණය ෙදන්නට කටයුතු කරන
පුද්ගලෙයක්. ඒ හැසිරීම දකින විට ෙම්ෙක් ෙමොකක් ෙහෝ අවුලක්,
සම්බන්ධයක් තිෙබන බව අපට ෙපෙනනවා. යුද්ධය අවසන් කළ
ගරු ජනාධිපතිතුමාට, අවුරුදු තුනකින් මත්කුඩු උවදුර අවසන් කර
ෙදනවාය කියා නිශ්චිත ෙපොෙරොන්දුවක් දීලා තිෙබන
ජනාධිපතිතුමාට ෙම් රෙට් සිටින පධාන ෙපෙළේ ෙහෙරොයින්
ජාවාරම්කාරයින් අත් අඩංගුවට ගන්න බැරිද? ෙම් රෙට්
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග්ත් ෙපෞද්ගලික දුරකථන ඇමතුම්වලට සවන්
ෙදන ෙම් ආණ්ඩුවට ෙම් අපරාධකරුවන් පිළිබඳව ගෙව්ෂණ
කරන්න, පරීක්ෂණ කරන්න බැරි ද? ෙම් රට පුංචි රටක්. මෙගන්
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[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා]

අහන්න පානදුෙර් ඉන්න ෙහෙරොයින් ජාවාරම්කාරෙයෝ කවුද
කියලා. අෙප් ගරු ෙරෝහිත ඇමතිතුමා දන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමාටත් නෑදෑකම් තිෙබන මෙග් ආසනෙය් උඩුවර පෙද්ෙය්
අහිංසක ෙකොල්ලන් වැලි ෙගොඩ දමලා දවසට රුපියල් 3,000ක්
අරෙගන, එයින් රුපියල් 2,500ක් නැත්නම් රුපියල් 3,000ම පැය
භාගයක් ඇතුළත ෙහෙරොයින් ෙබොන්න වියදම් කරනවා. අපි ඇස්
ෙදෙකන් දැකලා තිෙබනවා. ඔබතුමා ෙම්වා දන්නවා. මා ඒකයි
කියන්ෙන්. ෙම් රෙට් ෙහෙරොයින් ජාවාරම අඩු ෙවලා ෙනොෙවයි,
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අපි ජීවත් වන බණ්ඩාරගම, පානදුර,
ෙහොරණ, කළුතර, ෙබ්රුවලත් ෙහෙරොයින් තිෙබනවා. ෙහෙරොයින්
භාවිතය ගම් අස්සට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. අහිංසක මිනිස්සු ඉන්න
පුංචි ගම්මානවලට ෙම් ෙහෙරොයින් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. මතට තිත
නම් ෙම් ඔක්ෙකෝටම තිත ෙවන්න ඕනෑ. ඇයි, අෙනක් කාරණා
ගැන තිෙබන උනන්දුව ෙහෙරොයින් ජාවාරම මර්දනය කිරීමට
නැත්ෙත්? එතැනයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙහෙරොයින්
ජාවාරමට ෙම් ආණ්ඩුව හා සම්බන්ධ පධාන පුද්ගලෙයෝ
සම්බන්ධයි. ඒ නිසා ෙම් ආණ්ඩුව තවදුරටත් තිබිය යුතු නැහැයි
කියලා අපි හිතනවා.
මහින්ද චින්තනෙයන් කාල වකවානු සහිතව දීලා තිෙබන
ෙපොෙරොන්දුව, වසර තුනක් ඇතුළත වැෙඩ් ඉවෙරට ඉවර කරමි
කියන නිශ්චිත ෙපොෙරොන්දුව ඉටු කරන්න අසමත් ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ආණ්ඩුව තවදුරටත් පැවතිය යුතු නැහැ. ෙම්
මහ ෙපොෙළොෙව් අහිංසක, දුප්පත් දරුවන්ෙග් ජීවිත එකක් ෙදකක්
ෙනොෙවයි ෙමයින් විනාශ ෙවන්ෙන්. අෙප් ගරු රවුෆ් හකීම්
ඇමතිතුමා කියනවා, තව ෙලොකු පශ්න තිෙබනවා කියලා අර මහා
ව ාපෘති සම්බන්ධෙයන්. ඒ පශ්න තිෙබනවා තමයි. අපි
හම්බන්ෙතොටට ගිය ෙවලාෙව් දැක්කා, හම්බන්ෙතොට නගරාධිපති
ෙවලා ඉන්ෙන් කවුද කියලා. අපට පුදුමත් හිතුණා. අපි ඒ මිනිස්සු
ගැන දන්නවා. අෙප් පළාත්වල කරක් ගහපු කට්ටිය.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනඥයන්
අපරාධකරුවන්
ෙවනවා
වාෙග්ම
අපරාධකරුවන්
ෙද්ශපාලනඥයන් බවටත් පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වා අපි දන්නා
ෙද්වල්. ඇස් පනා පිට සිද්ධ වන ෙද්වල්. එෙහම ෙද්ශපාලනයක්
ෙම් රෙට් තිෙබන්ෙන්. එෙහම අයටයි ෙම් ආණ්ඩුව නාම ෙයෝජනා
ෙදන්ෙන්. එෙහම අයටයි ෙම් ආණ්ඩුව රැකවරණය ෙදන්ෙන්. අෙප්
ගරු කීඩා ඇමතිතුමා කාෙගෙදෝ නම් ෙදකක් සඳහන් කරලා
කියනවා, වසන්ත කියන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සම්බන්ධ
ෙකනකුය කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඔය කියන විධිෙය්
වසන්ත කියලා ෙකනකු නැහැ. එෙහම ඉන්නවා නම් අල්ලාෙගන
යන්න ෙකෝ. Cambridge Terrace එෙක් වසන්ත ඉන්නවා නම්
අල්ලාෙගන යන්න පුළුවන් ෙන්. ෙග්ට්ටුව ළඟදීම අල්ලා ගන්න
පුළුවන්ෙන්.
එක්සත්
ජාතික
පක්ෂය
සමඟ
කුඩු
ජාවාරම්කරුවන්ෙග් කිසිම සබඳතාවක් නැහැ. ඒවා නිකම් විහිළු
කථා. ඒ නිසා එතුමා නිකම් නම් ටිකක් කියවනවා. [බාධා කිරීම්]
යූඑන්පී කාරයකුෙග් වරදක් තිෙබනවා නම් අල්ලා ගන්ෙන් නැතිව
නිකම් ඉඳීවිද?
ෙම් රෙට් මත්දව උවදුර මර්දනය කිරීෙම් වගකීම පැහැර
හැරීම මතම ෙම් ආණ්ඩුවට තවදුරටත් පැවැත්මක් නැහැ. මහින්ද
චින්තනෙයන් දීපු නිශ්චිත ෙපොෙරොන්දුව, වසර තුනක
ෙපොෙරොන්දුව කඩ කරපු නිසාම ෙම් ආණ්ඩුවට පැවැත්මක් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, එල්ටීටීඊ සංවිධානය
තමන්ට අවශ
මුදල් ෙසොයා ගත්ෙත් පධාන වශෙයන්ම
ෙහෙරොයින් ජාවාරම රට තුළ හා ඉන් පිටත කරලයි. ෙහෙරොයින්
ජාවාරමට සම්බන්ධ පධාන පුද්ගලයා වන්ෙන් කුමරන්
පත්මනාදන් නැත්නම් ෙක්පීයි. ෙම් කුඩු ජාවාරම්කාරයන්ට ෙවන
වරපසාදයක් නැහැ. හැබැයි, කුමරන් පත්මනාදන් අද ඉන්ෙන් රජ
ෙගදර. හිර ෙගදර ඉන්න ඕනෑ මිනිහා අද ඉන්ෙන් රජ ෙගදර.
කුමරන් පත්මනාදන් සමඟ ඇසුරු කරන්ෙන් කවුද? ෙම් රෙට්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]
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ෙම් ව වස්ථාදායකෙය් ඉන්න ආණ්ඩු පක්ෂ සාමාජිකෙයෝ. අපි
ෙනොෙවයි. ජාත න්තර වෙරන්තු තිෙබන, INTERPOL එෙක්
වෙරන්තු තිෙබන පුද්ගලයින් සමඟ ඇසුරු කරන්ෙන් කවුද?
මත්දව ජාවාරමින් උපයා ගත්, ෙලෝකය පුරා බැංකුවල තැන්පත්
කර තිබුණු ධනයට කුමක් වූෙය්ද? ෙම්වා ගැන පිළිතුරු දිය යුතුව
තිෙබනවා.
කුමරන් පත්මනාදන් ආරක්ෂා කරන්ෙන් කුමන ෙහේතුවක්
නිසා ද? ඒක නැහැයි කියන්න බැහැ. පසු ගිය උතුෙර් ඡන්දය
අවස්ථාෙව් ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් ඡන්ද ව ාපාරයට බැස්ෙසේ
කුමරන් පත්මනාදන් ෙනොෙහොත් ෙක්පීයි; INTERPOL එක
ෙසොයන අපරාධකරුවායි. ඉන්දියාෙව් අගමැති ඝාතනයට
සම්බන්ධ පුද්ගලයායි. ඔහු පිළිගත් අපරාධකාරෙයක්,
තස්තවාදිෙයක්. ෙම් රෙට් තස්තවාදින්ට සමාව ෙදනවා කියලා අපි
නීතියක් සම්මත කර නැහැ, ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි.
එෙහම අයට රැකවරණය දීමම වරදක්. අපරාධකරුවන්ට
රැකවරණය දීම අෙප් රෙට් නීතිය අනුව, දණ්ඩ නීති සංගහය අනුව,
ඔය කියන තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත අනුව වරදක්.
ෙතොරතුරු ෙනොදැන්වීම එනයින් වරදක්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, හැබැයි, ෙලෝකෙය් ඉන්න
පධානම ෙපෙළේ, ෙම් කලාපෙය් මත් දව ජාවාරම පිළිබඳව වග
කිව යුතුව සිටින පධානම තැනැත්තාව තමන්ෙග් නිල නිවසක
ආරක්ෂා කර ෙගන, රැකවරණය දීලා, ෙපෝෂණය කරලා
පවත්වාෙගන යන්ෙන් කුමන අරමුණකින්ද කියා අඩු ගණෙන්
ෙහට දවෙසේවත් පැහැදිලි කළ යුතුව තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙලොකුම පශ්නය තමයි, ෙම්
ෙහෙරොයින් ජාවාරෙම් ෙයෙදන තැනැත්තන් සමඟ ඇසුරු කරන,
එකට ෙද්ශපාලනය කරන, එකට වැඩ කරන අෙප්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

වාෙග් අය කියනවා, "ෙමොනවාද ෙම් කථා, මීට වඩා පශ්න ෙම්
රෙට් නැද්ද" කියා. පහු ගිය කාලෙය් ෙම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව
නැඟුණු හඬ පෙසකට යනවාලු ෙම් පශ්නය මතු කළාම.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ෙම් රෙට් තිෙබන පධානම පශ්නවලින් එකක් තමයි, සදාචාරය.
සදාචාරය නැති වුණු තැන ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට ජීවිතයක් නැහැ.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, please do not use unparliamentary
words. Such words will be expunged.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි,

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]
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නඩු
ෙතෝරුන්ෙග්,
ෙමෝරුන්ෙග්
නඩු.
පළමුවැනිෙයන්ම මතක තියා ගන්න ඕනෑ.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)
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ඒ

කාරණය

(The Deputy Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙනොගැළෙපන වචන භාවිත කිරීම
නවත්වන්න. ඒ සියල්ල හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරනු ලැෙබ්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ෙහෙරොයින් යකා,
ෙහෙරොයින් යක්ෂයා යෙකක් ෙනොෙවයි කියා කියන ෙකනාට
ෙමොන යෙකක් වැහිලාද කියලා ෙම් රෙට් මිනිසුන් පශ්න කරනවා.
''ෙමොකක්ද යෙකෝ ෙම් පශ්නය'' කියලා සාමාන ගැමි වහරෙයන්
මිනිසුන් අහනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ''යකා, යක්ෂයා'' කියන
වචන ගැන අර්ථය ෙනොදන්නා මෙග් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න
උගත් මිතයින්ට භාෂාව උගන්වන්න ෙමය අවස්ථාව ෙනොෙවයි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ඊළඟ කාරණය ෙමයයි. අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා අර
කන්ෙට්නරය ගැන කථා කළා. ඒ කන්ෙට්නරය ලංකාවට එන
ෙකොටම Police Narcotic Bureau එකට ෙම් ෙතොරතුරු ලැබිලා
තිබුණා. Police Narcotic Bureau එෙකන් තමයි ෙම්
කන්ෙට්නරය
නැවැත්වූෙව්.
ඒක
ආණ්ඩුෙව්
වැඩක්.
අගමැතිතුමාෙග් කාර්යාලෙය් නිලධාරින්ෙගන් බදු සහනයක්
ෙදන්න කියලා උදවුවක් ඉල්ලුවාම ලියුමක් ෙදන්න ඇති. හැබැයි,
ඒක නවත්වලා, හිර කරලා තිබුෙණ්ම කලින් ලැබුණු ඔත්තුවක්
අනුව අෙප් Police Narcotic Bureau එක. ඒ කාරණය ෙහොඳටම
මතක තියා ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අගමැතිතුමාට අපහාස කරන්න
එෙහම ෙචෝදනා කරන එක වැරැදියි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, කුමරන් පත්මනාදන්ෙග්
නම තිබුෙණ් ෙලෝකෙය් පළමුවැනි ෙපෙළේ අවි ජාවාරම්කාරෙයකු
හැටියටයි. ඔහුෙග් නම ෙකොෙහේවත් සඳහන් ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ,
මත් දව ජාවාරම්කාරෙයකු හැටියට. ඒ නිසා එතුමා ෙම්
පිළිබඳවත් කල්පනා කරන එක ඉතාම ෙහොඳයි කියලා මම
කියන්න කැමැතියි.

(The Deputy Speaker)

ෙව්ලාව අවසානයි.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අවසාන කරන්නම්. අවසාන
වශෙයන් ෙම් සදාචාරය පිළිබඳ පධාන පශ්නයට පිළිතුරක් දිය
යුතුව තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, කුඩු, මත් දව ජාවාරම, ඒ
වාෙග්ම අවි ආයුධ ජාවාරම කියන ඒවාත් එක්ක ඉතාම පැහැදිලිව
සම්බන්ධ කණ්ඩායම් ෙදකක් ෙලෝකෙය් තිෙබනවා. එකක් තමයි
ෙලෝකෙය් තිෙබන නීති විෙරෝධී තස්තවාදී සංවිධාන. අෙනක
තමයි ෙලෝකෙය් පාතාලෙය් ඉන්න චණ්ඩි. ෙම් ෙලෝකෙය් හිටපු
පබලම භයානකම ශක්තිමත්ම ධනවත්ම තස්තවාදී සංවිධානය
පරාජය කරපු ශී ලංකා ආණ්ඩුව, පළමුෙවන්ම ෙම් ෙලෝකෙය් මත්
දව ජාවාරමට ගහන්න පුළුවන් ෙලොකුම පහර ගැහුවා. ඒක
අමතක කරන්න එපා. ෙලොකුම පහර ගැහුවා. ෙලෝකෙය් මත්දව
ජාවාරෙම් හිටපු මහා රජා විනාශ කරලා දැම්මාට පස්ෙසේ -

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීවරෙයක්

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා.

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

[අ.භා. 6.07]

ගරු එස්.බී.
අමාත තුමා)

කවුද විනාශ කෙළේ?

දිසානායක

මහතා

(උසස්

අධ ාපන

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

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පළමුෙවන්ම කියන්න
කැමැතියි, අෙප් මිත අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කිව්ව ෙබොෙහෝ
ෙද්වල් වැරැදි බව. එතුමා කිව්ව හුඟක් ෙද්වල් අසත යයි. ෙතෝරු,
ෙමෝරු ෙනොෙවයි හාල් මැස්ෙසෝ අහු ෙවන්ෙන් කියලා මරණ
දඬුවම් දීපු ඒවා ගැන පවා එතුමා කථා කළා. මම එක කාරණයක්
කියන්න කැමැතියි. ගෑම් දහයට අඩු ෙහෙරොයින් ෙහෝ මත් දව
නඩු ෙසේරම යන්ෙන් මෙහස්තාත් උසාවියට.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

වැරැදියි.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ඔබතුමා ඔබතුමාෙග් කථාව කරන්න. ඔබතුමා හරි ෙවන්න
ඇති. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මහාධිකරණෙය් තිෙබන
නඩු, ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම් දීපු නඩු, මරණීය දණ්ඩනය දීපු

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

විනාශ කෙළේ අෙප් රජය; අෙප් රණ විරුෙවෝ. ඒක- [බාධා
කිරීමක්] එෙහම නම් ඉතින් ඔබතුමා ඔය පශ්නයම අහන්න ඕනෑ,
උතුරු නැෙඟනහිර දීලා රනිල් විකමසිංහ පභාකරන් එක්ක
ගිවිසුම් අත්සන් කෙළේ ෙමොකටද කියලා. ඒකම අහන්න. [බාධා
කිරීමක්]
ෙපොඩ්ඩක්
ඉන්න.
ෙපොඩ්ඩක්
ඉන්න.
මම
තමුන්නාන්ෙසේලාට බාධා කෙළේ නැහැ ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අද කුඩු හිඟයි. ෙරෝසි
ෙසේනානායක මන්තීතුමිය කියන විධියට රුපියල් 60ට ගන්න
බැහැ. ඊෙය් මා දන්නා සම්බන්ධතා සියල්ලම පාවිච්චි කරලා
බැලුවා කුඩු කීයද කියලා. අර කුඩා බිංදුවක් රුපියල් 800 -1000
අතර තමයි යන්ෙන්. අද කුඩු හිඟයි. අද ෙවෙළඳෙපොෙළේ කුඩු
නැහැ. ඒක තමයි අද අෙප් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන සාර්ථකත්වය.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙහෙරොයින් ලංකාවට
ආෙව් කවදාද? ෙහෙරොයින් පිළිබඳ කථාව ආෙව් 1983-84
කාලෙය්. 1985 දී පමණ ලංකාෙව් හිටියා "ෙලෝකයා" කියලා
ෙබොෙහොම පසිද්ධ ෙකෙනක්. එයා උදාගම් ෙකොන්තාත්කාරෙයක්.
ඔහු සිටිෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පබලයන්ෙග් ෙගවල්වල.
පළමුෙවන්ම ෙකොළඹ කුඩු ෙබදුෙව් කවුද? ඒ ෙබදුෙව් ෙසොත්ති
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා]

උපාලි. ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි, ෙසොත්ති උපාලි තමයි ෙබදුෙව්.
ෙසොත්ති උපාලි ෙම්වා ෙබදුෙව් කවුරුන් හරහාද? මාළු නිහාල්,
මාදින්නාෙගොඩ අනිල්, ෙගෝනවල සුනිල්ෙග් ෙගෝලෙයෝ
ෙදන්ෙනක් වුණු ෙකොටියාෙගොඩ රංජි සහ ෙකොටියාෙගොඩ නිහාල්,
- ෙම් අය සෙහෝදරෙයෝ- වළං කෙඩ් මහින්ද, මහවත්ෙත් ඉන්දෙර්
හරහා තමයි ෙම්වා ෙබදුෙව්. ෙම් අය හිටිෙය් ෙකොෙහේද? [බාධා
කිරීමක්] ෙම් සියලු ෙදනා හිටිෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂ
නායකයන්ෙග් ෙගවල්වල. පක්ෂෙය් හිටපු මහෙල්කම්ෙගන්
ඇහුවා, ෙසොත්ති උපාලි කියන්ෙන් කවුද කියලා. "අෙන්, ඒ දරුවා
අහිංසකයා" කිව්වා. වයඹ ඡන්දයට nomination ෙදන්න
නායකෙයෝ කුරුණෑගල යන ෙකොට ෙසොත්ති උපාලි එතැන හිට
ෙගන හිටියා. [බාධා කිරීම්] ෙසොත්ති උපාලි එක්ක තමයි නාම
ෙයෝජනා භාර ෙදන්න ගිෙය්. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි,
ෙමතැනින් තමයි ලංකාෙව් මත් කුඩු, මත් දව පටන් ගත්ෙත්. ඒක
අමතක කරන්න එපා. ඒ කුඩුකාරෙයෝම තමයි ලලිත් ඇතුලත්මුදලි
මහතාව මැරුෙව්ත්. ඒකත් මතක තියා ගන්න.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඒක අලුත් කථාවක්.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහත,

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ඒ කුඩුකාරෙයෝම තමයි එතුමාව මැරුෙව්. අලුත් කථාවක්
ෙනොෙවයි, ෙම්ක ෙබොෙහොම ෙදනා දන්නා කථාවක්. ඒ
කුඩුකාරෙයෝම තමයි හර්ෂ අෙබ්වර්ධන මැරුෙව්. ඒක මතක තියා
ගන්න. ඒ කුඩුකාරෙයෝම තමයි ෙටරන්ස් ෙපෙර්රා මැරුෙව්ත්.
කවුද, ෙම් අය පිටිපස්ෙසේ සිටිෙය්? ඒ කුඩුකාරෙයෝම තමයි
ෙගෝනවල සුනිල්ව මැරුෙව්. ෙගෝනවල සුනිල් ඇවිත් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටිෙය්; අෙප් පබල ඇමතිවරෙයකුෙග් කාමරෙය්
හිටිෙය්. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා ඒ ෙද්වල් අමතක කරලා කථා
කරන්න එපා.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ගරු ඇමතිතුමනි, රණසිංහ ෙපේමදාස ගුණානුස්මරණ රැස්වීෙම්දී
කියපු ෙදයක් මම ඔබතුමාට කියන්නම්.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ඔබතුමාට මම අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැහැ. මම කාටවත් බාධා
කෙළේ නැහැ. හැබැයි ඔබතුමා දන්නවා, nomination ෙදන්න
කුරුණෑගල යනෙකොට ෙසොත්ති උපාලි ගිෙය් කා එක්කද කියලා.
ඔබතුමා දන්නවා.

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් විවාදය ආරම්භ කළ
අෙප් හිටපු කථානායක ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා
කිව්වා, ෙමන්න ෙම් ෙම් අය අත් අඩංගුවට ගත්තාය කියලා. අත්
අඩංගුවට ගත්ෙත් ෙම් රජය. ෙදවනුව එතුමා අෙප්ම ආණ්ඩුෙව්,
අෙප්ම මැති ඇමතිවරු මත් කුඩුකාරයන්ට විරුද්ධව කථා කරපු
ෙද්වල් ගැන කිව්වා. එතුමාෙග් මුළු කථාවම ෙගොඩනැගී තිබුෙණ්
ඒ තුළයි. ඒ අනුව එතුමා එතුමාෙග් තර්කෙයන්ම ඒ විශ්වාස භංග
ෙයෝජනාව ෙබොරු කළා. ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් තරම් කුඩුකාරයන්
ඇල්ලුවා, ෙම් ආණ්ඩුෙව්ම මිනිස්සු කුඩුකාරයන්ට විරුද්ධව ෙම්
තරම් කථා කරනවා කියන එකයි එතුමාෙග් සම්පූර්ණ තර්කය
වුෙණ්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙමතුමන්ලා ෙම් කුඩු
කතන්දරය එක්කම කැසිෙනෝත් එතැනට පැටලුවා. කැසිෙනෝ
ෙගනාෙව් කවුද? කැසිෙනෝ රජා තියාෙගන හිටිෙය් කවුද?
කැසිෙනෝ රජා වන ෙජෝසිම් කාෙග් වාහනවලද ගිෙය්? ෙජෝසිම්
සහ ඩී.බී. විෙජ්තුංග ජනාධිපතිතුමාෙග් ඡායාරූප තිෙබනවා.
ෙජෝසිම් සහ ෙපේමදාස මැතිනිය ෙපනී සිටි ඡායාරූප තිෙබනවා.
කවුද ෙම්වා කෙළේ? ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම එක
කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. ෙම් කියන කථා, මහාධිකරණෙය්
දමපු නඩු, එල්ලුම් ගස් යැවීම්, මරණීය දණ්ඩනය දීම කියන ෙම්
සියල්ල හරහා අද ෙවන ෙකොට අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය ෙම් රෙට් කුඩු හා පාතාලය
අවසන් කරෙගන ගිහින් තිෙබනවා. ඔය කියන තරම් ෙල්සියට
ෙරෝසි මන්තීතුමියට එතුමියෙග් ගම්මානවලින් අද කුඩු ෙහොයන්න
බැහැ. මම දන්ෙන් නැහැ, එතුමියට විෙශේෂ සම්බන්ධයක්
තිෙබනවාද කියලා. අද එෙහම ෙල්සියට කුඩු ෙහොයන්න බැහැ. අද
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ කුඩු හිඟයි. ෙම්ක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ඒ
නිසා තමයි කුඩු හත් අටසීයට ගිහින් තිෙබන්ෙන්.
ෙම් විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව හරහා විපක්ෂයට ඕනෑකම
තිබුෙණ් එක පැත්තකින් තීරණාත්මක අවස්ථාවලදී අපට උදවු
කරපු පාකිස්තානය වැනි රටවලට අපහාස කරන්නයි; ඒ රටවල
නම් පාවිච්චි කරලා ෙම් රෙට් පධාන පක්ෂයක් ෙනොකළ යුතු
වැඩක් කරලා, ඒ හරහා තාවකාලික ෙද්ශපාලන වාසියක්
ලබන්නයි;
ජාත න්තර
වශෙයන්
අද
ෙම්
රජයට,
රාජපක්ෂවරුන්ට පහර ෙදන මිනිසුන්ෙග් හිත් සනසන්න ෙපොඩි
වැඩක් කරන්නයි. තමුන්නාන්ෙසේලාට අප ඉතාම පැහැදිලිව
කියන්න කැමැතියි, ෙම් රජය මත්දව මර්දනය සඳහා කරන්න
පුළුවන් සියලු ෙද්වල් කරෙගන යන බව. ඒ නිසා අද මත් දව
විකුණන මිනිසුන් නැති ෙවලා තිෙබනවා. අද පධාන වශෙයන් මත්
දව ෙගන්වපු මිනිසුන් රටින් පැන ගිහින් තිෙබනවා.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ඒ රාජ අනුගහෙයන්.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

රාජ අනුගහෙයන් ෙනොෙවයි. ඒ මිනිසුන් ෙකොෙහන් හරි
පැනලා යන්න ඇති.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

වයඹ මැතිවරණය. 1989 දී මම එෙහේ හිටිෙය්.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

නීතිය දුර්වලයි.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

හරි, හරි. වයඹ ඡන්දයට nomination ෙදන්න ෙසොත්ති උපාලි
අරෙගන ගිෙය් කවුද කියලා ඔබතුමා දන්නවා.
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හැබැයි, අද ෙම් කාටවත් ෙම් ලංකාෙව් ඉඳෙගන එෙහම කුඩු
ජාවාරම් කරන්න බැහැ. "ෙතල්බාලා" කියන්ෙන් ඉන්දියාෙවන්
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කුඩු ෙගනැත් ෙමෙහේ ෙබදා හැරපු පධාන මිනිහා. අද ඔහු පැනලා
ගිහිල්ලා.
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නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ඇයි පැනලා යන්න දුන්ෙන්?

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

පැනලා ගිෙය්, හිටියා නම් එක්ෙකෝ ෙමලහකට ෙතල්බාලා
හිෙර්. එෙහම නැත්නම් එල්ලුම් ගස් ගිහිල්ලා. එෙහම නැත්නම්
ජීවිතාන්තය දක්වා හිෙර් ගිහිල්ලා. ඔහුට ෙමෙහේ ඉන්න බැහැ.
[බාධා කිරීම්] හැබැයි ඔහු එල්ටීටීඊ එක හරහා ෙම් වැෙඩ් කළා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඇත්තටම ෙම් තරම් මහා
දැළක් දාලා ඉන්දියාව, පකිස්තානය, ඇෆ්ගනිස්තානය, දකුණු
ආසියාව, සාර්ක් රටවල්, යුෙරෝපීය රටවල් ෙම් සියල්ල එක්ක
එකතු ෙවලා -ඒකාබද්ධව- ෙම් කුඩු අවසන් කිරීම සඳහා විශාල
පයත්නයක්
දරද්දී, අපට -ඉන්දියාවට, පකිස්තානයට, ෙම්
කලාපයට- ෙම්ක අවසන් කරන්නට බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි?
අමතක කරන්න එපා, ෙම් කලාපෙය් අදත් තස්තවාදී ව ාපාර
කියාත්මක ෙවන බව. ඉන්දියාෙව් පාන්ත ගණනාවක සන්නද්ධ
කල්ලි කියාත්මක ෙවනවා. පකිස්තානය තුළ, ඇෆ්ගනිස්තානය
තුළ ඉතාම භයානක තස්තවාදී කණ්ඩායම් කියාත්මක ෙවනවා.
ෙම් අය හරහා ෙලෝකෙය් අවි ජාවාරම්, ෙලෝකෙය් කුඩු ජාවාරම්,
ෙලෝකෙය් මත් දව
ජාවාරම් සිද්ධ ෙවනවා. [බාධා කිරීම්]ෙම්
කලාපෙය්ත් ෙකෙරනවා. හැබැයි, අමතක කරන්න එපා, අෙප් රට
හරහා අද යන්න එන ඒවා සියයට 90ක් අප අල්ලන බව. [බාධා
කිරීම්] ඒකට අධිකරණ ඇමතිතුමා හරියට උත්තරය දුන්නා.
ෙම් වරායට එන හැම එකක්ම, හැම කන්ෙට්නරයක්ම, හැම
මල්ලක්ම පරීක්ෂා කරන එක ෙලෝකෙය් කිසිම වරායකට
කරන්න බැහැ. අෙප් ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළේදී අසුවන විෙද්ශිකෙයෝ,
අෙප් වරායවලට එන හුඟක් ෙද්වල්, සැක කරන ඒවා විටින් විට
පරීක්ෂා කරන අතර, ෙම්වා පිළිබඳව එන ඔත්තු හරහා තමයි ෙම්
හුඟක් ෙද්වල් අල්ලන්ෙන්. අෙප් රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමාට
මා ඉතාම පැහැදිලිව කියන්න කැමතියි, කුඩු ෙබෝ කෙළේ , කුඩු
බිව්ෙව්, කුඩු වික්ෙක්, කුඩුවලින් හම්බ කෙළේ, ඒ හම්බ කළ
ඒවායින් ඡන්ද කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි කියන කාරණය.
[බාධා කිරීම්]

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, -[බාධා කිරීම්]

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

නැහැ. නැහැ. මම ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැහැ.
පාතාලෙය් අපරාධකාරෙයෝ ඡන්දවලට පාවිච්චි කෙළේ,
මිනිමරුෙවෝ ඇමතිවරුන්ෙග් කාර්වල තියාෙගන හිටිෙය්,
කැසිෙනෝ රජවරු-

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

Sir, I rise to a point of Order.

Hon. Ranjan Ramanayake, what is the point of Order?
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු ඇමතිතුමා මෙග් නම කියපු නිසා මා ෙම් කාරණය
කියන්ෙන්. ඇමතිතුමා කියනවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් තමයි
ෙම් කුඩු කාරෙයෝ ඔක්ෙකොම හිටිෙය් කියා. ඇයි ඒෙගොල්ලන්
අල්ලන්ෙන් නැත්ෙත්?

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමා අත් අඩංගුවට ගන්න
ෙකොෙහන් හරි හරියටම සාක්ෂියක් ෙසොයා ගන්න පුළුවන්ද කියා
බලන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්]හැබැයි මා ඔබතුමන්ලාට කියන්න
කැමතියි, ඔෙහොම හිතන්න එපා; අප සියලු ෙදනා එකට එකතු
ෙවලා ෙම් රෙටන් ෙම් මත් දව ජාවාරම තුරන් කරන්න කටයුතු
කරන්න ඕනෑ කියලා. අද අෙප් රෙට් අවි ආයුධ ජාවාරම් නැහැ. අද
අෙප් රෙට් ෙබෝම්බ නැහැ. අද අෙප් රෙට් මිනී මැෙරන්ෙන් නැහැ.
අද අෙප් රෙට් අතුරුදහන්වීම් නැහැ. [බාධා කිරීම්] අද අෙප් රෙට්
කුඩු විකුණන පාතාලය නැහැ. කුඩු විකුණා ගන්න මිනිසුන්ට
බැහැ. කුඩු ෙබොන අයට කුඩු ෙසොයා ගන්නට බැහැ. [බාධා කිරීම්]
රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමාෙගන් පණිවුඩ ටිකක් අහෙගන
ෙසොයා ගන්න ඕනෑ.
ෙකොෙහොම නමුත් ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අද රෙට්
ආර්ථිකය නැඟිටිනවා. 2005-2013 කාලෙය් රාජපක්ෂ යුගෙය් ෙම්
රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනය සියයට 6.7කින් නැඟිටිනවා. [බාධා
කිරීම්] ෙම් රෙට් උද්ධමනය පහළ ගිහිල්ලා; එක අගයක් යටෙත්
දැන් අවුරුදු 10ක් තිෙයනවා. අෙප් රෙට් දුප්පත්කම අඩු ෙවලා.
[බාධා කිරීම්] අෙප් රෙට් දරිදතාවය අඩු ෙවලා. අෙප් රෙට්
පැල්පත් අඩු ෙවලා. [බාධා කිරීම්] අෙප් රෙට් සියලු ෙදනාටම
විදුලිය ලැබිලා. [බාධා කිරීම්] ෙරෝසි ෙසේනානායක මන්තිතුමිය
කිව්ව විධියට අෙප් රෙට් මන්ද ෙපෝෂණය වැඩි ෙවලා නැහැ.
මන්ද ෙපෝෂණය අඩු ෙවලා. කුරු ෙවන ඒවා වැඩි ෙවලා නැහැ.
ඒවා අඩු ෙවලා. ෙම් රෙට් ආබාධිත mongol දරුෙවෝ ඉපෙදන එක
අඩු ෙවලා. අධිෙපෝෂිත දරුෙවෝ සියයට 9ක් විතර හැදිලා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය්
ෙම් රට ෙව්ගෙයන් නැඟිටින්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. ෙම් රෙට්
ආර්ථිකය අද නැඟිටිනවා. ෙම් වසර අවසන් වන ෙකොට ෙම් රෙට්
සියලුෙදනාටම විදුලිය දීලා අවසන් කරනවා. "A","B","C"
පාරවල් සියල්ල carpet කර අවසන් කරනවා. අපි ලබන මාසෙය්
මහනුවර - ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගය පටන් ගන්නවා. අෙප් රට
වෙට් වරායවල් 6ක් හැෙදනවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු
මන්තීතුමියනි, ෙම් නැඟිටින ශී ලංකාව එක්ක මිනිස්සු ඉන්නවා.
ෙම් රෙට් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට, ෙම් රජයට, ෙම් රෙට් තිෙබන
සිංහල ෙබෞද්ධ පදනමට, ෙම් රජෙය් උගතුන්ෙග් බුද්ධිමතුන්ෙග්
පදනමට ගහන්න ෙම් කුඩු ෙචෝදනාව ඉදිරිපත් කළා. එම නිසා මා
ෙම් උතුම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳලා රටට කියන්න කැමැතියි,
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා තමයි 2008 දී ෙම් කුඩු ජාවාරම
නවත්වන්න අවශ පනත ෙගනාෙව් කියලා. ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, 1984 දී ෙගනාපු මත් දව විෙරෝධී පනතින්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා]

එක් ෙකනකුවත් අවුරුදු 7කට සිරගත කරන්න බැරි වුණා. හැබැයි
මරණීය දණ්ඩනය ෙදන්න, ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම් ෙදන්න,
අවුරුදු 15, අවුරුදු 20 සිර දඬුවම් ෙදන්න, ඒ අය අල්ලා ගන්න
සියලු නීති ෙගනාෙව් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජයයි. ඒ අනුව තමයි අද වන ෙකොට -

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

696

එක්ක මැතිවරණ කරපු, කුඩු විකුණපු අය අරෙගන මැතිවරණ
කරන්න ගිය එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද කුඩු වසංගතය
ලංකාෙවන් බින්දුවට දමන ෙම් රජයට විරුද්ධව දඟලන්ෙන්
එතුමන්ලාට කුඩුකාරයන් නැතුව බැරි නිසායි. එතුමන්ලාට ෙතල්
බාලා, මාළු නිහාල්, ෙචොප්ෙප වැනි අය ඕනෑ. එතුමන්ලා ජීවත්
වුෙණ් කුඩු කාරයන් සහ පාතාලෙය් අපරාධකාරයන් එක්කයි. එම
නිසා ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා කියන්න කැමැතියි,
ෙම් විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව පාරාවළල්ලක් ෙවලා එතුමන්ලාට
එනවාය කියලා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

Sir, I rise to a point of Order.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

දැන් ෙව්ලාව පස්වරු 6.30යි. විවාදය ෙහට දිනය දක්වා කල්
තබනවා.

(The Deputy Speaker)

Hon. Ajith P. Perera, what is the point of Order?
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙම් රෙට් නීතිය පිළිබඳ සාවද -වැරැදි- පකාශ කරන්න එපා.
මරණීය දඬුවම -

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වුෙයන්, කටයුතු අත්හිටුවා විවාදය
කල් තබන ලදී.
එතැන් සිට විවාදය 2014 මැයි මස 21වන බදාදා පවත්වනු
ලැෙබ්.
அப்ேபா
பி. ப.
6.30 மணியாகிவிடேவ, அ வல்கள்
இைடநி த்தப்பட் , விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
விவாதம் 2014 ேம 21, தன்கிழைம மீளத் ெதாடங்கும்.
It being 6.30 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood
adjourned.
Debate to be resumed on Wednesday, 21st May, 2014.

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

එය රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ගරු එස්.බී. දිසානායක
ඇමතිතුමා කථා කරන්න.

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් පණ්ඩිතකම් ෙනොෙවයි.
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය නැඟිටලා, දුප්පත්කම අඩු ෙවලා, මිනිසුන්
සංවර්ධනය ෙවලා ෙම් රෙට් අපරාධ අඩු ෙවලා, ෙම් රෙට් කුඩු අඩු
ෙවලා, ෙම් රෙට් කුඩු විකුණන අය අඩු ෙවලා, ෙම් රෙට් කුඩු
ෙබදන අය අහුෙවලා, කුඩු ෙගෙනන සියලුෙදනාම අද නීතිෙය්
රැහැනට ෙකොටු කර ගන්න ෙම් රජයට ශක්තිය ලැබී තිෙබනවා.
එම නිසා ෙම් විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව විහිළුවක්. කුඩුකාරයන්
එක්ක ජීවත් වුණු, කුඩුකාරයන්ෙගන් නඩත්තු වුණු, කුඩුකාරයන්

එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වුෙයන් නිෙයෝජ කථානායකතුමා
විසින් පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී.
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2014 මැයි මස 21වන බදාදා අ.භා.
1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය.

அப்ெபா
, பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ பிரதிச் சபாநாயகர்
அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார்.
அதன்ப
பாரா மன்றம், 2014 ேம 21, தன்கிழைம பி.ப 1.00
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட
It being 6.30 p.m., MR. DEPUTY SPEAKER adjourned
Parliament without Question put.
Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Wednesday, 21st May,
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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