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අන්තර්ගත ප්රධාන කුු
ප්රතිඥාාව
ගරු සීනි ශමොහමඩ් ශමොහමඩ් ඉස්මයිල් මහතා
විගණකාධිපතිඥවරයාගේ වර්තාව

ප්රශ්නනවල වාිකක ිළිතුරු
ගපෞද්ගලිකව දැනුම් දීගෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය
TNL රූපවාහිනිශේ ශපොල්ගහශවල විකා නාගාරශේ
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(විගශ්ේ විධිවිධාන) පන ජ ගකටුම්පත
පළමුවන වර කියවන ලදී

TNL රූපවාහිනිගේ ගපලල්ගහගවල විකාශ්නාගාරගේ විකාශ්න
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முதன்முகற மதிப்பிடப்பட்டது

TNL ததாகலக்காட்சியின் தபால்கஹவல ஒளிபரப்பு
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சதசிய பாதுகாப்பு நிதியம் (திருத்தம்) சட்டமூலம்:
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கிராமிய வங்கிககள ஒழுங்குறுத்துவதற்கான
முகறகமகய வகுத்தல்

PRINCIPAL CONTENTS
AFFIRMATION:
Hon. Seeni Mohamed Mohamed Ismail

SHUTDOWN OF TNL TRANSMISSION CENTRE AT
POLGAHAWELA:
Statement by Minister of Finance and Mass Media

AUDITOR-GENERAL'S REPORT
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

QUESTION BY PRIVATE NOTICE:
Shutdown of TNL Transmission Centre at
Polgahawela
GENERAL SIR JOHN KOTELAWALA DEFENCE
UNIVERSITY (SPECIAL PROVISIONS) BILL:
Read the First time

NATIONAL DEFENCE FUND (AMENDMENT) BILL:
Read a Second, and the Third time, and passed as
amended
ADJOURNMENT MOTION:
Formulation of Methodology for Regulation of Rural
Banks

360

2018 ජුනි 08

359

පාර්ලිගම්න්ුරව

பாராளுமன்றம்
PARLIAMENT
—————–—-

2018 ජුනි 08වන සිකුරාදා

2018 யூன் 08, தவள்ளிக்கிைகம
Friday, 08th June, 2018
___________________

පූ.භා. 9.30 පාර්ලිගම්න්ුරව රැසන විය.
කථානායකුරො [ගු කු ෙයසූරිය ෙහතා] මූලාසනාරූඪ විය.

பாராளுமன்றம் மு.ப. 9.30 மணிக்குக் கூடியது.
சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு கரு ெயசூாிய] தகலகம
வகித்தார்கள்.
The Parliament met at 9.30 a.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair.

ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා (ඉඩම් සහ
පාර්ලිගම්න්ුර ප්රතිඥසංසනකරණ අොතය හා කණ්ු  පෂක ගේ
ප්රධාන සංවිධායකුරො)
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க - காணி மற்றும்
பாராளுமன்ற
மறுசீரகமப்பு
அகமச்சரும்
அரசாங்கக்
கட்சியின் முதற்சகாலாசானும்)

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)
ගරු කාානායකතුමනි, ගරු සභානායකතුමා ශවනුශවන් මම
''එකී වා්ෂතා මුද්රණය කළ යුතුය'' යි ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන් සභා සම්ෙත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

වාර්තාව මුද්රණය කය යුුරයයි නිගය්ග කරන ලදී.
அறிக்கக அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Ordered that the Report be printed.

ලිිළ ගල්ඛනාිනය ිළිතගැන්වීෙ

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED

ප්රතිඥාාව ගු ීනනි ගෙලහේ  ගෙලහේ 
ඉසනෙයිල් ෙහතා

உறுதிப்பிரமாணம்: மாண்புமிகு சீனி தமாஹமட்
தமாஹமட் இஸ்மயில்
AFFIRMATION: HON. SEENI MOHAMED
MOHAMED ISMAIL
ගු ීනනි ගෙලහේ  ගෙලහේ  ඉසනෙයිල් ෙහතා නීතිඥ ප්රකාර
ප්රතිඥාාව දී ගම්සය ෙත තිඥූ  ගපලගතහි අ ජසන් කගයේය.

மாண்புமிகு சீனி தமாஹமட் தமாஹமட் இஸ்மயில் சட்டத்தினால்
சவண்டப்பட்டவாறு உறுதிப்பிரமாணம் தசய்து, சபாபீடத்திலுள்ள
புத்தகத்தில் ககதயாப்பமிட்டார்.
Hon. Seeni Mohamed Mohamed Ismail made and subscribed the
Affirmation required by Law, and signed the Book at the Table.

ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, ගරු අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික
්රතිපත්ති හා ්්ෂිකක කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම 005
ව්ෂයය සාහා අග්රාමාතය කා්ෂයාලශේ කා්ෂය සාධ්න වා්ෂතාව
ඉදිරිපත් කරමි.

එම වා්ෂතාව අභයන්තර පරිපාලනය හා රාජය
කළමනාකරණය පිළිංා ්ංශික අධී් යණ කාරක සභාව ශවත
ශයොමු කළ යුතුයකයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන් සභා සම්ෙත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

විගණකාධිපතිඥවරයාගේ වාර්තාව

கணக்காய்வாளர் அதிபதியினது அறிக்கக
AUDITOR-GENERAL'S REPORT
ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශ්රී ලංකා ්රජාතාන්්රික සමාජවාදී ජනරජශේ ්ඩුක්රම
වයවස්ාාශද 54(() වයවස්ාාව ්රකාර 0054 මුදල් ව්ෂයය සාහා
විගණකාධිපතිවරයාශ වා්ෂතාශද පළමුවකනි කාඩුඩශේ XXVII
ශකොටස, පස්වකනි කාඩුඩශේ VIII ශකොටස සහ හයවකනි
කාඩුඩශේ XV, XVIII හා XXI ශකොටස්; සහ

2016 මුදල් ව්ෂයය සාහා විගණකාධිපතිවරයාශ වා්ෂතාශද
පළමුවකනි කාඩුඩශේ XIX ශකොටස,  කදවකනි කාඩුඩශේ IV
ශකොටස සහ හයවකනි කාඩුඩශේ IV ශකොටස මම ඉදිරිපත් කරමි.

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, සංචාරක සංව්ෂධ්න හා ක්රිස්තියානි
්ගමික කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම 005 ව්ෂයය සාහා
සංචාරක සංව්ෂධ්න හා ක්රිස්තියානි ්ගමික කටයුතු අමාතයාං ශේ
වා්ෂෂික කා්ෂය සාධ්න වා්ෂතාව සහ ගිණුම් ඉදිරිපත් කරමි.

එම වා්ෂතාව ජාතයන්තර සංාතා පිළිංා ්ංශික අධී් යණ
කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ යුතුයකයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන් සභා සම්ෙත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, මුදල් හා ජනමාධ්ය අමාතයතුමා
ශවනුශවන් මම 005
ව්ෂයය සාහා රාජය මුදල්
ශදපා්ෂතශම්න්තුශද කා්ෂය සාධ්න වා්ෂතාව ඉදිරිපත් කරමි.
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පා්ෂලිශම්න්තුව

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]

එම වා්ෂතාව රජශේ මුදල් පිළිංා කාරක සභාව ශවත ශයොමු
කළ යුතුයකයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන් සභා සම්ෙත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

එම වා්ෂතාව තරුණ, ක්රීඩා, කලා සහ උරුමයන් පිළිංා
්ංශික අධී් යණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ යුතුයකයි මම
ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන් සභා සම්ෙත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, ස්වශේ
කටයුතු අමාතයතුමා
ශවනුශවන් මම 005 ව්ෂයය සාහා ශකොළඹ දිස්්රි්  ශල්කම්
කා්ෂයාලශේ වා්ෂෂික කා්ෂය සාධ්න හා ගිණුම් වා්ෂතාව ඉදිරිපත්
කරමි.

එම
වා්ෂතාව
අභයන්තර පරිපාලනය
හා
රාජය
කළමනාකරණය පිළිංා ්ංශික අධී් යණ කාරක සභාව ශවත
ශයොමු කළ යුතුයකයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන් සභා සම්ෙත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, කෘෂික්ෂම අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම
005( සහ 0054 ව්ෂය සාහා ශ්රී ලංකා හදම ම අධිකාරිශේ වා්ෂෂික
වා්ෂතා ඉදිරිපත් කරමි.

එම වා්ෂතා කෘෂික්ෂමය හා ඉඩම් පිළිංා ්ංශික අධී් යණ
කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ යුතුයකයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන් සභා සම්ෙත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, වකවිලි ක්ෂමාන්ත අමාතයතුමා
ශවනුශවන් මම 005) ව්ෂයය සාහා ශ්රී ලංකා රං්ෂ ප්ෂශේයණ
්යතනශේ වා්ෂෂික වා්ෂතාව ඉදිරිපත් කරමි.

එම වා්ෂතාව කෘෂික්ෂමය හා ඉඩම් පිළිංා ්ංශික අධී් යණ
කාරක ශවත ශයොමු කළ යුතුයකයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන් සභා සම්ෙත විය.

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, 005 ව්ෂයය සාහා පා්ෂලිශම්න්තුශද
්ඩුක් ප් යශේ ්රධ්ාන සංවිධ්ායක කා්ෂයාලශේ වා්ෂෂික කා්ෂය
සාධ්න වා්ෂතාව මම ඉදිරිපත් කරමි.

එම
වා්ෂතාව
අභයන්තර පරිපාලනය
හා
රාජය
කළමනාකරණය පිළිංා ්ංශික අධී් යණ කාරක සභාව ශවත
ශයොමු කළ යුතුයකයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන් සභා සම්ෙත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, විදුලි සංශේ , ඩිජිටල් යටිතල
පහසුකම් හා විශේ රැකියා අමාතයතුමා ශවනුශවන්, 005 ව්ෂයය
සාහා විශේ රැකියා අමාතයාං ශේ කා්ෂය සාධ්න වා්ෂතාව මම
ඉදිරිපත් කරමි.

එම වා්ෂතාව ජාතයන්තර සංාතා පිළිංා ්ංශික අධී් යණ
කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ යුතුයකයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන් සභා සම්ෙත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ ක්රීඩා
අමාතයතුමා ශවනුශවන්, 005 ව්ෂයය සාහා ක්රීඩා සංව්ෂධ්න
ශදපා්ෂතශම්න්තුශද වා්ෂෂික කා්ෂය සාධ්න වා්ෂතාව මම ඉදිරිපත්
කරමි.

එම වා්ෂතාව තරුණ, ක්රීඩා, කලා සහ උරුමයන් පිළිංා
්ංශික අධී් යණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ යුතුයකයි මම
ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන් සභා සම්ෙත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගප ජසම්

மனுக்கள்

ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, උසස් අධ්යාපන හා සංස්කෘතික
කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම 005 ව්ෂයය සාහා ජාතික
ශකෞතුකාගාර ශදපා්ෂතශම්න්තුශද වා්ෂෂික කා්ෂය සාධ්න වා්ෂතාව
ඉදිරිපත් කරමි.

PETITIONS

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු (වවදය නලින්ද ජයතිස්ස මහතා. [සභා ග්ෂභය තුළ නකත.]
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ගු ප්රසන්න රණුරංග ෙහතා

(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க)

(The Hon. Prasanna Ranatunga)
ගරු කාානායකතුමනි, මම පහත සාහන් ශපත්සම් ශදක
පිළිගන්වමි.

(1)

දිවුලපිටිය, මීය ගමුව පාර, මහවත්ත, අංක ((0/සී දරන
ස්ාානශයහි පදිංචි ඩී.එම්.ඒ. රණතුංග මහතාශගන් ලකබුණු
ශපත්සම; සහ

(2)

මාකවිට, තම්මිට, අංක 9(/සී/5 දරන ස්ාානශයහි පදිංචි
ජී.එල්.්්ෂ. ශමන්ඩිස් මහතාශගන් ලකබුණු ශපත්සම.

ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
පුළුවන්.

ප්රශ්නනය ෙුර ිනනකදී ඉිනරිප ජ ිරීමෙ නිගය්ග කරන ලදී.

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගු කථානායකුරො

(The Hon. Speaker)
්ර න
් අංක 0 -548/'58- (5 , ගරු (වවදය නලින්ද ජයතිස්ස
මහතා. [සභා ග්ෂභය තුළ නකත.]

(The Hon. Speaker)
ගරු මුජිබු්ෂ රහුමාන් මහතා. [සභා ග්ෂභය තුළ නකත.]

්ර න
් අංක 3 -594/'58- (5 , ගරු උදය ්රභාත් ගම්මන්පිල
මහතා. [සභා ග්ෂභය තුළ නකත.]

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ඉිනරිප ජ කරන ලද ගප ජසම් ෙහෙන ගප ජසම් ිළිතබඳ කාරක
සභාව පැවරිය යුුර යයි නිගය්ග කරන ලදී.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக்
கட்டகளயிடப்பட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ප්රශ්නනවල වාිකක ිළිතුරු

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
්ර න
් අංක 5 -3 /'58- (5 , ගරු (්චා්ෂය ංන්දුල ගුණව්ෂධ්න
මහතා.

්ර න
් අංක ( - 05)/'58 - (5 , ගරු ඩ ලස් ශේවානන්දා
මහතා.

ගු ඩේලසන ගද්වානන්දා ෙහතා

(மாண்புமிகு டக்ளஸ் சதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

தகௌரவ
சபாநாயகர்
சகள்விகயக் சகட்கின்சறன்.

அவர்கசள,

நான்

அந்தக்

ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංව්ෂධ්න සහ
ග්රාමීය ය ්්ෂිකකය පිළිංා අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ්ර න
් යට
පිළිතුරු දීම සාහා සතියක කාලය්  ඉල්ලා  කටිනවා.

ප්රශ්නනය ෙුර ිනනකදී ඉිනරිප ජ ිරීමෙ නිගය්ග කරන ලදී.

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

ගු (කචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)
ගරු කාානායකතුමනි, මා එම ්ර න
් ය අහනවා.

ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික ්රතිපත්ති
හා ්්ෂිකක කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ්ර න
් යට
පිළිතුර දීම සාහා සති ශදකක කාලය්  ඉල්ලා  කටිනවා.

ගු (කචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)
ගරු ඇමතිතුමනි, ශම් ්ර න
් ය ඉතා ඉ් මනින් අගමකතිතුමාට
ශයොමු කරවන්න ඕනෑ. ශමොකද, ඉතිහාසශේ පළමුවන වතාවට අද
ශඩොලරශේ අගය රුපියල් 5)0 ඉ් මවා තිශංනවා. ඒ නිසා
ඉ් මන් පිළිතුර්  අව ය ශවනවා.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඊළඟ දිනශේදී පිළිතුර ශදන්න පුළුවන් ශන්ද, ඇමතිතුමා?

Question ordered to stand down.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
්ර න
් අංක 4 - 030/'58 - (5 , ගරු එස්.එම්. මරි් කා්ෂ මහතා

- [සභා ග්ෂභය තුළ නකත.]
්ර න
් අංක ) - 0(0/'58 - (5 , ගරු ශහේයාන් විතානශ මහතා.

ගු ගහේ ාන් විතානගේ ෙහතා

(மாண்புமிகு சஹசான் விதானசக)

(The Hon. Heshan Withanage)
ගරු කාානායකතුමනි, මා එම ්ර න
් ය අහනවා.

ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා
එම ්ර න
් යට පිළිතුරු දීම සාහා සති ශදකක කාලය්  ඉල්ලා
 කටිනවා.

ප්රශ්නනය ෙුර ිනනකදී ඉිනරිප ජ ිරීමෙ නිගය්ග කරන ලදී.

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.
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පා්ෂලිශම්න්තුව

වර්ග කය කසය එකුර ිරීමෙ පහසුකම් සැලීනෙ
வககப்படுத்தப்பட்ட குப்கப சசகாிப்பு:
வைங்கப்பட்டுள்ள வசதிகள்

COLLECTION OF CLASSIFIED GARBAGE: FACILITIES
PROVIDED

310/’58

(ii)

வககப்படுத்தப்பட்ட குப்கபகள் மீள்சுைற்சி
தசய்யப்படுகின்றனவா என்பகதயும்;

(iii )

ஆதமனில், அது எந்த இடத்தில் என்பகதயும்;

(iv)

அதற்காக முதலீடு தசய்யப்படும் பணத்ததாகக
எவ்வளதவன்பகதயும்;

(v)

மீள்சுைற்சி
தசய்யப்பட்ட
குப்கபககள
எத்தககய
பணிகளுக்கு
பயன்படுத்தலாம்
என்பகதயும்;

7. ගු බුද්ධික පතිඥරණ ෙහතා
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ ක්රීඩා අමාතයතුමාශගන් ඇසූ
්ර න
් ය - (5 :

(අ

(i)

ව්ෂග ශනොකළ කසළ එකතු ශනොකිරීමට පළාත්
පාලන ්යතන ගත් තීරණය පිළිංාව ජනතාව
දකනුවත් කිරීමට අව ය කටයුතු  කදුකර තිශදද;

(ii)

එශසේ නම්, ඒ කවර ්කාරශයන්ද;

(iii)

කසළ ව්ෂගීකරණය කර එකතු කිරීමට අව ය
පහසුකම් ජනතාවට ලංා දී තිශදද;

(iv)

එශසේ නම්, ඒ කවර ්කාරශයන්ද;

(v)

ව්ෂගීකරණය කරන ලද කසළ එකතු කිරීමට
පළාත් පාලන ්යතන සාහා පහසුකම් සලසා දී
තිශදද;

அவர் குறிப்பிடுவாரா?

(இ)

asked the Minister of Provincial Councils, Local
Government and Sports:

(a)

Will he state(i) whether necessary action has been taken to
educate people about the decision taken
by local authorities not to collect
unclassified garbage;
(ii) if so, the manner in which it was done;
(iii) whether people have been given the
facilities which are required for collecting
garbage after it is classified;
(iv) if so, the manner it has been done; and
(v) whether
local authorities
have been
provided with the facilities required for
collecting classified garbage?

(b)

Will he also state-

යන්න එතුමා සාහන් කරන්ශන්ද?
(්

(i)

කසළ ව්ෂගීකරණය කර ශනොශදන පුේගලයන්ට
එශරහිව ගනු ලංන ක්රියාමා්ෂග කවශ්ෂද;

(ii)

ව්ෂගීකරණය කරන ලද කසළ ්රතිචක්රීකරණය
කරන්ශන්ද;

(iii)

එශසේ නම්, ඒ කවර ස්ාානයකදීද;

(iv)

ඒ සාහා ්ශයෝජනය කරන ලද මුදල ශකොපමණද;

(v)

්රතිචක්රීකරණය කරන ලද කසළ කවර කටයුතු
සාහා භාවිත කළ හකකිද;

යන්නත් එතුමා සාහන් කරන්ශන්ද?
(ඇ

ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද?

மாகாண சகபகள், உள்ளூராட்சி மற்றும் விகளயாட்டுத்
துகற அகமச்சகரக் சகட்ட வினா:
(அ) (i )

வககப்படுத்தாத குப்கபககள சசகாிக்காதிருப்
பதற்கு உள்ளூராட்சி நிறுவனங்கள் எடுத்துள்ள
முடிகவ பற்றி மக்ககள விைிப்புணர்வூட்டத்
சதகவயான நடவடிக்கககள் சமற்தகாள்ளப்
பட்டுள்ளனவா என்பகதயும்;

(ii)

ஆதமனில், அது எவ்வாதறன்பகதயும்;

(iii )

குப்கபககள வககப்படுத்தி சசகாிக்கத் சதகவ
யான வசதிகள் மக்களுக்குப் தபற்றுக் தகாடுக்கப்
பட்டுள்ளனவா என்பகதயும்;

(iv)

ஆதமனில், அது எவ்வாதறன்பகதயும்;

(v)

வககப்படுத்தப்பட்ட
குப்கபககள
சசகாிப்
பதற்கு உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களுக்கு வசதிகள்
தசய்துதகாடுக்கப்பட்டுள்ளனவா என்பகதயும்;

அவர் குறிப்பிடுவாரா?
(ஆ) (i )

குப்கபககள வககப்படுத்தித் தராத ஆட்களுக்
தகதிராக எடுக்கபடும் நடவடிக்கககள் யாகவ
என்பகதயும்;

இன்சறல், ஏன்?

(c)

(i)

the action that has been taken against the
persons who dispose garbage without
classifying it;

(ii)

whether the classified garbage is recycled;

(iii)

if so, the place in which it is done;

(iv)

the amount of money invested for it; and

(v)

the purposes for which the recycled
garbage can be used?

If not, why?

ගු ශ්රියානි විගිවිරෙ ෙහ ජියය (පයා ජ සභා පයා ජ
පාලන සහ ක්රීඩා රාෙය අොතයුරියය)

(மாண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயாணி விசெவிக்கிரம - மாகாண
சகபகள்,
உள்ளூராட்சி
மற்றும்
விகளயாட்டுத்துகற
இராொங்க அகமச்சர்)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama - State Minister of
Provincial Councils and Local Government and Sports)
ගරු කාානායකතුමනි, පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ ක්රීඩා
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ්ර ්නයට පිළිතුර ශදනවා.

(අ

(i)

ඔද.

(ii)

ශමම ්රතිපත්ති තීරණය පිළිංාව අප අමාතයාං ය
චරශල් හා උපශදස් ප්රිකා මන්න් පළාත් සභා
හා පළාත් පාලන ්යතන ්රධ්ාීනන් දකනුවත් කළ
අතර, එම පළාත් පාලන ්යතන ජනතාව දකනුවත්
කිරීම  කදු කර ඇත. ඊට අමතරව විදුත් මාධ්ය හා
මුද්රිත මාධ්ය මන්න් ජනතාව දකනුවත් කිරීශම්
වකඩසටහන් අප අමාතයාං ය මන්න්ද  කදු කරන
ලදී.
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(iii)

පළාත් පාලන ්යතන මන්න්  කදු කරයි.

(iv)

ඒ සාහා විවිධ් රමශදද භාවිත කරනු ලකශද.

(v)

ව්ෂගීකරණය කළ කසළ එකතු කිරීම කාල
සටහන්  මන්න්  කදු කළ යුතු ංවට ඉහත (අ (ii) හි
චරශල් මන්න් පළාත් පාලන ්යතනවලට
උපශදස් ලංා දී ඇත. ශමම අමාතයාං ය මන්න්
කසළ ්රවාහන යන්්ර, අත් කරත්ත හා
ශකොම්ශපෝස්ට් ංඳුන් දිවයිශන් පළාත් පාලන
්යතන ශවත ශංදා දී ඇති අතර, ඉදිරි කාලශේදී
කසළ ්රවාහන යන්්ර සකලකිය යුතු ්රමාණය් 
පළාත් පාලන ්යතනවලට ශංදා දීමට සකලසුම්
ශයොදා ඇත.

(i)

ශම් සාහා වනතික විධිවිධ්ාන සලසා ගකීනම
පළාත් පාලන ්යතන සතු වග කීමකි. එයට
සහාය්  ශලස සම්මත අතුරු වයවස්ාාව්  සකසා
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයාං ශවද
අඩවිය තුළ ්ර කේධ් කර ඇති අතර, අතුරු වයවස්ාා
සකකසීම ගකන පළාත් පාලන ්යතන නිලධ්ාරින්ට
පුහුණුව ද ලංා දී ඇත. ඒ අනුව දකනට පළාත්
පාලන ්යතන තුළ අතුරු වයවස්ාා පනවා
ගකීනශම් ක්රියාවලිය ක්රියාත්මක ශවමින් පවතී.
අතුරු වයවස්ාා කඩ කරන පුේගලයන්ට එශරහිව
වනතික පියවර ගකීනමට සහ උසාවිය හරහා
දඩුඩන පකනවීමට අදාළ ්රධ්ාන පනශත් විධිවිධ්ාන
තුළ ඒ ඒ පළාත් පාලන ්යතනවලට ංලතල
තිශද.

(ii)

ව්ෂගීකරණය කළ පසු දිරන කසළ සාහා
ශකොම්ශපෝස්ට්කරණ
ක්රියාවලිය
ද
ශකොම්ශපෝස්ට්කරණය- ශනොදිරන කසළ සාහා
්රතිචක්රීකරණ ක්රියා මා්ෂග ද ශපෞේගලික අං ශේ ද
මකදිහත් වීශමන්  කදු ශකශ්ෂ.

(iii)

ලංකාශද ශංොශහෝ පළාත් පාලන ්යතන ංල
්රශේ තුළ  කදු ශද.

(iv)

්රතිචක්රීකරණ කටයුතු සාහා ශ්ෂය ය අමාතයාං ය,
පළාත් සභා, පළාත් පාලන ්යතන ශමන්ම
ශපෞේගලික අං මන්න් ද  කදු ශකශරන අතර
ලංකාව පුරා ක්රියාත්මක වන වකඩසටහනකි.

(v)

(ඇ

ශපෞේගලික අං ය වි කන් විවිධ් නිමි හා අන්ත්ෂ
භාඩුඩ සකකසීම ශමන්ම අපනයන කටයුතු  කදු
ශකශ්ෂ.

අදාළ ශනොශද.

ගු බුද්ධික පතිඥරණ ෙහතා
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ගරු කාානායකතුමනි, එතුමිය සවිස්තරාත්මක පිළිතුර් 
ලංාදීම ගකන මම ස්තුතිවන්ත වනවා. ගරු ඇමතිතුමියනි,
ඔංතුමියශගන් පළමු අතුරු ්ර න
් ය අහන්න කකමකතියි.

ශම් නිලධ්ාරින් ඔංතුමියට ශකොශහොම පිළිතුරු ලියලා දුන්නත්,
නියත ව ශයන්ම කසළ ශවන ශවනම ව්ෂග අනුව එකතු කිරීම
ඉතා ශහොා තීන්දුව් ; ක්රියාත්මක විය යුතු තීන්දුව් . ශමය ්රම්භ
කරන්නට ්රමාද වුණු එකයි කනගාටුව. ශමය මීය ට ද ක
ගණනාවකට කලින් ්රම්භ කළ යුතුව තිබුණු තීන්දුව් . හකංකයි,
මම කියන කාරණය ගකන ඔංතුමිය ශහොයලා ංලන්න. නිලධ්ාරින්
ශදන ඔය පඩංගුවල තිශංන ඒවා ශනොශවයි, ශම් ගකන ඇත්ත
ශහොයලා ංලන්න. ශවන ශවනම කසළ එකතු කරශගන ගියත් ඔය
කියන ්රතිචක්රීකරණය ශවන්ශන් නකහක. ඒක සුන්දර කාාව් 
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විතරයි. ගරු කාානායකතුමනි, නකවත ගිහිල්ලා දමන්ශන් එකම
තකනකට. මම මාතර දිස්්රි් කශයන් උදාහරණ කියන්නම්. මාතර
මහ නගර සභාව ගත්තත්, අ පරැස්ස ්රාශේය ය සභාව ගත්තත්,
අතුරලිය ්රාශේය ය සභාව ගත්තත්, මාලිම්ංඩ ්රාශේය ය සභාව
ගත්තත් මට මශ දිස්්රි් කය ගකන කියන්න පුළුවන්. ශවන
ශවනම ලස්සනට ංෑ වලට කසළ එකතු කරශගන යනවා.
එකතු කරශගන ගියාට පස්ශසේ නකවත වර්  තෘණමූල මට්ටමින් grassroots level එශකන්- ්රතිචක්රීකරණය්  ශවන්ශන් නකහක.
ංෑ  කයල්ලම එකට දානවා. ඊටපස්ශසේ ංල්ශලෝ, කපුශටෝ වාශ
සත්තු ගිහිල්ලා ශම් ංෑ ඉරනවා. ්පසු වතාව්  ශම්වා කලවම්
ශවනවා. ඒ නිසා ශම් තීන්දුව ගන්නවත් එ් කම ඒකට සමගාමීය ව
කසළ ්රතිචක්රීකරණය විය යුතුව තිබුණත් ඒක ශවන්ශන් නකහක.
ශම් කාරණය ඔංතුමිය පිළිගන්නවා ද? ශම්කට කඩිනමින් ගන්න
පුළුවන් ක්රියාමා්ෂගය ශමොක් ද?

ගු ශ්රියානි විගිවිරෙ ෙහ ජියය

(மாண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயாணி விசெவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)
ගරු කාානායකතුමනි, එශහම ශවන අවස්ාා, ්යතන
තිශංන්න පුළුවන්. පළාත් සභා, පළාත් පාලන අමාතයාං ය
විධියට අව ය අනු ීනති සකස් කරන්න පුහුණු කරලා,
විශ ේයශයන්ම පුහුණු කිරීශම් ්යතනය්  ඇති කරලා තිශංනවා.
ඒ මන්න් විශ ය
ේ ශයන්ම පළාත් පාලන ්යතන විධිමත් කරන්න
කටයුතු කරනවා. ඒ වාශ ම ශම් ්යතනවල ්රධ්ාීනන්ට කසළ
කළමනාකරණය පිළිංා විශේය ය පුහුණුව පවා ලංාදීලා
තිශංනවා. ඒ නිසා ඇත්තටම කසළ කළමනාකරණශේදී ඒ අය
ස්වාධීනව කටයුතු කළ යුතු ශවනවා. ශමොකද, මධ්යම රජයට
පළාත් සභාශද ශහෝ එ්  එ්  ්රාශේය ය සභාශද  පණු කසළ ගකන
ශවනම ගිහිල්ලා අධී් යණය කිරීශම් හකකියාව අක්යි. ඒ නිසා
තමයි පළාත් පාලන ්යතනවලට අදාළව අනු ීනති හදලා, ඒ අයට
පුහුණුව දීලා, දකනුම දීලා ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න අවස්ාාව
දීලා තිශංන්ශන්. එශහම කටයුතු ශනොකරන ්යතනය් 
තිශංනවා නම් ඒ සම්ංන්ධ්ශයන් ශසොයා ංලා, නකවතත් උපශදස්
දීලා කටයුතු කරන්න අමාතයාං යට පුළුවන්කම්  තිශංනවා.

ගු බුද්ධික පතිඥරණ ෙහතා
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ගරු කාානායකතුමනි, මම ශම් කියන්න යන කාරණය ගකන
ඔංතුමාත් ශහොාටම දන්නවා. ශමොකද, මම ඒ නිශයෝජිත පිරිස්
ඔංතුමාටත් මුණ ගස්වලා තිශංනවා. ශලෝකශේ ශංොශහෝ රටවල
පරිහරණය කරන ලද  පණු එකතු කරන යන්්ර -garbage
compactors-, ගිලන් රා, ගිනි නිවන රා අපට ශනොමිශල් ශදන්න
ඒ රටවල් ලකහකස්තියි. උදාහරණය්  හකටියට ජපානය ගත හකකියි.
මම ශමශහම කියන්ශන්, මම එවකනි යන්්ර ලංකාවට ශගන්වලා
ශංදා දීලා තිශංන නිසයි. ගරු කාානායකතුමනි,  පණු එකතු
කරන යන්්රය්  සාමානයශයන් රුපියල් මිලියන (0් -40් 
ශවනවා. ගරු කාානායකතුමනි, ඔංතුමාත් පුරපති ව ශයන්
ශකොළඹ මහ නගර සභාශද හිටපු නිසා දන්නවා ඇති, garbage
compactor එක්  ශකොච්චර මුදල්  ශවනවාද කියලා. හකංකයි
ජපානය වාශ රටවලින්, යුශරෝපා රටවලින් අපට පාවිච්චි කරපු,
ඉතා ශහොා තත්ත්වශේ garbage compactors ශගන්වා ගන්න
පුළුවන්, අශේ තානාපති කා්ෂයාලවල නිලධ්ාරින් උනන්දු ශවනවා
නම්. ඒ වාශ ම ලංකාවට ශගන්වනශකොට තිශංන ්ර න
් ය තමයි ලංකාශද පළාත් පාලන ්යතනවලට ශදන්නශන් ශම්වා
ශගන්වන්ශන්,- වරාය ංේශේ  කට ශංොශහෝ ංදු අය කිරීම. ඒ නිසා
අමාතයාං ය මකදිහත් ශවලා ශම් විධියට ශගන්වන  පණු එකතු
කරන යන්්ර ශවනුශවන්, එශහම නකත්නම් ගිනි නිවන රා
ශවනුශවන් VAT එක ්දී  කයලු තීරු ංදු ඉවත් කරලා ශදන්න
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ගු චියන්ද විගිසිරි ෙහතා

(மாண்புமிகு சமிந்த விசெசிறி)

පුළුවන් නම්, රුපියල් ල් ය හාර පන් කයය්  වන  පණු එකතු
කරන යන්්රය්  රුපියල් ල් ය පහකට-දහයකට ලංකාවට
ශගන්වා ගන්න පුළුවන්.

සාමානයශයන් ගත්ශතොත්, ල් ය හාර පන් කයය්  ශවනවා. ඒ
ගණනට පාවිච්චි කරපු, ඉතා ශහොා තත්ත්වශේ යන්්ර  කය
ගණන්  ශගන්වා ගන්න පුළුවන්. ශම්කට අව ය මකදිහත්වීම
කරන්න ගරු රාජය ඇමතිතුමියත්, කකම නට් අමාතයතුමාත්,
අමාතයාං යත් සූදානම්ද? ඒකට රමශදදය්  හදනවාද?

ගු ශ්රියානි විගිවිරෙ ෙහ ජියය

(மாண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயாணி விசெவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)
ගරු කාානායකතුමනි, මම ශම් සම්ංන්ධ්ශයන් අමාතයාං ය
දකනුවත් කළා. ශම් පිළිංාව ඉදිරි ක්රියා මා්ෂග ගකීනම සාහා ගරු
ඇමතිතුමා සමඟත් සාකච්ඡා කරලා පියවර්  ගන්නම්. ඒක ශහොා
පණිවිඩය් . ඒ වාශ ම කලින් අහපු අතුරු ්ර ්නයත් එ් ක මට
කල්පනා වුණු ශදය්  තමයි, උපකරණ ටික ලකම ලා තිශංනවා
නම්, කසළ කළමනාකරණය හරියාකාරව කිරීශම් වගකීම් 
පාලන පාලන ්යතනවලට තිශංනවා. ඔංතුමා කලින් කියූ
විධියට එශසේ කටයුතු කරන්ශන් නකත්නම් මහ ජනතාවටත්
අයිතිය්  තිශංනවා, පළාත් පාලන ්යතනයට විරුේධ්ව නක්
දමන්න. ඒ නිසා කවුරුත් තමන්ශ
අයිතිවා කකම් ගකන
කල්පනාශවන් ඉාලා වකඩ කරන්න ඕනෑ, ශම් හකම ශේම විධිමත්
ශවන්න.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොායි. ගරු බුේධික පතිරණ මන්ත්රීතුමනි, ජපානශේ ඉාලා
භාඩුඩ ශංොශහොමය්  ලංකාවට එනවා වාශගයි. ඔංතුමාත් සහය
ශදන්න.

්ර න
් අංක 8 - 380/'58 - (5 , ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමශ
මහතා - [සභා ග්ෂභය තුළ නකත.]
්ර න
් අංක 9 - 38 /'58 - (5 , ගරු ශ් . කාද්ෂ මස්තාන් මහතා [සභා ග්ෂභය තුළ නකත.]
්ර න
් අංක 50 - (09/'58 - (5 , ගරු පේම උදය ාන්ත ගුණශසේකර
මහතා - [සභා ග්ෂභය තුළ නකත.]
්ර න
් අංක 55 - (03/'58 - (5 , ගරු ඉයා්  රහුමාන් මහතා - [සභා
ග්ෂභය තුළ නකත.]
්ර න
් අංක 50 - (39/'58 - (5 , ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා - [සභා
ග්ෂභය තුළ නකත.]
්ර න
් අංක 53 - (45/'58 - (5 , ගරු ම මල් රත්නායක මහතා [සභා ග්ෂභය තුළ නකත.]
්ර න
් අංක 5( - ( 3/'58 - (5 , ගරු චමින්ද විශේ කරි මහතා.

ගු චියන්ද විගිසිරි ෙහතා

(மாண்புமிகு சமிந்த விசெசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ගරු කාානායකතුමනි, මා එම ්ර න
් ය අහනවා.

ගු ශ්රියානි විගිවිරෙ ෙහ ජියය

(மாண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயாணி விசெவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)
ගරු කාානායකතුමනි, පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ ක්රීඩා
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ්ර න
් යට පිළිතුර දීම සාහා සති
ශදක්  කල් ඉල්ලා  කටිනවා.

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ගරු කාානායකතුමනි, සමා ශවලා, ශපොඩි පකහකදිලි කිරීම් 
කරන්න අවස්ාාව්  ශදන්න.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
එතුමිය දකන් ශපෞේගලිකව ශම් සම්ංන්ධ්ශයන් ංලයි. මම
හිතන්ශන් මීය ට පස්ශසේ එතුමිය ශමම ්ර න
් යට පිළිතුර ශදන්න කල්
ගන්න එක්  නකහක.

ගු චියන්ද විගිසිරි ෙහතා

(மாண்புமிகு சமிந்த விசெசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ගරු කාානායකතුමනි, ශම් හා සම්ංන්ධ්ම ්ර න
් ය්  මම
පසුගිය ංදාදා දිනශේදී ඇසුවා. එම ්ර න
් යට ගරු රාජය
ඇමතිතුමිය පිළිතුර දුන්නා. ශම් විම්ෂ නය සම්ංන්ධ් ශතොරතුරු
තිශංන්ශන් එ්  ඇමුණුමකයි. එදා දිනශේදී ඔංතුමියට එවා
තිශංන්ශන් ශමම විම්ෂ න වා්ෂතාශවන් භාගයයිද? ශමොකද,
විගණකාධිපති ශදපා්ෂතශම්න්තුශවන් එකම ලිපි ය ්ෂයය යටශත්,
එකම දිනශේ එවා තිශංන ශම් වා්ෂතාව ශකොටස් ව ශයන්ද එවා
තිශංන්ශන් කියන ්ර ්නය අපට තිශංනවා. ශමොකද, ශතොරතුරු
දකනගකීනශම් අයිතිවා කකම පිළිංා පනත යටශත් මම ශම්
ශල් නය ගත්තා. ගරු රාජය ඇමතිතුමියනි, 005 අශ්රේල් 00 දින
විගණකාධිපති ශදපා්ෂතශම්න්තුශදදී ශම් විශ ේය විම්ෂ නය
කරන්ශන්. එය  කදුවන්ශන් ගරු කාානායකතුමාශ විශ ේය
ඉල්ලීම මතයි. පසුගිය ංදාදා දිනශේදී ඔංතුමිය මීය ට අදාළ
ශගොනුශද තිබුණු ශල් නයක ශකොටස්  කිශයදවා. හකංකයි, අද
දිනශේදී සහ ඊශේ දිනශේදී ඒ ශල් නය නකතිවනවා. ගරු
කාානායකතුමනි, ශම්ක හරි ශේදීනය තත්ත්වය් .

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඊ ළඟ අවස්ාාශදදී පිළිතුර ශදන්න පුළුවන් ශන්, ගරු රාජය
ඇමතිතුමිය.

ගු ශ්රියානි විගිවිරෙ ෙහ ජියය

(மாண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயாணி விசெவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)
මට සකස් කර ශදන ලිපිශගොනුව අනුව තමයි මම පිළිතුර
ශදන්ශන්. මම අමාතයාං යට කියන්නම්, ගරු මන්ත්රීතුමාශ
්ර න
් ටිකට ඉ් මනින් පිළිතුරු ශදන්න කියලා. ශමොකද, ශම්
්ර න
් යට පිළිතුර ශදන්න එපායක.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොායි, ශම් සාහා ශපෞේගලික අවධ්ානය ශයොමු කර ඒ
්ර න
් යට පිළිතුර ලංා ශදන්න.

ගු චියන්ද විගිසිරි ෙහතා

(மாண்புமிகு சமிந்த விசெசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ශහොරු ්ර් යා කරන්න හදනවාද දන්ශන්ත් නකහක.

ගු ශ්රියානි විගිවිරෙ ෙහ ජියය

(மாண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயாணி விசெவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)
මට නම් කි ක වුවමනාව්  නකහක, ශහොරු ්ර් යා කරන්න.
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ගු නිහාල් ගලප්ප ජතිඥ ෙහතා
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
ගරු කාානායකතුමනි, ගරු චමින්ද විශේ කරි මන්ත්රීතුමා ළඟ
ශම් ්ර න
් යට අදාළ පිළිතුර තිශංනවා.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
පිළිතුර තිශංනවා නම්, එවන්න. එතුමිය ශපෞේගලිකව ඒ
සම්ංන්ධ්ශයන් ශසොයා ංලයි.

ප්රශ්නනය ෙුර ිනනකදී ඉිනරිප ජ ිරීමෙ නිගය්ග කරන ලදී.

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
්ර න
්
අංක 54-( )/'58-(5 , ගරු විමලවීර දිසානායක
මකතිතුමා.

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විෙලවීර ිනසානායක ෙහතා
(மாண்புமிகு டீ.ாீ.டபிள்யு. விமலவீர திசாநாயக்க)

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka)
ගරු කාානායකතුමනි, මා එම ්ර න
් ය අසනවා.

ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, මුදල් හා ජනමාධ්ය ඇමතිතුමා
ශවනුශවන් මම එම ්ර ්නයට පිළිතුර දීම සාහා මාසයක කාලය් 
ඉල්ලා  කටිනවා.

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විෙලවීර ිනසානායක ෙහතා
(மாண்புமிகு டீ.ாீ.டபிள்யு. விமலவீர திசாநாயக்க)

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka)
ගරු කාානායකතුමනි, මම ඊශේත් ශම් කාරණය කිදවා.
ලංන මාශසේ 50ශවනි දාට ශම් ්ර න
් යට ව්ෂය ූර්ෂණ උත්සවය
සමරන්න ඕනෑ. ශම් හතරවන වතාවට කල් ඉල්ලන්ශන්.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
නකහක. නකහක. ගරු මන්ත්රීතුමා, මින් පසුව අලුත් ස්ාාවර
නිශයෝග අනුව තුන්වතාවකට වකඩිය ඉඩ ශදන්ශන් නකහක. එතුමා
අනිවා්ෂයශයන්ම සහතික ශවනවා. අතීතය ගකන මම කාා
කරන්ශන් නකහක.

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විෙලවීර ිනසානායක ෙහතා
(மாண்புமிகு டீ.ாீ.டபிள்யு. விமலவீர திசாநாயக்க)

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka)
ගරු කාානායකතුමනි, ඉතාම වකදගත් ්ර න
් ය්  මම ඇහුශද.
මතින් ශතොර රට්  සාහා ්රතිාා දුන්න රටක අශහෝ දුකකි.
ශේදයකි; තිතකි; ඉරකි.

ප්රශ්නනය ෙුර ිනනකදී ඉිනරිප ජ ිරීමෙ නිගය්ග කරන ලදී.

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.
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්ර න
් අංක 0-548/'58 -(5 , ගරු (වවදය නලින්ද ජයතිස්ස
මහතා.

ගු නිහාල් ගලප්ප ජතිඥ ෙහතා
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
ගරු කාානායකතුමනි, ගරු (වවදය
මහතා ශවනුශවන් මා එම ්ර න
් ය අහනවා.

ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික ්රතිපත්ති
හා ්්ෂිකක කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ්ර න
් යට
පිළිතුර ලංාදීම සාහා මාසයක කාලය්  ඉල්ලා  කටිනවා.

ප්රශ්නනය ෙුර ිනනකදී ඉිනරිප ජ ිරීමෙ නිගය්ග කරන ලදී.

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
්ර න
් අංක 3-594/'58-(5 , ගරු උදය ්රභාත් ගම්මන්පිල
මහතා.

ගු ිනගන් න ගුණවර්ධන ෙහතා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු කාානායකතුමනි, උදය ්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා
ශවනුශවන් මා එම ්ර න
් ය අහනවා.

ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික ්රතිපත්ති
හා ්්ෂිකක කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ්ර න
් යට
පිළිතුර දීම සාහා සති ශදකක කාලය්  ඉල්ලා  කටිනවා.

ප්රශ්නනය ෙුර ිනනකදී ඉිනරිප ජ ිරීමෙ නිගය්ග කරන ලදී.

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

නාගරික නිවාස වයාපිතිඥ ගකලයද ිනසනරිෂකකය

நகர வீடகமப்புக் கருத்திட்டம்: தகாழும்பு மாவட்டம்
URBAN HOUSING PROJECTS: COLOMBO DISTRICT
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5. ගු බුද්ධික පතිඥරණ ෙහතා (ගු එසන.එම්. ෙරිෂකකාර්
ෙහතා ගවනුව )

(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண - மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்
சார்பாக)

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. S.M.
Marikkar.)
මහානගර හා ංස්නාහිර සංව්ෂධ්න අමාතයතුමාශගන් ඇසූ
්ර න
් ය- (5 :

(අ

(i)

ඉදිරි ව්ෂය 03 ඇතුළත ්රම්භ කිරීමට නියමිත
ශකොළඹ දිස්ත් 
රි කශේ නාගරික නිවාස වයාපෘති
සං යාව ශකොපමණද;

(ii)

එම නිවාස වයාපෘතීන්හි ඉදිකිරීමට අශේ් ෂිත
නිවාස ඒකක සං යාව ශකොපමණද;

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශදවකනි වටය.

නලින්ද ජයතිස්ස

373

374

පා්ෂලිශම්න්තුව

[ගරු බුේධික පතිරණ මහතා]

(iii)

ශමම නිවාස වයාපෘති සාහා නි චි
් ත ඉඩම්
හඳුනාශගන තිශදද;

(iv)

එශසේ නම්, එම ඉඩම් කවශ්ෂද;

asked the Minister of Megapolis and Western
Development:
(a)

Will he inform this House(i)

the number of urban housing projects in the
Colombo District scheduled to be initiated
within the next three years;

යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද?
(i)

ශමම වයාපෘති සාහා වකය කිරීමට අශේ් ෂිත මුළු
මුදල ශකොපමණද;

(ii)

the number of housing units expected to be
constructed in these projects;

(ii)

ශම් සාහා ශපෞේගලික අං ශේ ්ශයෝජන
පවතින්ශන් නම්, ඒවා කවශ්ෂද;

(iii)

whether specific lands have been identified
for these housing projects; and

(iii)

රාජය හා ශපෞේගලික ්ශයෝජනවලින් ඉදිකරනු
ලංන නිවාස සං යාව ශවන් ශවන් ව ශයන්
ශකොපමණද;

(iv)

if so, what those lands are?

(්

(iv)

ශමම වයාපෘති අවසන් කිරීමට ංලාශපොශරොත්තු
වන දින වකවානු කවශ්ෂද;

(v)

ශමම නිවාස වයාපෘතිවල නිවසක මුළු වටිනාකම
ශකොපමණද;

(vi)

එම නිවාස ජනතාවට ලංාදීශම් වකඩ පිළිශවළ
කවශ්ෂද;

(b)

යන්නත් එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද?
(ඇ

(i)

the total amount of money expected to be
spent for these projects;

(ii)

what the private sector investments are, if
there are any in this regard;

(iii)

how many houses were constructed by the
Government and private investments,
separately;

(iv)

the dates on which the projects are expected
to be concluded;

(v)

the total value of a house in these housing
projects; and

(vi)

the course of action for granting the houses
to people?

ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද?

மாநகர மற்றும் சமல் மாகாண அபிவிருத்தி அகமச்சகரக்
சகட்ட வினா:
(அ) (i)

எதிர்வரும் 03 வருடங்களினுள் ஆரம்பிக்கப்
படவுள்ள
தகாழும்பு
மாவட்டத்தின்
நகர
வீடகமப்புக் கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கக
யாது என்பகதயும்;

(ii)

சமற்படி
வீடகமப்புக்
கருத்திட்டங்களில்
நிர்மாணிக்க
உத்சதசிக்கப்பட்டுள்ள
வீட்டு
அலகுகளின் எண்ணிக்கக யாது என்பகதயும்;

(iii)

இந்த
வீடகமப்புக்
கருத்திட்டங்களுக்தகன
திட்டவட்டமாக
காணிகள்
இனங்காணப்
பட்டுள்ளனவா என்பகதயும்;

(iv)

ஆதமனில், அக்காணிகள் யாகவ என்பகதயும்;

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

சமற்படி
கருத்திட்டங்களுக்குச்
தசலவிட
உத்சதசித்துள்ள தமாத்த பணத்ததாகக யாது
என்பகதயும்;

(c)

If not, why?

ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, මහානගර හා ංස්නාහිර සංව්ෂධ්න
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ්ර ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.

* සභාගම්සය ෙත තබන ලද ිළිතුරර

* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :
* Answer tabled:
(අ

(i)

මධ්යම ්දායම් නිවාස වයාපෘති මන්න් - නිවාස වයාපෘති 0

இதற்குத் தனியார் துகறயின் முதலீடுகள்
காணப்படுமாயின், அகவ யாகவ என்பகதயும்;

(iii)

அரச மற்றும் தனியார் முதலீடுகளின் மூலம்
நிர்மாணிக்கப்படுகின்ற வீடுகளின் எண்ணிக்கக
தனித்தனிசய எவ்வளவு என்பகதயும்;

(iv)

சமற்படி கருத்திட்டங்ககள பூர்த்தி தசய்ய
எதிர்பார்க்கின்ற தினங்கள் யாகவ என்பகதயும்;

අනු
අංකය

(v)

சமற்படி வீடகமப்புக் கருத்திட்டங்களிலுள்ள
ஒரு வீட்டின் தமாத்தப் தபறுமதி யாது
என்பகதயும்;

1

சமற்படி வீடுககள தபாது மக்களுக்குப் தபற்றுக்
தகாடுக்கும் சவகலத்திட்டம் யாது என்பகதயும்;

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
இன்சறல், ஏன்?

ඉදිරි ව්ෂය 03 ඇතුළත ්රම්භ කිරීමට නියමිත නාගරික
නිවාස වයාපෘති

නාගරික පුන්ෂජීවන වයාපෘතිය මන්න් - නිවාස වයාපෘති 30

(ii)

(vi)

(இ)

Will he also inform this House -

වකඩිමනත් ශලස පසුගිය 005) හා 005 වසරවල පහත
දක් ශවන පරිදි නිවාස වයාපෘති විවෘත කරන ලදි.

2016 ව්ෂයශේ නාගරික පුන්ෂජීවන වයාපෘතිය මන්න්
නිමකරන ලද නිවාස 458්  ජනතාවට භාර දී ඇත.

2

නිවාස
ඒකක
ගණන

විවෘත කළ
දිනය

මුවශදොර උයන,
ෆ්ෂගියුයන් පාර,
ශකොළඹ 54 (A හා D
ශගොඩනකගිලි

254

2016.01.12

 කයශසත ශසවණ,
පංචිකාවත්ත, මරදාන

264

2016.08.05

නිවාස වයාපෘතිශේ නම

518

375

376

2018 ජුනි 08
2017 ව්ෂයශේ නාගරික පුන්ෂජීවන වයාපෘතිය මන්න් නිමකරන ලද නිවාස
5 40්  ජනතාවට භාර දී ඇත.

අනු
අංකය

නිවාස වයාපෘතිශේ නම

නාගරික පුන්ෂජීවන වයාපෘතිය මන්න්
18,152

- නිවාස ඒකක

මධ්යම ්දායම් නිවාස වයාපෘති මන්න් - නිවාස ඒකක
3,777

නිවාස
ඒකක
ගණන

විවෘත කළ
දිනය

1

ල් සා ශසවණ, B
ශගොඩනකගිල්ල

396

2017.03.02

2

ජයමඟ ශසවණ, මහවත්ත

68

2017.03.18

3

ල් හිරු ශසවණ,
මාළිගාවත්ත

192

2017.06.28

4

ශමත්සා ශසවණ,
ශහේනමුල්ල, A
ශගොඩනකගිල්ල

218

2017.10.30

5

ල් සා ශසවණ, C
ශගොඩනකගිල්ල,
ශකොශලොන්නාව
ල් ශසත ශසවණ,
මාළිගාවත්ත, ඇපල් වත්ත

396

2017.11.08

480

2017.11.13

6

(ii)

(iii)

2018 වසර තුළ ඉදිකිරීම් ්රම්භ කිරීමට නියමිත ඉඩම්
හඳුනාශගන ඇත. පුනරුත්ාාපන සකලකස්මට අනුව 0058 හා
0059 ව්ෂයයන්හීදී මුදා ගන්නා ඉඩම්වල 0059 හා 0000
ව්ෂයයන්හිදී ඉදිකිරීමට නියමිත නිවාස වයාපෘති ්රම්භ
කිරීමට සකලසුම් කර ඇත.

(iv)

2018 වසර සාහා හඳුනාගත් ඉඩම් සහ ශයෝජිත නිවාස
වයාපෘති
· කිඹුලාඇල වත්ත, මාදම්පිටිය
· දලූමකන්ඩල්, )05 වත්ත
· 318 වත්ත, මාදම්පිටිය
· ඇපල්වත්ත
· එළුමක්ව වත්ත
· ස්ශට්ඩියම්ගම
· ෆ්ෂගියුයන් පාර
· ංකටරිවත්ත, ශමොරටුව
· ඔශදශසේකරපුර
· පෑලියශගොඩ

1750

මධ්යම ්දායම් නිවාස වයාපෘතිය මන්න් ශයෝජිත නිවාස
වයාපෘති

ඉදිරි ව්ෂයයන් තුළ වකඩ නිමවීමට නියමිත නිවාස වයාපෘති

· එලියට් ශපශදස, ශංොරැල්ල
2018 ව්ෂයශේදී නිවාස 4943්  හා 0059 ව්ෂයශේදී නිවාස 5058් 
ජනතාවට භාර දීමට නියමිතය.

අනු
අංකය

නිවාස වයාපෘතිශේ නම

නිවාස
ඒකක
ගණන

විවෘත කළ දිනය

1

ශහේනමුල්ල නිවාස
වයාපෘතිය, ශගොඩනකගිල්ල 5

566

2018 මා්ෂතු

ශගොඩනකගිල්ල 0

670

2018 මා්ෂතු

ශගොඩනකගිල්ල 3

1647

2018 අශ්රේල්

ශගොඩනකගිල්ල (

1042

2018 මකයි

2

්රාමය ශපශදස නිවාස
වයාපෘතිය, ශදමටශගොඩ

717

2018 ශපංරවාරි

3

ශකොළඹශ මාවත, HRL
ශගොඩනකගිල්ල

615

2018 ශදසකම්ං්ෂ

4

ශටොරින්ටන් මාවත නිවාස
වයාපෘතිය

115

2019

5

මාළිගාවත්ත නිවාස
වයාපෘතිය B ශගොඩනකගිල්ල

192

2018 අශ්රේල්

C ශගොඩනකගිල්ල

192

2018 ශදසකම්ං්ෂ

D ශගොඩනකගිල්ල

192

2018 ශදසකම්ං්ෂ

6

කාලිංග මාවත නිවාස
වයාපෘතිය

528

2019

7

ශකොශලොන්නාව නිවාස
වයාපෘතිය 5 ශගොඩනකගිල්ල

240

2019 මා්ෂතු

2 ශගොඩනකගිල්ල

168

2019 අශගෝස්තු

3 ශගොඩනකගිල්ල

167

2019 ජූලි

4 ශගොඩනකගිල්ල

120

2018 මා්ෂතු

· තලවතුශගොඩ, ජයව්ෂධ්නපුර ශරෝහල පාර
· පලතුරුවත්ත, ශකොට්ටාව
· රත්මලාන (වාරිමා්ෂග ශදපා්ෂතශම්න්තු ඉඩම

· තලගහ පඹුර, තලවතුශගොඩ
· පෑලියශගොඩ
· ශදලුපිල්ශල්වත්ත, රාජගිරිය

(්

(i)

නාගරික පුන්ෂජීවන වයාපෘතිය සාහා - ්සන්න ව ශයන්
රුපියල් මිලියන 84,3(5.(0
මධ්යම ්දායම් නිවාස වයාපෘති සාහා - ්සන්න ව ශයන්
රුපියල් මිලියන 35,))).00

(ඇ

(ii)

මධ්යම ්දායම් නිවාස වයාපෘති සාහා ශපෞේගලික
්ශයෝජන 40%්  වන අතර, ඉතිරි 40% නාගරික
සංව්ෂධ්න අධිකාරිය වි කන් දරනු ලකශද.

(iii)

මධ්යම ්දායම් නිවාස වයාපෘතිය යටශත් ඉදිකරනු ලංන
නිවාස ඒකක 3,
පමණ්  නාගරික සංව්ෂධ්න අධිකාරිය
හා ශපෞේගලික අං ශේ ්ශයෝජන මත ඉදි කරනු ලංයි.
නාගරික පුන්ෂජීවන වයාපෘතිය යටශත් ඉදිකරනු ලංන
නිවාස ඒකක රජශේ හා නාගරික සංව්ෂධ්න අධිකාරිශේ
අරමුදල් මන්න් ඉදිකිරීමට ශයෝජිතය.

(iv)

ශමම වයාපෘති 0058, 0059, 0000 යන ව්ෂයයන්හීදී ්රම්භ
කිරීමට නියමිත අතර, එ්  වයාපෘතියක ඉදිකිරීම්
කාලසීමාව මාස 30කි. ඒ අනුව 0000, 0005, 0000 වසර වන
විට ශයෝජිත වයාපෘති අවසන් කිරීමට නියමිතය.

(v)

නාගරික පුන්ෂජීවන වයාපෘතිශේ නිවසක වටිනාකම
රුපියල් මිලියන (. පමණ වන අතර මධ්යම ්දායම්
නිවාස වයාපෘතිශේ ශකොන්්රාත් පිරිනකමීය ම අනුව නිවසක
වටිනාකම තීරණය කරනු ලකශද.

(vi)

නාගරික පුන්ෂජීවන වයාපෘතිය මන්න් ඉදිකිරීමට නියමිත
නිවාස වයාපෘති ්සන්නශේ පවතින අක් පහසුකම් සහිත
වතු ජනාවාසයන්වල ජීවත්වන ජනතාවට ලංා දීමටත්,
මධ්යම ්දායම් නිවාස වයාපෘතිය සාහා නිවාස ලංාදීශම්දී
එම නිවාස ලංාගකීනමට කකමකත්ත ද් වන රජශේ සහ
ශපෞේගලික ්යතන නිලධ්ාරින් ශතෝරා ගකීනමට නියමිතය.

අදාළ ශනොශද.

377

378

පා්ෂලිශම්න්තුව

ගවසනට්ගහ්ල් ව ජග ජ ිළහිටි ග්රාමීය ය ගර්හල නැවත
විවිත ිරීමෙ
தவஸ்ட்சஹால் சதாட்ட கிராமிய கவத்தியசாகல:
மீண்டும் திறத்தல்

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous
Medicine:
(a)

Is he aware that (i)

the medical centre which is situated in
Westhall Estate in Pasbage Korale
Divisional Secretary's Division in Kandy
District was acquired by the Government
and converted into a rural hospital;

(ii)

this rural hospital provided services to
3,500 to 4,000 families in the area; and

(iii)

this hospital was closed down a year ago
due to the shortage of doctors and
equipment?

RURAL HOSPITAL IN WESTHALL ESTATE : REOPENING

382/’58

8. ගු ිනගන් න ගුණවර්ධන ෙහතා (ගු ෙහින්දානන්ද
අලු ජගෙගේ ෙහතා ගවනුව )
(மாண்புமிகு
திசனஷ்
குணவர்தன
மஹிந்தானந்த அலுத்கமசக சார்பாக)

-

மாண்புமிகு

(The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon.
Mahindananda Aluthgamage.)
ශසෞ ය, ශපෝයණ හා ශේය ය වවදය අමාතයතුමාශගන් ඇසූ
්ර න
් ය - (5 :

(අ

(i)

මහනුවර දිස්්රි් කශේ, පස්ංාශ
ශකෝරශළේ
්රාශේය ය ශල්කම් ශකොට්සාසශේ, ශවස්ට්ශහෝල්
වත්ශත් පිහිටි වවදය මධ්යස්ාානය රජයට
පවරාශගන ග්රාමීය ය ශරෝහල්  ංවට පත් කරන ලද
ංවත්;

(ii)

ශමම ග්රාමීය ය ශරෝහල මන්න් එම ්රශේ ශේ පවුල්
3400 - (000 ්  අතර ්රමාණයකට ශසේවය සකලසූ
ංවත්;

(iii)

දකනට වසරකට ශපර වවදයවරුන් හා උපකරණ
හිඟය ශහේතුශවන් ශමම ශරෝහල වසාදමා ඇති
ංවත්;

(b)

If so, will he inform this House whether action
will be taken to reopen this hospital and fulfill the
health requirements of the estate people?

(c)

If not, why?

ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, ශසෞ ය, ශපෝයණ හා ශේය ය වවදය
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ්ර ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.

* සභාගම්සය ෙත තබන ලද ිළිතුරර

* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :
* Answer tabled:

එතුමා දන්ශන්ද?
(්

(ඇ

එශසේ නම්, ශමම ශරෝහල නකවත විවෘත කර වතුකරශේ
ජනතාවශ ශසෞ ය අව යතාවයන් විසීමමට පියවර
ගන්ශන්ද යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද?

ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද?

சுகாதாரம்,
சபாசகண
அகமச்சகரக் சகட்ட வினா:
(அ) (i)

மற்றும்

சுசதச

மருத்துவ

கண்டி மாவட்டத்தின், பஸ்பாசக சகாரகள
பிரசதச தசயலாளர் பிாிவின் தவஸ்ட்சஹால்
சதாட்டத்தில் அகமந்துள்ள மருத்துவ நிகலயம்
அரசிற்கு
தபாறுப்சபற்கப்பட்டு
கிராமிய
கவத்தியசாகலயாக
மாற்றப்பட்டததன்பகதயும்;

(ii)

சமற்படி கிராமிய கவத்தியசாகலயின் மூலம்
இப்பிரசதசத்தின் 3500 - 4000 குடும்பங்களுக்கு
சசகவ வைங்கப்பட்டததன்பகதயும்;

(iii)

தற்சபாது சுமார் ஒரு வருடத்திற்கு முன்னர்
மருத்துவர்கள்
மற்றும்
உபகரணங்கள்
பற்றாக்குகற காரணமாக இவ்கவத்தியசாகல
மூடப்பட்டுள்ளததன்பகதயும்;

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) ஆதமனில், இவ்கவத்தியசாகலகய மீண்டும் திறந்து
தபருந்சதாட்ட மக்களின் சுகாதார சதகவககள
நிவர்த்தி
தசய்வதற்கு
நடவடிக்கக
எடுப்பாரா
என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

(අ

இன்சறல், ஏன்?

(i)

ඔද.

(ii)

ඔද

(iii)

නකත. වවදය නිලධ්ාරිශය්  සහ ලියා පදිංචි වවදය
නිලධ්ාරිශය්  මගින් ංාහිර ශරෝගී අං ශේ ශසේවාවන් හා
සායන කටයුතු පවත්වාශගන යනු ලංයි.

(්

පකන ශනොනඟී.

(ඇ

පකන ශනොනඟී.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
්ර න
් අංක 9 - 38 /'58- (5 , ගරු ශ් . කාද්ෂ මස්තාන් මහතා.

ගු බුද්ධික පතිඥරණ ෙහතා
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ගරු කාානායකතුමනි, ගරු ශ් . කාද්ෂ මස්තාන් මහතා
ශවනුශවන් මා එම ්ර න
් ය අහනවා.

ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, නකවත පදිංචි කිරීම, පුනරුත්ාාපන,
උතුරු සංව්ෂධ්න හා හින්දු ්ගමික කටයුතු අමාතයතුමා
ශවනුශවන් මා එම ්ර න
් යට පිළිතුර දීම සාහා මාසයක කාලය් 
ඉල්ලා  කටිනවා.

ප්රශ්නනය ෙුර ිනනකදී ඉිනරිප ජ ිරීමෙ නිගය්ග කරන ලදී.

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.
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පානීය ෙල වයාපිතිඥ

ත් ජතලෙ ිනසනරිෂකකය

குடிநீர் வைங்கல் கருத்திட்டங்கள்: புத்தளம் மாவட்டம்
DRINKING WATER PROJECTS: PUTTLAM DISTRICT

asked the Minister of City Planning and Water
Supply:
(a)

Will he inform this House(i)

how many households within the Puttalam
District had been connected to the supply
of clean drinking water by the National
Water Supply and Drainage Board by
1983;

(ii)

how many households are provided with
clean drinking water at present;

(iii)

what amount was allocated by the
Government in each year for the supply of
drinking water after 1983 until the end of
the war situation;

(iv)

what amounts had been allocated by the
Government for projects implemented for
the supply of drinking water, separately in
respect of each of the years following the
war situation up until the year 2015; and

(v)

whether he will table a progress report on
all above?

409/’58
10.ගු ිනගන් න ගුණවර්ධන ෙහතා (ගු පද්ෙ උදයශ්ාන්ත
ගුණගසේකර ෙහතා ගවනුව )

(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன - மாண்புமிகு ஆர். எம்.
பத்ம உதயசாந்த குணசசகர சார்பாக)

(The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon.
Padma Udhayashantha Gunasekera)
නගර සකලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාතයතුමාශගන් ඇසූ
්ර න
් ය - (5 :

(අ

(i)

1983 ව්ෂයය වනවිට පුත්තලම දිස්්රි් කය තුළ
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මඩුඩලය
මන්න් පිරි කදු පාීනය ජලය සපයනු ලකං තිබූ නිවාස
සං යාව ශකොපමණද;

(ii)

ශම් වනවිට පිරි කදු පාීනය ජලය සපයනු ලංන
නිවාස සං යාව ශකොපමණද;

(iii)

1983 ව්ෂයශයන් පසුව යුදමය තත්ත්වය නිමවන
තුරු පාීනය ජලය ලංා දීම ශවනුශවන් එ්  එ් 
ව්ෂයය සාහා රජය වි කන් ශවන් කරන ලද මුළු
මුදල ශකොපමණද;

(iv)

(v)

යුදමය තත්ත්වය නිම වීශමන් පසු 0054 ව්ෂයය
වනශත්  පාීනය ජලය ලංාදීශම් වයාපෘති
ශවනුශවන් රජය ශවන් කරන ලද මුළු මුදල එ් 
එ්  ව්ෂයය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන්
ශකොපමණද;
ඉහත  කයල්ශලහිම ්රගති වා්ෂතාව්  ඉදිරිපත්
කරන්ශන්ද;

ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද?

ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, නගර සකලසුම් හා ජල සම්පාදන
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ්ර ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.

* සභාගම්සය ෙත තබන ලද ිළිතුරර

(අ

நகரத் திட்டமிடல்
சகட்ட வினா:

(அ) (i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

மற்றும்

நீர்வைங்கல்

If not, why?

* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :
* Answer tabled:

යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද?

(්

(b)

(i)

அகமச்சகரக்

(වකඩ භාර නිලධ්ාරින්ශ දත්ත අනුව

1983 ஆம் ஆண்டளவில் புத்தளம் மாவட்டத்தில்
சதசிய நீர் வைங்கல் மற்றும் வடிகாலகமப்புச்
சகபயினால் சுத்திகாிக்கப்பட்ட குடிநீர் வைங்கப்
பட்டிருந்த வீடுகளின் எண்ணிக்கக யாது;

(ii)

ශම් වන විට ලංා දී ඇති ජල සකපයුම් සං යාව : 38,8 9 කි.

(iii)

5983  කට එ්  එ්  ව්ෂයය සාහා පුත්තලම් දිස්්රි් කය
සාහා ජාතික ජල සම්පාදන මන්ඩලය දකරූ වියදම:
අංකය

இன்றளவில்
சுத்திகாிக்கப்பட்ட
குடிநீர்
வைங்கப்படுகின்ற
வீடுகளின்
எண்ணிக்கக
யாது;
1983 ஆம் ஆண்டின் பின்னர் யுத்த நிகலகம
முடிவகடயும் வகர குடிநீர் வைங்குவதற்காக
ஒவ்சவார் ஆண்டிற்கும் அரசாங்கம் ஒதுக்கிய
தமாத்தப் பணத்ததாகக யாது;
யுத்த நிகலகம முடிவகடந்த பின்னர் 2015 ஆம்
ஆண்டு வகர குடிநீர் வைங்கல் கருத்திட்டங்
களுக்காக
அரசாங்கம்
ஒதுக்கிய
தமாத்த
பணத்ததாகக ஆண்டு வாாியாக தனித்தனியாக
எவ்வளவு;
சமற்படி
அகனத்தினதும்
அறிக்கககயச் சமர்ப்பிப்பாரா;

முன்சனற்ற

என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்சறல், ஏன்?

ජල සම්පාදන මඩුඩලය මන්න් ලංා දී තිබූ ජල පහසුකම්
සං යාව: (00කි.

(iv)

ව්ෂයය

වියදම (රුපියල්

1

1983-2007

836,195,016.98

2

2008

254,342,717.94

යුදමය තත්ත්වය අවසානවීශමන් පසු වසර 0054 ශත් 
පුත්තලම දිස්්රි් ක ජාතික ජල සම්පාදන වයාපෘති
ශවනුශවන් වකය කළ මුදල පහත වගුශද පරිදි ශද.
වසර

වියදම (රුපියල්

2009

7,965,000.00

2010

78,736,000.20

2011
2012

117,360,000.27
313,494,000.48

2013

665,782,000.34

2014

1,392,507,000.56

2015

1,373,552,000.10
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(v)
අංකය
1

2

3

අංකය
1

2

3

4

5

6

7
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පා්ෂලිශම්න්තුව
අංකය

ඔද. (ශම් සමඟ ඉදිරිපත් කර ඇත.

වයාපෘතිශේ
නම

්වරණය වන
්රශේ

්රතිලාීනන්

71,000 වයාපෘතිශේ
වකඩ අවසන් වී
ඇත. ජල
සම්ංන්ධ්තා
ලංා දීමට
නියමිතව ඇත.

් කයානු
සංව්ෂධ්න
ංකං ප ්ධ්ාර
(පුත්තලම
පාීනය ජල
සම්පාදන
වයාපෘතිය
්ණමක්ව
ඒකාංේධ් ජල
සම්පාදන
වයාපෘතිය

71,000 .....එම.......

වයාපෘතිශේ
නම

පුත්තලම,
වනාතවිල්ලුව,
්ණමක්ව

්ව්ෂණය වන
්රශේ

දන්ශකොටුව
ඒකාංේධ් ජල
සම්පාදන
වයාපෘතිය

දංශකොටුව,
ශවන්නේපුව,
නාත්තන්ඩිය

හලාවත ජල
සම්පාදන
වයාපෘතිය (II
අදියර

ම ංගිරිය,
මහවකව, හලාවත

කල්පිටිය ජල
සම්පාදන
වයාපෘතිය

කල්පිටිය

පුත්තලම
ද පණු නගර
ජල සම්පාදන
වයාපෘතිය

පුත්තලම,
මූන්දලම,
්රච්චිකට්ටුව,
මහ පඹු් කඩවල

කල්පිටිය
කරදිශයන්
ලුණු රසය
ඉවත් කරන
ජල සම්පාදන
වයාපෘතිය

කල්පිටිය

තරවලගස්වකව කරුවලගස්වකව,
වනාතවිල්ලුව වනාතවිල්ලුව
ජල සම්පාදන
වයාපෘතිය

පුත්තලම ජල
සම්පාදන
වයාපෘතිය (II
අදියර

දන්ශකොටුව
දන්ශකොටුව,
ජල සම්පාදන නාත්තන්ඩිය,
වයාපෘතිය (II මහවකව
අදියර
නාත්තඩුඩිය/
මහවකව පාීනය
ජල සම්පාදන
වයාපෘතිය

9

කා් කපල්ලිය මහවකව, මාදම්ශේ,
ජල සම්පාදන හලාවත
වයාපෘතිය (II
අදියර
(්

්ණමක්ව,
නවගත්ශත්ගම,
ශකොටශවශහර,
මහ පඹු් කඩවල,
රස්නායකපුර

පුත්තලම

135,075 වයාපෘතිශේ
වකඩ ්රම්භ වී
ඇත.

්ව්ෂණය වන
්රශේ

8
ව්ෂතමාන
තත්ත්වය

් කයානු
හලාවත, ම ංගිරිය,
සංව්ෂධ්න
්රච්චිකට්ටුව
ංකං ප ්ධ්ාර
(හලාවත ජල
සම්පාදන
වයාපෘතිය

වයාපෘතිශේ
නම

්රතිලාීනන්

ව්ෂතමාන
තත්ත්වය

අදාළ ශනොශද.

අුරු ොර්ග හා කානු පද්ධතිඥ සකසන ිරීමෙ
කලාවැව ගම්ොනය

கிகள வீதிகள் மற்றும் வடிகால் ததாகுதிககள
அகமத்தல்: கலாதவவ கிராமம்
CONSTRUCTION OF BYROADS AND DRAINAGE SYSTEMS:
KALAWEWA VILLAGE

්රතිලාීනන්

ව්ෂතමාන
තත්ත්වය

112,500 ශටන්ඩ්ෂපත්
ඇගකයීම්  කදුශවමින්
පවතී.

32,317 ් කයානු සංව්ෂධ්න
ංකං ප ්ධ්ාර
යටශත්
ක්රියාත්මකවීමට
නියමිතව ඇත.
72,000 ්ච්චිමශල්
ජලා ශයන් ජල
ලංා ගකීනම සාහා
අනුමකතිය ලංා
ගතයුතුව ඇත.
එශත්  කරදිශයන්
(ලුණු රසය ඉවත්
කිරීම කල්පිටිය
අන්ත්ෂකාලීන්
වයාපෘතිය
ක්රියාත්මක ශද.
155,552 ජල මූලාශ්ර සාහා
(2038) අනුමකතිය ලංා ගත
යුතුව ඇත. මූලය
්රතිපාදන ලංා ගත
යුතුය.
44,011 වයාපෘති ඇගකයීම්
කමිටුශද අනුමකතිය
ලංා ගත යුතුව
ඇත.

41,575 මූලික
යතා
අධ්යයන වා්ෂතාව
සකසමින් පවතී.

125,240

11.ගු බුද්ධික පතිඥරණ ෙහතා ( ගු ඉ ාෂක රහුොන් ෙහතා
ගවනුව )

(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண - மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்
சார்பாக)

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Ishak
Rahuman)
පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ ක්රීඩා අමාතයතුමාශගන් ඇසූ
්ර න
් ය - (5 :

(අ

(i)

ඉපශලෝගම ්රාශේය ය ශල්කම් ශකොට්සාසශේ,
කලාවකව ගම්මානශේ පවුල් 0400 ්  පමණ ජීවත්
වන ංවත්;

(ii)

ශමම ගම්මානය, දිස්්රි් කශේ ජනාකී්ෂණ සහ
ඉතා සීග්රශයන් නාගරීකරණය ශවමින් පවතින
ගම්මානය්  වීම ශහේතුශවන් ශමහි අතුරු මා්ෂග හා
කානු පේධ්ති පිළිශවළට සකස් කිරීම අතයව ය වී
ඇති ංවත්;

එතුමා දන්ශන්ද?
(්

(i)

ශමම අක්පාක් සම්ූර්ෂණ කර ගකීනම සාහා අව ය
්රතිපාදන ලංා ශදන්ශන්ද;

(ii)

එශසේ නම්, එම දිනය කවශ්ෂද;

යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද?
(ඇ

ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද?

மாகாண
சகபகள்,
உள்ளூராட்சி
விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சகரக் சகட்ட வினா:

மற்றும்

(அ) (i)

இப்பசலாகம பிரசதச தசயலாளர் பிாிவில்,
கலாதவவ கிராமத்தில் சுமார் 2500 குடும்பங்கள்
வசிக்கின்றார்கள் என்பகதயும்;

(ii)

இக் கிராமம், மாவட்டத்தில் சன தநாிசல் மிக்க
துாிதமாக நகரமயமாகிக்தகாண்டிருக்கும் ஒரு
கிராமம் என்பதால் இதன் கிகள வீதிகள் மற்றும்
வடிகால் ததாகுதிககள முகறயாக அகமக்க
சவண்டியது இன்றியகமயாதது என்பகதயும்;

அவர் அறிவாரா?
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(ஆ) (i)

இக்
குகறககள
நிவர்த்தி
சதகவயான நிதி ஏற்பாட்கட
என்பகதயும்;

தசய்வதற்கு
வைங்குவாரா

(අ

(i)

ඩීසල් ්නයනය කිරීශම්දී ඩීසල් ලීටරය් 
ශවනුශවන් රජය වි කන් අයකරනු ලංන ්නයන
ංේද ශකොපමණද;

(ii)

ඩීසල් ලීටරය්  සාහා රජය වි කන් ්නයන ංේද
හකර ශවනත් ංදු අයකරන්ශන්ද;

(iii)

එශසේ නම්, එම ංදු කවශ්ෂද;

(iv)

එ්  ලීටරය්  සාහා අයකරනු ලංන ංදු ්රමාණය,
එ්  එ්  ංදු ව්ෂගය අනුව ශකොපමණද;

ஆதமனில், அத் திகதி யாததன்பகதயும்;

(ii)

அவர் இச் சகபக்கு அறிவிப்பாரா?

(இ) இன்சறல், ஏன்?

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

Is he aware that(i)

(ii)

(b)

(c)

යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද?

(්

approximately 2,500 families live in
Kalawewa village in Ipalogama Divisional
Secretary's Division; and
it has become essential to construct the
byroads and the drainage systems of this
village properly as it is a densely populated
and rapidly urbanizing village in the
district?

(i)

ඩීසල් ලීටරය්  සාහා රජය වි කන් අයකරනු ලංන
මුළු ංදු ්රමාණය, ඩීසල් ලීටරයක  කල්ලර මිශලහි
කවර ්රති තය් ද;

(ii)

ඩීසල් සාහා රජය අය කරනු ලංන  කයලු ංදු ඉවත්
කළශහොත්, පාරිශභෝගිකයාට ඩීසල් ලීටරය්  ලංා
දිය හකකි  කල්ලර මිල ශකොපමණද;

යන්නත් එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද?
(ඇ

(i)

ඩීසල් සාහා රජය වි කන් විවිධ් ව්ෂගශේ ංදු අය
කිරීම භාඩුඩ හා ශසේවාවන්හි මිල ගණන්
වකඩිවීමට ංලපා ඇති ංවත්;

(ii)

ඩීසල් සාහා රජය අයකරනු ලංන  කයලු ංදු ඉවත්
කළශහොත්, භාඩුඩ හා ශසේවාවල මිල අක්කිරීමට
හකකි ංවත්;

Will he inform this House(i)

whether the necessary provisions to fulfil
these shortcomings will be provided; and

(ii)

if so, by which date?

If not, why?

ගු ශ්රියානි විගිවිරෙ ෙහ ජියය

(மாண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயாணி விசெவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)
ගරු කාානායකතුමනි, පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ ක්රීඩා
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ්ර න
් යට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.

* සභාගම්සය ෙත තබන ලද ිළිතුරර

එතුමා පිළිගන්ශන්ද?
(ඈ

ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද?

தபற்சறாலிய வளங்கள் அபிவிருத்தி அகமச்சகரக் சகட்ட
வினா:
(அ) (i)

டீசல் இறக்குமதி தசய்யும் சபாது ஒரு லீற்றர்
டீசலுக்கு அரசாங்கம் அறவிடுகின்ற இறக்குமதி
வாி எவ்வளவு என்பகதயும்;

(ii)

ஒரு லீற்றர் டீசலுக்கு அரசாங்கம் இறக்குமதி வாி
தவிர
சவறு
வாிககள
அறவிடுகின்றதா
என்பகதயும்;

(iii)

ஆதமனில்,
என்பகதயும்;

(iv)

ஒரு லீற்றருக்கு அறவிடப்படுகின்ற வாித்
ததாகக, ஒவ்தவாரு வாி வககக்கும் அகமய
எவ்வளவு என்பகதயும்;

* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :
* Answer tabled:
(අ

(්

(ඇ

(i)

2017 ඡන්ද හිමි නාම ශල් නය අනුව කලාවකව ගම්මානශේ
පවුල් 3(3්  ජීවත් ශද.

(ii)

ඔද.

(i)

පළාත් සභාව සතු සීමිත ්රතිපාදන ්රමාණය ්රමු තා පදනම
මත ලංාදීමට නියමිතයි.

(ii)

නි චි
් ත දිනය්  ්රකා කළ ශනොහක.

අදාළ ශනොශද.

TAXES ON DIESEL: DETAILS

(The Hon. Shehan Semasinghe on behalf of the Hon.
Jayantha Samaraweera)
නිජ ශතල් සම්පත් සංව්ෂධ්න අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ්ර න
් ය
- (1):

யாகவ

(ஆ) (i)

ஒரு லீற்றர் டீசலுக்கு அரசாங்கம் அறவிடுகின்ற
தமாத்த வாித் ததாககயானது, ஒரு லீற்றர்
டீசலின்
சில்லகற
விற்பகன
விகலயில்
எத்தகன சதவீதமாகும் என்பகதயும்;

(ii)

டீசலுக்கு அரசாங்கம் அறவிடுகின்ற சகல
வாிககளயும்
நீக்கும்
பட்சத்தில்,
வாடிக்ககயாளருக்கு ஒரு லீற்றர் டீசகல
தபற்றுக் தகாடுக்கக்கூடிய சில்லகற விகல
யாது என்பகதயும்;
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12.ගු ගශ්හාන් ගසේෙසිංහ ෙහතා (ගු ෙයන්ත සෙරවීර
ෙහතා ගවනුව )

(மாண்புமிகு தசஹான் சசமசிங்க - மாண்புமிகு ெயந்த சமரவீர
சார்பாக)

வாிகள்

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?

ඩීසල් සඳහා අයකරන බදු විසනතර
டீசலுக்கான வாி: விபரம்

சமற்படி

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i)

டீசலுக்கு அரசாங்கம் பல்சவறு வககயிலான
வாிககள அறவிடுவதானது பண்டங்கள் மற்றும்
பணிகளின் விகலகள் அதிகாிப்பதற்கு ஏதுவாக
அகமந்துள்ளது என்பகதயும்;

385
[ගරු ශ හාන් ශසේම කංහ මහතා]

(ලංකා ඔශටෝ
ඩීසල්

(ලංකා සුප්ෂ
ඩීසල්

්නයන ංදු (ශ්ෂගු ංදු රුපියල්/
ලීටරයට

3.85

10.55

அவர் ஏற்றுக்தகாள்வாரா?

නිය්පාදන ංේද රුපියල්/ ලීටරයට

13.00

13.00

இன்சறல், ஏன்?

වරාය හා ගුවන් ශසේවා සංව්ෂධ්න
ංේද (පිරිවකය, ර් යණ හා නකද
ගාස්තු මත .4% රුපියල් /
ලීටරයට (සාමානය

5.86

6.7

ජාතිය ශගොඩනකගීශම් ංේද
රුපියල් /ලීටරයට

0.93

1.02

23.64

30.64

asked the
Development:
(a)

(b)

(c)

(d)

(iv)

டீசலுக்கு அரசாங்கம் அறவிடுகின்ற சகல
வாிககளயும் நீக்கும் பட்சத்தில், பண்டங்கள்
மற்றும் பணிகளின் விகலககளக் குகறக்க
முடியும் என்பகதயும்;

(ii)

(ஈ)

Minister

of

Petroleum

Resources

Will he inform this House(i)

the Import Tax per litre of diesel charged by
the Government in importing diesel;

එකතුව

(ii)

whether the Government charges any taxes
other than the Import Tax per litre of diesel;

(්

(iii)

if so, what those taxes are; and

(iv)

the amount charged as taxes per litre, as per
each type of tax?

(i)

the total amount of taxes charged on diesel
by the Government as a percentage of the
price of a litre of diesel; and

(ii)

the retail price at which diesel could be
provided to the customer if all taxes
charged by the Government on diesel were
lifted?

Will he admit that(i)

imposition of various taxes on diesel by the
Government has caused increase of prices
of goods and services; and

(ii)

it is possible to bring down the prices of
goods and services if all the taxes imposed
on diesel by the Government are lifted?

-

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage - Deputy Minister of
Petroleum Resources Development)
ගරු කාානායකතුමනි, නිජ ශතල් සම්පත් සංව්ෂධ්න
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ්ර න
් යට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.

ලංකා සුප්ෂ ඩීසල් රුපියල් 9). 0
(ඇ

* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :
* Answer tabled:
ලංකා ඔශටෝ ඩීසල් ලීටරය්  සාහා රුපියල් 3.84්  සහ
ලංකා සුප්ෂ ඩීසල් ලීටරය්  සාහා රුපියල් 50.44කි.
ඔද.
ශවනත් ංදු නම්,
නිය්පාදන ංේද
වරාය හා ගුවන් ශසේවා සංව්ෂධ්න ංේද
ජාතිය ශගොඩනකගීශම් ංේද

(i)

සහ (ii) එකඟ ශනොශද.

ංදු පිරිවකයට ංලපාන එ්  සාධ්කයකි. පිරිවකයට අනුව මිල ශවනස්
ශනොකරන ංකවින්, පිරිවකය වකඩිවීම සංස්ාාව මන්න් දරනු ලකශද.

සංවර්ධන උපාය ොර්ග හා ොතයන්තර ගවගයඳ
අොතයුරොගේ ගපෞද්ගලික කාර්ය ෙණ්ඩලය
සපයා ඇතිඥ නිල වාහන

அபிவிருத்தி உபாய முகறகள் மற்றும் சர்வசதச
வர்த்தக அகமச்சாின் பிரத்திசயக பதவியணி:
இகணக்கப்பட்டுள்ள உத்திசயாகபூர்வ வாகனங்கள்
PRIVATE STAFF OF MINISTER OF DEVELOPMENT
STRATEGIES AND INTERNATIONAL TRADE: PROVISION OF
OFFICIAL VEHICLES
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13. ගු නිහාල් ගලප්ප ජතිඥ ෙහතා (ගු බිෙල් ර ජනායක
ෙහතා ගවනුව )

சார்பாக)
(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. Bimal
Rathnayake)
සංව්ෂධ්න උපාය මා්ෂග හා ජාතයන්තර ශවළා
අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ්ර න
් ය - (5 :

(අ

සංව්ෂධ්න උපාය මා්ෂග හා ජාතයන්තර ශවළා
අමාතයතුමාශ ශපෞේගලික කා්ෂය මඩුඩලයට අනුයු් ත
නිල වාහන සපයා ඇති එ්  එ්  නිලධ්ාරියාශ නම,
තනතුර, ශවන්කර ඇති වාහනශේ ව්ෂගය, ලියා පදිංචි
අංකය සහ එම ශවන් කිරීම සාහා අනුමතිය ලංා දුන්ශන්
කවුරුන් වි කන්ද යන්න ශවන් ශවන් ව ශයන් එතුමා ශමම
සභාවට දන්වන්ශන්ද?

(්

ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද?

* සභාගම්සය ෙත තබන ලද ිළිතුරර

(ii)
(iii)

ලංකා ඔශටෝ ඩීසල් රුපියල් 93.55

(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க

If not, why?

(i)

ලංකා ඔශටෝ ඩීසල් 05.)9%
ලංකා සුප්ෂ ඩීසල් 04. 4%

(ඈ

Will he also inform this House -

(மாண்புமிகு (டாக்டர்) (திருமதி) அசனாமா கமசக
தபற்சறாலிய வளங்கள் அபிவிருத்தி பிரதி அகமச்சர்)

(i)
(ii)

ගු (වවදය) අගන්ො ගෙගේ ෙහ ජියය (ඛනිෙ ගතල්
සම්ප ජ සංවර්ධන නිගය්ෙය අොතයුරියය)

(අ
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அபிவிருத்தி உபாய முகறகள் மற்றும் சர்வசதச வர்த்தக
அகமச்சகரக் சகட்ட வினா:

(அ) அபிவிருத்தி உபாய முகறகள் மற்றும் சர்வசதச
வர்த்தக அகமச்சாின் பிரத்திசயக பதவியணிக்கு
இகணக்கப்பட்டுள்ள
உத்திசயாகபூர்வ
வாகனங்கள்
வைங்கப்பட்டுள்ள
ஒவ்சவார்
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உத்திசயாத்தரதும் தபயர்,
பதவி, ஒதுக்கப்
பட்டுள்ள வாகனத்தின் வகக, பதிவிலக்கம்
மற்றும் அவ்விதம் ஒதுக்குவதற்கு அங்கீகாரம்
வைங்கியது யார் என்பகத தவவ்சவறாக அவர்
இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா?

(ஆ) இன்சறல், ஏன்?

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මීය ළඟට, 0 (0 ස්ාාවර නිශයෝගය යටශත් ්ර න
් . ගරු දිශන්ය්
ගුණව්ෂධ්න මකතිතුමා.

ගපෞද්ගලිකව දැනුම් දීගෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය
தனி அறிவித்தல் மூல வினா

asked the Minister of Development Strategies and
International Trade:
(a)

(b)

Will he inform this House separately the name and
designation of each officer who is attached to the
private staff of the Minister of Development
Strategies and International Trade, who has been
allocated a vehicle along with details of the type of
vehicle allocated to them, registration number and
the name of the officer who authorized such
allocation of a vehicle?
If not, why?

(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம - அபிவிருத்தி உபாய முகறகள்
மற்றும் சர்வசதச வர்த்தக அகமச்சர்)

(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of
Development Strategies and International Trade)
Sir, I table* the Answer.
* සභාගම්සය ෙත තබන ලද ිළිතුරර

* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :
* Answer tabled:
(a)
Assigned vehicle to Private staff of Hon. Minister of Development
Strategies and International Trade. Up to Date - 2018.03.31

WP KY
7021

WP CAK
4266

WP KU
6279

(b)

Defender

Montero

NAME OF
ASSIGNED
OFFICER
Mr. S.
Vishwanadhan

Mr. S.N.P.
Rathwatte

Discovery Ms. Shanthi
4
Bandara

Not relevant.

TNL රූපවාහිනිගේ ගපලල්ගහගවල
විකාශ්නාගාරගේ විකාශ්න ක යුුර අ ජ හිටුවීෙ

TNL ததாகலக்காட்சியின் தபால்கஹவல ஒளிபரப்பு
நிகலய ஒளிபரப்பு இகடநிறுத்தம்
SHUTDOWN OF TNL TRANSMISSION CENTRE AT
POLGAHAWELA

ගු ිනගන් න ගුණවර්ධන ෙහතා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)

ගු ෙලිෂක සෙරවිරෙ ෙහතා (සංවර්ධන උපාය ොර්ග හා
ොතයන්තර ගවගයඳ අොතයුරො)

VEHICLE TYPE OF
NUMBER VEHICLE

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

DESIGNATION
OF ASSIGNED
OFFICER
Media Secretary

Public Relations
Officer

Coordinating
Secretary

POWER OF
ASSIGNING
This vehicle was
assigned by the
Secretary to the
Ministry in terms
of the President’s
Office Circular
No. C/A/1/17/1
dated 2010.05.14

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු කාානායකතුමනි, ස්ාාවර නිශයෝග 0 (0 යටශත් ශමම
්ර න
් ය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ාාව ලංාදීම පිළිංාව ඔංතුමාට
ශංශහවින්ම ස්තුතිවන්ත ශවනවා.

ශමම කාරණාව පිළිංාව පා්ෂලිශම්න්තුවට කලින් ්රකා ය් 
කිරීමට එකඟ වුව ද, ශමශත්  එවකනි ්රකා ය්   කදුවී ශනොමකත.
එනම්, TNL Television Network ්යතනශේ ශපොල්ගහශවල
සම්ශ්රේයණාගාරය සීල් තංා තහනම් ශකොට එහි විකා නය නවතා
දකමීය ශම් කාරණය සම්ංන්ධ්වයි. ගරු කාානායකතුමනි, විදුලි
සංශේ කටයුතු අමාතයතුමා ශවත පිළිතුරු ංලාශපොශරොත්තුශවන්
ඉදිරිපත් කරන කාරණාව ශමයයි.
ශ්රී ලංකාශද දී්ෂක කාලීන හා පුශරෝගාමීය  රූපවාහිීන විකා නය
වන TNL Television Network ්යතනශේ ශපොල්ගහශවල
ක්රියාත්මක වන අවසරලත්, අදාළ ශගවීම්  කයල්ල ඉටු කර ඇති
සම්ශ්රේයණ  පලුශන් විකා න කටයුතු 0058 ජුනි මස 04වකනි දින
ශ්රී ලංකා විදුලි සංශේ නියාමන ශකොමියන් සභාව - TRC- වි කන්
සීල් තංා විකා නය නවතා ංලප්රය අවලංගු කිරීම, අත් හිටුවීම
කි කදු සාධ්ාරණ ශහෝ ීනතයනුූලල කරුණ්  ශනොව, ජනමාධ්ය
නිදහසට හා ශමවකනි විකා නයන් රාශියකට කර ඇති ංලවත්
ත්ෂජනය්  හා පහරකි.

එශහයින්,
1.

This vehicle was
assigned by the
Secretary to the
Ministry in terms
of the President’s
Office Circular
No. C/A/1/17/1
dated 2010.05.14

This vehicle was
assigned by the
Secretary to the
Ministry in terms
of the President’s
Office Circular
No. C/A/1/17/1
dated 2010.05.14

59 9දී ශමම ් ශයේ්රශේ පුශරෝගාමීය  මඟ ශපන්වීම ඇති
කළ, 5990දී ංලප්ර ලකබූ, ශමම ්යතනය 599(-5994
 කට ශමම සම්ශ්රේයණ කටයුතු කළ ංවත් අමාතයවරයා
පිළිගන්නවාද?
ශමම ්යතනශේ සම්ශ්රේයණ කටයුතු  කදු කරන
ශපොල්ගහශවල සම්ශ්රේයණ  පලුන තහනම් ශකොට නවතා
දකමුවත්,  කයලු ශගවීම්, ංලප්ර ගාස්තු ්දිය ීනතයනුූලලව
කර ඇති ංව පිළිගන්ශන්ද?

2.

අශේ ශේ පාලන මතය  පම්  වුවද, ාන් විරම කංහ
මහතා කළමනාකාර අධ්ය් ය ුරරය දරන ීඑඑන්එල්
ශටලිශකොම් ශනට්ව්ෂ්  ්යතනයට ජනමාධ්ය නිදහස
උල්ලංකනය කරමින් හිතුව් කාර ශලස නිශයෝග
පනවමින් ශ්රී ලංකා විදුලි සංශේ නියාමන ශකොමිසම කර
ඇති ක්රියාව අවලංගු කර එම විකා න කරශගන යෑමට
ශපොල්ගහශවල සම්ශ්රේයණාගාරයට වහා ඉඩ ලංා
ශදනවාද?
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[ගරු දිශන්ය් ගුණව්ෂධ්න මහතා]

එශසේ නම්, ඒ කවදාද?
එශසේ නකත්නම් ශහේතු පකහකදිලි කිරීමට කටයුතු කරනවාද?

ගරු කාානායකතුමනි, අපි පා්ෂලිශම්න්තු පනතකින් තමයි
ශමම විකා න ීනතිගත කශළේ.
අපි පා්ෂලිශම්න්තු පනත ශගශනන්නත් කලින් තමයි ාන්
විරම කංහ මහතා ශම් ් ශයේ්රශේ පුශරෝගාමියා වුශඩු. මට
මතකයි, ශේ.්්ෂ. ජයව්ෂධ්න මහතාශ රූපය දකම්ශම් නකහකයි
කියලා මහරගම ්සනශේ ්රම්භ කළ ඒ පළමුශවනි
විකා නාගාරය ජනසතු කළ හකටි. ඉන් පසුව එතුමා අලුශතන්
ීඑඑන්එල් එක පටන් ගත්තා. ශංොශහෝ අය එයින් ම හි වුණා. අපශ
හිත මි්ර ගරු බුේධික පතිරණ මන්ත්රීතුමා වාශ ම, අද ජනමාධ්ය
් ශයේ්රශේ  කටින ශංොශහෝ අය ම හි වුණු ශ් න්ද්රස්ාානය්  ඒක.
අප තුළ ශවනස් වූ ශේ පාලන මත තිශංන්නට පුළුවන්. ඒක
ශවනම කාරණය් . අපි "හිරු" නාලිකාව තහනම් කළ
ශවලාශදදීත් පා්ෂලිශම්න්තුශදදී ඒ ගකන ඇහුවා. සී.එස්.එන්.
නාලිකාව තහනම් කළ ශවලාශදදීත් අපි පා්ෂලිශම්න්තුශදදී ඒ
ගකන ඇහුවා. විදුලිසංශේ
නියාමන පනත හිතුව් කාර,
අත්තශනෝමතික ශලස පාවිච්චි කරන්නට පා්ෂලිශම්න්තුව සම්මත
කළ පනත්  ශනොශවයි. ශම් සම්ශ්රේයණ  පලුශනන්  කදු කරන්ශන්
විකා නය් . දහස් ගණන් , ල් ය ගණන්  ජනතාව ශම්කට
සවන් ශදනවා.
ගරු කාානායකතුමනි, එදා උශේ රහස් ශපොලී කශේ නිලධ්ාරින්
ගිහිල්ලා ඒ ස්ාානායට ංලහත්කාරශයන් ඇතුළු ශවලා ක්රියා
කශළේ ශකොශහොමද? සාමානයශයන් එශසේ ඇතුළුවීමට කලින්
්යතනයකට දකනුම් ශදන්න ඕනෑ. පනත අනුව, due notice has
to be given. Are you going to treat this country in this
manner? We are not under a dictatorship yet. We are still a
Parliamentary democracy, my Friend, Hon. Malik
Samarawickrama will agree with me. But, this is the way you
all are treating the media today.

ඒ ්යතනය රජයට කරන්න තිශංන  කයලු ශගවීම් 005)
අවසානය ද් වාත් ශගවා තිශංනවා. ඊට පස්ශසේ ගකටලුව්  ඇති වී
තිශංනවා. ඒ ගකටලුව විසාා ගකීනම සාහා සාකච්ඡා වාර
ගණනාව්  පවත්වා, ලිපිශල් න රාශිය්  විදුලි සංශේ නියාමන
ශකොමියන් සභාව සමඟ ීඑඑන්එල් ්යතනය හුවමාරු කළ ංවට
පකහකදිලි ලිපිශල් න තිශංේදී ඇයි ශමශහම හිතුව් කාර ශලස
කටයුතු කර තිශංන්ශන්? මා හිතනවා, ශමය ශ්රී ලංකා විදුලි
සංශේ පනශත් -Sri Lanka Telecommunications Act - වගන්ති
උල්ලංකනය කිරීම්  කියලා. එශසේ වගන්ති උල්ලංකනය කිරීශමන්
එක ්යතනයකට ශනොශවයි, ඒ මුළු ් ශයේ්රයටම ශම් හා සමාන
ත්ෂජනය්  තමයි එන්ශන්. ශමය ්රම්භය් . ශමය භයානක
ක්රියාවලිය්  හකටියට අපි දකිනවා. මම කලින් කිදවා වාශ , due
notice has not been given. "Due notice" is due notice, not
sending the CID in the morning and shutting off and
sealing off the transmission. The TRCSL allowed this
institution to develop. They in fact gave permission and
licence to import and upgrade the technical broadcasting
system. This institution went to the People’s Bank. They
have taken loans and upgraded the broadcasting system.
ගරු අගමකතිතුමනි, I do not want to ask you this question. I
know that you are not going to answer this because of
your beloved brother. But, we all know and we respect

390

him as a pioneer of television network in our country. We
might have political differences with some of the
institutions, but media freedom is very important in this
democratic world.
Lastly, ගරු කාානායකතුමනි, මම දන්ශන්
අග්රාමාතයතුමා ශම් ්ර ්නයට උත්තර ශදයිද කියලා.

නකහක,

මා හිතන විධියට දහනව වන ්ඩුක්රම වයවස්ාා
සංශ ෝධ්නශයන්- [ංාධ්ා කිරීම් ] ජනාධිපතිවරයා යටශතහි
තිශංන්ශන් මහවකලිය, පරිසරය සහ Defence කියන වියයයන්
තුන පමණයි. අශන්  පත්වීම් කිරීශම් ංලය; Director-General
්දින් පත් කිරීශම් ංලය තිශංනවාද? If someone is appointed
violating the Constitution, that appointment itself can be
questioned. I am only giving an indication to correct these
things because people are acting without knowing the
powers that we enjoy today under the Constitution. මා ඒ
ශකශරහිත් විශ ේයශයන්ම ්ඩුක්ශද අවධ්ානය ශයොමු කරවනවා.
ශම් ්යතනය ගකන ශනොශවයි, තවත් ්යතන ගකන වුණත් ්ර න
්
කරන්න පුළුවන්. ඒක ංරපතළ කාරණය් . I am not promoting
that the Prime Minister be given all the powers under the
Nineteenth Amendment to the Constitution, but this is the
situation, Hon. Prime Minister. The Ministry of Defence and
two other Ministries come under the President.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශංොශහොම ස්තුතියි. මන්ත්රීවරුන් ශදශදශන්  අවස්ාාව
ඉල්ලුවා. ගරු බුේධික පතිරණ මන්ත්රීතුමා සහ ගරු මලි් 
සමරවිරම අමාතයතුමා. බුේධික පතිරණ මන්ත්රීතුමනි, ඔංතුමා
තමයි ඉස්සර ශවලාම අවස්ාාව ඉල්ලුශද. ගරු මන්ත්රීතුමා,
පකහකදිලි කිරීම්  කරන්න තිශංනවාද? ශම් සම්ංන්ධ්ශයන්
විවාදයකට යන්න ංකහක.

ගු බුද්ධික පතිඥරණ ෙහතා
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ගරු කාානායකතුමනි, පකහකදිලි කිරීම්  ශනොශවයි. ශම්
කාරණයට මමත් යම්  එකතු කරන්නට ඕනෑ. ාන් විරම කංහ
මකතිතුමා කියන්ශන්, ජාතික සම්පත් . ඒ, අගමකතිතුමාශ
සශහෝදරයා නිසා ශනොශවයි. 59)9 ඩඩ්ලි ශසේනානායක ්ඩුක්ව
කාලශේ තමයි එතුමා මුලින්ම රූපවාහිීන නාලිකාව්  පටන්
ගන්න හකදුශද. ංඩුඩාරනායක මකතිනියත් එය ්රති් ශයේප කළා;
ඩඩ්ලි ශසේනානායක මකතිතුමාත් ්රති් ශයේප කළා. ශේ.්්ෂ.
ජයව්ෂධ්න යුගශේ තමන්ශ ාාතිය ප වූ අනිල් විශේව්ෂධ්න
මකතිතුමාත් එ් ක එය පටන් ගත්තා. එය ලත් තකනම ශලොේ කළා.
ස්වාධීන රූපවාහිනිය පටන් ගත්ශත් එතුමා. රාජකීය විදයාලශේ
ඉශගන ගත් කාලශේ එතුමාශ pocket money සහ රනිල්
විරම කංහ මකතිතුමාශ pocket money අරශගන තමයි electronic
වකඩ කශළේ. එතුමාශ ඉතිහාසය එශහමයි. ශම් පා්ෂලිශම්න්තුශද
004ශදනා අතර  කටින, TNL එශ්  ශසේවය කරපු එකම ශකනා
මමයි. ගරු කාානායකතුමා, ංන්දුල ගුණව්ෂධ්න මකතිතුමා,
දිශන්ය් ගුණව්ෂධ්න මකතිතුමා ්දි  කයලුශදනාශ
පළමුවන
රූපවාහිීන සංවාදය, පළමුවන රූපවාහිීන වකඩසටහන TNL එශ් 
"ජනහඬ" වකඩ සටහනයි. එදා එම වකඩසටහන ශමශහයවපු
ශකන ප විධියට මා ඇත්තටම ලේජා වනවා; කනගාටු ශවනවා. ඒ,
අගමකතිතුමාශ සශහෝදරයා නිසා ශනොශවයි. අප ්ශද ශම්කට
ශනොශවයි, ගරු කාානායකතුමනි. LankaeNews ශවද අඩවියත්
ශම් විධියටම block කළා. ශම්වා block කරන ශකොට; මාධ්ය
්යතන block කරන ශකොට ඒ පිළිංාව ජනමාධ්ය අමාතයාං ය,
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ජනමාධ්ය ඇමතිවරයා, රශට් අගමකතිවරයා ්දි අය අතර consent
එක්  තිශංනවා. ඒ අය දකනුවත් ශවන්න ඕනෑ. එශහම block
කරන්න ශහේතුව්  තිශංනවාද? අපට ශරදි ඇාශගන එළියට
ංකහකලා කතා කරන්න පුළුවන්ද? 2015 ජනවාරි 8වන දාත්,
අශගෝස්තු 5 වන දාත් අපි ජයග්රහණ ලකබුශද ශම්වා කියලාද? TNL
රූපවාහිීන ශසේවයට පනවපු වාරණය සහ ඒ කරපු ංලපෑම
ශකොන්ශේ ක විරහිතව වහාම ඉවත් ශවන්නට ඕනෑ. ඒ වාශ ම
LankaeNews ඇතුළු ශවද අඩවි ශම් විධියට block කරන්න
පුළුවන්ද? ශම්වා jokes. ශම් නූතන යුගශේ ශපොලී කය දාලා ශම්
විධියට ංලපෑම් කරන්න පුළුවන්ද? අශන්  කාරණය, ශපොලී කය
ීඑඑන්එල් මාධ්ය ්යතනයට කඩා පකන්ශන් ශපොලී කය භාරව  කටින
ීනතිය හා සාමය පිළිංා අමාතයවරයා දකනුවත්වද? අපි ීඑඑන්එල්
එශ්  වකඩ කරේදී ශම් වශ යුගය්  බු් ති වින්දා. ්රවෘත්තිය් 
නිසා රහස් ශපොලී කය කඩාශගන පකන්නා. මට මතක විධියට 5998
තමයි ඒක වුශඩු. අපි ්රවෘත්ති ලියපු ශකොළ ටික උදුරාශගන ගියා.
අපි තකන් තකන්වල හකංගිලා ඉාලා, three-wheelersවලින් ගිශේ.
මට මතකයි සමහර අවස්ාාවල ශවස් වලාශගන ගිහිල්ලා තමයි
රා්රි ්රවෘත්ති ටික දුන්ශන්. ශම් වශ අඳුරු යුගය්  තමයි එදා
තිබුශඩු. ාන් විරම කංහ මකතිතුමාට ශමශහම අත තකබුවා නම්,
අශන්  අයශ ඉරණම ශමොක් ද? ්පහු සකරය්  අපි රට
ඇදශගන යන්ශන් ශකොතකනටද? ශම්ක නතර ශවන්න ඕනෑ, ගරු
කාානායකතුමනි.
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ගු ෙලිෂක සෙරවිරෙ ෙහතා

(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம)

(The Hon. Malik Samarawickrama)

It was burnt during your time. That was a dictatorship.

ගු ිනගන් න ගුණවර්ධන ෙහතා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

That incident took place during President Chandrika
Bandaranaike Kumaratunga’s regime.

ගු ෙලිෂක සෙරවිරෙ ෙහතා

(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம)

(The Hon. Malik Samarawickrama)

You were also in that Government. You were a
Minister in that Cabinet. She was with you at that time.
[Interruption.] Hon. Speaker, the Hon. Dinesh
Gunawardena was a Minister in the Cabinet at that time.
ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Okay.

ගරු ්ඩුක් පා්ෂ ්වශේ ්රධ්ාන සංවිධ්ායකතුමනි, ඔංතුමා
පිළිතුරු ශදනවාද?

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශංොශහොම ස්තුතියි.

ගු (කචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා

මීය ළඟට ගරු මලි්  සමරවිරම මකතිතුමා.

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன)

නැඟී සිටිගේය.

ගු ෙලිෂක සෙරවිරෙ ෙහතා (සංවර්ධන උපාය ොර්ග හා
ොතයන්තර ගවගයඳ අොතයුරො)

(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம - அபிவிருத்தி உபாய முகறகள்
மற்றும் சர்வசதச வர்த்தக அகமச்சர்)

(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister
Development Strategies and International Trade)

of

Hon. Speaker, we are also for media freedom and we
are totally against closing down of this tower, which we
think is not reasonable. But, I would like to remind my
good Friend, the Hon. Dinesh Gunawardena, that the
dictatorship was during their regime and that was the time
that Sirasa TV channel was burnt down. I think, the Hon.
Member has forgotten that. Even though Sirasa TV
channel is continuously attacking us, we believe in media
freedom.
ගු ිනගන් න ගුණවර්ධන ෙහතා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

None of us have gone to Sirasa.

ගු ෙලිෂක සෙරවිරෙ ෙහතා

(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம)

(The Hon. Malik Samarawickrama)

You may not have gone, but it was during your
regime.
ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

We are not going to have a debate on that. I allowed
the Hon. Members of Parliament to express their views.

எழுந்தார்.
rose.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු ්රධ්ාන සංවිධ්ායකතුමනි, ගරු (්චා්ෂය ංන්දුල
ගුණව්ෂධ්න මන්ත්රීතුමා යම් කාරණය්  ඉදිරිපත් කරනවා. ඔංතුමා
ඊට පසුව පිළිතුරු ශදන්න.

ගු (කචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)
ගරු කාානායකතුමනි, 1996 අංක 0 දරන ශ්රී ලංකා විදුලි
සංශේ (සංශ ෝධ්න පනත යටශත් ඔංතුමාටත් වග කීම් 
තිශංනවා, ශම් රශට් වයවස්ාාදායකය වි කන් සම්මත කරනු ලංන
අණ පනත්වලට පටහකනිව රජය්  ශහෝ  පමන ංලධ්රශය්  ශහෝ
ක්රියාත්මක ශවනවා නම් ඒ පිළිංාව අවධ්ානය ශයොමු කරන්න.
අශේ "සීඑස්එන්" නාළිකාවටත් ශම් ්කාරශයන්ම - ්රස්තවාදී
්කාරශයන් - මකදිහත් ශවලා එය වසා දකම්මා. අද "ීඑඑන්එල්"
එකටත් ඒක ශවනවා. ඒ නිසා, ශේ පාලන ප් ය, පාට ශේදශයන්
ශතොරව ශම් රශට් මාධ්යවලට නිදහශසේ ක්රියාත්මක ශවන්න ඉඩ
හරින්න ඕනෑය කියා අපි කියනවා. ශපොලිස් රාජය සංකල්පය
යටශත් කරන ශමවකනි හිතුව් කාර සීල් තකබීම් වකනි ශේවල්
වකළක් වීමට කටයුතු කරන්න ඔංතුමාටත් වග කීම්  තිශංනවාය
කියා අපි වි ව
් ාස කරනවා.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොායි. මම ඒ පිළිංාව අවධ්ානය ශයොමු කරන්නම්. [ංාධ්ා
කිරීම් ]
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පා්ෂලිශම්න්තුව

[ගරු කාානායකතුමා]
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ගු ිනගන් න ගුණවර්ධන ෙහතා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)

ගරු නලින් ංඩුඩාර ජයමහ මන්ත්රීතුමනි, ඔංතුමා ඉදිරිපත්
කරන කාරණය ශමොක් ද?

ගු නලින් බණ්ඩාර ෙයෙහ ෙහතා

Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ெயமஹ)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
ගරු කාානායකතුමනි, ශම් කාරණය ඉතාම වකදගත්. ගරු
ංන්දුල ගුණව්ෂධ්න මන්ත්රීතුමා, "අශේ සීඑස්එන් නාළිකාව" කියා
කිදවා. මම දන්නා විධියට "සීඑස්එන්" නාළිකාව එතුමාශ නම්
ශනොශවයි. හකංකයි, "සීඑස්එන්" නාළිකාශද  කේධියත්, ශම්
 කේධියත් කාරණා ශදක් . "සීඑස්එන්" නාළිකාවට මුදල් ්ශද
ශකොශහොමද, එම ්යතනය පිහිශටදශද ශකොශහොමද කියන එක
පිළිංාව ංරපතළ ්ර න
් ය්  තිබුණා. ගරු කාානායකතුමනි,
ශමතකන තිශංන වකදගත්ම ශේ තමයි, - [ංාධ්ා කිරීම් ]

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
අපි ශම් කාරණය ගකන කාා කශළේ එය විවාදය්  කරගන්න
ශනොශවයි, "ීඑඑන්එල්" එක සම්ංන්ධ්ශයන් කරුණු පකහකදිලි
කරගන්නයි.

ගු නලින් බණ්ඩාර ෙයෙහ ෙහතා

(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ெயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
ගරු කාානායකතුමනි, ශමතකන තිශංන වකදගත්ම කාරණය
තමයි, "ීඑඑන්එල්" ්යතනශේ අධිපතිවරයා ගරු අගමකතිතුමාශ
සශහෝදරයාය කියන කාරණය ශම් රශට්  කයයට 4් වත් දකනශගන
 කටිශේ නකති එක. අක්ම ගණශන් "ීඑඑන්එල්" එක ශම් ්ඩුක්ශද
advertisement එක් වත් ගත්ශත් නකහක, අගමකතිතුමාශ ංලතළ
පාවිච්චි කශළේ නකහක. අගමකතිතුමාශ පවුශල් තව සශහෝදරශයෝ
ඉන්නවා. ඒ අය මාධ්ය ්යතන පවත්වාශගන යනවාය කියා
ජනතාව දකනගත්ත එකත් ශලො ප ශදය්  ංව මම කියන්න
කකමකතියි.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු ්ඩුක් පා්ෂ ව
් ශේ ්රධ්ාන
ඔංතුමාශ පිළිතුර ඉදිරිපත් කරන්න.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Speaker)

Hon. Member, what is your point of Order?

ගු ිනගන් න ගුණවර්ධන ෙහතා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු කාානායකතුමනි, ගරු විමල් වීරවං මන්ත්රීතුමා පසුගිය
දා ශම් ගකන ඇහුවාම මංගල සමරවීර ඇමතිතුමාත්, මලි් 
සමරවිරම ඇමතිතුමා වාශ ම ශම් ක්රියාව ශහළා දකකලා, ඒ
පිළිංාව විස්තරාත්මක ්රකා ය්  කරනවාය කිදවා. නමුත් අද
වනතුරු පා්ෂලිශම්න්තුවට ්රකා ය්  කශළේ නකහක. ඒ නිසා තමයි
0 (0 ස්ාාවර නිශයෝගය යටශත් ශම් කාරණය මම අද ඉදිරිපත්
කශළේ. ්ඩුක් පා්ෂ ව
් ශේ ්රධ්ාන සංවිධ්ායකතුමා දකන් ශම්
පා්ෂලිශම්න්තුවට කියවන ලද ලිපිශේ විස්තරාත්මක ්රකා ය් 
නකහක. ්යතනය්  තහනම් කරලා, රහස් ශපොලී කය ඇතුළු ශවලා,
ශේශපොළ තහනම් කරලා ඒ ්යතනශේ කටයුතු ඇනහිටලා, මුළු
ජන මාධ්යයම ත්ෂජනයකට ල්  ශවලා තිශංනවා. අද "ීඑඑන්එල්"
එකටයි ශම් ශේ ශවලා තිශංන්ශන්. ශහට ශවනත් ජන මාධ්ය
්යතනයකට ශම් ශදය ශවන්න පුළුවන්. ංන්දුල ගුණව්ෂධ්න
මන්ත්රීතුමා කිදව විධියට, පනත උල්ලංකනය කරමින් ශම් විධියට
හක කශරන්න පුළුවන් නම් ඕනෑම ්යතනය්  ශමවකනි  කේධියකට
ශගොදුරු ශවන්න පුළුවන්.

්ඩුක් පා්ෂ ්වශේ ්රධ්ාන සංවිධ්ායකතුමනි, ශම් ්ර න
් ශයන්
මම කාරණා ශදක, තුන්  අසා තිශංනවා. ඒ නිසා ලිස්සලා යන
උත්තර ශදන්න එපා. "සීඑස්එන්" එක පිළිංා ්ර න
් ය
ශවලාශදදීත් ඔංතුමාශගන් මම ්ර න
් ය්  ඇහුවාම, ඔංතුමා ලිපි
ශගොනුව ශගන්වා ශගන, ශංොශහොම ශගෞරවාන්විත ඇමතිවරශය් 
හකටියට ඒ පිළිංාව කටයුතු කරලා ශංෝපශ කියන තකනකත්තාට
දඬුවම් කරන තත්ත්වයට පත් කළා. ඒ වාශ ඔංතුමාට පුළුවන්
ශම් ්ර න
් ශේදී, - [ංාධ්ා කිරීම් ]

ගු බුද්ධික පතිඥරණ ෙහතා
සංවිධ්ායකතුමනි, දකන්

ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, ගරු දිශන්ය් ගුණව්ෂධ්න මකතිතුමා
වි කන් අසන ලද ස්ාාවර නිශයෝග 0 (0 ්ර ්නයට පිළිතුරු ශදන්න
නියමිතව ඇත්ශත් ගරු හරින් ්රනාන්දු ඇමතිතුමාටයි. ඉදිරි
පා්ෂලිශම්න්තු සතිශේදී ඒ පිළිංාව සවිස්තරාත්මක පිළිතුර්  ශදන
ංව එතුමා දකනුම් දී තිශංනවා.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොායි.

අද දිනශේ ්රධ්ාන වකඩ කටයුතු,- [ංාධ්ා කිරීම් ] ගරු රංජිත් ද
ශසොයිසා මන්ත්රීතුමනි, ඔංතුමා මට ලිපිය්  දුන්නා. ඒ ගකන
සම්ූර්ෂණ විස්තර ලංා දුන්නාම,- [ංාධ්ා කිරීම් ]

(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ගරු කාානායකතුමනි, මටත් කාරණය්  කියන්න තිශංනවා.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශපොඩ්ඩ්  ඉන්න, ගරු බුේධික පතිරණ මන්ත්රීතුමනි.

ගු ිනගන් න ගුණවර්ධන ෙහතා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ඔංතුමා වියයය භාර ඇමතිතුමා ශනොශවයි. නිශයෝජය
ඇමතිවරශය්  ඉන්ශන්. දහනව වන ්ඩුක්රම වයවස්ාාව අනුව
ශකොතකනද ශම්ක තිශංන්ශන් කියා මම නම් දන්ශන් නකහක. ගරු
කාානායකතුමනි, ශමයට අ්ෂා නිරූපණය්  ශදන්න  කදු ශවයි.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
අපි ඒක ංලනවා.
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ගු ිනගන් න ගුණවර්ධන ෙහතා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
නමුත්, මම අහපු ්ර ්නයට උත්තරය්  ශදන්න. ඔංතුමන්ලා
අද ශහෝ ශහට "ීඑඑන්එල්" නාළිකාශද තහනම ඉවත් කරනවාද ?
[ංාධ්ා කිරීම් ]

ගු බුද්ධික පතිඥරණ ෙහතා
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ගරු කාානායකතුමනි, මම ඔංතුමාට ශයෝජනාව්  ඉදිරිපත්
කරන්න කකමකතියි.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු බුේධික පතිරණ මන්ත්රීතුමනි, ඔංතුමාශ ශයෝජනාව
ශමොක් ද? ශම් ගකන දකන් විවාද කරන්න ංකහක. අවසාන කරන්න.

ගු බුද්ධික පතිඥරණ ෙහතා
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ගරු කාානායකතුමනි, විවාදය්  කරශගන යනවා ශනොශවයි.
අද "ීඑඑන්එල්" එකට ශමශහම  කදු වුණා. පසුගිය කාලශේ  කරස
්යතනයට ගල් ගකහුවා. ශම් ශසල්ලම නතර ශවන්න ඕනෑ.

්ශයත් පා්ෂලිශම්න්තුව රැස් ශවනශකොට ජුනි 59වකනි දා,
20වකනි දා ශවනවා ශන්, ගරු කාානායකතුමනි. ඒ ශවන ශකොට
"ීඑඑන්එල්" එකට තව ශමොනවා කරලා තිශයයිද දන්ශන් නකහක.
එශහම ශනොශවයි, අද දවස ඇතුළත ශම්කට උත්තරය්  ඕනෑ.
ශම්ක ශසල්ලම් කරන්න පුළුවන් වකඩ්  ශනොශවයි. මීය ට මාසයකට,
ශදකකට කලින්  කරස ්යතනයට ගල් ගකහුවා. ශමොනවාද ශම්
ශවන්ශන්? ශමශහම වුශණොත් අපි අයාශල, අවලශම් යන රට් 
ශවනවා ශන්. ඊට කලින් ශමොක්  ශහෝ පියවර්  ගන්න.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
අද ඇමතිතුමා නකේද?

ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කාානායකතුමනි, ශම් සාහා පිළිතුරු ශදන්න අව යයි
කියා ඇමතිතුමා දකනුම් දීලාම තිශංනවා.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඉතින් එතුමාට අද පිළිතුරු ශදන්න පුළුවන් ශන්.

ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
එතුමා අද අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමඟ ංදුල්ශල් රැස්වීම්
මාලාවකයි  කටින්ශන්. ඒ නිසා තමයි එතුමා එශහම කිදශද.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
අද දවස ඇතුළත ඇවිත් එතුමාට ශම් ගකන පකහකදිලි පිළිතුර් 
ශදන්න ංකරිද?
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ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
එතුමාව ශගන්වා ගන්න අපි උත්සාහ කර ංලන්නම්. [ංාධ්ා
කිරීම් ]

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඔද, ඔංතුමාශ
කාරණය කියන්න, පේම උදය ාන්ත
ගුණශසේකර මන්ත්රීතුමනි.

ගු කර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණගසේකර ෙහතා
(மாண்புமிகு ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணசசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
අදාළ අමාතයතුමා ශනොමකති නම්, ගරු අග්රාමාතයතුමාට
පුළුවන් ශම් සම්ංන්ධ්ශයන් ්රකා ය්  කරන්න. [ංාධ්ා කිරීම්]

ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
විදුලි සංශේ ඇමතිවරයා ශලස කටයුතු කරන්ශනත් ගරු
හරින් ්රනාන්දු ඇමතිතුමායි.

ගු ිනගන් න ගුණවර්ධන ෙහතා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
විදුලි සංශේ කාාව්  ශනොශවයි, මම අහන්ශන්. විදුලි සංශේ
නියාමන ශකොමිසම කවුරු යටශත්ද තිශංන්ශන් කියා ඔංතුමා
කියනවාද?

ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ඒක තිශංන්ශන්, ගරු ජනාධිපතිතුමා යටශත්යි.

ගු ිනගන් න ගුණවර්ධන ෙහතා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

So, Hon. Prime Minister, under the 19th Amendment
- [Interruption.}
ගු රනිල් විරෙසිංහ ෙහතා

(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

It should be answered by the Hon. Harin Fernando.
්ර ්නය අහලා තිශංන්ශන්, ගරු හරින් ්රනාන්දු
ඇමතිතුමාශගන්.
ගු ිනගන් න ගුණවර්ධන ෙහතා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

That is Okay. But does he have the powers to appoint
the DG? Even the DG’s appointment can be questioned.
That is what I am saying. Please look into this because
this is a serious matter.

ගු රනිල් විරෙසිංහ ෙහතා

(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

I will ask the Hon. Minister to look into this matter.
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පා්ෂලිශම්න්තුව

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

So, if the Hon. Minister can give a reply today, it will
be very useful. අද පුළුවන් නම් ඒක කරන්න කියන්න.
ඇමතිතුමාට අවස්ාාව ශදන්න. එතුමා එය කරාවි. උපශදස් වකඩි
වුණාමත් වකශඩ් කරගන්න අමාරු ශවනවා.
ගු නලින් බණ්ඩාර ෙයෙහ ෙහතා

(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ெயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු නලින් ංඩුඩාර ජයමහ මන්ත්රීතුමනි, ඔංතුමාශ
of Order, එක ශමොක් ද?

point

ගු නලින් බණ්ඩාර ෙයෙහ ෙහතා

(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ெயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
ගරු කාානායකතුමනි, ශම්ක වකදගත් රීති ්ර න
් ය් . " කරස"
්යතනයට ගිනි තියපු ශවලාශද ඔංතුමන්ලා ඔය විධියට - [ංාධ්ා
කිරීම්]

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
දකන් ඒක හරි. ඒශ්  ්ර ්නය්  නකහක, ඔංතුමා වාඩිශවන්න.
[ංාධ්ා කිරීම්] Order, please! කරුණාකර වාඩිශවන්න. ්ඩුක්
ප් යශේ ්රධ්ාන සංවිධ්ායකතුමා හරින් ්රනාන්දු ඇමතිතුමාට
දකනුම් දීලා අද පිළිතුර්  ලංාශදන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක දකන්
ඉවරයි. [ංාධ්ා කිරීම්] එතුමාට අවස්ාාව ශදන්න; he will give a
reply.

ගු ිනගන් න ගුණවර්ධන ෙහතා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු කාානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමන්ලා ශමතකන ඉන්නවා;
අගමකතිතුමාත් ඉන්නවා. අද උශේ "ීඑඑන්එල්" එශ්  නිලධ්ාරින්
උසාවියට අරශගන ගිහින් තිශංනවා. ශම් අයව උසාවියට ගාල්
කරලා තමුන්නාන්ශසේලා ශමොක් ද ශම් කරන්ශන් කියා ්ඩුක්
ප් යශේ ්රධ්ාන සංවිධ්ායකතුමාශගන් මම අහනවා. මම ශම්
්ර න
් ය භාර දුන්ශන් ඊශේ දහවල් 55.40ටයි. පා්ෂලිශම්න්තුව
එ් ක ශම් විධියට වකඩ කරන්ශන් ශමොකද? වගකීම්  තිශයන්න
ඕනෑ.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මමත් අද ශම් ගකන ඇමතිතුමාට කාා කරන්නම්. [ංාධ්ා
කිරීම් ] හරි, ඒක අපි කාා කරමු. ගරු රංජිත් ද ශසොයිසා
මන්ත්රීතුමනි, ඔංතුමාශ ඉල්ලීම පිළිංා විස්තර මට ඉදිරිපත්
කරන්න. ඊට පස්ශසේ මම අව ය පියවර ගන්නම්. ඒ කාරණය
ඉදිරිපත් කරන්න මම දකන් ශපොඩි අවස්ාාව්  ශදන්නම්.

ගු ටී. රංජි ජ ද ගසලයිසා ෙහතා

(மாண்புமிகு ாீ. ரஞ்ெித் த தசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
ගරු කාානායකතුමනි, මම ඔංතුමාශගන් කරන ඉල්ලීම
ශම්කයි.
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අද උශේ .30ට ජාතික රූපවාහිනිශේ "සුං උදෑසන් "
වකඩසටහන යටශත් සහ තවත් රාජය මාධ්යවල පකය භාගයක විතර
විශ ේය ගුවන් කාලය්  ශවන් කරශගන, ශවනත් පුේගලයන් ඒ
වකඩසටහනට ශගන්වාශගන, මමත්,  ක කර ජයශකොඩි මන්ත්රීතුමාත්
පා්ෂලිශම්න්තුව තුළ කරන ලද ්රකා ය්  පිළිංාව දිගින්-දිගට,
දිගින්-දිගට, "පා්ෂලිශම්න්තුශද ඉන්න  ක කර ජයශකොඩි සහ රංජිත්
ද ශසොයිසා ශහොරු" කියා ්රකා කරමින් එම වකඩසටහන
ශමශහයවීම පිළිංාව වර්රසාද ්ර න
් ය්  ඇසීමටයි මම
ඔංතුමාශගන් අවස්ාාව ඉල්ලා  කටින්ශන්. ඔංතුමා ඉල්ලන
විධියට විස්තර ශදන්න විධිය්  නකහක. ශමොකද, වකඩසටහශන් හඬ
පටය අපට ලංා ශදන්ශන් නකහක. ඒක ලංා ගන්න පුළුවන්
ඔංතුමාටයි. ඒ නිසායි මා ඔංතුමා ළඟට හදි කශේ ඇවිල්ලා, මට
ශම් සම්ංන්ධ්ශයන් පකහකදිලි කරන්න අවස්ාාව්  ශදන්න කියලා
ඉල්ලා  කටිශේ.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොායි, ශහොායි.

ගු ටී. රංජි ජ ද ගසලයිසා ෙහතා

(மாண்புமிகு ாீ. ரஞ்ெித் த தசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
ගරු කාානායකතුමනි, මා එය පකහකදිලි කරන්නම්. ශපශ්ෂදා
 ක කර
ජයශකොඩි
මන්ත්රීතුමත්,
මමත්
ශදශදනා
ශම්
පා්ෂලිශම්න්තුශදදී ංකඳුම්කර  කේධිය පිළිංාව කාා කරනශකොට,
ප්ෂශපචුවල් ශෙයරීස් සමාගශමන් මුදල් ගත් උදවිය පිළිංාව
සමාජ මාධ්ය ජාලා සහ පුවත් පත් ඇතුළු මාධ්යවල සාකච්ඡා වන
කරුණු පිළිංාව සභාශද ්රකා කළා. ඒ අනුව සාකච්ඡාවට
ංඳුන්ශවලා ඉන්න පුේගලයන්ශ නම් ්රකා කළා. අද ඒ
පුේගලයන් ශගන්වාශගන ජාතික රූපවාහිනිශේ වාඩි කරශගන,
"වාචාලශයෝ, ශහොරු, ජඩශයෝ, මකරශයෝ" වකනි වචන භාවිත
කරමින් මන්ත්රීවරුන්ට කාා කිරීම නිසා අශේ වර්රසාද
උල්ලංකනය ශවලා තිශංනවා.

ගරු කාානායකතුමනි, ශම් තත්ත්වය ඇති ශවන්න ්රධ්ාන
ශහේතුව ශමයයි. රශට් විවාදයට භාජනශවලා තිශංන, අ්ෂජුන්
ඇශලෝ කයස්ශගන් සල්ලි ගත් මන්ත්රීවරුන් 558ශදන ප ශහෝ
5))ශදන ප පිළිංාව වා්ෂතාව්  සභාශද ප් ය විප් ය  කයලු
මන්ත්රීවරුන් ඔංතුමාශගන් ඉල්ලා  කටියා.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු මන්ත්රීතුමනි, එශහම එක්  නකහකය කියා මා ඊශේ
්ර කේධිශේ සාහන් කළා.

ගු ටී. රංජි ජ ද ගසලයිසා ෙහතා

(மாண்புமிகு ாீ. ரஞ்ெித் த தசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
මා ඔංතුමාට ශචෝදනා කරනවා ශනොශවයි.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශම් ගකන සති ගණන්, මාස ගණන් අපට කාා කරන්න
පුළුවන්.

ගු ටී. රංජි ජ ද ගසලයිසා ෙහතා

(மாண்புமிகு ாீ. ரஞ்ெித் த தசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
ඔංතුමා ීනතිපතිතුමාට ශයොමු කළා, ජනාධිපති ශල්කම්තුමාට
ශයොමු කළා. ඒ තකන්වලින් වා්ෂතා ලකශංන්ශන් නකහක.
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ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශපොලී කශයන් කිදවා, එශහම එක්  නකහකය කියලා. එය
මනඃකල්පිත එක් .

ගු ටී. රංජි ජ ද ගසලයිසා ෙහතා

(மாண்புமிகு ாீ. ரஞ்ெித் த தசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
ඒ තකන්වලින් වා්ෂතා ලකශංන්ශන් නකති නිසා තමයි සමාජ ශේ
 කයලුම පුේගලයන් ශම් ශචෝදනාව එල්ල කරන්ශන්. ඒ නිසා ශම්
තත්ත්වය තුළ කරන්න තිශංන්ශන්, මන්ත්රීවරශය්  හකටියට ශම්
ගකන රට හමුශද කරුණු ්රකා කරන අපට එශරහිව ේශද
සහගත  කේධි ්රචාරය කරමින් කරුණු ද් වන එක ශනොශවයි.
ඇශලෝ කයස්ශගන් සල්ලි ගත්ශත් කවුද, ඇශලෝ කයස්ට ශටලිශෆෝන්
ශකෝල් දුන්ශන් කවුද කියන එක පිළිංාව රට හමුශද කරුණු
දක් වීම පමණයි කරන්න තිශංන්ශන්. රාජය මාධ්ය උපශයෝගි
කරශගන කරන නින්දිත ්රකා තුළින් ඇශලෝ කයස්ශගන් සල්ලි
ගත්ත ශහොරු ටිකත් අද නිවකරැදිකරුවන් ශවනවා. ඒ නිසා අපි
කරුණාශවන් ඉල්ලීම්  කරනවා, අ්ෂජුන් ඇශලෝ කයස්ශගන් සල්ලි
ගත් අය පිළිංාව වහාම රටට ශහළිදරවු කරන්න කියලා. අද
දවශසේත් ඉල්ලීම්  කරනවා, ශම් 558ශදනා ශහෝ 5))ශදනා ශහෝ
04ශදනා ගකන වහාම අපට කියන්න කියලා.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔංතුමා ශකොපමණ කිදවත්, 558ශදන ප
නකහකය කියනවා නම්, 5))ශදන ප නකහකය කියනවා නම් මා
ශකොශහන් නම් ශදන්නද? [ංාධ්ා කිරීම්] ශපොලී කයත් නකහකය
කියනවා නම්, ීනතිපතිතුමාත් නකහකය කියනවා නම්, නකති ශදය් 
ගකන කියන්ශන් ශකොශහොමද? අපට හකම දාම උශේට කාා කරලා
යන්න පුළුවන්. ශම් ගකන මාධ්යශයන් කියයි. ශපොලී කය ඒ ගකන
ශසොයනවා. ඊශේ මා පකහකදිලි කරලා කිදවා. [ංාධ්ා කිරීම්]

ගු ගශ්හාන් ගසේෙසිංහ ෙහතා

(மாண்புமிகு தசஹான் சசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

නැඟී සිටිගේය.
எழுந்தார்.
rose.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු ශ හාන් ශසේම කංහ මන්ත්රීතුමා.

ගු ගශ්හාන් ගසේෙසිංහ ෙහතා

(மாண்புமிகு தசஹான் சசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)
ගරු කාානායකතුමනි, ඔංතුමා ඊශේ ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාශ
අභිමානය ්ර් යා කරමින් ්රකා ය්   කදු කළා. ඒ ගකන අපි
ඔංතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. COPE එක තමයි මහා ංකඳුම්කර
වංචාව සම්ංන්ධ්ශයන් රටට වකදගත් ශතොරතුරු රාශිය්  ශහළි
කශළේ. COPE එක නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරුන් ුජුවම
ංකඳුම්කර  කේධියට සම්ංන්ධ් චූදිතයා සමඟ මුදල් ගනුශදනු කර
තිශංනවාය කියා ශම් රශට් ීනතිපතිවරයා දකනුම් දී තිශංනවා. ගරු
කාානායකතුමනි, ශම් රටට කරන සාධ්ාරණය්  හකටියට ඒ
උදවියට සදාචාරාත්මකව එතකනින් අයින් ශවන්න ංකරි නම්,
ඔංතුමා ඒ අය එතකනින් අයින් කර, ශවන මන්ත්රීවරුන් COPE
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එකට නම් කරන්නය කියා ඒ ප් යවලට දකනුම් ශදන්න. ශමොකද?
ශමය, ් කයාශද  කදුවුණු ංරපතළම මුදල් වංචාව. ඔංතුමාශ
නායකත්වය යටශත් විම්ෂ න කටයුතු  කදු ශවේදී ඒ සල්ලි ගත්ත,
ශහොරකම් කර ශච්  ගත්ත මුදල් ගනුශදනු කරපු සහ දුරකාන
පණිවුඩ ලංා දුන් ශම්  කයලු ශදනා COPE එශ්  සාමාජිකත්වය
දකරීම ඔංතුමාටත් අවමානය්  ශවනවා. [ංාධ්ා කිරීම් ]

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Member, your point is taken.

ඒ පත්වීම් කරන්ශන් ප් යශයන්. ඔංතුමා කියන කරුණ මම
දකනටම ප් ය නායකට ඉදිරිපත් කර තිශංනවා. පා්ෂලිශම්න්තුශද
ශම් ්ර න
් ය පකන නකුණණා. අපි ප් ය නායක රැස්වීශම්දීත් ශම්
ගකන කාා කළා. එම නිසා අව ය කටයුතු කරන්න ප් ය
නායකත්වයට අවස්ාාව තිශංනවා. [ංාධ්ා කිරීම් ] ගරු
විශේශසේකර මන්ත්රීතුමා.

ගු කංචන විගිගසේ කර ෙහතා

(மாண்புமிகு கஞ்சன விசெசசகர)

(The Hon. Kanchana Wijesekera)
ගරු කාානායකතුමනි, ශම් කාරණය දිගින් දිගටම ඇදශගන
යන්න ශනොශවයි උත්සාහ කරන්ශන්. ඔංතුමා ඊශේ දිනශේදී
්රකා යට පත් කළා, අශේ මන්ත්රීවරුන්ශ ශපොලිස් නිලධ්ාරින්
කකාවා පරී් යණය්  පකවකත්වූශේ නකහක කියා; ්ර න
් කිරීම්වලට
ල්  කශළේ නකහක කියා ශපොලිස්පතිතුමාත් අපරාධ් පරී් යණ
ශදපා්ෂතශම්න්තුවත් ඔංතුමා දකනුවත් කළ ංව. නමුත් ඊශේ
දවශසේ අධිකරණශේදී අනාවරණය වුණා, අශේ
රාජය
අමාතයවරශය පශ ත් තවත් එ් තරා මන්ත්රීවරශය පශ ත්
්ර් යක නිලධ්ාරින් ශගනකල්ලා ්ර න
් කර, ඒ ්ර ්න කිරීම්
තුළින් තවත් ශච් පත් පිළිංා කරුණු අනාවරණය වුණාය කියා.
එම
නිසා
ඔංතුමාට
කරුණු
අනාවරණය
කරේදී
ශපොලිස්පතිවරයාත්, අපරාධ් පරී් යණ ශදපා්ෂතශම්න්තුවත් ශම්
කරුණු වහලා නම් ඔංතුමා දකනුවත් කරන්ශන් -[ංාධ්ා කිරීම් ]

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
නකහක, ගරු මන්ත්රීතුමා. එශහම නකහක. මම ඊශේ කිදශද,
මන්ත්රීවරුන්ශ
්ර් යකශයෝ වි කපස් ශදශන පශගන් ්ර ්න
කළාය කියා ශනොශවයි. එශහම එක්  නකහක. නමුත් පරී් යණ
කර ශගන යනවා. ඒ පරී් යණ ශවනයි. ශම් ශදක කලවම් කර
ගන්න ඕනෑ නකහක. ශම්කට අදාළව ශනොශවයි. මම ශහොාට පරී් යා
කර ංලා තමයි කාා කශළේ. ඒ පරී් යණ ශවනම යනවා.
ශපොලිස්පති කිදවා, "ඒ පරී් යණ කර ශගන යන ගමන් යම් 
තිශංනවා නම් අපිව දකනුවත් කරනවා." කියා. [ංාධ්ා කිරීම් ]
විශේශසේකර මන්ත්රීතුමා.

ගු කංචන විගිගසේ කර ෙහතා

(மாண்புமிகு கஞ்சன விசெசசகர)

(The Hon. Kanchana Wijesekera)
ගරු කාානායකතුමනි, අවස්ාාව ලංා දීම පිළිංාව ඔංතුමාට
ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ඒ වාශ ම ගරු කාානායකතුමනි, අද සමාජ
ශවද අඩවි හරහා ්රවෘත්තිය්  යනවා. ඊශේ දවශසේ
ශපොලිස්පතිතුමාත්,
ඒ
වාශ ම
අපරාධ්
පරී් යණ
ශදපා්ෂතශම්න්තුශද
යානි අශදශසේකර කියන පුේගලයාත්
පා්ෂලිශම්න්තුවට කකාවා "B" වා්ෂතා ඉදිරිපත් කරන්නට එපාය
කියා ්ඩුක්ශද ්රංල නායකයන් දකනුවත් කිරීම්  කළාය කියා.
එශහම එක්  ශවලා තිශංනවා නම් ගරු කාානායකතුමනි, ඒ
පිළිංාවත් ඔංතුමාශ අවධ්ානය ශයොමු කරන්නටය කියා ඉල්ලා
 කටිනවා.[ංාධ්ා කිරීම් ]
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ගු නිහාල් ගලප්ප ජතිඥ ෙහතා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)

(The Hon. Speaker)
ගරු (්චා්ෂය ංන්දුල ගුණව්ෂධ්න මන්ත්රීතුමා. ඔංතුමාශ
කියන කාරණශයන් පසු අපි අද ්රධ්ාන කටයුතුවලට යමු. ශම්
ගකන හුඟ්  කාා කළා. උශේ වරුශද පළමුවන පකය එකහමාශ්ෂදී
ශලො ප උනන්දුව්  තිශංනවා. මම දන්ශන් නකහක, ශමොකද කියා.

ගු (කචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)
ගරු කාානායකතුමනි, මම කාා කරන්ශන් ඒ ්ර න
් ය ගකන
ශනොශවයි. ගරු කාානායකතුමනි, ඔංතුමා පිළිගතයුතු ශවනවා,
අශේ උත්තරීතර සභාශදදී පා්ෂලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශය පට විවිධ්
ශේ පිළිංාව ඉතාම ගකඹුරින් අදහස් ද් වන්නට අයිතිය්  තිශංන
ංව. ඒ අයිතිය පාවිච්චි කර ්ඩුක් ප් යශේ වුණත් විරුේධ්
ප් යශේ වුණත් මන්ත්රීවරශය පට තමන්ශ හෘදය සා් ෂියට
එකඟව යම් කි ක කරුණ්  සාහන් කරන්න විශ ය
ේ වර්රසාදය් 
හිමි කර දී තිශංනවා. ඒ සාහා විශ ය
ේ ්ර් යාව්  ලංා දී
තිශංනවා. ඒ ්ර් යාව යටශත් මන්ත්රීවරු ශමතකන කටයුතු
කරනවා. ඒවා පා්ෂලිශම්න්තුව තුළ කරන කටයුතු. ශමයින් පිටත
ජන සංනිශදදන මාධ්ය තිශංනවා. විශ ය
ේ ශයන් රජශේ මාධ්ය
තිශංනවා. මුදල් හා ජනමාධ්ය භාර අමාතයවරයා මංගල සමරවීර
මකතිතුමා. එතුමාට ශමතකනදී පහර දුන්ශනොත්, එශසේ නකත්නම් ඒ
හා සම්ංන්ධිත පා්ෂ ව
් යන්ට පහර දුන්ශනොත්, මුදල් සම්ංන්ධ්
 කේධීන් කාා කශළොත්, එතුමා වි කන්ම ශමශහය වන රූපවාහිීන
සංස්ාාව මන්න් ඒකාංේධ් විප් යශේ මන්ත්රීවරුන්ට ශපරළා පහර
ශදන්නට යනවා නම් ඒක ඉතාම නින්දිත පහත් ශපශළේ ශලෝක
්රජාතන්්රවාදයට-[ංාධ්ා කිරීම් ]

ගු නලින් බණ්ඩාර ෙයෙහ ෙහතා

(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ெயமஹ)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
ගරු කාානායකතුමනි, ශම්  කේධිය පා්ෂලිශම්න්තු ඉතිහාසශේ
ඉතාම අපකී්ෂතිමත්  කේධිය්  ංවට පත්ශවලා තිශංනවා. ඒ නිසා
ශදංරයට ගල් ගකහුවා වාශ මහ අවුල්  ඇතිශවලා තිශංනවා. ඒ
නිසා ඔංතුමා අශේ ස්වාමියා විධියට විශ ය
ේ ශයන් ශම්
සම්ංන්ධ්ශයන් මකදිහත්ශවලා,-

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මා සෑම මන්ත්රීවරශය පටම කාා කරන්න අවස්ාාව ලංා
දුන්නා. එක වතාව්  අවස්ාාව ශදන්න පුළුවන්. ශදවතාව් 
ශදන්න පුළුවන්. පා්ෂලිශම්න්තු වකඩ කටයුතු කරන්න තිශංන නිසා
තුන් වතාව්  හතර වතාව්  අවස්ාාව ලංා ශදන්න අමාරුයි.

ගු නිහාල් ගලප්ප ජතිඥ ෙහතා
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
ශදවකනි කාරණය ශමයයි. ්ඩුක්ශද ඉන්න රාජය
අමාතයවරශය පශ දරුශව්  වි කන්  කදු කරන ලද accident
එක්  සම්ංන්ධ්ශයන් මාධ්යවල දිගින් දිගටම news පළවනවා. ඒ
නිසා මා ඔංතුමාශගන් ශම් කාරණය දකනගන්න කකමකතියි. ඔහු
වතාවන් කීපය් ම රාජය වාහන අවභාවිත කරමින් ශම්  කේධිය
කරලා තිශංනවා. ශම් සම්ංන්ධ්ශයන් අශේ රශට් ශපොලී කය ීනති
ක්රියාමා්ෂග අරශගන තිශංනවාද කියන කාරණයට අපිට ඉතාම
පකහකදිලි උත්තරය්  ලංා ශදන්න කියන කාරණය මා ඔංතුමාශ
අවධ්ානයට ශයොමු කරනවා.

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගු කථානායකුරො

ගු කථානායකුරො

(The Hon. Speaker)
ශපොලිස් ්රකා කතුමා ඒ ගකන කියලා තිබුණා මා දක් කා.

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

Sir, I rise to a point of Order.

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොදයි. ගරු මන්ත්රීතුමා, කරුණාකර ඉ් මනට
කරන්න.

අවසාන

ගු නලින් බණ්ඩාර ෙයෙහ ෙහතා

(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ெயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
ගරු කාානායකතුමනි, රජශේ පා්ෂ ව
් ශයන් ශම් සම්ංන්ධ්ව
වචන කිහිපය්  කාා කිරීමට අවස්ාාව උදා කිරීම පිළිංාව
ඔංතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. Bond ගනුශදනුව සම්ංන්ධ්ව
ජනාධිපති ශකොමියන් සභා වා්ෂතාව එළි දක් වූවා. දකන් නක්
කටයුතු  කදු ශවනවා. ශම් රජය යටශත් රජශේ කි කදු අත
ශපවීමකින් ශතොරව, ංලපෑමකින් ශතොරව ස්වාධීනව ශම් කටයුතු
 කදු ශවනවා.

හකම ශදය් ම ඒ නිසා තමයි ශහළිශවලා තිශංන්ශන්. ගරු
කාානායකතුමනි, ශමතකන වකදගත්ම ශේ ශමයයි. ශම්ශගොල්ලන්
ශම් තුළින් පසු ගිය කාලශේ කරපු ශහොරකම්  කයල්ලම වළ් වා
ගන්න,-

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
අපි ්රධ්ාන වකඩ කටයුතුවලට යමු. ශම් ගකන කාා කළා ඇති.
[ංාධ්ා කිරීම්] මට මීය ට වකඩිය ශදලාව ශදන්න ංකහක. [ංාධ්ා කිරීම්]
ඔ් ශකොටම කාා කරන්න අවස්ාාව ලංා දුන්නා. දකන් ශම් ගකන
කාා කළා ඇති. [ංාධ්ා කිරීම්]

ගු ිනගන් න ගුණවර්ධන ෙහතා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු කාානායකතුමනි,-

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
අපි ශම් විවාදය අවසාන කරමු ශන්ද, දිශන්ය් ගුණව්ෂධ්න
මකතිතුමා? අපි හුඟ්  දුර ගියා.

ගු ිනගන් න ගුණවර්ධන ෙහතා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
මා යළිත් වර්  ඔංතුමාට නඟන්ශන් ශම්කයි. රංජිත් ද
ශසොයිසා මන්ත්රීතුමායි,  ක කර ජයශකොඩි මන්ත්රීතුමායි -අශේ
කඩුඩායමින්- පා්ෂලිශම්න්තුශද කරපු කාාව්  ජාතික
රූපවාහිනිශේ අද උශේ දරුණු ශලස -අපහාසාත්මක ශලසවිශදචනයට ල්  කිරීම පා්ෂලිශම්න්තු වර්රසාද ්ර න
් ය් , ගරු
කාානායකතුමනි.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොායි. මා ඒ ගකන ශහොයා ංලන්නම්.
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ගු ිනගන් න ගුණවර්ධන ෙහතා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ශම් කටයුත්ත කරන්න ඉඩ තියන්න එපා. ඊළඟට,
පා්ෂලිශම්න්තුව තව දවස් ගණනාවකින් තමයි රැස් ශවන්ශන්.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මම කිදවාශන් ශම් කාරණය ගකන අවධ්ානය ශයොමු කරනවා
කියලා.

ගු ිනගන් න ගුණවර්ධන ෙහතා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
අශේ 0 මන්ත්රී කඩුඩායම ශවනුශවන් අද දිනශේම මා
ශංොශහොම
ශගෞරවශයන්
ඔංතුමාශගන්
ඉල්ලනවා,
පා්ෂලිශම්න්තුශද මන්ත්රීවරුන්ශ වර්රසාද ්ර් යා කරන්න
කියලා.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශංොශහොම ස්තුතියි.

්රධ්ාන කටයුතු ්රම්භශේදී පනත් ශකටුම්පත් පිළිගකන්වීම
පිළිංා දකනුම්දීම.

පන ජ ගකටුම්ප ජ ිළිතගැන්වීෙ

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்டமூலங்கள்
BILLS PRESENTED

ගෙනරාල් ශ්රීෙ ජ ගේන් ගකලතලාවල කරෂක ක
විශ්නවවිදයාලය (විගශ්ේ විධිවිධාන) පනතන ගකටුම්පත

தெனரால் சசாோ் சொன் தகாத்தலாவகல பாதுகாப்புப்
பல்ககலக்கைகம் (விசசட ஏற்பாடுகள்) சட்டமூலம்
GENERAL SIR JOHN KOTELAWALA DEFENCE UNIVERSITY
(SPECIAL PROVISIONS) BILL
"ද පණු ් කයාතික තා් යණික සහ වවදය ්යතනශයහි ලියාපදිංචි වී
ඇති ශියයයන් 5985 අංක )8 දරන ශ්රීමත් ශජෝන් ශකොතලාවල ්ර් යක
වි ්වවිදයාල පනත මන්න් පිහිටුවන ලද ශජනරාල්
ශ්රීමත් ශජෝන්
ශකොතලාවල ්ර් යක වි ්වවිදයාලයට අන්ත්ෂග්රහණය කිරීමට අදාළ
ජාතික ්රතිපත්තිය සකස් කිරීම සාහා සහ ඊට සම්ංන්ධ් ශහෝ ්නුයංගික
කරුණු සාහා විධිවිධ්ාන සකලකස්වීම සාහා වූ පනත් ශකටුම්පතකි.
(අමාතය මඩුඩලශේ අනුමතිය දන්වා තිශද. "

ිළිතගන්වන ලද්ගද් උසසන අධයාපන හා සංසනකිතිඥක ක යුුර
අොතය ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා විසිනි.
2018 ජුනි 19 වන අඟහුවාදා ගද වන වර ිරයවිය යුුරයයි ද එය
මුද්රණය කය යුුරයයි ද අදාය කංිකක අීකෂක ණ කාරක සභාව
ගයලමු කය යුුරයයි ද නිගය්ග කරන ලදී.
உயர் கல்வி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அகமச்சர்
மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ அவர்களால்
சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
2018 யூன் 19, தசவ்வாய்க்கிைகம இரண்டாம் முகற
மதிப்பிடப்பட சவண்டுதமனவும் அச்சிடப்பட சவண்டுதமனவும்
உாிய துகறசார் சமற்பார்கவக் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட
சவண்டுதமனவும் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Presented by the Hon.(Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, Minister of

Higher Education and Cultural Affairs; to be read a Second time upon
Tuesday, 19th June, 2018 and to be printed; and to be referred to the
relevant Sectoral Oversight Committee.
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ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශදවකනි ශයෝජනාව.

ගු ිනගන් න ගුණවර්ධන ෙහතා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු කාානායකතුමනි.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු දිශන්ය් ගුණව්ෂධ්න මන්ත්රීතුමා.

ගු ිනගන් න ගුණවර්ධන ෙහතා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු කාානායකතුමනි, මම ඔංතුමාශගන් දකන ගන්න
කකමකතියි, ශම් කාරණය. ්ඩුක්ව සති ශදකකට කලින්
ශපොශරොන්දුව්  දුන්නා, ශම් පනත් ශකටුම්පත ශගශනන්ශන් නකහක
කියලා. ශමොකද, ඇමතිතුමා වියයය භාර ගත්තාට පස්ශසේ යළිත්
ශම් පනත් ශකටුම්පත සලකා ංකලීශම් අව යතාව නිසා. ශම් පනත්
ශකටුම්පත ගකන ංරපතළ ්ර න
් මතු වී තිශංනවා. අව ය නිවකරදි
කිරීම් ශනොකර
ඔංතුමා ඇයි පනත් ශකටුම්පත ඉදිරිපත්
කරන්ශන්?

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා (උසසන අධයාපන
හා සංසනකිතිඥක ක යුුර අොතයුරො)
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ - உயர் கல்வி
மற்றும் கலாசார அலுவல்கள்)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - (Minister of
Higher Education and Cultural Affairs)
මා ඒගකන පකහකදිලි කිරීම්  කරන්නම්, ගරු කාානායකතුමනි.

ශජනරාල් ශ්රීමත් ශජෝන් ශකොතලාවල ්ර් යක වි ව
් විදයාලය
මුලදී, ශ්රීමත් ශජෝන් ශකොතලාවල ඇකඩමිය විධියට තිම ලා ඒකට
සංශ ෝධ්නය්  ශගනකල්ලා තමයි වි ්වවිදයාලය්  ංවට
පරිව්ෂතනය කර තිශංන්ශන්. ඒ පනශත් යම් යම් අක් පාක්
තිශංනවා කියලා, පනත අලුශතන් සකස් කිරීශම් ක්රියාවලිය් 
අවුරුදු හය් , හත්  තිස්ශසේ  කේධ් ශවලා තිශංනවා. ඒ අනුව,
අලුශතන් පනත් ශකටුම්පත්  හදලා තිශංනවා, නව පනත් 
විධියට. ඒ පනත් ශකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න අපි සූදානම් ශවලා
 කටියත්, එය නයාය ප්රයට ඇතුළත්ව තිබුණත්, අපි මීය ට සති
කීපයකට කලින් එම පනත් ශකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්ශන් නකහක
කියලා පා්ෂලිශම්න්තුවට ්රකා ය්  කළා. ඒක නකවත සලකා
ංලන්නට ඕනක. ශම් ඉදිරිපත් කරලා තිශංන්ශන් SAITM
වි ව
් විදයාලශේ වවදය ීඨසශේ  කසුන් අන්ත්ෂග්රහණය කර ගකීනම
සාහා ඉතාම සුළු සංශ ෝධ්නය්  විතරයි; අලුත් පනත් ශකටුම්පත
ශනොශවයි.

ගු ිනගන් න ගුණවර්ධන ෙහතා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු ඇමතිතුමා, ්ර ්නය SAITM එක ශන්. වවදය විදයාල
අ්ෂබුදය රශට් හකම වි ව
් විදයාලයකට පකතිරී ගිශේ, SAITM එක
නිසා; ඒ ්යතනය ීනති විශරෝධි ශලස ගත් ක්රියා මා්ෂගය නිසා.
තමුන්නාන්ශසේ ඒ ශියයයන් සහ මහාචා්ෂයවරුන් සමඟ විසඳුම් 
ඇති කරශගන සභාවට එන්ශන් නකතුව, ්පහු අවුලකට පාර
කපන්ශන් ඇයි?

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
කි කම අවුල්  නකහක, ගරු මන්ත්රීතුමනි. අවුල්  තිබුණා. ඒ
අවුල ලිහලා අදාළ  කයලු පා්ෂ ව
් කරුවන් එ් ක සාකච්ඡා කරලා
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පා්ෂලිශම්න්තුව

[ගරු (්චා්ෂය විජයදාස රාජප් ය මහතා]

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

එකඟ වුණු විසඳුම තමයි, SAITM එශ්  ළමයින් නව කය ගණනට
සාධ්ාරණය්  ඉය්ට කරන්න කියන එක. රජශේ වවදයවරුන්ශ
සංගමය, ශම් සම්ංන්ධ්ව කාා කරපු වි ව
් විදයාල අං කියන ඒ
 කයලුශදනාශ එකඟතාව ඇතිවයි ශම්ක කරන්ශන්. අලුශතන්
පනත් ශකටුම්පත්  ශගන ඒශම්දී රජශේ ්රතිපත්තිය  පම්  විය
යුතුද කියලා අපි ඉදිරිශේදී සාකච්ඡා කරමු.

(The Hon. Speaker)
අපට ඒ ගකන සාකච්ඡා කරන්න කල් තිශංනවා ශන්. එදාට
සාකච්ඡා කරමු. අද විවාද කරන්න ශදලාව්  නකහක ශන්.

මීය ළඟට, ්රධ්ාන කටයුතු ්රම්භශේදී ශයෝජනා පිළිංා
දකනුම්දීම. ්ඩුක් ප් යශේ ්රධ්ාන සංවිධ්ායකතුමා, අංක 00.

ගු ිනගන් න ගුණවර්ධන ෙහතා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
පා්ෂ ්වකරුවන්, නිලධ්ාරින් අභිභවා යන්න ශහොා නකහක.

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

පාර්ලිගම්න්ුරගව් ක යුුර
பாராளுமன்ற அலுவல்

BUSINESS OF THE PARLIAMENT

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
නකහක, නකහක ගරු මන්ත්රීතුමා. පා්ෂ ව
් යන් එකඟයි. නමුත්
එ් තරා වි ්වවිදයාල ශියය ශකොටස්  විතර්  ශම් පිළිංාව තවම
උේශකෝයණය කරනවා. ඒ ඇශරන්න අදාළ වගකිවයුතු පා්ෂ ව
්
 කයල්ල එකඟ ශවලා තිශංනවා, ගරු මන්ත්රීතුමා.

ගු ිනගන් න ගුණවර්ධන ෙහතා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
මා දන්නා විධියට නම් පා්ෂ ්වයන් එකඟ නකහක. ඒ නිසා
ඔංතුමා,-

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
එක කාරණයයි අහන්න තිශංන්ශන්. ගරු මන්ත්රීතුමාශගන්
මම අහන්ශන් දී්ෂක කාලය්  තිස්ශසේ වවදය විදයාව හදාරපු ඒ
ශියයයන් 980ට සාධ්ාරණය්  ඉය්ට ශවනවාට ඔංතුමන්ලා විරුේධ්
ද, එශහම නකත්නම් කකමකතිද?

ගු (කචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)
අපි ඉතාම කකමකතියි. සාධ්ාරණය්  ශවනවාට අපි විරුේධ්
නකහක.

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
විරුේධ්යි ද?

ගු (කචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)
අපි විරුේධ් නකහක.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා එශහම නම් විවාදශේදී කාා කරන්න
පුළුවන් ශන්. එදාට සාකච්ඡා කරන්න.

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ඔද, එදාට සාකච්ඡා කරමු. ඒක තමයි ඉදිරිපත් කශළේ. අව ය
සංශ ෝධ්න තිශංනවා නම්, ඔංතුමන්ලාත් ඉදිරිපත් කරන්න.

ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

Sir, on behalf of the Leader of the Houe of
Parliament, I move,
"That the Government Business shall have precedence this day."

ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන් සභා සම්ෙත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු කථානායකුරො

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
අද දින නයාය ප්රශේ වියය අංක 33, ජාතික ්ර් යක
අරමුදල් (සංශ ෝධ්න පනත් ශකටුම්පත- ශදවකනිවර කියවීම.

ගරු මන්ත්රීවරුනි, 0058 අශ්රේල් මස 04 රහස්පතින්දා
පා්ෂලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද ජාතික ්ර් යක අරමුදල්
(සංශ ෝධ්න පනත් ශකටුම්පත 0058 මකයි 00 අඟහරුවාදා දින
ජාතික ්ර් යාව පිළිංා ්ංශික අධී් යණ කාරක සභාශදදී
සලකා ංලා එකී කාරක සභාශද වා්ෂතාව 0058 ජුනි මස 0 වන
රහස්පතින්දා පා්ෂලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති ංව
ඔංතුමන්ලාශ දකන ගකීනම පිණිස ශමශසේ දකනුවත් කර  කටිමි.
ශම් අවස්ාාශදදී ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමා මූලාසනයට
පකමිශණනවා ඇති.

අනුරුව ගු කථානායකුරො මූලාසනගයන් ඉව ජ වූගයන්

නිගය්ෙය කථානායකුරො [ගු ගි. එම්. කනන්ද කුොරසිරි ෙහතා]

මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்
தினின்று அகலசவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு செ.எம்.
ஆனந்த குமாரசிறி] தகலகம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY
SPEAKER [THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI] took the
Chair.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු (්චා්ෂය විජයදාස රාජප් ය මහතා.
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ොතිඥක කරෂක ක අරමුදල් (සංගශ්්ධන)
පන ජ ගකටුම්පත
சதசிய பாதுகாப்பு நிதியம் (திருத்தம்)
சட்டமூலம்
NATIONAL DEFENCE FUND (AMENDMENT) BILL

ගද වන වර ිරයවීගම් නිගය්ගය ිරයවන ලදී.

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டகள வாசிக்கப்பட்டது.
Order for Second Reading read.

[ූර.භා. 50.35]

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා (උසසන අධයාපන
හා සංසනකිතිඥක ක යුුර අොතයුරො)
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ - உயர் கல்வி
மற்றும் கலாசார அலுவல்கள்)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - (Minister of
Higher Education and Cultural Affairs)
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික
්රතිපත්ති හා ්්ෂිකක කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම "ජාතික
්ර් යක අරමුදල් (සංශ ෝධ්න පනත් ශකටුම්පත දකන් ශදවන වර
කියවිය යුතුය" යි ශයෝජනා කරනවා.

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මශ කාාව ්රම්භ කිරීමට
්රාම මම ඔංතුමාට සුං පතනවා. පසුගිය කාලසීමාශද ඔංතුමා
ඔය ්සනශේ ඉතාම ශගෞරවීනය විධියට කටයුතු කරපු නිසා
සභාව ඔංතුමාව නිශයෝජය කාානායක ුරරශයන් පිදුම් ශදන්න
තීරණය කළා. අද මා මුලින්ම ඔංතුමා ඉදිරිශේ කරන කාාව නිසා
ඔංතුමාට පළමුශකොට සුං පතනවා.
අද දින 5984 අංක 9 දරන ජාතික ්ර් යක අරමුදල් පනතට
සංශ ෝධ්නය්  අපි ඉදිරිපත් කරනවා. අශේ රශට් යුේධ්ය්  පකවකති
ශවලාශද ්රිවිධ් හමුදාවල ශසේවශේ නියුතුව  කටි ශංොශහෝ
ශදශන පට ශංොශහෝ කරදර කම්කටුලුවලට මුහුණ ශදන්න  කදු
වුණා. සමහර අයශ ජීවිත නකති වුණා, සමහර අයශ අත පය
නකති වුණා; අංග විකල තත්ත්වයට පත් වුණා. ඒ නිසා ඒ
උදවියශ සුභසාධ්නය ශවනුශවන් කටයුතු කිරීම පිණිස තමයි
5984 වසශ්ෂදී ශම් ජාතික ්ර් යක අරමුදල් පනත ශගනකල්ලා
ශමවකනි අරමුදල්  හදලා තිශංන්ශන්. ඉතින් ඒ පනත
්රාශයෝගිකව ක්රියාත්මක කිරීශම්දී මතු වුණු ගකටලු කිහිපය් 
ශහේතුශවන් තමයි අද දිනශේදී අපි ශම් සංශ ෝධ්නය ඉදිරිපත්
කරන්ශන්.
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශම් පනශත් කටයුතු සාහා
භාරකරුවන්, නකත්නම් අධ්ය් යවරු ව ශයන් කටයුතු කළ යුතු
ංවට ශම් පනශත් ශදවන වගන්තිශේ ද් වා තිශංන්ශන්,
ජනාධිපතිතුමාත්, ඒ වාශ ම ්ර් යක ඇමතිතුමාත්. ඔංතුමා
දන්නවා, අශේ රශට් ව්ෂතමාන ්ඩුක්රම වයවස්ාාවට
ශශ්රේය්සාධිකරණය කළ අ්ෂා නිරූපණය අනුව ්ර් යක ඇමති සහ
ජනාධිපති යනුශවන් ශදශදශන්  ඉන්න ංකහක. ්ර් යක
අමාතයාං ය දකරිය හක් ශ්  ජනාධිපතිවරයාට විතරයි. ඒ නිසා ඒ
තත්ත්වයත් අපි සකලකිල්ලට භාජන කළා. අශන්  කාරණය, ශමය
සාමානය පරිපාලන කටයුත්ත් . ඒ නිසා ශම් අරමුදල පාලනය
කිරීම සාහා ජනාධිපතිවරයා ශවනුවට අපි ්ශේ කරන්න
ශයෝජනා කරනවා, ජනාධිපතිතුමාශ ශල්කම්වරයා, ඒ වාශ ම
්ර් යක වියයය භාර අමාතයවරයාශ ශල්කම්වරයා. ඒ අනුව,
ජනාධිපතිතුමා ශවනුවට ශම් අරමුදශල් කටයුතු ඉටු කිරීම සාහා
එම නිලධ්ාරින් ශදශදනා පත් කිරීම තමයි ශම් සංශ ෝධ්නශේ මූලික
ල් යණය.
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ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශදවනුව, ශම් පිළිංාව අදාළ
විගණන වා්ෂතා යනාදී ගිණුම් භාර දීශම් කටයුත්ත ්ර් යක
අමාතයවරයා ශවත  කදු කළ යුතුයි කියන සංශ ෝධ්නයත් අපි
ඉදිරිපත් කරනවා. ්රිවිධ් හමුදාශද රණවිරුවන්ට -නිවාස නකති
උදවියට,- නිවාස ඉදිකිරීම, ඒ වාශ ම යුේධ්ශයන් ීඨඩාවට පත්
ශවලා ජීවිත ත්ෂජනවලට ල්  වුණු උදවියට -අත පය අහිමි වුණු
අය ඉන්නවා; ඇස් අහිමි වුණු අය ඉන්නවා; අංග විකල තත්ත්වයට
පත් වුණු අය ඉන්නවා.- යම් යම් සහන සකලසීම යනාදී සුභසාධ්න
කටයුතු සකලසීම තමයි ශම් අරමුදශලන් ශංොශහෝ විට කරන්න
අදහස් කරන්ශන්. ඒ අනුව, 2014  කට 005 ද් වා ව්ෂය හතර
ඇතුළත රණ විරුවන් සාහා ූර්ෂණ ව ශයන් නිවාස 49 ්  ඉදි කර
තිශංනවා; අ්ෂධ් නිවාස 0,863්  ඉදි කර තිශංනවා. ඒ විතර් 
ශනොශවයි, ඉදිරි ව්ෂය කිහිපය තුළ ූර්ෂණ නිවාස )03 පත්, අ්ෂධ්
නිවාස (,875 පත් ඉදි කරන්න සකලසුම් කර තිශංනවා. ශමවකනි
සුභසාධ්න කටයුතු සා්ෂාකව ඉටු කර ගකීනම සාහා අව ය
සංශ ෝධ්න තමයි ශම් මන්න් ඉදිරිපත් කර තිශංන්ශන්.
ගරු
නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශමය
්ර් යක
කටයුතුවලට සම්ංන්ධ් කාරණය්  නිසා ශම් දිනවල සමාජශේ,
ජනමාධ්යවල වකඩි වකඩිශයන් කාා වන කාරණය්  පිළිංාව ශම්
සභාශද අවධ්ානය ශයොමු කරවන්න මම කකමකතියි. ඒ තමයි,
පාතාල ක්රියාකාරකම්, මත්  පක් සහ මත් ද්රවය ්්රිතව අපරාධ්
රැල්ල්  අශේ රශට් පකවතීම ශහේතුශවන් රට ඉතාම ංරපතළ
තත්ත්වයකට මුහුණ පා තිබීම. ශමය අද ඊශේ  කදු වුණු ශදය් 
ශනොශවයි, ද ක තුන හතරක ඉාලා රමානුූලලව ව්ෂධ්නය
ශවමින් ඇවිත් තිශංනවා.
විශ ේයශයන් දී්ෂක කාලීන යුේධ්ය්  තිබුණු රටක, ඒ යුේධ්ය
අවසානශේදී දකින්න ලකශංන එ්  ්නුයංගික ්රතිලලය් 
හකටියට, අවි ්යුධ් එහාට ශමහාට වීම, මත් ද්රවය ්රවාහනය සහ
ශවශළාාම වකනි කාරණා ය ඝ්ර ව ශයන්  කේධ් ශවන්න ඉඩ කඩ
තිශංනවා. අපටත් අද වන ශකොට ඒ අවාසනාවන්ත ඉරණමට
මුහුණ ශදන්න  කේධ් ශවලා තිශංනවා. විශ ේයශයන් ශම් "මත්
ද්රවය" සහ "පාතාලය" සම්ංන්ධ්ශයන් ගත්ශතොත්, ශමය ශදකකට
ශවන් කරන්න අපට ංකහක. ශකොතකනක ගත්තත් "පාතාලය" සහ
"මත් ද්රවය" එකට ගමන් කරන සාපරාධී අපරාධ් ංවට පත් ශවලා
තිශංනවා.
ඇත්ත ව ශයන්ම අපි ංලාශපොශරොත්තු වුණා, දහනව වන
්ඩුක්රම වයවස්ාා සංශ ෝධ්නය මන්න් ස්වාධීන ශපොලිස්
ශකොමියන් සභාව්  හදලා, ශපොලී කය ස්වාධීන කළාම, ශපොලී කයට
ශේ පාලනායින්ශ ඇන්ලි ගකසීම් අක් කරශගන අපට ශම්වා
පාලනය කර ගන්නට පුළුවන්; ද් ය ශපොලී කය්  නි්ෂමාණය කර
ගන්න පුළුවන් ශදවි කියලා. නමුත්, ශම් පිළිංාව නකවත
වි ශ
් ල්යණය්  කළ යුතු කාලය එළකඹිලා තිශංනවා.
එ්  පකත්තකින් ශපොලී කය තමන්ශ
කටයුතු ස්වාධීනව
කරනවා වාශ ම, අනි්  පකත්ශතන් ශපොලී කශයන් ශකශරන්න
ඕනෑ වගකීම හරියටම ඉටු වනවාද කියන කාරණය අපට ්ර න
් ය් 
විධියට මතු ශවලා තිශංනවා. එම නිසා ශපොලී කය ස්වාධීන වුණාට
රශට් ජනතාවට එය ්රමාණවත් මදි. ශපොලී කය කා්ෂය් යම
වන්නත් ඕනෑ. අපරාධ් ම්ෂදනය කරන්න ශපොලී කයට හකකියාව
තිශංන්න ඕනෑ. ඒ වාශ ම ඒවාට ක්රියාත්මක වන්නත් ඕනෑ.
පසුගිය ද ක තුන, හතරක තත්ත්වයත්, ව්ෂතමානශේ තිශංන
තත්ත්වයත් අපි අරශගන ංකලුශවොත් ශපශනනවා, මත් ද්රවයවලට
සම්ංන්ධ් එශහම නකත්නම්, පාතාල කල්ලි කියන ඒවා ම හි ශවලා
තිශංන්ශන් ශේ පාලනායින්ශ
සහ ශපොලී කශේ උසස්
නිලධ්ාරින්ශ අනුග්රහය ඇතිව ංව. ශේ පාලනායින්ශ සහ
ශපොලී කශේ රැකවරණය නකතිව ශකොතකනක ශහෝ පාතාල
කල්ලිය් ,  පක් කල්ලිය්  නි්ෂමාණය වුණා නම්, ඒක මාස
ශදශකන්, තුශනන් ශපොලී කය ඉවර කරනවා. එශහම ඉවර කර
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[ගරු (්චා්ෂය විජයදාස රාජප් ය මහතා]

ගන්න ංකරි පාතාල කල්ලි රශට් ක්රියාත්මක වනවා නම්, ශංොශහොම
පකහකදිලිවම ශකොශහන් හරි ශේ පාලනාශය ප -ශකොයි පකත්ශත්ද
මම දන්ශන් නකහක- සහ ශපොලී කශේ උසස් නිලධ්ාරිශය ප ඒකට
සම්ංන්ධ්ව ඉන්නවාම තමයි. එශහම නකත්නම් ඔය පාතාල කල්ලි,
ඔය මත්  පක් ශවශළාාම්, මත්  පක් ජාවාරම් ශමපමණ මහා
පරිමාණ ශලස කරන්න ංකහක. ඒ නිසා ශමම ශගෞරවීනය සභාශද
 කයලුම මකති ඇමතිවරුන්ශ අවධ්ානය මා ශම් සම්ංන්ධ්ශයන්
ශයොමු කරවනවා. ශම් පිළිංාව අපට අලුශතන්  කතා ංලන්න
වනවා; අලුත් වකඩ පිළිශවළ්  ක්රියාත්මක කරන්න වනවා. ශම්
රශට් වයාේත ශවමින් පවතින මත්  පක් උවදුර නිසා අශේ තරුණ
පරම්පරාව ඉතාම ශදගශයන් වයසනයකට පත් ශවමින් යනවා.
පසුගිය කාලශේ මම උතුරු පළාතට ගිය අවස්ාාවක මට
දකනගන්න ලකබුණු කරුණු අනුව ගත්තාම ශපශනනවා, උතුරු
පළාශත්ත් කවදාවත් නකති තරමටම ශම් මත්  පක් උවදුර
ශදගශයන් වයාේත ශවමින් පවතින ංව. උතුරු පළාශත්  කටින
ශංොශහෝ ශේ පාලනායන් ශම් සභාශදත්, ශවනත් තකන්වලත්
ශවනත් ශංොශහෝ මාතෘකා ගකන කාා කරනවා. හකංකයි, තමන්
නිශයෝජනය කරන ්රශේ ශේ  කටින තරුණ පරම්පරාව ය ඝ්රශයන්
විනා ශවමින් යෑම පිළිංාව කි කශව පශ ත් අවධ්ානය්  ශයොමු
කරපු ංව්  නම් ශපශනන්නට නකහක. අපි රශට් ්ර් යාව ගකන
කියන ශකොට අශේ ්ඩුක්රම වයවස්ාාශවන් සහතික කර දීලා
තිශංන විධියට රශට්  කයලුම ජනතාවට රශට් ඕනෑම තකනක
නිදහශසේ ජීවත් වීශම් අයිතිය ්ර් යා කර දීම රජයක -්ඩුක්වකවග කීම් . මහ ජනතාවශ මුදලින් අපි ්රිවිධ් හමුදාවත්,
ශපොලී කයත් නඩත්තු කර ශගන යන්ශන් ඒ ශවනුශවනුයි.
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශම් වන විට ශම් වාශ
මත්ද්රවය, පාතාල කල්ලි රට තුළ වයාේත වීම අපි ශනොහිතපු
පරාසයන් තුළට අතිරමණය ශවලා තිශංනවා. උදාහරණය් 
විධියට අශේ සමහර වි ව
් විදයාල පේධ්ති තුළ ංලපුවාම, දකන්
වි ව
් විදයාලවලටත් මත්  පක් ශ න තත්ත්වයකට පත් ශවලා
තිශංනවා. ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ගිය සතිශේත් එක
 කේධිය්  ගකන මම පකමිණිලි කරලා තිශංනවා. විශදයෝදය
වි ව
් විදයාලශේ ශසේවය කරපු සුළු ශසේවකශය්  මත්  පක්
වි ව
් විදයාලයට
රැශගන
එන
ශකොට, වි ්වවිදයාලශේ
්චා්ෂයවරුන් ශපොලි කයට දීපු පණිවිඩය්  මත සුරාංදු
ශදපා්ෂතශම්න්තුශවන් ඇවිල්ලා අල්ලලා තිශංනවා. ශම් මත්  පක්
්රමාණය අල්ලා ගකීනම පිළිංාව  කේධිය දකකපු අය ශංොශහෝ
ඉන්නවා. ඒ ශගොල්ලන් එළි පිට කාා කරන්න ංය වුණාට
වි ව
් විදයාලශේ ශ ට්ටුව ළඟදි -වි ව
් විදයාල පරිශ්රශේ-  කදු වූ
 කේධිය්  නිසා ශම්ක දකකපු අය ඉන්නවා. ඒ අල්ලා ගත් මත්
 පක්ත් එ් ක ීනතිය ක්රියාත්මක කරන්න ශම් චූදිතයාව ශපොලී කයට
ඉදිරිපත් කරයි කියලා ඔවුන් ංලාශපොශරොත්තු වුණා.
අවසානශේදී ශවලා තිශංන්ශන් ශමොක් ද? ශම් මත්  පක්
ශගනාපු මනුස්සයා ශහොර අර්  ප ශංෝතලය්  ළඟ තියාශගන
 කටියා කියලා සුරාංදු ශදපා්ෂතශම්න්තුශවන් මශහේස්්රාත්
අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා, මශහේස්්රාත් අධිකරණශයන් ඇප
අරශගන ගිහිල්ලා තිශංනවා. ඒ අල්ලපු මත්  පක්වලට  කදු වුණු
ශදය්  ශහොයා ගන්න නකහක. ශම්ක ඉතාමත්ම භයානක
තත්ත්වය් . මත්  පක්ත් එ් ක වි ව
් විදයාලශේදී මිනිශහ් 
ඇල්ලුවා කියන කාරණය එම වි ව
් විදයාලශේ උප  පලපතිවරු
දන්නවා; වි ව
් විදයාලශේ ්චා්ෂයවරු දන්නවා; ශියයයන් දන්නවා.
හකංකයි, ීනතිය ක්රියාත්මකවීශම්දී ්ර ්නය්  ශවලා තිශංනවා. මම
ශම් පිළිංා මුදල් අමාතයාං ශේ ශල්කම්ට පකමිණිලි කරලා
තිශංනවා. එතුමා පරී් යණය්  පවත්වන්න ශපොශරොන්දු වුණා. අපි
ංලාශපොශරොත්තුශවන් ඉන්නවා, ඉ් මනටම ඒ පිළිංා තීරණය
 පම් ද කියලා දකන ගන්න.
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ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශංොශහෝ වි ව
් විදයාල
ඇතුළට දකන් මත්  පක් ශගන යාශම් වයාපෘතිය්  අලුශතන් ්රම්භ
ශවලා තිශංනවා. අපි රශට් ්ර් යාව, විනය ගකන කාා කරනවා.
දකන් ශම් පා්ෂලිශම්න්තුශද විනය ගකනත් අපට හරියට විශදචන
තිශංනවා. ශම් ්යතනශේ විනය පවතින්ශන් නකහක, අශේ
මන්ත්රීවරුන්ශ
විනය ශහොා මදියි කියලා ජනමාධ්යශයන්
කියනවා; රශට් ජනතාව කියනවා; අපිත් කියනවා; අපිත් අහශගන
ඉන්නවා; අපිත් ශම්වා පිළිගන්නවා. ඒ අතර හරි ඒවාත් තිශංනවා;
වකරදි ඒවාත් තිශංනවා. ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, විනය
පිළිංා රශට් ංරපතළ ්ර න
් ය්  තිශංනවා. රශට් ජාතික
්ර් යාව ක්රියාත්මක කිරීම යනාදී ශම්  කයල්ල  කේධ් ශවන්ශන්
රශට් පවතින විනයත් එ් කයි. අපි දන්නවා පාසල් පේධ්තිශේ
ගුරුවරු ශංොශහොම දු් මහන් ක ශවලා තමන්ශ විදයාලවලින්
ශහොා විනය ගරුක දූ දරුවන් ටික්  නි්ෂමාණය කරලා, උසස්
විභාගවලට ඉදිරිපත් කරලා, ද් යතා ශපන්වලා වි ්වවිදයාලයට
යවනවා. හකංකයි, ශම් විනය ගරුක දරුශවෝ ටික වි ්වවිදයාල
ශ ට්ටුශවන් ඇතුළට ගිය ගමන්ම ශවන ශවනස පිළිංා ංරපතළ
්ර න
් තිශංනවා.
මම ශම් ශවලාශදදී හිටපු ගරු අධ්යාපන අමාතය රිච්ෂඩ්
පතිරණ මකතිතුමාව ඉතා ශගෞරවශයන්  කහිපත් කරනවා. නවක
වදය කියන වයසනය නතර කරන්න කාටවත් කරන්න ංකරි වුණු
ශදය්  එතුමා කළා. ශම් ශේ කරන්න ඒ ශවලාශද කවුරුවත්
ඉදිරිපත් ශනොශවන ශවලාවක එතුමා ඒක කළා. ඒක තමයි,
වි ව
් විදයාලවල නවක වදය, හිංසනය නතර කරන්න එතුමා පනත්
ශකටුම්පත්  ශගනාපු එක. ඒ පනත් ශකටුම්පත සම්මත කර
ක්රියාත්මක කරනශකොට නවක වදය සෑශහන්න ව ශයන් පාලනය
වුණා. අද වන විට නවක වදය පිළිංාව පකමිණිල්ල්  කරන්න
කවුරුත් භයයි. එතකන තමයි ්ර ්නය තිශංන්ශන්. පකමිණිල්ල් 
කරලා ්ශවොත් වි ්වවිදයාලය ඇතුශළේදී අත පය කඩනවා; ඔළු
පලනවා. පසුගිය අවුරුේශේදී වා්ෂතාගත ශනොවුණු, විශ ේය
ඒකකයකින් ශසොයා ගත හකකිවූ ංරපතළ නවක වද  කේධීන් 080් 
පිළිංා ශතොරතුරු අපට දකනගන්න ලකබුණා. ශම්වාට ලිංගික
ව ශයන් කරන අතවරත් ඇතුළත්. අද සමහර වි ව
් විදයාල තුළ හකම වි ්වවිදයාලය්  තුළමත් ශනොශවයි. හකම ීඨසය්  තුළමත්
ශනොශවයි- ශකළින්ම තිශංන්ශන් ශවනම ශලෝක. ඒවා පිළිංාව
පකමිණිල්ල්  කරන්න උප පලපතිවරශය පට අද ් තිය්  නකහක.
එවකනි පකමිණිල්ල්  කරන්න ඔහුට ්ර් යාව්  නකහක.
ීඨසාධිපතිවරශය පට ඒක කරන්න ංකහක. ඔහුට ජීවිතය පිළිංාව
අනතුර්  තිශංනවා. වි ව
් විදයාල ශියයයන්ට ශම්ක කරන්න
ංකහක. ඔවුන් එවකනි පකමිණිල්ල්  කශළොත් ඊට පහුශවනිදා ඉාන්
වි ව
් විදයාලයට ඇවිල්ලා ඉශගන ගන්න ංකහක. එවකනි පරිසරය් 
නකහක. ජීවිතය පිළිංාව අනතුර්  තිශංනවා. ශම්වා පිළිංාව
දරුශවෝ  කය දහස් ගණන් ශම් වන විට අපටත්, වි ව
් විදයාල
්රතිපාදන ශකොමියන් සභාවටත් පකමිණිලි කරලා තිශංනවා;
ඡායාරූප එවනවා; ශදමදපියන් ඇවිල්ලා අඬනවා. ඔවුන් අහනවා,
තමන්ශ දරුවන්ට ශදන දස වද ශමොනවාද කියලා. ශම් පිළිංාව
ශම් ගරු සභාශදත් කාශලකින් අවධ්ානය ශයොමු ශවලා නකහක. ඒක
නිසා තමයි මම අද ශපොඩ්ඩ්  දී්ෂක ව ශයන් ශම් කරුණු ඉදිරිපත්
කරන්ශන්.
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ඔලුවිල්වල පිහිටි අ නිදිග
් කයානු වි ව
් විදයාලශේ ළමයි වකඩ ව්ෂජනය්  ්රම්භ කරලා
අදට දින 589්  ශවනවා. ළමයි වකඩ ව්ෂජනය කරනවා. ඊශේ මුළු
දවස පුරාම මම මහන් ක වුශඩු ඒ ශවනුශවන්. මම ඊශේ දිනශේදී
එම වි ව
් විදයාලශේ උප පලපතිතුමාත්, ්චා්ෂය මඩුඩලයත්,
ශියයයනුත් කියන කඩුඩායම් 3ම ශම් පා්ෂලිශම්න්තුවට
කකශාවුවා.
අශේ වි ව
් විදයාල ්රතිපාදන ශකොමියන් සභාශද සභාපති, ගරු
රාජය ඇමතිතුමා ඇතුළු අපි ශම් අය ශගන්වලා කාා කරලා
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ංකලුවා, ඇත්තටම ශමොක් ද ශම් ශවලා තිශංන්ශන් කියලා. ඒ
වි ව
් විදයාලවල තිශංන තත්ත්වය ඉතාම කනගාටුදායකයි. ශම්
හිංසනය දරන්න ංකරි නිසා අද සමහර ශියයශයෝ වි ව
් විදයාලය
අතහකර යනවා. හිංසනය දරා ගන්න ංකරුව ශියය-ශියයාශවෝ
වි ව
් විදයාලය අතහකර ගිහින් තිශංනවා.

ඒ වි ව
් විදයාලය, කාලය්  තිස්ශසේ ්ර ්න තිබුණු
වි ව
් විදයාලය් . ඒ නිසා ්රතිපාදන ශකොමියන් සභාශවන් භායා
තුන පිළිංාව ්රවීණත්වය තිශංන, ඉතාම ශගෞරවයට පා්ර වුණු,
අවංක මහාචා්ෂයවරශය්  උප පලපති කර එතකනට යවා එම
වි ව
් විදයාලය පවත්වා ශගන යනවා. එතුමාටත් ඒ කටයුතු
කරශගන යන්න හරි අමාරුයි. එවකනි අමාරු තත්ත්වය් 
නි්ෂමාණය කරලා තිශංනවා.
මම විශ ය
ේ ශයන්ම ශම් වි ව
් විදයාලය ගකන කාා කරන්න
ගත්ශත්, හකම ්රජාවම නිශයෝජනය ශවන දරුවන් ශමම
වි ව
් විදයාලශේ ඉන්නා නිසායි.  කංහල, ශදමළ හා මුස්ලිම් කියන
ජාතීන්ට අයත් දරුවන් එහි ඉන්නවා. ඒ වාශ ම එම වි ව
් විදයාලය
 කංහල, ශදමළ හා ඉංග්රී ක කියන භායා තුශනන්ම කටයුතු කරන
වි ව
් විදයාලය් . ශමම වි ව
් විදයාලශේ දිගින් දිගටම ්ර න
් තිබුණු
නිසා, ඒවා නිරාකරණය කරන්න අලුතින් උප පලපතිවරශය් 
යකදවා. ඒ උප පලපතිවරයාටත් ඒක කරශගන යන්න ශදන්ශන්
නකහක. ශමොකද, ඒ වි ්වවිදයාලය ඇතුශළේ මහා මායායාව් 
තිශංනවා. සමහර දරුශවෝ එවපු ලියුම් මම අව ය ්රමාණයට
ඉදිරිශේදී ශහළිදරද කරනවා. සමහර  කසුවියන් සහ ඔවුන්ශ
ශදමදපියන් අපට පකමිණිලි ඉදිරිපත් කරලා තිශංනවා. සමහර
්චා්ෂයවරුන්ට ලිංගික අල්ලස්  දුන්ශන් නකත්නම් විභාග පාස්
කර ගන්න ංකරි තත්ත්වය්  එහි තිශංනවා. ඒ පිළිංාව අපි
පරී් යණ කටයුතු ්රම්භ කර තිශංනවා. එම වි ව
් විදයාලශේ
කටයුතු කරන එස්.එම්. ්ලිෆ් කියන ්චා්ෂයවරයා සම්ංන්ධ්ව
දිගින් දිගටම අපට පකමිණිලි එනවා. දරුවන්ට ශකළින්ම
කියනවාලු, ලිංගික අල්ලස්  නකත්නම් විභාගය අසමත් කරනවාය
කියලා. ශම්ක තමයි අද ඒ වි ව
් විදයාලශේ පවතින තත්ත්වය.
මීය ට ශපර එම වි ව
් විදයාලශේ හිටපු උප පලපතිතුමාට විරුේධ්ව
දී්ෂක ව ශයන් ශචෝදනා ඉදිරිපත් ශවලා තිශංනවා. COPE එශ් 
හිටපු සාමාජික ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා ශමතකන ඉන්නවා නම්,
එතුමන්ලා ඒ ගකන දන්නවා ඇති. පියවර ගන්න කියලා ඒ වා්ෂතා
අපිට එවා තිශංනවා. ශංොශහෝ වකරදි ශේවල් කරලා තිශංනවා.
වි ව
් විදයාල මුදල්වලින් තමන්ශ ශගවල් නඩත්තු කරශගන,
ලයිට් ම ල් ශගවලා, වතුර ම ල් ශගවලා තිශංනවා. අද මම
ශමතකනට පකමිණියාම කවුරු හරි මට කිදවා, ඒ ශචෝදනාව තිශංන
මකතිතුමා තමයි අද උශේ ශම් පා්ෂලිශම්න්තුශද මන්ත්රීවරය ප
විධියට දිවුරුම් දුන්ශන් කියලා. මාත් පුදුමයට පත් වුණා.
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පහසුකම ලංා දුන්නාම ඔවුන්ශ දුරකානශේ තිශංන app එකට
ඇන්ල්ල තියන්න විතරයි ඕනෑ. ඇන්ල්ශලන් touch කරනවාත්
එ් කම වි ව
් විේයාල ේරතිපාදන ශකොමියන් සභාව තුළ
පවත්වාශගන යන පකය 24 පුරාම වකඩ කරන operation room
එශ්   කටින නිලධ්ාරින්ට පණිවුඩය ලකශංනවා, ඒ දරුවාට
කරදරය්  කියලා. ඒ telephone එක කාශ ද කියලා එතකන
සාහන් ශවනවා. එතශකොට, ඒ ශිය්යයා ශහෝ ශිය්යාව ඉන්ශන්
ශකොතකනද කියලා අශේ operation room එශ්  ශපන්නුම්
කරනවා. අපි ේරාශේය ය ශපොලී ක දකනුවත් කරලා තිශංනවා, ඒ
පණිවුඩය ලකබුණු ගමන්ම වහාම ගිහින් පරී් යා කරලා ඒ
කටයුතුවල ශයශදන ඕනෑම ශකශන්  අල්ලලා ීනතිය යටශත්
දඬුවම් කරන්න කියලා. මම හිතනවා ශම්ක ඉතාම දියුණු
තා් යණය්  කියලා.

ගු එසන.බී. ිනසානායක ෙහතා

(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)
ශංොශහොම ශහොායි.

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ශංොශහොම ස්තුතියි. ඔංතුමන්ලාශ කාලශේත් ශම්වා පිළිංාව
දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරලා තිශංනවා. අද තා් යණය දියුණු
ශවලා තිශංනවා. ඒ අනුව ශම්වා ශවනත් ් ශයේත්රවලටත්
ඉදිරිශේදී ශයොදා ගන්න අපට පුළුවන්. කාන්තා හිංසනය, ළමා
හිංසනය, ංස් රාවලදී  කදු වන කාන්තා හිංසනය වාශ ඕනෑම
කාරණය්  සාහා ශයොදා ගත හකකි ්කාරයට අපි ශම් තා් යණය
අශන්  අං වලටත් පුළුල් කරන්න ංලාශපොශරොත්තු ශවනවා.

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, වි ්වවිදයාල සම්ංන්ධ්ව මම
ශම් කිදශද එක උදාහරණය්  විතරයි; ඔලුවිල් වි ව
් විදයාලශේ
එක උදාහරණය්  විතරයි. ඔලුවිල් වි ව
් විදයාලශේ  කංහල, ශදමළ
සහ මුස්ලිම් කියන දරු දකරිශයෝ තුන්ශගොල්ලම ඉන්නවා. ශදමළ
සහ මුස්ලිම් දරු දකරිශයෝ සාමකාමීය ව ඉශගන ගන්නවා. ඒක
ශංොශහොම ශහොා ල් යණය් .

එතුමාට තිශංන ශචෝදනා පත්රය හරි දිගයි ගරු එස්.බී.
දිසානායක මන්ත්රීතුමා දන්නවා ඇති, එතුමාට දිග ශචෝදනා
පත්රය්  තිශංනවා කියලා. COPE එශකන් නිශයෝග කරලා
තිශංනවා, ඒ ශචෝදනා ගකන පරී් යණ පවත්වලා ීනතිය
් රියාත්මක කරන්න කියලා. වි ව
් විේයාල ේරතිපාදන ශකොමියන්
සභාව ඒ කටයුතු කරශගන යනවා. ඒ අතරතුර අද එතුමා ශම්
පා්ෂලිශම්න්තුශද මන්ත්රීවරය ප ශලස දිවුරුම් දුන්නා. ගරු
නිශයෝේය කාානායකතුමනි, මම ශම් කාා කරන්ශන් ශේ පාලන
ප් යයක ේර ්නය්  ශනොශවයි. ශම් රශට් අපි මුහුණ ශදන
යාා්ෂාය ශම්කද?

අපි ඒක අගය කරන්න ඕනෑ. හකංකයි,  කංහල ළමයි ඉන්නවා.
අද ශවනශකොට ඔවුන් දවස් 589්  ස්ෙයි්  පන්තිවලට යන්ශන්
නකහක. අපි ඊශේ ශම් ශියයයන් ශගන්වාශගන ඇහුවා, ශමොක් ද
කාරණය කියලා. එක ශියයය පශ ශියයභාවය අශහෝ ක කරලා
තිශංන එක තමයි ඒකට ශහේතුව. ඒ ශියයභාවය අශහෝ ක කිරීම
පිළිංාව අපි ශහොයලා ංකලුවා. ඒ ශියයයා තියා ගත්ශතොත් ඒ
වි ව
් විදයාලශේ ළමයි 40් , 60්  ඒ වි ්වවිදයාලය අත්හකරලා
යනවා. එහු ඒ තරම් ්රාඩශය් ; රස්තියාදුකාරශය් ; මිීනමරු
හක කරීම්  තිශංන ශියයශය් . ඒ උප පලපතිවරයා ඒ වාශ
ශියයශය පට ශමොකද කරන්ශන්? වි ව
් විදයාලශේ තියා ගන්නද
කියන්ශන්? අම්පාර නගරශේ -අශේ දයාගමශ ඇමතිතුමාශ
්සනශේ- පසු ගිය කාලශේ දිගින් දිගටම ශම් ළමයි ස්ෙයි්  කළා.
අශේ අශනෝමා ගමශ නිශයෝජය ඇමතිතුමිය හකම දාම කියනවා
ශම්කට විසඳුම්  ශදන්න කියලා. ඒක නිසා තමයි මම ඒ ළමයින්ට
එන්න කිදශද. ඒ ළමයින්ට තිශංන ්ර ්නය ශමොක් ද? අර ඉවත්
කරපු ශියයයා ්පහු ගන්න කියනවා. එශහම අරශගන
වි ව
් විදයාලශේ විනය්  ඇති කරන්න පුළුවන්ද? පාලනය්  ශගන
යන්න පුළුවන්ද? ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශම් කරුණු
රටට දකන ගන්න අපි කියන්න ඕනෑ.

මීය ට දවස් තුනකට කලින් අශේ ගරු හරින් ේරනාන්දු
ඇමතිතුමාට කියලා අපි අලුත් තා් යණය පාවිච්චි කරලා, ICTA
්යතනය හරහා අලුත් app එක්  -තා් යණික ශමවලම් - හදා
ගත්තා. ඒ තා් යණික ශමවලම හරහා වි ්වවිේයාල දරුවන්ට ඒ

ශම් වි ව
් විදයාල කඩාකේපල් කරන කඩුඩායම් ඉන්නවා.
ඒවාට මුදල් වියදම් කරන කඩුඩායම් ඉන්නවා. ශම් ශගොල්ලන්ට
ශම්වා කරන්න මුදල් ශදන අය ඉන්නවා. පසු ගිය දවස්වල
වි ව
් විදයාල ශියයශයෝ එක දිගට එනවා; උේශකෝයණය කරනවා;
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[ගරු (්චා්ෂය විජයදාස රාජප් ය මහතා]

ශවෝඩ් ේශල්ස් එක වහනවා. හකම දාම ඒක ශහොා ්රවෘත්තිය් .
News alert එකත් යනවා, "වි ව
් විදයාල ්රතිපාදන ශකොමිසම
තිශංන ශවෝඩ් ේශල්ස් එක close කළා, due to protest by the
students." කියලා. හකංකයි, රශට් මිනිස්සු හිතාශගන ඉන්ශන්
ඇත්තටම ්ර න
් ය්  තිශංන නිසා තමයි ශවෝඩ් ේශල්ස් එක
වහන්න දහස් ගණන් ශියයශයෝ එන්ශන් කියලා. ශම් එන්ශන්
ශමොකටද කියලාත් අපි ශහොයලා ංලන්න ඕනෑ. මම ශහොයලා
ංකලුවා.
මම වකඩ භාර ගත්තු පළමුවකනි දවශසේම ශවෝඩ් ේශල්ස් එශ් 
තිශංන වි ්වවිදයාල ්රතිපාදන ශකොමියන් සභාශද ශ ට්ටුව
හිරශවන -වකශහන- විධියට ශියයශයෝ උේශකෝයණය කරන්න
පටන් ගත්තා. මම කිදවා, "ශියය නායකයන් ශදන්ශන පට එන්න,
ශම් ගකන කාා කරන්න" කියලා. පස් ශදශන පට එන්න ඕනෑ
කිදවා. මම කිදවා, "පස්ශදශන්  එන්න. ඇවිල්ලා කාා කරමු"
කියලා. ඇවිල්ලා කාා කළා. සංරගමුශද Faculty of Geomatics
එශ්  මිනින්ශදෝරුවරු ව ශයන් පුහුණුවන දරුශවෝ තමයි ශම්
ඇවිල්ලා ඉන්ශන්. පස්ශදශන්  ්වා, ්ර න
් ය කිදවා. ශමොක් ද
්ර න
් ය? අශේ අමාතයාං යටවත් අයිති නකති, ගරු ගයන්ත
කරුණාතිලක
ඇමතිතුමාශ
අමාතයාං යට
අයිති
Surveyorsලාශ Council එක්  තිශංනවා.
ශම් කාරණය, වි ව
් විදයාල ්රතිපාදන ශකොමියන් සභාශද
ශදොරශකොඩ නටන්න ඕනෑ එක්  ශනොශවයි. එශහම එක්  තිබුණා
නම් ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක අමාතයතුමාට කියන්න ඕනෑ,
ශමන්න ශම්ශ්  ්ර න
් ය්  තිශංනවා කියලා. ශම් Council එකට
ඉන්නවා ශදශන් . තුන්ශදශන්  නිල ංලශයන්ම පත් වනවා. ඒ
අය තමයි, මිනුම්පති - Surveyor General -, නිශයෝජය මිනුම්පති
සහ තවත් ශකශන් . මිනින්ශදෝරු ්යතනය කියා එක් 
තිශංනවා. තවත් සාමාජිකයන් තුන්ශදන ප පත් කරන්න ඕනෑ ඒ
්යතනශයන්. එ් ශකන ප පත් කරන්න ඕනෑ, වි ්වවිදයාල
්රතිපාදන ශකොමියන් සභාශද සභාපති. ඒ පනශත්ම කියා
තිශංනවා Academic, Engineering and Scientists ගකන.
ඒශකන් අදහස් කර තිශංන්ශන්, මිනින්ශදෝරු ් ශයේ්රශේ ශනොවන
ශවනත් ශකන ප පත් කරලා ඔහුශ බුේධියත් ශම්කට දායක
කරගන්න කියන එකයි. ශමය ශංොශහොම පරණ -අවුරුදු 00්  විතර
පරණ- පනත් . ඒ කවුන්සලයට අශේ වි ව
් විදයාල ්රතිපාදන
ශකොමියන් සභාශද සභාපති මහාචා්ෂය ශමොහාන් ද  කල්වා මකතිතුමා
නම් කර යවා තිශංනවා, ශමොරටුව වි ව
් විදයාලශේ ඉංජිශන්රු
ීඨසශේ ීඨසාධිපති. දකන් ශියයයන්ශ ඉල්ලීම ශමොක් ද? ශමොරටුව
වි ව
් විදයාලශේ ඉංජිශන්රු ීඨසශේ ීඨසාධිපති අස් කරලා ඒ අයශ
faculty එශ්   කටින ීඨසාධිපති පත් කරන්න කියන එකයි. මම ඒ
ශියයයන්ශගන් ඇහුවා, ශමොක් ද, ඔයශගොල්ලන්ට තිශංන
්ර න
් ය කියලා. ඔවුන් කිදවා, "අශේ අනාගතය තීන්දු කරන්ශන්
එයා" කියලා. ශම් ශගොල්ලන් වි ව
් විදයාලශේද ඉන්ශන් කියලා
මට හිතුණා. ඕක ශදශ්  පන්තිශේ ළමයින්වත් කියන කතාව් ද?
මම කිදවා, "ඕශගොල්ලන්ශ අනාගතය තීන්දු කරන්ශන් ඕශකන්
ශනොශවයි. ඕශගොල්ලන්ශ අනාගතය තීන්දු කරන්ශන් ඔංට
ලකශංන සහතිකශයන්. සහතිකයත් මදි. ඔං සා්ෂාක
වෘත්තීයශදදිය පද, නකේද කියා තීන්දු කරන්ශන් ඔං ශමතකනදී
ලංන අේදකකීම් සහ පළපුරුේද, අධ්යයනය මන්න්" කියලා.
"එශහම නම් ඕශගොල්ශලෝ ශපළපාළි එන්ශන් ඇයි? ීඨසාධිපති
ශන්ද ශපළපාළි එන්න ඕනෑ?" කියලා මම ඇහුවා. ඔහුට ශන්
ශමහි ඕනෑකම තිශංන්ශන්. ඔහු තමයි ශම් ශපළඹවීම කරලා
එවන්ශන්. ශචෝදනාශද කියනවා, "අපි දකන් හත්අටවතාව් 
ශමශහම ්වා. අපට විසඳුම්  නකහක" කියලා. මම ඇහුවා,
"කීශදශන්  ්වාද?" කියලා. 300ශදශන්  ංස් හයකින් ්වා
කියා ඒ අය කිදවා. මම ඇහුවා, "වියදම පත් යන්න ඇති ශන්ද?"
කියා. "අපට එක ගමනකට ල් ය තුන්  වියදම් වුණා" කිදවා.
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ඔය කියන විධියට වි ව
් විදයාල ්රතිපාදන ශකොමියන් සභාශද
සභාපතිශ තීන්දුව ශවනස් කරන්න හත් වතාව්  ඔයශගොල්ලන්
්වා කියා උපකල්පනය කශළොත්, මාස තුනට රුපියල් ල් ය
05්  වියදම් කර තිශංනවා, කියා මම කිදවා. මම ඇහුවා,
"ඔයශගොල්ශලෝ ඔ් ශකෝම මහශපොළ ශියයාධ්ාරය ගන්නවාද?"
කියා. "ගන්නවා" කියා ඒ අය කිදවා. ඒ ඔ් ශකෝම මහශපොළ
ශියයාධ්ාරය ගන්නවා. ඒ මහශපොළ ශියයාධ්ාරශයන් ජීවත් වන
ළමයින්ට ල් ය 05්  දුන්ශන් කවුද, ශකොශහන්ද? ශමොන
සංවිධ්ානශයන්ද දුන්ශන්? ශමොන රශටන්ද එය ්ශද? අශේ රශට්
ශම් අධ්යාපන රමය, වි ව
් විදයාල පේධ්තිය කඩාකේපල් කරන්න
ංලශදග ශංොශහොමය්  ක්රියාත්මක වනවා. SAITM එක
සම්ංන්ධ්ව උේශකෝයණ කරේදීත් ඒවාට මුදල් ශයශදදශද කවුද
කියා අපි දන්නවා.
අද අශේ වි ව
් විදයාල පේධ්තිය විනා කරන්න ශංොශහෝ
ංලශදග ක්රියාත්මක ශවනවා. ගශම් ශගොශඩ්  කටින අහිංසක,
අසරණ ශදමවුපියන්ශ
දරුශවෝ විතරයි ඒවාට අහුශවලා
තිශංන්ශන්. ඊශේ ්පු ළමයින්ශගන් මම ඇහුවා, ඒ අයශ
අම්මා තාත්තා ශමොනවාද කරන්ශන් කියලා. කරන ඉහළම
රැකියාව තමයි ශගොවිතකන, නකත්නම් විදුලි කා්ෂමික. ඒ
ශදමවුපිශයෝ එම රැකියා ශදශකන් පිට ශවනත් රැකියා තිශංන අය
ශනොශවයි; ශවනත් ්දායම් තිශංන අය ශනොශවයි. මම ඇහුවා,
ඔංතුමන්ලාශ සංවිධ්ානශේ මධ්යම පන්තිශේ ්දායම් තිශංන
ශකශන්  ඉන්නවාද, කියලා. මාසයකට රුපියල් 40,000් ,
රුපියල් )0,000්  ගන්න අම්මා ශකශන පශ , තාත්තා
ශකශන පශ දරුශව්  ඉන්නවාද කියලා. ගෑවිලාවත් නකහක. ඉහළ
මධ්යම පාන්තිකශය පශ
දරුශව්  ඉන්නවාද? ගරු චමල්
රාජප් ය මන්ත්රීතුමනි, ගෑවිලාවත් නකහක. ජනප්රිය ඉස්ශකෝශලක,
ශලො ප ඉස්ශකෝශලක ඉශගන ගත්ත ළමශය් ? ගෑවිලාවත් නකහක.
කවුද ශම් ශපළපාළි යන්ශන්? කවුද ශම් උේශකෝයණය කරන්ශන්?
ශම් විධියට උේශකෝයණය කරන්ශන්, තුන් ශදල ශනොශවයි, එක
ශදල් වත් කන්න නකති, ශංොශහොම අමාරුශවන් ජීවත් වන
අම්මාශ , තාත්තාශ දරුශවෝ. තමන්ශ ංඩට කෑම්  නකතුව,
ඇඟට වස්්රය්  නකතුව, දු්  විාලා, මහන් ක ශවලා, ශංොශහොම
අමාරුශවන් උගන්වලා, වි ව
් විදයාලයට යවන ධීවරයාශ ,
කම්කරුවාශ , ශගොවියාශ දූලා පුතාලා විතරයි ශම් වකශඩ්ට
අහුශවලා ඉන්ශන්. ශවන කි ක ශකශන්  අහුශවලා නකහක. කවුද
ඔවුන් ශම් තත්ත්වයට ශගනකල්ලා තිශංන්ශන්? ශම් රශට්
ශනොශය පත් වයාපාර තිශංනවා, ඒවාට සම්ංන්ධ් වුණු
ංංශකොශලොත් ශේ පාලන වයාපාර තිශංනවා, රට අස්ාාවර
කරන්න ංලාශපොශරොත්තු වන,  පමන්්රණ කරන ්යතන
තිශංනවා. ඒ අය තමයි ශම්වා කරන්ශන්. අශේ රශට් වවදය ීඨස
එපා කියලා කෑ ගහනශකොට; උේශකෝයණය කරන ශකොට,
ශකොළඹ ්රශේ ශේ වි ාල ව ශයන් කා්ෂයාල ඇශරනවා. ඒ
ශමොකටද? වවදය උපාධිය ශන්පාලශයන් ශහෝ ංංගලාශේ ශයන්
ශහෝ ඉන්දියාශවන් ශහෝ ශදන්න.
ගරු සී.බී. රත්නායක මන්ත්රීතුමනි, කීය් ද ශගවන්න
තිශංන්ශන් කියලා ඔංතුමා දන්නවාද? අශේ local agentට අවම
ව ශයන් රුපියල් ල් ය 4්  ශගවන්න ඕනෑ. වවදය විදයාව
ඉශගන ගන්න අශේ ළමයි ශන්පාලයට, ංං ලිශේ යට යකදවා
කියලා මීය ට අවුරුදු 00කට, 30කට කලින් කිදවා නම් අපි හිනා
ශවනවා. අද වවදය විදයාව ඉශගන ගන්න යන අශේ දරුව පශ
වියදම රුපියල් ල් ය 500යි, 140යි, 160යි. වවදය උපාධිය
ගන්න ශන්පාලයට යනවා; ංංගලිශේ යට යනවා; ඉන්දියාවට
යනවා. එදා ඒ රටවල්වල ශියයශයෝ ඔ් ශකෝම ඉශගන ගන්න
්ශද ලංකාවට. වරද කාශ ද කියන එක ශනොශවයි ්ර න
් ය. කාට
හරි, ශකොශහේ හරි අපට වකරදිලා තිශංනවා. අද ශමය ශංොශහොම
අවාසනාවන්ත තත්ත්වය්  ංවට පත්ශවලා තිශංනවා. දකන් අශේ
වි ව
් විදයාල ශියයයින්ශ
මාන කක තත්ත්වය ශමොන තරම්
පිරිහිලාද කියලා දකනගන්න මම එක උදාහරණය්  කියන්නම්.
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පසුගිය
කාලශේ
ශේරාශදණිය
වි ව
් විදයාලශේ
ශගොඩනකන්ල්ලක "ශ්රීමත් ලලිත් ඇතුළත්මුදලි අනුස්මරණ ාලාව"
කියලා නාම පුවරුව්  සවිකර තිබුණා. එම නාම පුවරුව සවි කරපු
දවශසේ රෑ වි ව
් විදයාලශේ ශියයශයෝ  පළු ශගඩි ශගනකල්ලා එම
පුවරුවට ගහලා කකක්වා. එම ශංෝඩ් එක කඩපු හකම ළමශය් ම
මහශපොළ ශියයත්වය ගන්නවා. මහශපොළ නකත්නම් ඒ අයට
කන්නත් නකහක, අඳින්නත් නකහක. හකංකයි, ලලිත් ඇතුළත්මුදලි
හදපු මහ ශපොශළන් ජීවත් වන ශියයශයෝ තමයි ඇවිල්ලා ්රාඩ
විධියට "ශ්රීමත් ලලිත් ඇතුළත්මුදලි" නම සහිත ශංෝඩ් එකට  පළු
ශගඩිවලින් ගහලා කකක්ශද. ඒ නම් ලකයිස්තුව මශ
ළඟ
තිශංනවා. මම ඒක එළියට දාන්ශන් නකත්ශත්, ඒ ශියය ශියයාවන්ට
තිශංන අනුකම්පාව්  නිසා ශනොශවයි. ඒ ලකයිස්තුව එළියට
දකම්ශමොත් ඒ උදවියශ පවුල්වල ශදමවුපියන්ට, දරුවන්ට ගම්වල
පාරවල්වලට ංහින්න ංකරිවන නිසයි. ඒ ගකන හිතලා දකනට ඒ
ලකයිස්තුව එළියට දමන්ශන් නකහක.
අද අශේ වි ව
් විදයාල පේධ්තිශේ  පලපතිතුමන්ලා,
්චා්ෂයතුමන්ලා අතිංහුතරය්  ඉතාම ශවශහසකර ශලස ශම්වා
්ර ස්ත මට්ටමින් පවත්වාශගන යන්න රෑ දවල් ශනොංලාම මහන් ක
ශවනවා. නමුත් ශම්  කයල්ල කඩාකේපල් කරන  පඩා කඩුඩායම්
ඉන්නවා. ශම් උදවිය තමයි, ශම්  කයලු වයසනයන්  කදු කරමින්
වි ව
් විදයාල පේධ්තියම අද අවුල් කර ශගන ඉන්ශන්. අපි
කියනවා, අශේ අනාගතය තමයි ශම් වි ව
් විදයාලවල ඉන්ශන්
කියා.
ඇත්ත. ශහට දවශසේ අනාගතය භාර ගන්න ඉන්න
පරම්පරාව තමයි ශම්. ශියයත්වය්  ලංාශගන එයින් ජීවත් ශවන
ළමයා, තමන්ට ඉශගන ගන්න අත දුන්න; ශියයත්වය්  දුන්
මිනිහාශ නම තිශයන ශංෝඩ් එකට  පළුශගඩිශයන් ගහලා
පුපුරවනවා නම්,
ඒ ළමයා ශහට දිනශේ සමාජයට අතුළු
ශවන්ශන් ශමොන විධිශේ ්ද්ෂ වත් මිනිශහ්  විධියට ද කියා
අපට හිතාගන්නට පුළුවන්. ඒකයි අද රශට් පවතින තත්ත්වය. ශම්
පිරිහීශමන් ශම් ශියය පරම්පරාව ශදරාගන්න ඕනෑ. අද ශියයශයෝ
වි ව
් විදයාලයට ගියාම  කහින ශලෝකවල ඉන්ශන්. ශම්වාට ඇවිත්
ඒ අයශ ඔළුශගඩි ශවනස් කරනවා. Brainwash කරනවා.
Brainwash කරලා, එක එක ඒවාට ශම් ළමයින් ශපොළඹවලා ශම්
ළමයින්ශ ජීවිත සම්ූර්ෂණශයන්ම විනා කරනවා.
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි,
අද යාා්ෂාය ගකන
අකමකත්ශතන් වුවත් අපි කියන්නට ඕනෑ. අද අශේ රශට් වි ව
්
විදයාලශයන් උපාධිය ලංා ගන්නා උපාධිධ්ාරියා අද සමාජය තුළ
"expired good" එක්  ංවට පත් ශවලා තිශංනවා. කල් ඉ පත් වූ
භාඩුඩය්  ශවලා තිශංනවා. අද ශපෞේගලික
ංකං පවකට,
ශපෞේගලික සමාගමකට ඉල්ලුම් ප්රය්  දාලා රැකියාව්  ගන්න
ගියාම, රජශේ වි ව
් විදයාල ශියයයාට ශදන තකනට වඩා වකඩි
තකන්  ජාතයන්තර පාසශල් උසස් ශපළ සමත් ළමයාට ශදනවා.
එශහම ශදන්ශන් නකේද? රාජකීය විදයාලශයන් ්පු ශකශන් 
ශවන්නට පුළුවන්, ශතෝමියන් ශකශන්  ශවන්න පුළුවන්. එම
උසස් විදයාලවලින් ්පු උසස් ශපළ සමත් ළමයාට තිශංන
පිළිගකීනම අද රජශේ උපාධිධ්ාරියාට ලකශංන්ශන් නකහක,
ශපෞේගලික අං ශේ රැකියාව්  සාහා ඉදිරිපත් වීශම් දී. ඒ අයට
රැකියාව්  ගන්න හරි අමාරුයි. එම නිසා තමයි අද රැකියා
ශපෝළිම්  හකදිලා තිශංන්ශන්. අද අශේ ශේ පාලන සංස්කෘතිය් 
හකදිලා තිශංනවා, උපාධිය්  ගත්ශතොත් රජශේ රැකියාව්  දිය
යුතුය කියලා. [ංාධ්ා කිරීම් ]

ගු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රේෙෙයන්ත ෙහතා

(மாண்புமிகு ஏ.டி. சுசில் பிசரமெயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ගරු ඇමතිතුමා, සහශයෝගයට වචනය්  කියන්න ඉඩ ශදන්න
පුළුවන් ද?
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ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ශහොායි.

ගු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රේෙෙයන්ත ෙහතා

(மாண்புமிகு ஏ.டி. சுசில் பிசரமெயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, නව උසස් අධ්යාපන
අමාතයතුමාට මම ස්තුතිවන්ත ශවනවා. වියය භාර අමාතයවරයා
හකටියට උසස් අධ්යාපන වියය පිළිංාව කරුණු වටහාශගන,
විශ ේයශයන්ම වි ්ව විදයාලවල තත්ත්වය පිළිංාව අදහස් ්රකා
කිරීම ගකන මම ස්තුතිවන්ත ශවනවා. මම ශමතකනට ශපොඩි ශදය් 
එකතු කරනවා. ගරු අමාතයතුමනි, මුළු ශලෝකයම මීය ට අවුරුදු
දහයකට කලින් - අවුරුදු 50ත් - 54ත් අතර කාලය තුළ - STEM
education ්රම්භ කළා. ඒ කියන්ශන් Science, Technology,
Engineering, and Mathematics කියන එක. ශමයට ළඟදී
එකතු වුණා,
STEAM education - Science, Technology,
Engineering, Art and Mathematics කියන එක. ශම් රටවල්
)්  වා්ෂෂිකව competition එකක ඉන්නවා. පසුගිය 005
අවුරුදශේ PISA Test එශකන් පළමුශවනියාට ්ශද  කංගේූරරුව.
වියට් නාමය අට වකනියා. ලංකාව ඔය හකත්තෑ හශේවත් නකහක.
නමුත් අවාසනාවක මහත පසුගිය කාලය තුළ මා උත්සාහ කළා
තා් යණ විදයා හා ප්ෂශේයණ වියය භාර අමාතයවරයා හකටියට
STEM education එක පිළිංාව කතිකාව්  ඇති කර ශකොශහන්
ශහෝ ශම්ක ්රම්භ කරන්න. ශකශසේ ශහෝ මට ඒකට දකන්
අවස්ාාව්  නකහක. ඔංතුමාට උසස් අධ්යාපන අමාතයවරයා
හකටියට මම ශයෝජනා කරනවා, ඔංතුමා ශමහි initiative එක
ගන්න කියලා. කාරක සභා අවස්ාාවකදී ශහෝ Sectoral Oversight
Committee එශ් දී අශේ දායකත්වය අපි ලංා ශදන්නම්. මශ
මතය ශමයයි. ශම් අවුරුදු දහය තුළ සමාන්තර රටවල්
හකත්තෑහයකට වකඩි ගණන්  ඉදිරියට ගිහින් තිශංනවා නම්, ඒ
දහය තුළ අපි පස්සට ගිහින් තිශංනවා. ඔංතුමා ශම්ක උසස්
අධ්යාපනශයන් පටන් ගන්න. නමුත් ශම්ක ශපර පාසශලන් පටන්
ගන්න ඕනෑ ශදය් . ඔංතුමා කියන කාරණය හරි. ශම් අධ්යාපන
රමය තුළින් ම හි ශවන්ශන් නි්ෂමාණකරුවන් ශනොශවයි.
Innovatorsලා ශනොශවයි. Researchersලා ම හි ශවන්ශන් නකහක.
ලංකාශද ජනගහනයට, ලංකාශද researchesලා ඉන්න ඕනෑ වි ක
දාහ් . අද ඉන්ශන් පන්දහස් එක කයයි. පන්දහස් එක කයශයන්
ශදදාහකට අක් ගණන්  විතරයි researchs වල engage ශවන්ශන්.
එදා මුනිදාස  පමාරතුංගයන් කිදවා ශන් "අලුත් අලුත් දෑ
ශනොතනන ජාතිය ශලොව ශනොනගී" කියලා. අන්න ඒකයි ශවන්න
යන්ශන්. ඔංතුමාට සුං ්රා්ෂානා කරනවා. ඔංතුමා ඔය ටික
කියපු නිසා තමයි, මම ඔංතුමාට වධ්්ෂයය්  ශවන්න ශම් වචන
ටික කිදශද.

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ගරු මන්ත්රීතුමාට ශංොශහොම සතුතිවන්ත ශවනවා. ගරු
නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශම්ක ්ඩුක්වක ්ර න
් ය් වත්,
ප් යයක ්ර ්නය් වත් ශනොශවයි. එතුමා දකකපු විධියටම තමයි
මාත් දකින්ශන්. ශම්ක රශට් ්ර න
් ය් . ශම් ගරු සභාශද මහජන
නිශයෝජිතයන් වන අපට ප් ය ශේදය්  නකහක.

ශම්ක රශට් ්ර න
් ය් . අපට ප් ය ශේදය්  නකහක. රශට්
අනාගතය නි්ෂමාණය කිරීශම්දී, වි ්වවිදයාල පේධ්තිය නි්ෂමාණය
කිරීශම්දී ශම් ගරු සභාශද  කටින මහජන නිශයෝජිතයන්
 කයලුශදනාම එකතු කරශගන, ඒ අයශ අදහස් අරශගන ශහොා
වකඩ පිළිශවළ්  ක්රියාත්මක කරන්න මම ංලාශපොශරොත්තු වනවා.

417
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ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මම සාහන් කරමින්  කටිශේ
වි ව
් විදයාල පේධ්තිය ගකනයි. අශේ වි ව
් විදයාල පේධ්තිශේ ඉශගන
ගන්නා ශියයයන්ශගන්  කයයට 40් ම කලා සහ කළමනාකරණ
ීඨසවල අයයි. අශේ ගරු (වවදය නලින්ද ජයතිස්ස මන්ත්රීතුමා
දන්නවා, වවදය සහ ඉංජිශන්රු ීඨසවල ඉශගන ගන්නා
ශියයයන්ට නාස්ති කරන්න තරම් කාලය්  නකති ංව. ශමොකද,
කාලය නාස්ති කශළොත් ඒ අයට කවදාවත් වවදයවරශය් 
ශවන්න ංකහක. ඒ ශගොල්ලන්ශ වකඩ පිළිශවළ සා්ෂාක ශවලා
තිශංන්ශන් එතකනිනුයි. ඉංජිශන්රු ීඨසවල අයටත් එශහමයි.
නමුත් අද කලා සහ කළමනාකරණ අං ශේ පාසමාලාව අරශගන
ංකලුවාම, මුළු අවුරුේදටම උගන්වන්ශන් ශමපමණද කියලා අපට
ටික්  පුදුමත් හිශතනවා. ඒක කලා අං ශේ තිශංන එක
්ර න
් ය් . අශේ ගරු සු කල් ශ්රේමජයන්ත මන්ත්රීතුමාත් ඒක
පිළිගීනවි. කලා අං ශේ පාසමාලාව මාස ශදකකින් ඉශගන ගන්න
පුළුවන්, ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි. ඉතින්, දරුශවෝ මාස
දහය්  පාශ්ෂ ඉන්නවා. ්ර න
් ය්  නකහක ශන්. මාස දහය්  පාශ්ෂ
ඉාලා ඉතිරි මාස ශදශ්  "රෑම" දමලා විභාගය පාස් ශවනවා.
එතකනයි ්ර ්නය තිශංන්ශන්. කාශ ශහෝ note එක්  අරශගන
ශෆොශටෝ ශකොපිය්  ගහශගන, ඒක පාඩම් කරලා විභාගය පාස්
ශවනවා. මම ලංකාශද  කයලුම උප පලපතිතුමන්ලා කකාවලා ශම්
පිළිංාව සාකච්ඡා කළා. ශම් ශගොල්ලන්ට භායා ්රවීණතාව් 
නකහක. ඉංග්රී ක භායාව ඉශගන ගන්ශන් නකහක.  කංහල භායාශද
්රවීණතාව්  නකහක. "උපාධිධ්ාරි පත්වීම්" කියා අශේ
අමාතයාං වලට ශම් සමහර අය එනවා. ඒ අයට ලියුම්  හදන්න
දුන්ශනොත් හතර වතාව්  විතර correct කරන්න අපිට  කේධ්
ශවනවා. ඒ අයට  කංහශලන් ලියුම්  draft කරගන්න ංකහක.
ඒශකන් අද ශමොකද ශවලා තිශංන්ශන්? ශංොශහෝ අය ජාතයන්තර
පාසල් රමය විශදචනයටත් ල්  කරනවා. හකංකයි ඒ  කයල්ලම
කරන අතශ්ෂ, අද එන්න එන්නම පුළුල් ශවන්ශනත් ජාතයන්තර
පාසල්. දකන් ජාතයන්තර පාසල්වල ඉශගන ගන්නා සං යාව 5
millionවලට ්සන්න ශවලා තිශංනවා.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔංතුමා තව ශකොපමණ ශවලාව්  කාා
කරනවාද?

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
කාලය පිළිංාව ්ර ්නය්  නකහක, ගරු
කාානායකතුමනි. අපි ඒක adjust කර ගන්නම්.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ඔංතුමාට තව ශකොච්චර ශවලාව්  අව යද?

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
මට තව විනාඩි 00්  විතර ඕනෑ.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ශහොායි.

නිශයෝජය

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ජාතයන්තර පාසල්වලට
යන දරුශවෝ ශහොාට ඉංග්රී ක ඉශගන ගන්නවා. ඒ වාශ ම
වියයයනුත් ඉශගන ගන්නවා. ඔවුන් අශපොස සාමානය ශපළ
විභාගය සමත් ශවනවා. උසස් ශපළ විභාගයත් සමත් ශවනවා. ඒ
විභාග සමත් වුණ ගමන්ම ඔවුන්ට රස්සාව පත් හම්ං ශවනවා. ඒ
ශපෞේගලික ංකං පවක ශවන්න පුළුවන්; ශකොම්පකනියක ශවන්න
පුළුවන්. රස්සාව කරන ගමන් පුළුවන් නම් ඒ අය London LLB
ශහෝ London BA කර ගන්නවා. එශහම කරලා, ශම් රශට්
වෘත්තීයශදදිශය පත් ශවනවා. ඔවුන් අවුරුදු 04, 0) වනශකොට
විවාහ ශවනවා. අවුරුදු 30 වනශකොට ශගය පත් හදාශගන, ළමයින්
ශදශදශන පත් හදාශගන ඉන්නවා. අද අශේ වියදමින් -මහ
ජනතාවශ වියදමින්- වි ව
් විදයාලවල ඉශගන ගන්නා ශියයයන්
අවුරුදු තුශන් course එකට අවුරුදු හය්  විතර ගත කරනවා. තව
අවුරුදු හතර්  විතර, "රැකියා දියද, දියද" කියා ්ඩුක්වට
විරුේධ්ව ශපළපාළි යනවා. එතශකොට ඔවුන්ට අවුරුදු 30යි. ඊට
පස්ශසේ ශගවල් හදන්න ශවලාව පත් නකහක; ළමයි හදන්න
ශවලාව පත් නකහක. යාන්තම් විවාහය්  විතර්  කර ගන්නවා.
ශම්කද ශම් රශට් උපාධිධ්ාරියාශ
ඉරණම විය යුත්ශත්?
"අධ්යාපනයට  කයයට )්  ශවන් කරන්න ඕනෑ" කියා එක
පකත්තකින් ශපළපාළි යනවා; උේශකෝයණ කරනවා. ශම් රශට්
්රාාමික පාසල් පේධ්තිශේදී විනය්  ඇතිව අූරරුවට හකදුණු,
ඉශගන ගත්ත ළමයි ටික වි ව
් විදයාල ශදොරකඩින් ඇතුළට ගිය
ගමන්ම ශමොළය විකෘති කර ගන්නවා.  කයල්ශලෝම ශනොශවයි,
ංහුතරය් . හකංකයි වවදය අං ශේ, ඉංජිශන්රු අං ශේ ළමයින්ට
එශහම ශරෝග හකශදන්ශන් නකහක. කලාතුරකින් ඒ අයටත්
හකශදනවා ඇති. ශම් ශරෝගය හකශදන්ශන් අශන්  ීඨසවල අයටයි.
ශම්  කයලුශදනාම ඉශගන ගන්ශන් ශම් රශට් මහ ජනතාවශ
සල්ලිවලින්. ශහෝඩිශේ පන්තිශේ  කට උපාධිය ද් වා ඉශගන
ගන්නා හකම දරුශව් ම ශම් රශට්  කටින ධ්නපතියාට ණයයි.
ධ්නපතියන් ංදු ශගවනවා. ඒ ලකශංන ංදු මුදල් රජය අධ්යාපනය
ශවනුශවනුත් ශයොදවනවා. නිදහස් අධ්යාපනය ලංන ශියයශයෝ
ඔ් ශකෝම ශම් රශට් ඉන්න මධ්යම පාන්තිකයන්ට ණයයි.
වි ව
් විදයාල දරුශවොත් ශම් රශට් ඉන්න හිඟන්නාටත් ණයයි.

ශමොකද, ඒ ශගොල්ලන්ශ අධ්යාපනයට ශම් රශට් හිඟන්නාත්
දායක ශවලා තිශංනවා. හිඟන්නාත් කශඩ්කට ගිහින් සීනි ටික් ,
පරිේපු කාල්  ගන්නශකොට ඒශ් ත් ංේද්  තිශංනවා. මහජන
මුදල්වලින් තමයි ශම්වා ඔ් ශකොම නඩත්තු කරන්ශන්. ්ඩුක්ශද
ඇමතිවරු වන අපි කවුරුත් ශගදරින් සල්ලි ශගනකත් ශනොශවයි
ශම් කටයුතු  කදු කරන්ශන්. ශම් ඔ් ශකොම කටයුතු  කදු කරන්ශන්
මහජන මුදල්වලින්. මහජන මුදල්වලින් ඉශගන ගන්නා දරුවන්
වි ව
් විදයාලයට යන්ශන් ශම් රට ශගොඩ ගන්නයි; රට සංව්ෂධ්නය
කරන්නයි; ශහොා බුේධිමත් දායකත්වය්  රටට ලංා ශදන්නයි.
ඔවුන් වි ව
් විදයාලයට යන්ශන් මහ උගතුන්, වියතුන් ශවන්නයි.
හකංකයි, එතකනට ගිය දවශසේ ඉාලා ඒ  කයලුශදනාම, "අරක දියද,
ශම්ක දියද, අරයා පලයද" කිය කියා තමයි පාරවල්වල ශපළපාළි
යන්ශන්. ශම් සංස්කෘතිය ශමශහම ගිශයොත්, අධ්යාපන ් ශයේ්රය
ශකොතකනින්ද නතර ශවන්ශන්? අනි්  පකත්ශතන්, ඒ අයටත්
සශහෝදර, සශහෝදරියන් ඉන්නවා. නමුත් කරන හිංසා, පහර දීම්,
ලිංගික අතවරවල සීමාව්  නකහක. ශම් වාශ පහත්, ීනච වකඩ
කරනශකොට අක් ගණශන් තමන්ට ඉන්න සශහෝදරයා, සශහෝදරිය
ගකන මත්  ශවන්න එපා යක. එශහම මත්  ශවන්ශනත් නකහක. අද
අශේ රශට් වි ව
් විදයාල පේධ්තිය ශමොන තරම් ක,ර, අමානුෂික
තත්ත්වයට වකටිලා තිශංනවාද? අද වි ව
් විදයාලවල ඉන්න
උප පලපතිතුමන්ලාට, ීඨසාධිපතිවරුන්ට ශම් තත්ත්වශයන් ශම්වා
ශගොඩ ගන්න ඕනෑකම තිශංනවා. ඒ ශවනුශවන් ඔවුන් මහන් ක
ශවනවා. හකංකයි, ඊට වඩා ංලශදග ශම් ශියය සංගම් නාමශයන්
එක එක අයශගන් කේපම් අරශගන, මුදල් ශපොම්ප කරන ඒවා
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ශයොදවලා, ගමින් ශගොඩින් ්පු දුේපත්ම පවුල්වල දූ දරුවන්ශ
ශමොළය විකෘති කරලා, ඒ කට්ටිය පාරට ද් කලා, මුළු වි ්වවිදයාල
පේධ්තියම අක්ෂමණය කරනවා. ඒවා හසුරුවා ගන්න ශංොශහෝ
වි ව
් විදයාලවල ්චා්ෂය මඩුඩලයට අපහසුයි. ශමොකද, ඒ
ශගොල්ලන් අසරණයි. ඒ ශගොල්ලන්ට ඒ කටයුත්ත කරන්න හුඟ් 
තකන්වලින් ් තිය්  ලකශංන්ශන් නකහක. ශමතකනදී ශපොලී කයටත්
්ර න
් ය්  තිශංනවා. ගිය අවුරුේශේ ංරපතළ  කේධි 080් 
ශවලාත් ඉන් එක් වත් ශපොලී කයට වා්ෂතා කර නකහක. තමන්ට
පකමිණිලි කශළේ නකතිව ශපොලී කයට ඒ සම්ංන්ධ්ව පියවර් 
ගන්නත් ංකහක. ඒ නිසා වි ව
් විදයාල තුළ තිශංන ශම් අරාජික,
අවාසනාවන්ත තත්ත්වය නකති කරශගන, වි ව
් විදයාල පරිපාලනය
සහ වි ව
් විදයාල අධ්යාපනශේ ගුණාත්මකභාවය වකඩි කර ගන්න
අපිට අනිවා්ෂයශයන්  කදු වනවා. එශහම ශනොවුශණොත්, අශේ
වි ව
් විදයාල පේධ්තිශයන් ශම් රශට් ජනතාවට ශසත්  ශවන්ශන්
නකහක.

අනි්  කාරණය ශමයයි. ගරු සු කල් ශ්රේමජයන්ත මන්ත්රීතුමනි,
අශේ රශට් පාසල් පේධ්තිශේ ජාතයන්තර පාසල් තිශංන ංව
ඔංතුමා දන්නවා. ඒ ශගොල්ලන්ට අව ය සුදුසුකම තමයි, සමාගම්
ශරජිස්ෝෂ ළඟ register ශවන එක. සමාගම්  විධියට ලියාපදිංචි
කිරීශම් සුදුසුකම විතරයි ඕනෑ කරන්ශන්. එතශකොට ඒ ශගොල්ලන්
ජාතයන්තර පාසල්  ඇති කරනවා. වි ව
් විදයාලවල උපාධි
පිරිනමනවා ශන්. අශේ (වවදය නලින්ද ජයතිස්ස මන්ත්රීතුමා ශම්
කාරණය දන්නවා. ඒකට අව ය කරන්ශන් එක සුදුසුකමයි. උපාධි
්රදානය කරන ්යතනය්  විධියට අශේ අමාතයාං ය වි කන් එය
පිළිගන්න ඕනෑ. එශලස අශේ අමාතයාං ය වි කන් පිළිගත්තාට
පස්ශසේ ඒශ්  උපාධිය උගන්වනවාද, සහතිකය වි පණනවාද,
උපාධිශේ ්රමිතිය්  තිශංනවාද කියා කවුරුවත් දන්ශන් නකහක.
කාටවත් ඒක ශහොයන්නත් ංකහක. ශම් විධියට අද අශේ අධ්යාපන
් ශයේ්රය අරාජික තත්ත්වයකට ගමන් කර තිශංනවා. ඒ නිසා මීය ට
සති කීපයකට කලින් ගරු අග්රාමාතයතුමා කකම නට් ප්රිකාව් 
ඉදිරිපත් කළා, පාසල් ලියාපදිංචි කිරීම සහ පවත්වාශගන යාමට
රාජය ්රතිපත්තිය්  හදන්නය කියා. ශම් වනශකොට කකම නට්
අනුකමිටුව්  පත් කරලා, (්චා්ෂය සරත් අමුණුගම මකතිතුමාශ
සභාපතිත්වශයන් අපි ඒ කටයුතු කරශගන යනවා. අද ශලෝකශේ
දියුණු හකම රට් ම වි ව
් විදයාල පේධ්තිය, ඒවාශේ ්රමිතිය සහ
ගුණාත්මකභාවය පරී් යා කරන්න, අධී් යණය - monitor කරන්න කටයුතු කරනවා. වි ව
් විදයාලය්  ්රම්භ කරන්න සුදුසු
යටිතල පහසුකම් තිශංනවාද, එය වි ්වවිදයාලයකට ගකළශපන
තකන් ද, ඒශකන් ශියයයන්ට ්රමාණවත් පහසුකම් සපයනවාද
කියා ංලන්න ඕනෑ.
එතශකොට ඒ උදවිය ඉදිරිපත් කරන වියය මාලාවන් අපට
පිළිගත හකකි ඒවාද, ඒ වියයමාලා ගුණාත්මකව උගන්වන්න
ගුරුවරු ඉන්නවා ද, ඒ ශගොල්ලන්ශ සුදුසුකම් ශමොනවා ද,
අවසාන ව ශයන් ශදන උපාධිශේ ්රමිතිය්  තිශංනවා ද නකේද
කියලා තීන්දු කරන්න අපි දකන් ශකටුම්පත් කරලා තිශංනවා,
Quality Assurance and Accreditation Bill එක.

ගු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රේෙෙයන්ත ෙහතා

(மாண்புமிகு ஏ.டி. சுசில் பிசரமெயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ගරු ඇමතිතුමනි, ්ර න
් ය්  තිශංනවා. ශමොකද, අවුරුදු තුන් 
තිස්ශසේ සයිටම් ්ර න
් ය විසාන්න ඔංතුමා වි ාල ශවශහස් 
දරනවා. මට මතකයි, අමාතය මඩුඩලයට අමාතය මඩුඩල
සංශේ ය්  ් ංව. වවදය ශියයශය්  හකටියට ඇතුළත්වීම සාහා
- enrol කරන්න - තිශංන අවම සුදුසුකම පිළිංාව. ඒ අවම
සුදුසුකම පිළිංාව අමාතය මඩුඩලශේ තීන්දුව පමණ්  ශනොශවයි,
මා දන්නා හකටියට ඒක පා්ෂලිශම්න්තුවටත් ඇවිල්ලා අනුමත
ශවන්න ඕනෑ. වවදය උපාධිය පිළිංා පවතින අවම ්රමිතිය
පා්ෂලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවාද කියලා දකන ගන්න කකමකතියි.
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ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ශමහි කාරණා කිහිපය්  තිශංනවා. අද ඒ පනත් ශකටුම්පත
ඉදිරිපත් කළා. ඉදිරිශේදී අපට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. සමහර
උදවිය වියවුල් තත්ත්වයකට පත්ශවලා තිශංනවා. ශමොකද, ශ්රීමත්
ශජෝන් ශකොතලාවල ්ර් යක වි ්වවිදයාලයට අලුශතන් පනත්
ශකටුම්පත්  හදලා තිශංනවා කියලා. ඒ පනත් ශකටුම්පත
ශනොශවයි, ශම් ශගනාශද. ඉතාම සුළු සංශ ෝධ්නය්  විතරයි.
ශියයයන්ශ මානුීයය පකත්ත ගකන හිතලා රජශේ වවදය සංගමය
ඇතුළු වි ව
් විදයාල ්චා්ෂයවරුන්  කයලු ශදනා සමඟ කාා කරලා
ගත් තීරණය්  අනුව ශම් උදවිය ශකොතලාවල වි ්වවිදයාලයට
අන්ත්ෂග්රහණය - absorb -කර ගන්න ඒ සංශ ෝධ්න පනත්
ශකටුම්පශත් තිශංන්ශන් සුළු සංශ ෝධ්නය් . එවකට වවදය
සභාශද - SLMC - එශ්  අවම සුදුසුකම Biology, Chemistry,
Physics කියන වියයයන්වලට "එස් 3" තමයි තිබුශඩු. ඒක අවම
සුදුසුකම් විධියටයි තිබුශඩු. එතශකොට ඒ සුදුසුකම පදනම්
කරශගන තමයි අන්ත්ෂග්රහණය කරන්ශන්. නමුත් "එස් 3" තිබුණු
හකශමෝම ගන්ශන් නකහක. Z-score එක අනුව සුළු ්රමාණය්  තමයි
ගන්ශන්. නමුත් "එස් 3" තමයි පිළිගකීනම හකටියට තිබුශඩු. ඒ
පදනම උඩ තමයි ගරු මන්ත්රීතුමා අපි ඒක  කේධ් කරන්ශන්.

ගු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රේෙෙයන්ත ෙහතා

(மாண்புமிகு ஏ.டி. சுசில் பிசரமெயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
මශ මතකශේ හකටියට අමාතය මඩුඩලයට දකනට මාස
කිහිපයකට කලින් අත් ප්රිකාව්  ්වා, "සී 0යි; එස් 0" කියලා.
නමුත් වවදය ් ශයේ්රශේ ීඨසාධිපතිවරුන් සහ අනි්  අය කිදශද
"බී 3" කියලා. නමුත් ඒක ඊට පස්ශසේ ශකොශහොම හරි Medical
Council එශකන් refer කළා කියලා ශසෞ ය ඇමතිතුමා ඉදිරිපත්
කළා "සී 0 එස් 5." දකන් ඔංතුමා හදන්ශන් ශම් ශවච්ච යම්කි ක
වරද්  නකත්නම් අසාධ්ාරණය්  සාධ්ාරණය කරන්න. හකංකයි,
්ර න
් ය තිශංන්ශන් ඔය එස් 3 අවම ්රමිතිය හකටියට දිගටම
පවත්වාශගන යනවාද?

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
නකහක. ඒක ශකශරන්ශන් නකහක.
ගරු නිශයෝජය
කාානායකතුමනි, ඇත්තටම ශම්ක ජාතික ්ර න
් ය්  ද් වා ඔක්
දුවපු ්ර න
් ය්  විසීමම සාහා වූ ්රාශයෝගික විසඳුමකට තමයි අපි
කවුරුත් එකඟතාවයකට ඇවිල්ලා තිශංන්ශන්. ශම් ශියයයන්
අන්ත්ෂග්රහණය කරන්ශනත් මූලික සුදුසුකම් පිළිංාව පරී් යා
කරලා. හකංකයි, අප මින් ඉදිරියට ශපෞේගලික වවදය ීඨසවලට
ඉඩ ශදනවාද නකේද යන්න පිළිංාව රාජය ්රතිපත්තිමය තීරණය් 
ඉදිරිශේදී ගන්න ඕනෑ. ඒ එ් කම අවම සුදුසුකම  පම් ද කියලා
අපි එකඟතාවයකට ඇවිල්ලා ඒක ගකසට් කරන්න ඕනෑ. ඒක
නූතනයට ගකළශපන පරිදි කරන්න ඕනෑ. එක පාරට හිතුමශත්ට
අපි ඒක කරන්ශන් නකහක. ඔංතුමන්ලා  කයලු ශදනා එ් ක
සාකච්ඡා කරලා, ජාතික ්රතිපත්තිය්  විධියට අපි එකඟතාවයකට
එමු. ශම්ක සුවිශ ීය
ේ කාරණය්  නිසා ළමයින්ශ අනාගතය ගකන
කල්පනා කරලා  කයලු ශදනාශ එකඟතාවය අපි ලංා ගත්තා.
[ංාධ්ා කිරීම් ] ශම් ්ර න
් ය විසාලා අනි පත් කාරණා පිළිංාව
කටයුතු කරනවා. ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මම ශම්කත්
කියන්නම්. රශට් මත ශදක්  තිශංනවා. එක මතය්  තමයි
ශපෞේගලික වි ්වවිදයාල ්රම්භ කරන්න ඕනෑ. හකංකයි, ්රමිතිය
රැකශගන ඒවා පවත්වාශගන යන්න ඕනෑ කියන මතය. ශදවකනි
මතය තමයි රටක ශපෞේගලික වි ්වවිදයාල ලාභ ලංන ්යතන
විධියට පවත්වන එක ශහොා නකහක, ලාභ ලංන ්යතනයකට
ශපෞේගලික වවදය විදයාලය ශගන යන්න ශදන්න ංකහක. ඒකට
ශවනත් රමශදදය්  එ් ශකෝ රජශේ, එ් ශකෝ භාරකාර
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පා්ෂලිශම්න්තුව

[ගරු (්චා්ෂය විජයදාස රාජප් ය මහතා]

මඩුඩලය්  යටශත් කළ යුතුයි කියන මතය. අද ශම් මත ශදක
තිශංනවා. වි ්වවිදයාල ්රජාව තුළත් ශම් මත ශදක තිශංනවා.
ගරු (වවදය නලින්ද ජයතිස්ස මන්ත්රීතුමනි,වවදයවරු අතරත්
තිශංනවා ශන්ද? ඒ මතය පිළිංා අපි රජය්  විධියට තීරණය් 
අරශගන නකහක. අපි තීරණය්  ගන්ශන් නකහක. ශමොකද, ශම්
්ර න
් ය නිරාකරණය කරලා, අදාළ  කයලු පා්ෂ ව
් යන් එ් ක
සාකච්ඡා කරලා රටට ශහොා ශේ ශමොක් ද කියලා අපි තීරණය
කරමු. ඒ පිළිංාව ශම් ගරු සභාවට තීරණය කරන්න පුළුවන්. ගරු
නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මම අවසාන ව ශයන් සාහන්
කරන්ශන් වි ව
් විදයාල පේධ්තිශේ විනය අපි ්ර් යා කර ගත්ශත්
නකත්නම් අශේ වි ව
් විදයාල පේධ්තිය පිළිංාව,- [Interruption.]
Do you want to ask a question?

ගු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා

(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்)

422

மாணவன் கல்வி கற்றுக்தகாண்டிருக்கின்றான். அதன் பின்னர்
மன்னாாில் தான் பதிவு தசய்த பாடசாகலயில் உயர்தரப்
பாீட்கச பாீட்கச எழுதுகின்றான். அதன்காரணமாக அவன்
மன்னார்
மாவட்டத்துக்குாிய
தவட்டுப்புள்ளிக்குள்
உள்வாங்கப்படுகின்ற ஒரு சூழ்நிகல காணப்படுகின்றது.
ஆகசவ, க.தபா.த. சாதாரண தரப் பாீட்கசக்குத் சதாற்றிய
மாவட்டத்திசலசய நிச்சயமாக உயர்தரப் பாீட்கசக்கும்
சதாற்ற சவண்டும். அவர்களுக்கான தவட்டுப்புள்ளியும்
குறித்த மாவட்டத்கதச் சார்ந்ததாக வைங்கப்பட சவண்டும்.
அதாவது புத்தளத்தில் படிக்கின்ற ஒரு மாணவன் மன்னாாில்
வந்து உயர்தரப் பாீட்கச எழுதினாலும் அவன் க.தபா.த.
சாதாரண தரப் பாீட்கச புத்தளத்தில் எழுதியிருந்தால்
அவனுக்கு புத்தளத்திற்குாிய தவட்டுப்புள்ளிதான் வைங்கப்பட
சவண்டும்.
தகௌரவ
அகமச்சர்
அவர்கசள,
இந்த
நிகலகமயினால் ஒரு வருடத்தில் 2-3 தவளிமாவட்ட
மாணவர்கள்
மன்னார்
மாவட்டத்திலிருந்து
பல்ககலக்
கைகங்களுக்கு உள்வாங்கப் படுகின்ற சூழ்நிகல ததாடர்ந்து
காணப்படுகின்றது.

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கசள, பல்ககலக்கைகங்கள்
ததாடர்பில்
நீண்ட
ஒரு
விளக்கத்கதயளித்திருந்தீர்கள்.
அத்துடன்,
இந்த
விடயத்தில்
திருத்தப்பட
சவண்டிய
அம்சங்கள்
பற்றியும்
சர்வசதச
பாடசாகலகள்
மூலம்
மாணவர்கள்
தபறுகின்ற
நன்கமகள்
ததாடர்பாகவும்
விாிவாகக் கூறியிருந்தீர்கள். நன்றி!
இன்று
சில
மாவட்டங்களில்
பல்ககலக்கைக
அனுமதியின்சபாது பல்சவறு விடயங்கள் இடம்தபறுகின்றன.
நான்
வன்னித்
சதர்தல்
மாவட்டத்திலுள்ள
மன்னார்
மாவட்டத்கதச் தசாந்த இடமாகக் தகாண்டவன். எங்களுகடய
மாவட்டத்தில் க.தபா.த. சாதாரண தரப் பாீட்கசயில்
சதாற்றாத மாணவர்கள் சிலர் சவறு மாவட்டங்களில் இருந்து
வந்து சில கிராமப் புறப் பாடசாகலகளில் க.தபா.த. உயர்தர
கணித, விஞ்ஞானப் பிாிவுகளில் தங்களுகடய தபயர்ககளப்
பதிவு தசய்கிறார்கள். பின்னர் கண்டி, தகாழும்பு சபான்ற பிற
மாவட்டங்களில் கல்வி கற்றுவிட்டு, க.தபா.த. உயர் தரப்
பாீட்கச எழுதுவதற்கு மாத்திரம் அப்பாடசாகலகளுக்கு
வருகிறார்கள். அங்கு அவர்கள் பாீட்கச எழுதவருகின்ற
சபாதுதான்
சம்பந்தப்
பட்டவர்கள்
தங்களுகடய
பாடசாகலயில் பதிந்திருக் கின்றார்கள் என்பது குறித்த
பாடசாகல மாணவர்களுக்குத் ததாியவருகின்றது.
தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கசள, மாணவர்கள் க.தபா.த.
சாதாரண
தரம்
கற்கும்சபாது
எந்த
பாடசாகலயில்
அனுமதிக்கப்பட்டு,
பாீோ்ட்கசக்குத்
சதாற்றுகின்றார்கசளா
அந்தப் பாடசாகலக்குாிய மாவட்டம்தான் அவர்கள் க.தபா.த.
உயர்தரப் பாீட்கசக்குத் சதாற்றும்சபாது பல்ககலக்கைக
தவட்டுப்புள்ளிக்கான மாவட்டமாகக் கருதப்பட சவண்டும்.
உதாரணமாக, மன்னார் மாவட்டத்தில் மாணவன் ஒருவன்
க.தபா.த. சாதாரண தரப் பாீட்கசக்குத் சதாற்றியிருந்தால்
அவன் க.தபா.த. உயர்தரப் பாீட்கசக்குத் சதாற்றும் பட்சத்தில்
மன்னார்
மாவட்டத்திற்குாிய
தவட்டுப்புள்ளிக்குள்
உள்வாங்கப்பட முடியும். உதாரணமாக, க.தபா.த. சாதாரண
தரப் பாீட்கசக்கு புத்தளம் மாவட்டத்தில் சதாற்றிய மாணவன்
ஒருவன் Advanced Level க்கு மன்னார் மாவட்டத்தில்
தபாியமடு
பாடசாகல
சபான்ற
ஒரு
பாடசாகலயில்
தன்னுகடய
தபயகரப்
பதிவு
தசய்வது,
சட்டப்படி
தசல்லுபடியற்றதாக இருந்தாலும் அரசியல் பலம், பணப் பலம்
என்பவற்றின் மூலம் அங்குள்ள அதிபர்கள் குறித்த மாணவகன
அங்கு பதிவு தசய்கிறார்கள். அங்கு பதிவானதன் பின்பு
புத்தளத்திசலா, கண்டியிசலா, தகாழும்பிசலா தசன்று அந்த

எனசவ, தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கசள, இந்த விடயத்கத
உங்களது கவனத்துக்குக் தகாண்டு வருகிசறன். எனசவ,
இவ்வாறான
நகடமுகறகள்
இடம்தபறாத
வககயில்
சட்டங்கள் உருவாக்கப்பட சவண்டும் என்றும், அந்தந்த
மாவட்டத்தின்
வளங்களுக்கு
ஏற்றவாறு
மாணவர்கள்
பல்ககலக்கைக அனுமதி தபறும் வககயில் ஒழுங்குவிதிகளில்
திருத்தங்கள்
தகாண்டுவரப்பட
சவண்டும்
என்றும்
சகட்டுக்தகாள்கின்சறன்.
அடுத்ததாக, இன்தனாரு விடயம். அதாவது கடந்த
2016ஆம் ஆண்டு உயர் தரப் பாீட்கசக்குத் சதாற்றி, மன்னார்
மாவட்டத்தில் rank 5 இல் வந்த ஒரு மாணவி, Z-Score
அடிப்பகடயில் 7ஆவது rankக்குப் பின்தள்ளப்பட்டுள்ளார்.

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

Hon. Member, I got your point.

ගු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා

(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

எனசவ, Z-score அடிப்பகடயில் மாணவர்ககளத் ததாிவு
தசய்த பின்னர்தான் rank வைங்கப்பட சவண்டும். அவர்
5ஆவது
இடம்
என்று
சட்டாீதியாக
உங்களுகடய
ஆகணக்குழுவால்
அறிவித்ததன்
பின்பு
-மன்னார்
மாவட்டத்தில் ஐந்து சபருக்குத்தான் மருத்துவ பீடத்துக்குச்
தசல்லமுடியும்- அந்த மாணவி தனக்கு மருத்துவ பீடம்
கிகடத்துவிட்டது என்று சந்சதாசத்தில் இருந்ததார். பின்னர்
இரண்டு அல்லது மூன்று வாரங்களுக்குப் பிறகு, அந்த
மாணவிக்கு வந்த மானிய ஆகணக்குழுவின் கடிதத்தில் அவர்
ஏைாவது
இடம்
என்று
குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இது
ததாடர்பில் சதடிப் பார்த்தசபாது, கண்டி மாவட்டத்தில்
பாீட்கச
எழுதிய
ஒருவர்
மன்னார்
மாவட்டத்தில்
பதிவுதசய்திருந்த காரணத்தினால், அந்த மாவட்டத்திலிருந்து
மருத்துவ பீடத்துக்கு உள்வாங்கப்பட்டிருக்கின்றார்.

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

Hon. Member, I know the issue. Anyway, thank you
very much for raising it.
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ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, එතුමා මතු කශළේ, ඉතාම
වකදගත් කාරණය් . Z-score එශ්  ඉහළ ල පණු මට්ටමකින්
වවදය ීඨසවලට සහ ඉංජිශන්රු ීඨසවලට ශතෝරා ගන්නා ළමයින්
සම්ංන්ධ්ශයන් තමයි ඔය ්ර න
් ය තිශංන්ශන්. ශකොළඹ, මහනුවර
වාශ දිස්්රි් කවල උදවිය විභාගය කිට්ටු වන විට මන්නාරම,
සමහර ශවලාවට වවුනියාව, ශමොනරාගල වාශ Z-score එශ් 
අක් ල පණු මට්ටමකින් වවදය ීඨසවලට සහ ඉංජිශන්රු ීඨසවලට
ඇතුළු කර ගන්නා දිස්්රි් කවලට ගිහිල්ලා විභාගය ලියනවා. ඒ
අය එශහම ගිහිල්ලා විභාගය ලිදවාම, ඒ දිස්්රි් කවල අක්
පහසුකම් යටශත් ඉශගන ශගන ල පණු ගත්ත  කසු දරුවන්ට ඒ
සාහා තිශංන අවස්ාාව නකතුව යනවා. දිගින් දිගටම එශසේ  කදු වුණු
නිසා මම ශම් අමාතය ුරරය භාර ගන්න ශපර  කටම වි ව
් විදයාල
්රතිපාදන ශකොමියන් සභාව ඒ පිළිංාව අවධ්ානය ශයොමු කරලා,
ශම් වන විට අව ය කටයුතු කරශගන යනවා. ශම් අවුරුේශේත් ඔය
්ර න
් ය ්වා. මම ඇමතිවරයා ව ශයන් පත් ශවන්න සති
කිහිපයකට කලින් වි ්වවිදයාල ්රතිපාදන ශකොමියන් සභාව
ශවනුශවන් මම නක්වලටත් ශපීන  කටියා. එවකනි ශියයයින්
ශකොමිසමට විරුේධ්ව නක් පවරා තිශංනවා, ගරු නිශයෝජය
කාානායකතුමනි.
 පරුණෑගල
දිස්්රි් කශේ, මහනුවර
දිස්්රි් කශේ පදිංචිකරුශවෝ ගිහිල්ලා සමහර ශවලාවට
වවුනියාශදදී, මන්නාරශම්දී විභාගයට ශපීන ඉාලා තිශංනවා. ඒ
සමහර වංචාවලට විදුහල්පතිවරුනුත් සම්ංන්ධ්යි. විදුහල්පතිවරු
සහතිකය ශදනවා, සාමානය ශපළ සහ උසස් ශපළ විභාග ශදක
සාහාම එශහේ ඉශගන ගත්තාය කියලා. හකංකයි අපි ශහොයලා
ංලනශකොට සාමානය ශපළ කරලා තිශංන්ශන් ශවනත්
දිස්්රි් කයක. අපි දකන් ඒ වාශ වංචාවලට උදද කරපු සමහර
විදුහල්පතිවරුන්ශ වකඩ තහනම් කරලාත් තිශංනවා. ඒ නිසා අපි
එශහම ළමයි වි ව
් විදයාලයට ඇතුළු කරනශකොට -අවුරුදු තුනද,
පහද කියලා මට හරියටම මතක නකහක.- හරියටම ඒ දිස්්රි් කශේ
අධ්යාපනය ලකබුවාද කියන එක පිළිංාව ශකොමිසශමන් තහවුරු
කර ගන්නවා. එශහම වංචාව්  කළා කියලා ශහළිදරද වුණු
ළමයින්ට ශම් වතාශද ඉල්ලන්න ශකොමිසශමන් අවස්ාාව දීලා
නකහක. ඒ සමහර උදවිය දකන් මූලික අයිතිවා කකම් නක් පවරලාත්
තිශංනවා. ඒශ්  ්ර ්නය්  නකහක. හකංකයි අපි ස්ිකර රමශදදය් 
අනුගමනය කරනවා. අවුරුදු තුනද, පහද කියන එක තමයි මට
මතක නකත්ශත්. අවම ව ශයන් ඒ කාල සීමාව තුළ ඒ දිස්්රි් කය
තුළ ඉශගන ශගන නකත්නම්, university admission ලංා දීශම්දී
අපි ඒ දිස්්රි් කශේ අශේ් යකශය්  විධියට සලකන්ශන් නකහක.
අපි දකන් ඒ රමය හඳුනාශගන ඒකට ්රතික්ෂම ශයොදලා තිශංනවා.
ඒ සම්ංන්ධ්ශයන් තවත් දකඩි පියවර ගන්න ඕනෑ වුශණොත්, ඒකත්
අපි ගන්නවා. ශමොකද, අක් පහසුකම් සහිත දිස්්රි් කවල දරුවන්ට
අසාධ්ාරණය්  ශවන්න ශදන්න ංකහක. ඒක සාධ්ාරණ නකහක.

ගු (වවදය) නලින්ද ෙයතිඥසනස ෙහතා

( மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ெயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
ගරු ඇමතිතුමනි, වි ්වවිදයාල ්රශද යටම සම්ංන්ධ් ශපොඩි
කාරණය්  ගකන ඔංතුමාශ
අවධ්ානයට ශයොමු කරන්න
කකමකතියි. ඔංතුමාශ වෘත්තීමයභාවය සහිතව උසස් අධ්යාපනය
ශවනුශවන් වකදගත් ශසේවාව්  ඉටු කරන්න ඔංතුමාට හකකියාව
ලකශංයි කියලා මම හිතනවා.

ගරු ඇමතිතුමනි, අවුරුදු 4්  විතර තිස්ශසේ අශේ රශට්
අධ්යාපන ඉතිහාසය තුළ අපි උපයා ගත්ත දකවකන්ත කී්ෂතිය් 
තමයි වි ව
් විදයාල ්රශද යට ශේ පාලන ංලපෑම් කරන්න ංකහක
කියන එක. ජනාධිපතිශ ශහෝ අගමකතිශ ලියුම්  අරශගන
්වත් වි ව
් විදයාලයට ඇතුළත් කරන්න ංකහක. ශම් පිළිංා
සම්ූර්ෂණ වගකීම තිශංන්ශන්, වි ව
් විදයාල ්රතිපාදන ශකොමියන්
සභාවට. දකන් සාමානය රමශදදශයන් වි ව
් විදයාලයට ඇතුළත්
කර ගන්නවාට අමතරව පාලි, ද්ෂ නය, ඉංග්රී ක වාශ සමහර
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පාසමාලා තිශංනවා, ඒවාශේ ශියයයින් සං යාව අක් ශවනශකොට
ඒ වි ්වවිදයාලශයන් වි ව
් විදයාල ්රතිපාදන ශකොමියන් සභාවට
දකනුම් ශදනවා, අපට තව ශියයයින් සං යාව්  ගන්න පුළුවන්
කියලා. ඒ අනුව අතිශ්ෂක ්රශද යකට ඉඩකඩ සකලශසනවා. ඒ
අතිශ්ෂක ්රශද ශේ තිශංන ශකොන්ශේ කය තමයි කි කම ශහේතුව් 
මත පාසමාලාව මාරු කරන්න ංකහක කියන එක. ශමොකද,
පාසමාලාව මාරු කළ ගමන් සාමානය ශියයශය පට ංරපතළ
අසාධ්ාරණය්  ශවනවා. ශම් ගකන එතරම් රශට් අවධ්ානයට ල් 
ශනොවුණාට, අතිශ්ෂක ්රශද ශයන් ඇවිල්ලා, ඊට පසුව
වි ව
් විදයාල ්රතිපාදන ශකොමියන් සභාශද අනුමකතිය අරශගන
පාසමාලාව මාරු කරලා, වි ව
් විදයාලයට දකනුම් ශදනවා. මශ
ළඟ ශම් තිශංන ශල් නය ඔංතුමාට ශපන්වන්න පුළුවන්, ගරු
ඇමතිතුමනි. පසුගිය වසර ශදශ් දී ශේරාශදණිය වි ්වවිදයාලශේ
ඉංග්රී ක පාසමාලාව සාහා ඒ විධියට ඇතුළත් වුණු ශියය ශියයාවන්
කිහිප ශදශන්  වි ව
් විදයාල ්රතිපාදන ශකොමියන් සභාශද
අභියාචනාධිකරණ කමිටුශවන් අවසර අරශගන -වි ්වවිදයාලශේ
අනුමකතිය ඇතුව ශනොශවයි.- පාසමාලාව මාරු කරශගන
තිශංනවා. එතශකොට එක පකත්තකින් සාමානය ්රශද ශයන්
වි ව
් විදයාලයට ඇතුළු වන ශියයයින්ටත් අසාධ්ාරණය්  ශවනවා.
ඒ වාශ ම පාසමාලාවටත් අසාධ්ාරණය්  ශවනවා.
මම හිතනවා, රශට් අවධ්ානයට ල්  ශනොවුණාට, ශම්ක
යම්කි ක නිලධ්ාරින් කිහිප ශදන ප එකතු ශවලා කරන යම්
්කාරයක ඇන්ලි ගකසීම්  කියලා. ඒ පිළිංාව ඔංතුමාශ
අවධ්ානය ශයොමු කරවනවා. මම ඔංතුමාට ඒ අයශ නම් සහිත
ශම් ශල් නය භාර ශදන්නම්; ශමය පරී් යා කරන්න කියලා
ඉල්ලනවා.

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ඔංතුමාට ශංොශහොම ස්තුතියි. එවකනි ශදය්  තිශංනවා නම්
අනිවා්ෂයශයන්ම එය නිවකරදි කරන්න අපි සූදානම්.

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, එතුමා කියාපු කාරණය
වාශ ම ඒ මාතෘකාවට අදාළව රට දකන ගතයුතු තවත් වකදගත්
කරුණු කිහිපය් ම තිශංනවා. පසුගිය දවස්වල භි් ෂූන්
වහන්ශසේලා වි ාල සං යාව්  වි ව
් විදයාල ්රතිපාදන ශකොමියන්
සභාවට ශපළපාළියකින් ්වා, "ශංෞේධ් ද්ෂ නය කේපාදු
කරලා"යි කියලා විශරෝධ්තාව්  පළ කරමින්. ගරු (වවදය)
නලින්ද ජයතිස්ස මන්ත්රීතුමනි, ඔංතුමා කියාපු කාරණශයන්
තමයි ශම්කත් මතු ශවන්ශන්. ශම් සම්ංන්ධ්ශයන් මුළු රටම
කකලඹීමකට ල්  කළා. භි් ෂූන් වහන්ශසේලා තුන් හාර කයය් 
ශකොළඹට එකතු ශවලා, කෑ ගහශගන, "හූ" කියාශගන,
වි ව
් විදයාල ්රතිපාදන ශකොමිසශම් ශ ට්ටු කඩාශගන ඇවිල්ලා
උේශකෝයණයක නිරත වුණා, අපි වි ව
් විදයාලවලින් ශංෞේධ්
ද්ෂ නය කපා හකරලායි කියලා. ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි,
කි කම වි ්වවිදයාලයක ශංෞේධ් ද්ෂ නය කපා හකර නකහක. මම
ශම්ක ජනමාධ්යශයන් පුන පුනා කිදවා. ශමොක් ද, ශමතකන
ශවලා තිශංන්ශන්? වි ්වවිදයාලයට ඇතුළු වන භි් ෂූන්
වහන්ශසේලා ශංෞේධ් ද්ෂ නය ඉශගන ගන්න කකමකති නකහක;
ඉශගන ගකීනම ්රති් ශයේප කරනවා. ශම් ්ර න
් යයි තිශංන්ශන්.
ශම්ක කනගාටුදායක තත්ත්වය් ; කාා කරන්න ලේජා
කාරණය් . ඒ නිසා ශමොකද ශවලා තිශංන්ශන්? අපට  කේධ්
ශවනවා, එ් ශකෝ
වි ව
් විදයාලවල
ශංෞේධ්
ද්ෂ න
ශදපා්ෂතශම්න්තුව පවත්වා ශගන යන්න තව ළමයින් ටික් 
ගන්න; එශහම නකත්නම් ඒවා වහලා දමන්න. ගරු (වවදය
නලින්ද ජයතිස්ස මන්ත්රීතුමනි, ශම් කාරණා ශදශකන් එකයි ශන්,
අපට කරන්න පුළුවන්. දකන් ශම් වතාශදත් විශදයොදශේත් මට
මතක විධියට ශේරාශදනිශේ ශහෝ කකලණිශේත් එශහම ්ර න
් ය් 
්වා. ්රමාණවත් පරිදි ශියයයින් නකහක. භි් ෂූන් වහන්ශසේලා
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ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ඉන්නවා; ශංෞේධ් ද්ෂ නය ඉශගන ගන්න එන්ශන් නකහක.
ඔංතුමා කිදවා වාශ ම ඔතකන ඊට වකඩිය ශලො ප අසාධ්ාරණය් 
පසුගිය කාලවල  කේධ් ශවලා තිශංනවා. සංස්කෘත, පාලි, ග්රීක
වකනි සමහර වියයන්වලට - දකන් ශංෞේධ් ද්ෂ නය කියලා අශපොස
(උසස් ශපළ වියයය්  නකහක. තිශංන්ශන් බුේධ්ාගම. - ශියයයන්
මදි වුණාම අර අතිශ්ෂක ලකයිස්තුශවන් ගන්න ශකොට සමහර අය
අරශගන තිශංනවා, Z-score එශ්  අන්තිම ළමයාට වකඩිය
තුන්දහස් 
පහළින්
ඉන්න
ළමයා.
ගරු
නිශයෝජය
කාානායකතුමනි, ශම්ක අවධ්ානයට ශයොමු විය යුතු කාරණය් .
ළමය ප ශකොච්චර තරග කරලාද, Z-score එශ්  ඉහළට එන්ශන්
වි ව
් විදයාලයට යන්න. හකංකයි, Z-score එශ්  ඉහළින් 3,000් 
ඉන්දකේදී 3005ට ඉන්න දරුවා ඇතුළට යනවා, මා දකන් කියූ
පුරේපාක්ව ඇති වන නිසා.
අශන්  කාරණය තමයි, ඒ ්පු අය අතර minus අයත් එනවා.
ඒ කියන්ශන්, Z-score එශ්  plus අය ශනොශවයි minus අය. ශම්
අවුරුේශේ අපි ශම්ක දුර දිග යන්න දුන්ශන් නකහක. ඒ, භි් ෂූන්
වහන්ශසේලා ශපළපාළි ගිය නිසා ශනොශවයි. රමශදදය නිවකරදි
කරන්න ඕනෑ නිසයි මම එශහම කශළේ. නකතිව ශපළපාළි ගියා
කියලා, ශපළපාළිශේ ඔළු ශගඩි සං යාව වකඩි වුණායි කියලා අපි
තීන්දු ශවනස් කරන්ශනත් නකහක; තීන්දු ගන්ශනත් නකහක. ඒ
ශගොල්ලන්ට ශපළපාළි යන්න අයිතිය තිශංනවා, අපට තීන්දු
ගන්නත් අයිතිය තිශංනවා. ඒ නිසා අප ් යණිකව එක දවස් 
ඇතුළත සාකච්ඡා කරලා, වි ව
් විදයාල ්රතිපාදන ශකොමියන්
සභාවට ඒ ශගොල්ලන්ශ සම්ූර්ෂණ නිදහස යටශත් තීරණය් 
ගන්න ඉඩ දුන්නා. ඒ අනුව තීරණය කළා, Z-score එශ්  දහස්
ගණන් පහළින් ඉන්න අය ශනොශවයි, බුේධ්ාගම වියයය කරලා
ඉහළින්ම ඉන්න ළමයින් ටික ගන්න. ඒ ශගොල්ලන්ට ඒ ීඨසශයන්,
ඒ ශදපා්ෂතශම්න්තුශවන් පිට යන්න ංකහක; වියය මාරු කරන්නත්
ංකහක. ඒ අනුව, අපි එක වි ්වවිදයාලයකට 00 ංකගින් ගත්තා.
රුහුණු වි ්වවිදයාලශේත් 50 ශදන පශ හිඟය්  තිශංනවා.
ශමොකද, එශහම කශළේ නකත්නම් අපට ශම් ීඨස වහන්න ශවනවා.
ඒවා පවත්වා ශගන යන්න ංකරි ශවනවා. ඒ නිසා වි ්වවිදයාල
පේධ්තිය පවත්වා ශගන යන්න ශම් තීරණය ගත්තා. මම ශම්
පිළිංාව අශේ රශට් අතිූරජීනය මහා නායක ස්වාමීය න්ද්රයන්
වහන්ශසේලා පවා දකනුවත් කළා. ශමොකද, ශම් සම්ංන්ධ්ශයන්
රශට්ම ජනතාව ශනොමඟ ගියා.
විශ ේයශයන් ශංෞේධ් ජනතාව කම්පනයට පත් වුණා, ශංෞේධ්
ද්ෂ නය අශේ රශට් වි ව
් විදයාලවලින් කපා හකරලායි කියලා.
එශහම ශදය්  වුශඩු නකහක. වි ව
් විදයාලයට ්පු භි් ෂූන්
වහන්ශසේලාශ ශංෞේධ් ද්ෂ නය පිළිපදින්න, ඉශගන ගන්න
තිශංන ශනො කකමකත්ත නිසා තමයි ශම් රශට් ශම් කලංගෑනිය ඇති
වුශඩු කියන එක සම්ංන්ධ්ශයන් රට දකනුවත් කරන එක අශේ
යුතුකම් ; වගකීම් . විශ ය
ේ ශයන්ම අතිූරජීනය මහානායක
ස්වාමීය න්ද්රයන් වහන්ශසේලා දකනුවත් කිරීමත්, ඒ හරහා ඒ උදවියට
අව ය නි ක උපශදස් ලංා දීමත් අශේ යුතුකම්  ශවනවා.
ගරු නිශයෝජය
කරන්නයි යන්ශන්.

කාානායකතුමනි, මම

කාාව

අවසන්

මම විශ ය
ේ ශයන්ම මත්  කරනවා, අශේ රශට් වි ව
් විදයාලවල
ඉශගන ගන්නා-

ගු චන්ද්රසිරි ගෙදීර ෙහතා

(மாண்புமிகு சந்திரசிறி கெதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

නැඟී සිටිගේය.
எழுந்தார்.
rose.

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු චන්ද්ර කරි ගජදීර මන්ත්රීතුමා.

ගු චන්ද්රසිරි ගෙදීර ෙහතා

(மாண்புமிகு சந்திரசிறி கெதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
ගරු ඇමතිතුමනි, මා එ්  කාරණය්  ඔංතුමාශ අවධ්ානයට
ල්  කරන්න කකමකතියි. වි ්වවිදයාල ් ශයේ්රශේ ළමයින්ශ
තිශංන ගුණාත්මකභාවශේ පිරිහීම, ඒ වාශ ම අශේ රටට අව ය
බුේධිමතුන් තනා ගන්න ංකරි තත්ත්වය්  නි්ෂමාණය වීම පිළිංාව
දකන් ඔංතුමා ශලො ප විග්රහය්  කළා. ඔංතුමා ඒ ගකන අවධ්ානය
ශයොමු කරලා ඉදිරි කාලශේදී ඒ තත්ත්වය ශවනස් කරන්න ක්රියා
කරයි කියලා මම හිතනවා. මම ඔංතුමාට එක්  කියන්න ඕනෑ.
ඔංතුමා කිදවා වාශ ඒ කාලශේ අශේ රශට් වි ව
් විදයාල තුළ
පාලි, සංස්කෘත, පෘතුගී ක වකනි භායා සාහා පාසමාලා තිබුණා.
උදාහරණය්  හකටියට මම විශදයෝදශේ -ශ්රී ජයව්ෂධ්නපුර
සරසවිශේ- ඉශගන ගන්න ශකොට එහි පාසමාලාව්  තිබුණා,
ශපරදිග භායා හා  කංහල කියලා. මම හකදෑරුශදත් එයයි. මම
්්ෂිකක වටිනාකම් තිශංන වියයයන් හදාරන්න ගිශේ නකහක.
 කංහල වියයය ගකඹුරින් හදාරන ශකොට අර භායාවට සංකලනය
අව යයි. අද ඒ වටිනාකම සරසවි තුළ අහිමි ශවලා තිශංනවා.
උදාහරණය්  කිදශවොත් අද පංච තන්්රය, හිශතෝපශේ ය,
සාහිතය ද්ෂපණ යනාදී සංස්කෘත වියයයන් ඉශගන ගන්න තිශංන
අවස්ාාව අක්යි. කලාව, සංස්කෘතිය, ඒ වාශ ම භාරත සංස්කෘතිය
වකනි ශේවල්වල දකනුම අව යයි සංශදදී මිනිශස ප හකශදන්න.
ඇත්ත ව ශයන්ම අධ්යාපනය තුළින් ඒ සංශදදීත්වය අපි ශවනස්
කරන්න ඕනෑ. ඒකට ීනති රීති දමා හරියන්ශන් නකහක. අධ්යාපනය
ගුණාත්මක ශවනසකට ල්  කරන්න ඕනෑ. ඒ වාශ ම අධ්යාපනය
සම්ංන්ධ්ශයන් විධිමත්භාවයකින් සකලසුම් කිරීශම් අව යතාව් 
තිශංනවා.

ශංෞේධ් ද්ෂ නය ඉශගන ගන්න ස්වාමීය න් වහන්ශසේලා කකමති
නකහක, එම නිසා ඒ පාසමාලා ශවනස් කර ශගන යනවාය කියලා
දකන් ඔංතුමාම කියනවා ශන්?

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ඔද.

ගු චන්ද්රසිරි ගෙදීර ෙහතා

(மாண்புமிகு சந்திரசிறி கெதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
ඊට ශහේතුව, ශම් රශට් තිශංන ්්ෂිකක රමශදදයට අනුව
ඒවාට වටිනාකම්  ශනොලකබීමයි. එම නිසා උසස් අධ්යාපන
් ශයේ්රශේ එවකනි වියයයන් -පුරා විදයාව වකනි වියයයන් -හදාරන
අයටත්, රට ඇතුශළේ වටිනාකම්  ලංා ශදන රමශදදය් 
සකකශසන්න ඕනෑ. එශහම නකත්නම් ඒ වියයයන් හකදෑරීශමන්
කි කදු ලල්  වන්ශන් නකහක. ස්වාධීන බුේධිමශත ප විධියට යම් 
කියලා යම්  ලියලා මිනිසුන්ට දකනුම ශදන එක තමයි ඇත්ත
ව ශයන්ම කළ යුතු වන්ශන්. මහාචා්ෂය ංලගල්ල මකතිතුමා
ීඨසාධිපති හකටියට  කටි ශවලාශද තමයි මම විශදයෝදශේ -ශ්රී
ජයව්ෂධ්නපුර සරසවිශේ- ඉශගන ගත්ශත්. එවකනි විේවතුන්
සම්ංන්ධ් කර ශගන මිනිශස ප සංශදදීත්වයට පත් කරන්ශන්
ශකොශහොමද කියලා අපි ශසොයා ංකලිය යුතු වනවා. ඒ සාහා
සාහිතයමය ව ශයන් සහ විවිධ් භායාවලින් උකහා ගත යුතු ශේත්,
විවිධ් රටවල තිශංන කලා මාධ්යයනුත් අපි ්රශයෝජනයට ගන්ශන්
ශකොශහොමද කියන එක ගකන අපි ශසොයා ංකලිය යුතුයි.
විශ ේයශයන්ම සංස්කෘත භායාව, පාලි භායාව හා ඊට අදාළ
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ශවනත් භායා සම්ංන්ධ්ශයන් වකඩ පිළිශවළ්  සකස් කර අංග
සම්ූර්ෂණවම ඒ වියයයන් පාසල් පේධ්තියටවත් මූලික ව ශයන්
ඇතුළු කර ඒ දකනුම ලංා ශදන්න ක්රියා කශළොත් අපට සංශදදී
සමාජය්  හදන්න පුළුවන් ශවයි. එම නිසා ඔංතුමාශ අවධ්ානය
ඒ ශවනුශවන් ශයොමු කරන්න කියන ඉල්ලීම මා කරනවා.

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ශංොශහොම ස්තුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමනි. එතුමා කිදව කාරණය
පිළිංාව අප  කයලුශදනාම අවධ්ානය ශයොමු කළ යුතුයි. අද අශේ
අධ්යාපන රමය තුළ ගුණාත්මක පුේගලශයෝ නි්ෂමාණය වනවා
හරි අක්යි. මීය ට අවුරුදු 30කට, 40කට ශපර වි ්වවිදයාලය් 
ගත්තාම
හකම
වි ්වවිදයාලය් ම
වාශ
ශසෞන්ද්ෂයය
වි ව
් විදයාලය්  වුණා. වවදය ීඨසශේ ඉශගන ගත්තත්, ඉංජිශන්රු
ීඨසශේ ඉශගන ගත්තත් හකම දරුශව පශ ම ඇශේ කලාව තිබුණා;
සාහිතය තිබුණා. ඒ දරුවන් ඒ වියයයන් ගකනත් උනන්දුව් 
දක් වූවා. අද ඒවා ශමොනවාවත් නකහක. මා ළඟදීත් මශ කාාවකදී
කිදවා, 'ශසෞන්ද්ෂයය
වි ්වවිදයාලය' කියලා
ශවනම
වි ව
් විදයාලය්  විවෘත කරන්න තරම් අපි අවාසනාවන්ත ශවලා
තිශංනවාය කියලා. අශේ රශට් තිබුණු අපි ඉශගන ගත් පාසල් ඒ
කාලශේ කලාගාර ව ශයන් අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්. අශේ
ගුරුවරුන්ට ඒ දකනුම තිබුණා. ඔවුන් කලාව අශේ ශල්වලට ඇතුළු
කළා. අද වාණිජ රමය තුළ පාසල් පේධ්තිය තුළවත් ඒ ශේ
 කදුශවන්ශන් නකහක. ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ඊට ශහොාම
උදාහරණය්  මා කියන්නම්. එදා වි ව
් විදයාල තුළින් ශමොන තරම්
වටිනා නි්ෂමාණ, කවි, විරහ ගී, ගායනා ම හි වුණාද? එදා තිබුණු
සංස්කෘතිය තුළ ගකහකනු ළමශය පයි, පිරිමි ළමශය පයි යාළු ශවලා
ඉාලා තරහා වුණත්, එතකන ශහොා විරහ ශදදනාව්  තිබුණා. ඒ
ළමයා ශගදර එන්ශන්, "නුඹ ශපම් කරනා නුශේ  පමාරිය මට ද
්දශරයි කියා තිශද..." කිය කියායි. ඒ කතාන්දරය එතකනින්
ඉවරයි. හකංකයි, අද ශමොකද ශවන්ශන්? අද ශපම් කරනා ගෑනු
ළමයා ශහට අයින් වුශණොත් පිරිමි ළමයා පහුශවනිදාට ශ න්ශන්
කිනිස්ස. හදවත ශදපළු ශවන්න ඇනලා තමයි තමන්ශ ්දරය
ශපන්වන්ශන්. ඇයි ඒ?

ඉශගන ගන්න දවසකට පකය ශදක් , තුන්  වකය කශළොත්
ශකොච්චර තෘේතිය්  ලකශංනවාද? සමාජයට යනශකොට ශමොන
තරම් බුේධිමශත්  විධියටද එළියට යන්ශන්? නිකම්ම නිකම්
උපාධිකාරශය්  විධියට සහතිකය කිහිල්ශල් ගහශගන යන එශ් 
ලල්  තිශංනවාද? ඒක නිසා ශම්වා  කයල්ල ්රතිසංවිධ්ානය
කරලා, අලුතින් සංශ ෝධ්නය කරලා වියය මාලා හඳුන්වාදීමට අපි
ංලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ පිළිංාව මම උප පලපතිතුමන්ලා
එ් කත් දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කළා.

ගු චන්ද්රසිරි ගෙදීර ෙහතා

(மாண்புமிகு சந்திரசிறி கெதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
අද  කංහශලන් හරියට වකකිය්  ලියන්න පුළුවන් පරම්පරාව් 
ඇති ශවන්ශන් නකහක. අශේ භායාව මළ භායාව්  ශදවි.

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ඇත්ත. ඒ තත්ත්වය වළ් වා ගන්න,- [ංාධ්ා කිරීම් ] - ගරු
නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මට දී්ෂක කාාව්  කරන්න කාලය
ලංා දීම පිළිංාව ඔංතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් ශම් පනත්
ශකටුම්පත සම්මත කරගකීනම සාහා ශගෞරවීනය මකති
ඇමතිවරුන්ශ සහශයෝගය ලංා ශදන්න කියලා ඉල්ලා  කටිනවා.

ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී.

வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔංතුමා කශළේ ශංොශහොම වකදගත්, ඒ
වාශ ම අතයව ය කාාව් .

The next speaker is the Hon.
Nirmalanathan. You have got 20 minutes.

I.

Charles

[மு.ப. 11.45]

ගු (වවදය) නලින්ද ෙයතිඥසනස ෙහතා

ගු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ெயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
දකන් කියන්ශන්, "රුචිරාණීන අහන්න
මරන්න....." කියලායි.
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එකපාර

(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்)

මා

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ඔද. "රුචිරාණීන අහන්න - එකපාර මා මරන්න....." කියලායි.
ශමොක් ද ශම් රටට ශවලා තිශංන්ශන්? අශේ රශට් වි ්වවිදයාල
විකෘති ශවලා නකේද; උක් යටි පරු ශවලා නකේද? ඇයි ශම්කට
ශහේතුව? ශම්කට ශහේතුත් මම ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාට කියන්නම්.
පළමුවකනි ශහේතුව තමයි, අපි ඉශගන ගන්න කාලශේ සාමානය
ශපළට සාහිතය අතයව යයි; අනිවා්ෂයයි. අද සාහිතයය්  නමට
තිශංන්ශන්. අද සාහිතය ගකඹුරින් උගන්වන්ශන් නකහක. උසස්
ශපළට යනශකොට කවුරුවත් සාහිතය ඉශගන ගන්න උනන්දුව් 
නකහක. අද වි ්වවිදයාල පේධ්තියට අපට කරන්න ඕනෑ ශේ ශමයයි.
විශ ේයශයන්ම මම කියපු කලා සහ කළමනාකරණ
ශදපා්ෂතශම්න්තුවල ශියයයන්ට දකන් තිශංන වියය මාලාශද වියය
පාය ්රමාණවත් වන්ශන් මාස 3කට, 4කටයි. ශම් උදවියට  කංහල
සාහිතය, කලාව, ඉංග්රී ක සාහිතය කියන තුශනන්ම වාරශයන්
වාරයට විභාග තිශංන්න ඕනෑ. වි ව
් විදයාලවලදී ඇයි නිකම්
කාලය -ජීවිතශේ වටිනාම කාලය- නාස්ති කරන්ශන්? සාහිතය

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

தகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கசள, வாய்ப்புக்கு நன்றி.
தாங்கள் பிரதிச் சபாநாயகராகத் ததாிவு தசய்யப்பட்டதன்
பின்பு கிகடத்த முதல் சந்தர்ப்பமாக இதகன நான் கருது
கின்சறன். இன்று சதசிய பாதுகாப்பு நிதியம் (திருத்தம்)
சட்டமூலம்
சகபயில்
சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
இன்தனாரு நாட்டின் பாதுகாப்கபவிட எங்களுகடய நாட்டின்
பாதுகாப்பு முக்கியமானது. அசதசநரம் இலங்கக உள்நாட்டுப்
பாதுகாப்பின்நிமித்தம் பல இைப்புக்ககள, துன்பங்ககளச்
சந்தித்திருக்கின்றது. ஆனால், 2009 ஆம் ஆண்டு யுத்தம் முடிந்த
பின்பும் பாதுகாப்புக்கு அதிக நிதி ஒதுக்கப்பட்டு வருகின்றது.
அந்த நிதிகள் எந்த வககயில் பயன்படுத்தப்படுகிறததன்பது
புாியாத புதிராகசவ ததாடர்கின்றது.
இந்த நாட்டினுகடய பாதுகாப்பு அகமச்சரான சமதகு
ெனாதிபதி அவர்கள்
எங்களுகடய
மக்களுக்குப்
பல
வாக்குறுதிககளத்
தந்திருக்கிறார்.
அவர்
நாட்டின்
ெனாதிபதியாக,
பாதுகாப்பு
அகமச்சராக
இருக்கின்ற
சபாதிலும், அவருகடய பல வாக்குறுதிகள் இன்னும்
நிகறசவற்றாத
சூழ்நிகல இருக்கின்றது. அதில் அரசியல்
ககதிகள் ததாடர்பான விடயத்கத ெனாதிபதி அவர்களுகடய
கவனத்திற்குக் தகாண்டுவர விரும்புகின்சறன். நாட்டில் யுத்தம்
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පා්ෂලිශම්න්තුව

[ගරු ඉ. චාල්ස් නි්ෂමලනාදන් මහතා]

நகடதபற்றது. ஓர் இனத்கதச் சசர்ந்த மக்களின் உாிகமகள்
மறுக்கப்பட்டசபாது,
அந்த
உாிகமக்காகசவ
குறித்த
இகளஞர்கள் ஆயுதசமந்திப் சபாராடினார்கள். ஆகசவ, இந்தப்
பிரச்சிகன அரசியல் ாீதியாகத் தீர்த்துகவக்கப்பட சவண்டிய
ஒரு விடயமாகும். புதிய அரசாங்கம் அகமக்கப்பட்டசபாது
அரசியல் ககதிகளுகடய விடுதகல ததாடர்பாக ெனாதிபதி
அவர்கள் பலமுகற வாக்குறுதி அளித்திருக்கின்றார். ஆனால்,
குறித்த அரசியல் ககதிகள் இன்று வகர அரசியல் ாீதியாக
விடுவிக்கப்படவில்கல. ஒரு சில ககதிகள் சட்டத்தரணிகள்
மூலம்
விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
காரணம்
குறித்த
ககதிகளின் சார்பில் குற்ற ஒப்புதல் வாக்குமூலம் மட்டுந்தான்
சாட்சியமாக இருந்தது. இந்த நிகலயில், பணம் பகடத்த,
பணத்கதப் புரட்டக்கூடிய ஒரு சில அரசியல் ககதிகள் மட்டும்
சட்டத்தரணிகளுக்குக்
கட்டணம்
தசலுத்தி
குறித்த
வைக்கிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கசள ஒைிய சவறு
இல்கல.
சமதகு ெனாதிபதி அவர்களின் அரசியல் ாீதியான
நகர்வின்மூலம் இன்றுவகர ஒசரதயாரு ககதி மட்டுசம
விடுதகல தசய்யப்பட்டிருகிறார். அவகரக் தகால்ல வந்ததாக
அந்தக் ககதி மீது குற்றஞ்சுமத்தப்பட்டிருந்தது. அண்கமயில்
கிளிதநாச்சிகயச் சசாோ்ந்த ஆனந்த சுதாகரனுகடய பிள்களகள்
ெனாதிபதிகய சநரடியாகச் சந்தித்து, தங்களுகடய தந்கதகய
விடுதகல தசய்யுமாறு சகட்டிருந்தார்கள். அதற்கு "புது
வருடத்திற்கு முன்பு உங்களின் அப்பா உங்களுடன் இருப்பார்"
என்று ெனாதிபதி அவர்கள் உறுதியளித்திருந்தார். ஆனால்,
இன்று புதுவருடம் முடிந்துவிட்டசபாதிலும் அவர் விடுதகல
தசய்யப்படவில்கல. ஆகசவ, அவர் எந்தப் புதுவருடத்கதக்
குறிப்பிட்டார் என்பது எனக்குத் ததாியவில்கல. எதிர்வரும் 18
ஆம் திகதி சமதகு ெனாதிபதி அவர்கள் சதசிய சிறுவர்
பாதுகாப்பு
ததாடர்பில்
கிளிதநாச்சிக்கு
விெயம்
தசய்யவிருக்கிறார். நான் இச்சந்தர்ப்பத்தில் மாண்புமிகு
ெனாதிபதி
அவர்களிடம்
ஒரு
சகாாிக்கககய
முன்கவக்கின்சறன். அதாவது கிளிதநாச்சி மாவட்டத்கதச்
சசர்ந்த ஆனந்த சுதாகரனின் பிள்களகளுக்குக் தகாடுத்த
வாக்குறுதிகய நிகறசவற்றும்முகமாக அவகர விடுதகல
தசய்ய சவண்டும். அசதசபான்று பல அரசியல் ககதிகள்
இன்னும் சிகறயிலிருக்கிறார்கள். அவர்களுகடய பிள்கள
களும்
சிறுவர்களாக
இருக்கின்றார்கள்.
ஆகசவ,
அவர்களுகடய மன எக்கங்ககளப் புாிந்து அவர்களுகடய
கல்விகய, குடும்ப வாழ்க்கககய சமம்படுத்த சவண்டும்.
அப்தபாழுதுதான்
ெனாதிபதியினுகடய
கிளிதநாச்சி
வருகககய
மக்கள் வரசவற்பார்கள் என்பகத இங்கு
ததாிவித்துக் தகாள்கின்சறன். சமதகு ெனாதிபதி அவர்கள்
வாக்குறுதி அளித்ததன் அடிப்பகடயில், ஆகக் குகறந்தது
ஆனந்த சுதாகரகனயாவது 18ஆம் திகதிக்கு முதல் விடுதகல
தசய்ய சவண்டுதமன்று சகட்டுக் தகாள்கின்சறன்.
தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கசள, இன்று பாதுகாப்பு
அகமச்சானது, சதசிய பாதுகாப்பு என்று கூறிக்தகாண்டு,
வடக்கு,
கிைக்குப்
பிரசதசத்தின்
பல
இடங்களில்
இராணுவத்தினகரக் தகாண்டு சுற்றுலா விடுதிககளயும்
சுற்றுலா கமயங்ககளயும் மற்றும் சதனீர்க் ககடககளயும்
மரக்கறி விற்பகன நிகலயங்ககளயும் அபிவிருத்தி தசய்து
வருகிறது. அசதசநரம் வடக்கில் இருக்கின்ற இராணுவத்தின்
சுற்றுலா விடுதிசபால, சவதறங்கும் காணவில்கல. கடந்த
வருடம்
நான்
முள்ளிக்குளம்
கடற்பகட
முகாமுக்குச்
தசன்றிருந்சதன். அங்கும் சுற்றுலா விடுதி காணப்பட்டது.
ஆகசவ, இன்று பாதுகாப்புக்கு அதிக நிதி ஒதுக்கப்படுகிறது.
ஆனால், வடக்கில் மிகப் தபாிய சுற்றுலா கமயங்ககள
இராணுவம் அகமத்துக் தகாண்டிருக்கிறது. அந்த வககயில்
சதசிய பாதுகாப்புக்கு ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதியில் சுற்றுலா
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கமயங்கள் அகமக்கப்படுகின்றன. அதாவது அந்த மக்களுக்
குாிய காணிககளத் சதசிய பாதுகாப்புக்குத் சதகவ என்று
எடுத்து, அவற்றில் சுற்றுலா விடுதிககள அகமக்கின்றார்கள்.
உதாரணமாக
ஒன்கறக்
கூறுகின்சறன்.
மன்னார்
மாவட்டத்தில்
தாழ்வுபாடு
என்ற
கிராமத்தில்
யுத்தம்
முடிவதற்கு முன்பு ஒரு கடற்பகட முகாம் இருந்தது.
அசதசநரம் அங்கு கடந்த வருடமும் புதிதாக ஒரு கடற்பகட
முகாம்
அகமக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
இதனால்
அந்தக்
கடற்ககரப்
பிரசதசத்தில்
இரண்டு
ககரவகலககள
இழுக்கின்ற பிரசதசத்கத கடற்பகட அபகாித்து கவத்திருக்
கின்றது. ஆனால், இந்த இடம் யுத்தம் முடிவகடய முன்பு
அபகாிக்கப்படவில்கல. மாறாக, 2017ஆம் ஆண்டுதான்
அபகாிக்கப்பட்டது. அதாவது 2009ஆம் ஆண்டு யுத்தம்
முடிவகடந்தது. 2017ஆம் ஆண்டு கடற்பகட அந்தப்
பிரசதசத்கத அண்மித்து சுற்றுலா
விடுதி கமயத்கத
அகமத்திருக்கின்றது.
தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கசள, நான் மன்னார்
மாவட்டக் கடற்பகட அதிகாாியுடன் இது ததாடர்பாகக்
ககதத்தசபாது, "இந்த முகாம் சதசிய பாதுகாப்புக்குத் சதகவ"
என்று அவர் கூறினார். கடற்பகடக்கு 2009ஆம் ஆண்டுக்கு
முன்னர் சதகவப்படாத அந்த இடம் எப்படி 2017ஆம் ஆண்டு
சதகவப்பட்டது? அசதசநரம் 2009 ஆம் ஆண்டு யுத்தம்
முடிவதற்கு முன்பு அங்கு அகமந்திருந்த கடற்பகட முகாகம
அகற்றுமாறு நாங்கள் சகட்கவில்கல. ஆனால், 2017 ஆம்
ஆண்டு சதசிய பாதுகாப்பு என்ற வககயில் புதிதாக அங்கு
ஏன் கடற்பகட முகாகம அகமத்தீர்கள்? என்றுதான்
சகட்கின்சறாம். "கடற்பகட முகாம் அகமப்பது ததாடர்பில்
விமர்சனம் இல்கல. ஆனால், மீன வர்கள் மீன்பிடிப்பதற்குாிய
அனுமதிகயக் தகாடுங்கள்" என்று குறித்த கடற்பகட
அதிகாாியிடம் நான் கூறிசனன். கடற்தறாைில் திகணக்களம்
அந்தப்
இடத்தில்
இரண்டு
ககரவகலப்பாட்டிற்கான
அனுமதிகய கடந்த 20 வருடங்களாக வைங்கி வருகின்றது;
வருடா வருடம் புதுப்பித்துக் தகாண்டிருக்கின்றது. அசதசநரம்,
மீனவர்கள் ததாைில் புாிவதற்கு இகடயூறில்லாத வககயில்
கடற்ககரயிலிருந்து
100
மீற்றர்
தூரத்தில்
முகாகம
அகமக்குமாறும் நான் அண்கமயில் சகட்டிருந்சதன். அதகன
அனுமதிக்க முடியாததன்று அவர் கூறினார். ஆகசவ,
இராணுவத்தின் மற்றும்
கடற்பகடயின் இவ்வாறான
தசயற்பாடுகள் ததாடர்பாக யாாிடம் நாங்கள் முகறயிடுவது
என்று ததாியவில்கல. ஏதனன்றால், குறித்த விடயம்
ததாடர்பில் அங்கிருக்கின்ற அதிகாாிகளிடம் ககதக்கின்ற
சபாது -

ගු (වවදය) නලින්ද ෙයතිඥසනස ෙහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ெயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු (වවදය නලින්ද ජයතිස්ස මන්ත්රීතුමනි, ඔංතුමාශ
point of Order එක ශමොක් ද?

ගු (වවදය) නලින්ද ෙයතිඥසනස ෙහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ெயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ජාතික ්ර් යක අරමුදලට
අදාළ වූ වකදගත් සාකච්ඡාව්  ශම් පා්ෂලිශම්න්තුශද දකන් දියත්
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ශවමින් තිශංනවා. ශම් සම්ංන්ධ්ශයන් ශම් මන්ත්රීවරුන් අසන
්ර න
් වලට උත්තර ශදන්ශන් කවුද කියලා මම දකන ගන්න
කකමකතියි.

ගු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා

(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)
උත්තර ශදන්න කවුරුවත් නකහක.

ගු (වවදය) නලින්ද ෙයතිඥසනස ෙහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ெயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
එ් ශකෝ ජනාධිපතිවරයා ඉන්න ඕනෑ, නකත්නම් ්ර් යක
රාජය ඇමතිවරයා ඉන්න ඕනෑ. ශම් මන්ත්රීවරුන් රශට් ්ර් යාව,
ජාතික ්ර් යාව, උතුශ්ෂ සහ රශට්ම ජනතාවශ වදනික ්ර න
්
පිළිංාව අවධ්ානය ශයොමු කරන ශම් ශදලාශද, ්ඩුක් ප් යශයන්
ඒ සම්ංන්ධ්ශයන් උත්තර ශදන්න ංකීම  කටින්ශන් කවුද කියලා මම
දකන ගන්න කකමකතියි.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු සභානායකතුමා.

ගු ලෂක නෙන් ිරරිඇල්ල ෙහතා (රාෙය වයවසාය හා
ෙහනුවර
නගර
සංවර්ධන
අොතයුරො
සහ
පාර්ලිගම්න්ුරගව් සභානායකුරො)

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல - அரச ததாைில்முயற்சிகள்
மற்றும் கண்டி நகர அபிவிருத்தி அகமச்சரும் பாராளுமன்றச்
சகப முதல்வரும்)

(The Hon.
Lakshman Kiriella - Minister of Public
Enterprise and Kandy City Development and Leader of the
House of Parliament)
උත්තර ශදන්න අව ය ්ර ්නය ශමොක් ද කියලා, ගරු ඉ.
චාල්ස් නි්ෂමලනාදන් මන්ත්රීතුමාශගන් මම අහන්න කකමකතියි.

ගු (වවදය) නලින්ද ෙයතිඥසනස ෙහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ெயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
ගරු සභානායකතුමනි, ශමතුමා දකන් ්ර න
් ගණනාව්  ඇසුවා.
ඉදිරිශේ දී තවත් කිකකයන් එවකනි ්ර න
් අහන්න පුළුවන්. ගරු
නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ඔංතුමාට ශම් ගකන ශත්ශරනවා ඇති.
ශම් වියයට අදාළ ්ර න
් ගණනාව්  ඒ ඒ මන්ත්රීවරුන් ඉදිරිපත්
කරනවා. ගරු සභානායකතුමනි, ඔංතුමා ඒවාට උත්තර ශදන්න
භාර ගන්නවා නම් ්ර ්නය්  නකහක. නමුත් ශමය ඔංතුමාශ වියය
ශනොශවයි. ඔංතුමාට වඩා පිළිතුරු ලංා දිය හකකි ්ර් යක රාජය
ඇමතිවරශය්  ඉන්නවා.

ගු ලෂක නෙන් ිරරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු මන්ත්රීතුමනි, පකහකදිලි ්ර න
් ය්  තිශංනවා නම් අපට
උත්තර ශදන්න පුළුවන්.

ගු (වවදය) නලින්ද ෙයතිඥසනස ෙහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ெயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
ශමතුමා දකන් ශමච්චර ශවලා ඉදිරිපත් කරපු ්ර ්න ටික
තිශංනවා.

ගු ලෂක නෙන් ිරරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු ඉ. චාල්ස් නි්ෂමලනාදන් මන්ත්රීතුමනි, ඔංතුමා ්ර න
් ය
අහන්න. මම උත්තර ශදන්නම්.
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ගු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා

(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)
ගරු ඇමතිතුමනි, 0009දී Navy camp එක්  තාල්පාක්වල
තිබුණා. 005 දී -ගිය අවුරුේශේ- ඒ ගශම් ්ශයත් Navy camp
එක්  අලුතින් පටන් ගත්තා. එම ්රශේ ශේ  කටින, Commander,
North Western Naval Area ශගන් මම ඒ ගකන ඇහුවාම, ඒ

ශගොල්ලන් කිදවා “சதசிய பாதுகாப்பு” කියලා. 0009දී ඒ
්රශේ යට Navy camp එක්  ඕනෑ නකහක. 005 දී ශමොකටද,
අතනට Navy camp එක් ? මම කිදවා, "ඔය ශගොල්ලන් Navy
camp එක්  දකම්මාට කම්  නකහක. මුහුදු ර් යාව කරන කට්ටියට
ඒ ර් යාව කරන්න පුළුවන් විධියට ඉඩ ශදන්න" කියලා. අවුරුදු
ශදකකදී මාදකල් ධීවරයින්ට පාක් වුණා. එක මාදකලකින් ධීවරයින්
(0 ශදශන ප පමණ ්රශයෝජන ගන්නවා, families 80්  ඉන්නවා.
ඒ ශගොල්ලන්ශ ඔ් ශකෝම නකති කරලා ඒ Navy camp එක
දකනට හදනවා, මන්නාරම දිස්්රි් කශේ තාල්පාක් ්රශේ ශේ.
එතකනින් මීය ට්ෂ 500්  ඒ ශගොල්ලන්ට මුහුදු රස්සාව කරන්න දීලා
එයින් එහා පකත්ශත් දමන්න කියලා කිදවා. එතශකොට ඒ
ශගොල්ලන් කිදවා, "ඒක coastal area. ඔයශගොල්ලන්ට සම්ංන්ධ්
නකහක" කියලා.
Member of Parliament ශකශන්  Forest Department එකට
කාා කශළොත්, "ඔයශගොල්ලන්ට සම්ංන්ධ් නකහක" කියලා
කියනවා. Coastal area සම්ංන්ධ්ව එශහම කියනවා. Army එශ් 
තිශංන ්ර ්න ටික කාා කරන්න අපට කවුරුවත්, ශකොශහේවත්
නකහක. Commander, North Western Naval Areaශගන් මම ශම්
ගකන ඇසුවා. "මම එන්නම්. මට විනාඩි පහ්  ශදන්න. මම ශම්
ගකන පකහකදිලිව කියන්නම්" කියලා මම කිදවා. එතශකොට ඒ
ශගොල්ලන් කිදවා, මන්නාරශම්  කටින Commander, North
Western Naval Area හමුශවන්න ්ර් යක අමාතයාං යට
ගිහිල්ලා permission අරශගන එන්න කියලා.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා දන්නා තරමින් State Minister of
Defence ශම් වනවිට ්ර් යක සම්මන්්රණය්  සාහා විශේ ගත
ශවලායි  කටින්ශන්. ඔංතුමා දකන් මතු කළ කාරණා සම්ංන්ධ්ශයන්
අශේ සභානායකතුමා දකනුවත් කරන්න. ගරු සභානායකතුමනි, ඒ
අනුව ශමතුමාට පිළිතුර්  ලංා ශදන්න වකඩ පිළිශවළ්  සකස්
කරන්න පුළුවන්ද?

ගු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා

(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)
Commander of the Navy හමුශවන්න ශදලාව්  ලංා
දුන්ශනොත් ඇති.

ගු ලෂක නෙන් ිරරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශමතුමා Navy එශ් 
්රධ්ානිශය්  හමුශවන්න ශදලාව ඉල්ලුවාම කිදවාලු, ්ර් යක
අමාතයාං ශයන් අවසර අරශගන එන්න කියලා. එශහම නම්
කරන්න ංකහක, ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි. ශමොකද,
මන්ත්රීවරශය පට Commander of the Navy ශහෝ Commander of
the Army ශහෝ ශපොලී කශේ ඉහළ නිලධ්ාරිශය ප හමුශවන්න
අව ය නම්, එතුමාට ශදලාව්  ලංා ශදන්න ඕනෑ. ශකොශහොම
වුණත් මම ගරු නි්ෂමලනාදන් මන්ත්රීතුමාශ ්ර න
් ය-
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ගු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා

(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)
Commander, North Western Naval Area හමුශවන්න අපට
ශදලාව්  ලංා දුන්නා නම් ඇති. ඒ ්රශේ යට ගිහින්, ඇති වී
තිශංන ්ර ්නය ගකන ශසොයා ංලා, කාා කරලා අවසන් කර ගන්න
ඕනෑ. අපි කාා කළාම කියනවා, "ඔයශගොල්ලන් ්ර් යක
අමාතයාං ශයන් අවසර ගන්න" කියලා. ශම් ්රශේ ය සම්ංන්ධ්ව
කාා කරන්න ඕනෑය කියලා මම ්ර් යක අමාතයාං යට
ලියුම්  ලිදවා. උත්තර ්ශද නකහක.

ගු ලෂක නෙන් ිරරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
මන්ත්රීවරශය්  ශදලාව ඉල්ලුවාම, එතුමාට අවස්ාාව ලංා
ශදන්න ඕනෑ, ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි. ඇත්ත ව ශයන්ම
මන්ත්රීවරශය පට ්ර් යක අමාතයාං ශයන් අවසර අරශගන
එන්න කියලා නාවික හමුදාවටවත්, ශපොලී කයටවත් කියන්න ංකහක.

ගු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා

(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)
ශපොලී කශේ අවුල්  නකහක. ශපොලී කශයන් කාා කරනවා. Army
සහ Navy අයශ තමයි ්ර ්නය තිශංන්ශන්.

ගු (වවදය) නලින්ද ෙයතිඥසනස ෙහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ெயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, දකන් ශමවකනි පන්නශේ
උත්තර ශදන්න පුළුවන්. මම ගරු සභානායකතුමා අපහසුතාවට
පත් කරනවා ශනොශවයි.

ගු ලෂක නෙන් ිරරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
මම පිළිගන්නවා.

ගු (වවදය) නලින්ද ෙයතිඥසනස ෙහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ெயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
සාමානයශයන් ඇමතිවරශය පට ඔශහොම උත්තර ශදන්න
පුළුවන්. නමුත් ශම්ක වකදගත් විවාදය් . අපි ජනතාවශ මුදල්
ල් ය ගණන්  දවසකට වියදම් කරශගන තමයි ශමවකනි වකදගත්
මාතෘකා ගකන සාකච්ඡා පවත්වන්ශන්. ගරු නිශයෝජය
කාානායකතුමනි, අය වකශයන් වකඩිම මුදල් ්රතිපාදනය්  ශවන්
වන්ශන් ්ර් යක අමාතයාං යට. එශසේ තිම යදීත්, ශම් ්ර න
් වලට
උත්තර ශදන්න ඇමතිවරශය්  නකහක. සභානායකතුමා "මම
වා්ෂතා කරන්නම්" කියලා කිදවාට, ඇත්තටම ඒකට
සභානායකතුමා ඕනෑ නකහක. ඒක clerk ශකශන පට වුණත්
කරන්න පුළුවන්. ශම් විවාදය පවත්වාශගන යෑශම් ශත්රුම
ශමොක් ද කියලායි මම අහන්ශන්.

ගු ලෂක නෙන් ිරරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
මම ඒක පිළිගන්නවා.

ගු චන්ද්රසිරි ගෙදීර ෙහතා

(மாண்புமிகு சந்திரசிறி கெதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
Sir, I rise to a point of Order.
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ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු චන්ද්ර කරි ගජදීර මන්ත්රීතුමනි, ඔංතුමාශ point of Order
එක ශමොක් ද?

ගු චන්ද්රසිරි ගෙදීර ෙහතා

(மாண்புமிகு சந்திரசிறி கெதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
ගරු
නිශයෝජය
කාානායකතුමනි,
මන්ත්රීවරශය් 
සාකච්ඡාව්  සාහා ්ර් යක අං ්රධ්ානිශය පශගන් ඉල්ලීම් 
කළාම, ්ර් යක අමාතයාං ය හරහා එන්න කියලා ඒක
්රති් ශයේප කරන්න ංකහක, ඒකට ඉඩ ශදන්න ඕනෑය කියලා අශේ
සභානායකතුමා ඉතාම පකහකදිලිව කිදවා. ඇත්ත ව ශයන් වහාම
එම තත්ත්වය සම්ංන්ධ්ශයන් ගත හකකි පියවර්  ඔංතුමාශ
මට්ටශමන් තිශංනවාද කියලා මම දකනගන්න කකමකතියි. ඒ
පළමුවකනි කාරණය.

ශදශවනි කාරණාව තමයි, මන්ත්රීවරශය්  එවකනි සාකච්ඡාව් 
ඉල්ලන්ශන් හදි ක තත්ත්වය්  යටශත්.

ගු ලෂක නෙන් ිරරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
මම ඒක පිළිගන්නවා.

ගු චන්ද්රසිරි ගෙදීර ෙහතා

(மாண்புமிகு சந்திரசிறி கெதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
්ර් යක අමාතයාං ය හරහා එන විට එම තත්ත්වය ශවනස්
ශවනවා. එම නිසා දකන් ඒ සම්ංන්ධ්ශයන් ගත හකකි
ක්රියාමා්ෂගය්  තිශංනවා නම් ඔංතුමා ්රකා
කරන්න,
එතශකොට එතුමා ශහටම ගිහිල්ලා ඒ ගකන කරුණු පකහකදිලි කරයි.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ශංොශහොම ස්තුතියි. ගරු සභානායකතුමනි, ඔංතුමා ඒ
සම්ංන්ධ්ශයන් අව ය කාරණා කටයුතු  කදු කරන්න.

ගු ලෂක නෙන් ිරරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ඒ වාශ ම, මම කියන්නට ඕනෑ ඇමතිවරුන් සහ නිශයෝජය
ඇමතිවරුන් සභාශද  කටිය යුතු ංව. ගරු අගමකතිතුමාත් කියලා
තිශංනවා පා්ෂලිශම්න්තුශද වකඩවලට ්රමු තාව ශදන්න කියලා.
ගරු අගමකතිතුමා ඒ ංව පකහකදිලිව කියලා තිශංනවා.

ගු (වවදය) නලින්ද ෙයතිඥසනස ෙහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ெயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
ජනාධිපතිතුමා ශපොශරොන්දු වුණා ශන් පා්ෂලිශම්න්තුවට වග
කියන්නම් කියලා.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
අපි ඒ පිළිංාව දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කිරීම අව ය ශවන්ශන්
නකහක, ගරු මන්ත්රීතුමනි. අව ය වකඩ පිළිශවළ අපි ඉදිරිශේ දී
කරන්නම්. යම් කාරණය්  සාකච්ඡා කරන්නට තිශංනවා නම්, ඒ
සාකච්ඡාවට සම්ංන්ධ් වන්න ගරු ඇමතිවරයා ශහෝ නිශයෝජය
ඇමතිවරයා ශම් ගරු සභාශද රැීම  කටින ්කාරශේ වකඩ
පිළිශවළ්  අපි ඉදිරිශේදී ක්රියාත්මක කරන්නම්.
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ගු චන්ද්රසිරි ගෙදීර ෙහතා

(மாண்புமிகு சந்திரசிறி கெதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි,-

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ශම් කාරණය සම්ංන්ධ්වද ගරු මන්ත්රීතුමා? [ංාධ්ා කිරීම් ]
ගරු මන්ත්රීතුමා, මම ඒ පිළිංාව ගරු කාානායකතුමාශ
අවධ්ානයට ශයොමු කර, අව ය වකඩ පිළිශවළ ක්රියාත්මක
කරන්නම්. [ංාධ්ා කිරීම් ] Hon. Nirmalanathan, you can
continue with your speech.

ගු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා

(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கசள, நன்றி.

இந்த விடயங்கள் ததாடர்பாகப் எமது பிரசதசங்களில் பல
குைப்பங்கள் நிலவுகின்றன. அப்சபாதிருந்த கடற்பகடத்
தளபதி 2016ஆம் ஆண்டு முள்ளிக்குளம் கிராமத்திற்கு வந்து
கடற்பகட முகாம்கள் ததாடர்பில் வாக்குறுதி ஒன்கற
வைங்கினார். அதாவது, “ இன்னும் ஆறு மாதங்களில் குறித்த
பிரசதசங்ககள
விடுவிப்சபாம்”
என்று
வாக்குறுதியளித்திருந்தார்.
அப்சபாதிருந்த மன்னார் மகற மாவட்டக் குரு முதல்வர்,
சட்டத்தரணிகள், கடற்பகடத் தளபதி, மற்றும் பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்கள், பாதுகாப்பு இராொங்க அகமச்சர் உட்பட
சம்பந்தப்பட்ட
எல்சலாருசம
அந்தக்
கூட்டத்தில்
கலந்துதகாண்டு, அவ்விடயங்கள் ததாடர்பில் ஆராய்ந்து
முடிதவடுக்கப்பட்டது. ஆனால், அந்த முடிவில் மூன்றில் ஒரு
பங்குதான் இதுவகர நகடமுகறக்கு வ்நதுள்ளசத ஒைிய,
இன்னும்
இரண்டு
பங்கு
விடயங்கள்
நகடமுகறக்கு
வரவில்கல. நான் இது குறித்துச் சம்பந்தப்பட்ட கடற்பகடத்
தளபதியுடன் ததாடர்புதகாண்டசபாது, "தற்சபாது, நான்
கடற்பகடத் தளபதியில்கல; எனக்குப் பிறகு பதவியில் வந்த
கடற்பகடத் தளபதியிடம் அது பற்றிக் ககதயுங்கள்" என்றும்
கூறினார். அவாின் பிறகு இரண்டு தளபதிகள் இடமாற்றம்
தபற்றுவிட்டார்கள். ஆனால், இன்னும் அது ததாடர்பான
எந்தவிதமான விளக்கங்களும் அளிக்கப்படவில்கல. இதனால்
இது குறித்து சமலும் என்ன ககதப்பது என்பது எனக்குத்
ததாியாமல் இருக்கின்றது. நான் ஏற்கனசவ கூறியதுசபான்று
குறித்த விடயங்கள் ததாடர்பில் சநரடியாக அதிசமதகு
ெனாதிபதி அவர்ககள நாங்கள் சந்திக்க முடியாது. ஆனால்,
மாவட்டங்களிலிருக்கின்ற பிரச்சிகனகள் ததாடர்பில் அந்தத்
தளபதிகளுடன்
அல்லது
மாவட்ட
அதிகாாிகளுடன்
கலந்தாசலாசிப்பதற்குச் சந்தர்ப்பம் தருவதாகக் கூறப்பட்டது.
மன்னார் பிரதான வீதியில் முருங்கன் பிரசதசத்தில் ஒர்
இராணுவ முகாம் இருக்கின்றது. அந்தக் காணி உாிகமயாளர்
ஒரு வயதான நபர். அந்தக் காணியின் முன் பகுதியில் ஒரு
சிறிய ரயர் ககடகய மட்டும் நடத்துவதற்கு அவருக்கு அனுமதி
வைங்கப்பட்டிருக்கின்றது.
ஆனால்,
அவாிடம்
அந்தக்
காணிக்குாிய உறுதி மற்றும் உாிமம் எல்லாம் இருக்கின்றன.
அசதசநரம் அங்கு 5 - 6 இராணுவ வீரர்கள் மட்டும்தான்
இருக்கின்றார்கள். அந்த நபர் எனது காாியாலயத்திற்குப்
பலமுகற வந்து அந்தக் காணிகய விடுவித்துத் தருமாறு
சகட்டிருக்கின்றார்

அந்த விடயம் ததாடர்பாக நான் பாதுகாப்பு அகமச்சிற்கு
கடிதம் அனுப்பியிருந்சதன். ஆனால், இன்றுவகர பதில்
வரவில்கல. அவருக்கு 2 - 3 பிள்களகள் இருக்கின்றார்கள்.
அவர்களுக்கு வாழ்வாதாரத்கத ஏற்படுத்திக் தகாடுக்கக்கூடிய
வககயில் அவர் அங்கு ககடககளக் கட்டுவதற்கு முயற்சி
தசய்து தகாண்டிருக்கின்றார். ஆனால், அது ததாடர்பில்
எந்தவிதமான அனுமதியும் வைங்கப்படவில்கல. ஆகசவ, இந்த
விடயத்கதயும்
பாதுகாப்பு
அகமச்சின்
கவனத்திற்குக்
தகாண்டு வருகின்சறன்.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Hon. Member, you have only two more minutes.

ගු ඉ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා

(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

நன்றி. அசதசநரத்தில், எங்களுகடய பிரசதசத்திலிருக்
கின்ற விவசாயப் பண்கணககள இன்றும் இராணுவம்தான்
தபாறுப்பில் கவத்திருக்கின்றது. அசதசபால் ககடககளயும்
நடத்துகின்றது. அண்கமயில் தள்ளாடி இராணுவ முகாமிற்கு
அருகிலுள்ள
புனித
அந்சதானியார்
ஆலயத்திற்குச்
தசாந்தமான ஓர் இடம் ததாடர்பில் நானும் மன்னார் மாவட்டக்
குரு முதல்வரும் சநரடியாகப்
பாதுகாப்பு இராொங்க
அகமச்சாிடம் தசன்று முகறயிட்டிருந்சதாம். அதாவது "புனித
அந்சதானியார்
ஆலயத்திற்குச்
தசாந்தமான
இடத்தில்
அவர்கள் canteen அகமக்கின்றார்கள். அதகனத் தடுத்து
நிறுத்துங்கள்" என்று சகட்டிருந்சதாம். ஆனால், இன்று வகர
எந்தப் பதிலுமில்கல. ஆனால், இன்று canteen கட்டித்
திறக்கப்பட்டுள்ளது. தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கசள,
இராணுவத்தினராலும் கடற்பகடயினராலும் சமற்தகாள்ளப்
படுகின்ற குறித்த தசயற்பாடுககள அகமச்சர்களால் அல்லது
ெனாதிபதி அவர்களால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்கலயா?
அல்லது இந்த நாட்டில் ததாடர்ந்தும் பயங்கரவாதத்கத
ஏற்படுத்தக்கூடிய
வககயில்
தன்னிச்கசயாக
அவர்கள்
முயற்சிக்கிறார்களா? இன்று நாங்கள் யுத்தம் முடிந்ததன் பின்பு
நல்லிணக்கத்திற்காக
உகைத்துக்
தகாண்டிருக்கின்சறாம்.
ஆனால், அந்த நல்லிணக்கத்கத உகடக்கின்ற வககயில்
இராணுவம்
மற்றும்
கடற்பகடயின்
தசயற்பாடுகள்
அகமந்திருக்கின்றன. இராணுவத்தின் தசயற்பாடுகள் பற்றி
யாாிடமும் சகட்க முடியாத நிகல காணப்படுகின்றது.
அரசாங்க அதிபாிடம் முகறயிட்டால், “இராணுவ விடயத்தில்
தகலயிட முடியாது” என்று தசால்கின்றார். ததாடர்ந்து
இப்படியான
சூழ்நிகல
நிலவினால்
இந்த
நாட்டில்
நல்லிணக்கம் ஏற்படாது.
முன்னர் சபசிய உயர்கல்வி அகமச்சர் மாண்புமிகு கலாநிதி
விெயதாஸ ராெபக்ஷ அவர்கள்,
“ முன்பு ஒரு காலத்தில்
இலங்கககயத் சதடிவந்த பல்ககலக்கைக மாணவர்கள்
தற்தபாழுது பங்களாசதஷ், மசலசியா சபான்ற நாடுகளுக்குச்
தசல்கிறார்கள்” என்று கூறியிருந்தார். உண்கமயில் இந்த
நாட்டில்
ஓர்
நல்லிணக்கம்,
ஓர்
அரசியல்
தீர்வு
ஏற்படாவிட்டால்,
நாட்டின்
தபாருளாதாரம்
எந்தக்
காலத்திலும் முன்சனறாது. ஒவ்தவாரு கட்சியும் மாறிமாறி
ஆட்சிதசய்து தகாண்டு சபாகலாம். ஆனால், நாடு அபிவிருத்தி
யகடவதற்குத் சதசிய நல்லிணக்கம் ஏற்பட சவண்டும்;
இராணுவமும்
கடற்பகடயும்
அதற்காக
ஒத்துகைக்க
சவண்டுதமன்று சகட்டுக் தகாள்கின்சறன்.
இறுதியாக,
கிளிதநாச்சிக்கு

மீண்டும் சமதகு ெனாதிபதி அவர்கள்
வரும்சபாது
ஆனந்த
சுதாகரகனயும்
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පා්ෂලිශම්න්තුව

[ගරු ඉ. චාල්ස් නි්ෂමලනාදන් මහතා]

அவகரப்சபான்ற ஏகனய அரசியல் ககதிககளயும் விடுதகல
தசய்துவிட்டு வர சவண்டும் என்று சகட்டு, விகடதபறு
கின்சறன். நன்றி.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
Thank you. මීය ළඟට, ගරු අජිත් මාන්නේශපරුම මන්ත්රීතුමා.
ඔංතුමාට විනාඩි 50ක කාලය්  තිශංනවා.

ගු ලෂක නෙන් ිරරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නැඟී සිටිගේය.
எழுந்தார்.
rose.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please! Yes, Hon. Lakshman Kiriella.

ගු ලෂක නෙන් ිරරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, there is a Statement that needs to be made by the
Hon. Mangala Samaraweera. Will you please give him
only ten minutes?
ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

All right. Do you want that before the Hon. Ajith
Mannapperuma's speech?
ගු ෙංගල
අොතයුරො)

සෙරවීර

ෙහතා

(මුදල්

හා

ෙනොධය

(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர - நிதி மற்றும் தவகுசன ஊடக
அகமச்சர்)

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and
Mass Media)
එතුමා කාා කළාට පසුව මශ ්රකා ය ඉදිරිපත් කරන්නම්,
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි.

ගු ලෂක නෙන් ිරරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

After him.

[අ. භා. 50.0)]

ගු අජි ජ ොන්නප්ගපුෙ ෙහතා

(மாண்புமிகு அெித் மான்னப்தபரும)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
අභිනවශයන් නිශයෝජය කාානායක ුරරයට පත්වීම පිළිංාව
පළමුශවන්ම මම ඔංතුමාට සුං ්රා්ෂානා කරනවා, ගරු නිශයෝජය
කාානායකතුමනි. ඔංතුමා මන්ත්රීවරය ප ශලස මූලාසනය
ශහොංවන විටත් ශංොශහොම රමානුූලලව, ලස්සනට, ්ද්ෂ වත්
විධියට ශම් ගරු සභාව ශමශහයවූවා. අද ඒ ක්ෂතවයය නිල
ව ශයන්ම ඔංතුමාට ලකබී තිශංනවා.
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ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, අද සංශ ෝධ්නය කරන
ජාතික ්ර් යක අරමුදල් පනත ්රාමශයන්ම ඉදිරිපත් කශළේ
5984 මා්ෂතු 4වන දායි. එවකට ජාතික ්ර් යක ඇමති සහ
නිශයෝජය ්ර් යක අමාතයවරයා වූ ලලිත් ඇතුලත්මුදලි
ඇමතිතුමා තමයි ශම් පනත ඉදිරිපත් කශළේ. ඒ, ශේ.්්ෂ.
ජයව්ෂධ්න ්ඩුක්ව කාලශේයි. එතුමා එදා ශමම අරමුදල ්රම්භ
කරන්න ඒ පනත් ශකටුම්පත ඉදිරිපත් කරමින් තමන්ශ කාාව
්රම්භ කරේදී කිදවා, "ජීවිත පරිතයාගශයන් රට ශවනුශවන්,
රශට් ්ර් යාව ශවනුශවන් සටන් කරන වීශරෝදාර රණ විරුවන්
ජීවිත් යයට පත් වුණාම, ්ංාධිත වුණාම ඒ අයශ පවුශල් අයට,
ඒ අයට යම් සුංශසත්  -යහපත් - සකලසීම සාහා තමුන්
ශපෞේගලිකව ශම් අයට උදද කරන්ශන් ශකොශහොමද කියලා රශට්
දසදහස්  ජනතාව ංලාශගන ඉන්නවා" කියලා. ඒ සාහා
ීනතයනුූලල රමය්  ඇති කරන්න තමයි ශම් පනත එදා ලලිත්
ඇතුලත්මුදලි මකතිතුමා ශගනාශද. ඒ ශේ කිරීම රජශේ වගකීම් .
රජය යම් යුතුකම්  ඉය්ට කරනවා. නමුත් ඒ යුතුකමට වඩා එහාට
ගිහින්, රශට් ජනතාවටත් තමන්ශ යුතුකම ඉය්ට කිරීමට ඉඩ
සලසන්න තමයි ශම් ශේ කශළේ. ශම් ශවනශකොටත් ශම් අරමුදශල්
රුපියල් ශකෝටි 500කට -ම ලියනයකට- ්සන්න මුදල් 
තිශංනවා. නමුත් පසුගිය කාලශේ ශම් අරමුදල අක්ෂමණය වුණා;
ක්රියාත්මක වුශඩු නකහක. අවුරුදු ගණනාවකින් එය රැස්ශවලා
නකහක. අශේ රජයන් කළ ශම් වාශ ශහොා ශේවල් රාශිය්  පසුගිය
කාලශේ අක්ෂමණය වුණා.
"ජනසවිය" වකඩ පිළිශවළ "සමෘේධිය" ංවට පත් කරලා
සමෘේධිමත් වුණු මිනිස්සු නකහක. සමෘේධි වයාපාරය හරහා ජනතාව
වහලුන් ංවට පත් කළා. හිටපු ජනාධිපති ්්ෂ. ශ්රේමදාස මකතිතුමා
ජනසවිය වකඩ පිළිශවළ ්රම්භ කශළේ අවුරුදු ශදකකින්, තුනකින්
සමෘේධිමත් ජනතාව්  ම හි කරන්නයි. "නකති ංකරි අය - ඇති හකකි
අය" කිරීමට තමයි ශම් ජනසවිය වකඩ පිළිශවළ නි්ෂමාණය කශළේ.
නමුත් පසුගිය රජයවල් එම වකඩ පිළිශවළ "සමෘේධිය" කියා
ශවනස් කළා. වහල්භාවයකින් යු් ත ජනතාව්  නි්ෂමාණය
කරන්න තමයි ඒ ක්රියාදාමය කශළේ. ඒ වාශ ම, උදාගම් වයාපාරය
දිහා ංකලුවත් හදපු උදාගම්  නකහක. අන්තිමට ඒශ්  නම ශවනස්
කරශගන දකඟලුවා. ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මකතිතුමා මහශපොළ
ශියයත්ව ලංාදීම ්රම්භ කළා. මමත් මහශපොළ ශියයත්ව වකඩ
පිළිශවශළේ විශ ය
ේ  පසලතා ශියයත්වධ්ාරිශය් . වි ්වවිදයාලශේ
ඉශගන ගන්නත් විශ ය
ේ  පසලතාව්  තිබුණු ශියයශය්  විධියට
මට ඒ සල්ලි ලංා දුන්නා. ඒක නම් ශවනස් කරන්න ංකරි වුණා.
අදත් ඒ වකඩ පිළිශවළ ් තිමත්ව තිශංනවා. නමුත් පසුගිය
කාලශේ ශනොශය පත් ශේවල් ශවනස් කළා.
අද ඉදිරිපත් කර තිශංන ශම් පනත පවා අක්ෂමණය ශවලා
තිබුණා. රශට් සමෘේධිය ඇති කිරීමට, රශට් ජනතාවශ යහපත
සාහා ඇති වුණු වයාපාර ශංොශහොමය්  ශම් අය  පහක
ශච්තනාශවන් අක්ෂමණය කළා. නමුත් අද අපි ශම් පනත සක්රිය
ශවන්න පුළුවන් විධියට ඒශ්  තිශංන අක් පාක් හරිගස්සලා
තිශංනවා. ශම් අරමුදල දකනටත් සක්රියයි. එය තවත් සක්රිය ශවන්න
කටයුතු කරනවා. දකනටත් රණවිරු පවුල්වල දරුවන්ට ශියයත්ව
ලංා ශදනවා. ඒ වාශ ම නිවාස හදා ශදනවා. එවකනි ශේවල් ශමම
අරමුදල හරහා ශකශරනවා. නමුත් ශම් පනත අවුරුදු
ගණනාවකින් ශවනස් ශවලා නකහක. එදා වුණු ශේ විතරයි තවම
ශවන්ශන්. එය ් තිමත් ශවලා නකහක. ශම් මඩුඩලය අවුරුදු
ගණනකින් රැස් ශවලා නකහක. අද අපි එය ඉටු කරන්න උත්සාහ
කරනවා.
"රණ විරුවන්" කියන වචනය ශංොශහොම අගය ශකොට කෑ
ගකහුවාට, පසුගිය කාලශේ එය වචනයට විතර්  සීමා වුණු
්කාරය අපි දක් කා. රණ විරුවාට කියලා තමයි ශගදර ංල්ලන්ට
කන්න ශදන්ශන්; ංල්ලා නාවන්ශන්. අශේ රශට් පාලකශයෝ රණ
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විරුවාට කියලා තමයි ශගදර වත්ශත් වකඩ ටික කරගත්ශත්. රණ
විරුශවෝ තමයි පාරවල කානු ශුේධ් කශළේ. ඒ තත්ත්වයට රණ
විරුවන් හෑල්ලු කරන, ඔවුන්ශ
අභිමානය හෑල්ලු කරන
ක්රියාදාමයන් කරලා, රණ විරුවන්ශ අභිමානය ගකන කියමින්
මාධ්ය ඔස්ශසේ කෑ ගහනවා; ජනතාවට ශවන චි්රය්  ශපන්වනවා.
නමුත් තිරය පිටුපස තිශංන්ශන් තව චි්රය් . එශහම කාලය් 
තමයි අපට ශවනස් කරන්න  කදු වුශඩු. ංලය ලංාගන්න ගියාමත්
රණ විරුශවෝ පාවිච්චි කළා. "රණ විරුවන් එල්ලුම් ගහට ශගන
යනවා. ඒක නිසා මට ංලය ශදන්න" කියා කිදවා; "රණ විරුවන්
විදුලි පුටුවට ශගනයනවා, ඒශකන් රණ විරුවන් ශදරා ගන්න මට
ංලය ශදන්න" කියා කිදවා. ංලය ගන්නත් ඔවුන්ව පාවිච්චි කළා.
ශම්වා ජාතිශේ සංශදදී අවස්ාා. ශම් සංශදදී අවස්ාා පිළිංාව
පපුවට ගහ ගනිමින් ්රකා කර කර, ජනතාවශගන් ංලය ගන්න ඒ
රණ විරුවන්ව පාවිච්චි කළා.

රණ විරුවන්ශ හපන්කම් පාවිච්චි කරලා ංකලුශද තමුන්ට
ංලය ගන්ශන් ශකොශහොමද කියායි. රණ විරුවන් වි පණුවා. රණ
විරුවන් වි පණුවාට, ංලය ගන්න ඔවුන් පාවිච්චි කළාට, යුේධ්ය
ජයග්රහණය කරපු ශසන්පතියා හිශ්ෂ දකම්මා. යුේධ්ය ජයග්රහණය
කරපු ශසන්පතියාට දස වද දුන්නා. එශහම තමයි ශම් අය කටයුතු
කශළේ. තිරය ඉස්සරහා එක කාාව් ; පිටුපස තව කාාව් 
තිබුශඩු. එදා එශහමයි වුශඩු. ඒ වාශ ම, රණ විරුවන් පාවිච්චි
කරලා සල්ලි හම්ං කළා. මි යානා ගනුශදනුවලින් ශකෝටි ගණන්
ශහොරකම් කළා. හමුදා මූලස්ාානය පිට රටට වි් කා. "රශට් ඉඩම්
වි පණනවා" කියා ශම් ්ඩුක්වට සමහරු ශචෝදනා කරනවා. ශම්
්ඩුක්ව කි ක ශදය්  වි පණලා නකහක. හවුල් වයාපාර ්රම්භ කර
තිශංනවා. නමුත්, එදා රණ විරුවන්ශ මූලස්ාානය; රශට් හමුදා
මූලස්ාානය විශේ රටකට  කන්න් කරව වි පණුවා. එශහම කරපු
්ඩුක්ව්  ශලෝකශේ තිශංනවා නම්, ඒ ලංකාශද තිබුණු පසුගිය
්ඩුක්වයි. එශහම කළ රට්  ශලෝකශේ තිශංනවා නම්, ඒ අශේ
ශ්රී ලංකාවයි. අ පශ්ෂශගොඩ Defence Headquarters Complex එක
හදන්නය කියා රණ විරුවන් වි පණාශගන ශකෝටි ්රශකෝටි ගණන්
ශහොරකම් කළා. අන්න ඒ විධියට රණ විරුවන් වි පණාශගන තමයි
ඔවුන් පකවතුශඩු. ශහොරකම් කරන්න රණ විරුවන් පාවිච්චි කළා;
ංලය ගන්න රණ විරුවන් පාවිච්චි කළා. ංලය පවත්වා ශගන
යන්න රණ විරුවන් පාවිච්චි කරලා, අන්තිමට රණ විරුවන්
හෑල්ලුවට ල්  කළ වයාපෘති තමයි ඒ ශගොල්ලන් කශළේ.
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, අපි ද ක 3ක යුේධ්යකින්
අමිහිරි අත් දකකීම් විාගත්ත රට් . ශම් යුේධ්ය අවසානශේ අපි
උරුම කරගත්ශත් ශමොනවාද? ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි,
ේශල්ශටෝ නම් දා්ෂ නිකයා කියනවා, "යුේධ්යක අවසානය දකක
ඇත්ශත් මළවුන් විතරයි" කියා. ජීවත් ශවන මිනිස්සු යුේධ්ශේ
අවසානය දකක නකහක, මළවුන් විතරයි යුේධ්ශේ අවසානය දකක
තිශංන්ශන් කියලා ේශල්ශටෝ කියා තිශංනවා. ශලෝක ඉතිහාසය
පුරාම  කවිල් යුේධ්, ශලෝක සංග්රාම අපි අත් විා තිශංනවා. ශමවකනි
යුේධ්යකදී තමන්ශ රට ශවනුශවන්, රශට් පාලන තන්්රය
ශවනුශවන්, ජනතාව ශවනුශවන් යුේධ්යට මකදි වන රටක
ීනතයනුූලල හමුදාව ඉටු කරන්ශන් වගකීමකට වඩා යුතුකම් .
එශලසයි මා කල්පනා කරන්ශන්. යුේධ්යකට එකතු වන්නා
මහා පරිතයාගයකට සූදානම්. ශමොක් ද ඒ පරිතයාගය? ඒ,
තමන්ශ ජීවිතයයි. ශකන පට පරිතයාග කරන්න පුළුවන් ශලො පම
ශේ තමන්ශ ජීවිතයයි. ඒ ජීවිතය පරිතයාග කරන්න කකමකත්ශතන්
තමයි ීනතයනුූලල හමුදාවට රශට් පුරවක කයන් එකතු වන්ශන්.
එවකනි පරිතයාගය්  කිරීමට ශකන පට නි්ෂීනතකම් , එඩිතර
 කත්  තිම ය යුතුයි. එශහම නකති ශකන පට ශමය කරන්න ංකහක.
එවකන්නන් අගය කිරීම, ඔවුන්ට උපහාර දක් වීම රටක
ජනතාවශ වගකීමකට වඩා කෘතගුණ සකලකීම පිළිංාව වූ මහා
ල් යණය්  පිළිම ඹු කිරීම් .
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අව ය ීනති රීති ටික ශගනකත් අද අප ජාතික ්ර් යක
අරමුදල ් තිම්  කරන්ශන්, ඒ සාහා අව ය කටයුතු ක්රියාත්මක
කරන්ශන්, රට ශවනුශවන් ජීවිත පරිතයාග කරන්න කකමකත්ශතන්
ඇවිත් ජීවිත පරිතයාග කළ, ්ංාධිත වූ, රට ශවනුශවන් ක්රියා
කරන අයට කෘත ගුණ සකලකීම්  ව ශයනුයි. විශ ය
ේ ශයන් ඒ
ශවනුශවනුයි අප ශමය කරන්ශන්. අප අද ශම් උත්තරීතර
පා්ෂලිශම්න්තුශද ඉටු කරනුශේ ඒ උදාර මිනිස් ගුණය පිළිම ඹු
කරන කා්ෂය භාරය්  ංවයි මා වි ව
් ාස කරන්ශන්. අප මුහුණ දුන්
යුේධ්ශේ සකංෑ ස්වරූපය හඳුනා ගකීනම වකදගත් ංවයි මා කල්පනා
කරන්ශන්.
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශවොන් ශෆේල්ෂ කියන
දා්ෂ නිකයා කියනවා, නියම ්රස්තවාදය කියන්ශන් ශමොක් ද
කියා; නියම ්රස්තවාදය කියන්ශන් ජාතිවාදයයි කියනවා. අශේ
ද ක තුනක යුේධ්ය ්රම්භ වන්ශන්ත්, ක්රියාත්මක වුශඩුත්
ජාතිවාදය කියන එක පදනම් කරශගනයි. එශහම නකතිව, ශවනත්
ශදය්  නිසා ශනොශවයි. පසුගිය දවස්වල අපි දක් කා, මහනුවර රිය
අනතුර්  ශවලා ශදශදන ප ගහගන්නවා. එයත් ශපොඩි  කවිල්
යුේධ්ය්  ංවට පත් කරශගන රශට් ධ්නය විනා කරලා දකම්ශම්
ජාතිවාදය නිසා තමයි.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු මන්ත්රීතුමනි, තවත් විනාඩියක කාලය පයි ඔංතුමාට
තිශංන්ශන්.

ගු අජි ජ ොන්නප්ගපුෙ ෙහතා

(மாண்புமிகு அெித் மான்னப்தபரும)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මට තවත් විනාඩි ශදක් 
විතර ශදන්න. කාලය තිශංනවා ශන්.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
තවත් විනාඩියයි.

ගු අජි ජ ොන්නප්ගපුෙ ෙහතා

(மாண்புமிகு அெித் மான்னப்தபரும)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
ජාතිවාදය තුළින් ඇති වූ යුේධ්ය රට ශවනුශවන් අවසන් කළ
රණ විරුවන් කි ක දිනක ජාතිවාදින් ශලස කටයුතු කර නකහක.
ඔවුන් යුේධ් කශළේ රශට් ්රජාතන්්රවාදි නිදහස ශවනුශවනුයි;
්රස්තවාදින් වි කන්  කර කරශගන  කටි සාමානය ජනතාව ශදරා
ගකීනම ශවනුශවනුයි. ඒ ජනතාව  කංහල ශවන්න පුළුවන්, මුස්ලිම්
ශවන්න පුළුවන්, ද්රවිඩ ශවන්න පුළුවන්, ශවනත් ජාතියක අය
ශවන්න පුළුවන්. අන්න ඒ අය ශවනුශවන් තමයි ජීවිත
පරිතයාගශයන් ශම් හමුදා නිලධ්ාරින් කටයුතු කශළේ. එවකනි උදාර
පරමා්ෂාශයන්  කදු කළ යුේධ්ය, පටු ව්ෂගවාදී හකඟීශමන්
ශපෝයණය කරමින් ශේ පාලනය කිරීම තරම් ශවනත් අපරාධ්ය් 
මම දකින්ශන් නකහක. යුේධ්ය වි පණාශගන ශේ පාලනය කිරීම
තරම් අපරාධ්ය්  තවත් නකහක. ශමොකද, රටක රණ විරුවා
කියන්ශන් එ්  ශේ පාලන ප් යයකට අයත් ශකශන් 
ශනොශවයි; එ්  කඩුඩායමකට අයත් ශකශන්  ශනොශවයි. රටක
ීනතයනුූලල ්ඩුක්ව ්ර් යා කිරීමට, තමන්ශ යුතුකම ඉටු
කිරීමට තමයි ඔවුන් ඒ වගකීම භාරශගන ඇවිත් ඉන්ශන්. රටක
 කවිල් යුේධ්ය කියන ශේ ්රමණකාරි යුේධ්යකට වඩා ශවනස් ංව
අප ශත්රුම් ගත යුතුයි.  කවිල් අරගළයකදී එකම රශට් පුරවක කයන්
තමයි යුේධ්යකට පකටශලන්ශන්. එ් ශකෝ ඒ අය තුළ තිශංන
අතෘේතිය නිසා, එශහම නකත්නම් විවිධ් සමාජයීය කාරණා නිසා
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පා්ෂලිශම්න්තුව

[ගරු අජිත් මාන්නේශපරුම මහතා]

ගු අජි ජ ොන්නප්ගපුෙ ෙහතා

(மாண்புமிகு அெித் மான்னப்தபரும)

තමයි  කවිල් යුේධ්ය්  රශට් ඇති වන්ශන්. අප ශත්රුම් ගත යුත්ශත්
එයයි. ද ක තුනක යුේධ්ය්  නිමා කළ ්රිවිධ් හමුදාවට,
ශපොලී කයට දක් විය හකකි සකංෑ උපහාරය යළිත් යුේධ්ය්  ඇති වීම
වකළක් වීමයි.
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, අප රට බුදු දහම අනුව රාජය
කරන, බුදු දහමට ්රමු ස්ාානය පිරිනමා කටයුතු කරන රට් .
ශංෞේධ් ද්ෂ නශේ ්රධ්ාන මඟ ශපන්වීම ශමොක් ද? ඒ,
ශහේතුලලවාදයයි. එශහම නම් යුේධ්ය කියන්ශන් ලලය පමණයි. අප
ශහේතුව විනා කළ යුතුයි, ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි. ඒ
සාහා යුේධ්ශේදී ශහළූ ශලයට වඩා වකඩිශයන් දහඩිය ශහළිය යුතු
වනවා. ශම් රශට්  කටි කී්ෂතිමත් ශසන්පතිය ප වූ වීර ශඩන් කල්
ශකොදංෑකක්ව මහතා වශරක ්රකා කළා, "යුේධ්ය නිමා කළ
හකකියි, එය සදාකාලිකව අවසන් කිරීමට නම් ශේ පාලනය වි කන්
ඉතිරිය කළ යුතුයි" කියා. නමුත් අප ශම් රශට් දකින්ශන්
ශමොක් ද? ශේ පාලනය වි කන් නකවතත් යුේධ්ය අවුළන්න
ංකලීම පයි අප දකින්ශන්. ශමොකද, යුේධ්ශයන් හම්ං කර ගත්
මිනිස්සු, යුේධ්ශයන් ංලය ගත් මිනිස්සු, යුේධ්ය වි පණාශගන කන
මිනිස්සු ංලන්ශන් අවසන් කළ යුේධ්ය නකවත අවුළා ශේ පාලන
ංලය ගන්නයි. අප දකකපු ජරාම කටයුත්ත ඒකයි. මා විශ ය
ේ ශයන්
කල්පනා කරන්ශන්; අදහස් කරන්ශන් රණ විරුවන්ට ලංා දිය
හකකි ශගෞරවය සහ පිළිගකීනම එතුමාශ විග්රහය තුළ රැීම
තිශංනවා කියායි. අපට ශම් අවස්ාාශදදී පටු වන්න ංකහක.
යුේධ්ය්  අවසන් කරලා රට තුළ සාමය ශගන යන ශම් ශවලාශද
අවස්ාාවාදින් ශවන්න ංකහක. අපි පටු කල්පනාවලින් ංකහකර
ශවන්න ඕනෑ.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
කාාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්ත්රීතුමනි.

ගු අජි ජ ොන්නප්ගපුෙ ෙහතා

(மாண்புமிகு அெித் மான்னப்தபரும)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
ශම් කාරණය කියා මම කාාව අවසන් කරන්නම්, ගරු
නිශයෝජය කාානායකතුමනි. අප පුළුල් දක් මකින් යුතුව ක්රියා කළ
යුතුයි. යුේධ්ශේදී හරි ශදය ශමන්ම වකරදි ශදයද  කදු විය හකකියි. හරි
ශදය කළ අය අගය කරන අතර, වකරැදි ශදය කළ අය පිළිංාවද
ක්රියා කළ යුතුයි. විනයගරුක විරුවන්ට  කදු වන අවමානය්  ශවයි
නම්, වකරදි කළ අය පිළිංාව ක්රියා කිරීම එම අවමානය මඟ හරවා
ගකීනම සාහා කළ යුත්ත් . එවකනි දියුණු මාන කක මට්ටමකට
අශේ සමාජය ශගන ඒම අපශ කා්ෂය භාරය වනවා.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ශංොශහොම ස්තුතියි. දකන් කාාව අවසන් කරන්න.

ගු අජි ජ ොන්නප්ගපුෙ ෙහතා

(மாண்புமிகு அெித் மான்னப்தபரும)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
තවත් විනාඩියයි ගන්ශන්, ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ඔංතුමාට දකන් වකඩිපුර විනාඩි තුන්  දී තිශංනවා. කරුණාකර
කාාව අවසන් කරන්න.

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
අපශ ්රිවිධ් හමුදාවට, ශපොලී කයට,  කවිල් ්ර් යක ංල
කායට, ස්ශදච්ඡාශවන් යුේධ්යට දායකවූවන්ශ දරු පවුල්වලට
සලසනු ලංන සහනය්  ශවනුශවන් ඕනෑම අවස්ාාවක ක්රියා
කිරීමට, උපකාර කිරීමට අප ංකීම  කටින ංව ශම් උත්තරීතර
සභාවට කියනවා.

චීනය නි්ෂමාණය කළ මා ඕ ශසේතුංතුමා කියූ ්රකා ය් 
ඉදිරිපත් කරමින් මශ කාාව අවසන් කරන්නම්, ගරු නිශයෝජය
කාානායකතුමනි.
''අපි හරි ශේ වකඩි දියුණු කළ යුතුයි. වකරදි ශදයට විරුේධ් විය
යුතුයි.'' ශම් ්රකා ශේ අරුත අප අවශංෝධ් කර ගනිමු. රණ
විරුවන් ඉටු කළ මහා ශමශහවර ව්ෂගවාදශයන්, ්ගම්වාදශයන්
හෑල්ලුවට ල්  කිරීමට, ්පස්සට ගකීනමට අප ඉඩ ශනොශදමු
කියමින් මම නිහඬ වනවා. ශංොශහොම ස්තුතියි.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු මංගල සමරවීර අමාතයතුමා. ගරු දිශන්ය් ගුණව්ෂධ්න මන්ත්රීතුමා
අද දින, ස්ාාවර නිශයෝග 0 (0 යටශත් ඇසූ ්ර ්න යට පිළිතුර,

ගපලල්ගහගවල TNL සම්ගප්රේ ණාගාරගේ ක යුුර
අ ජහිටුවීෙ මුදල් හා ෙනොධය අොතයුරොගේ
ප්රකාශ්ය

TNL ததாகலக்காட்சியின் தபால்கஹவகல
ஒளிபரப்பு நிகலயத்தின் ஒளிபரப்பு நடவடிக்கககள்
இகடநிறுத்தம்: நிதி மற்றும் தவகுசன ஊடக
அகமச்சாினது கூற்று
SHUTTING DOWN OF TNL TRANSMISSION CENTRE AT
POLGAHAWELA: STATEMENT BY MINISTER OF FINANCE
AND MASS MEDIA

ගු ෙංගල සෙරවීර
අොතයුරො)

ෙහතා

(මුදල්

හා

ෙනොධය

(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர - நிதி மற்றும் தவகுசன ஊடக
அகமச்சர்)

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and
Mass Media)
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, TNL රූපවාහිීන ශසේවශේ
විකා න කටයුතුවලට  කදුවී ඇති ංාධ්ාවන් පිළිංාව ස්ාාවර
නිශයෝග 0 (0 යටශත් ගරු දිශන්ය් ගුණව්ෂධ්න මකතිතුමා අද දින
පා්ෂලිශම්න්තුශද අවධ්ානය ශයොමු කර තිශංනවා. ඒ අවස්ාාශද
මම ශම් සභාශද  කටිශේ නකහක. ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි,
ශමය ජාතික ව ශයන් ඉතා වකදගත් කාරණාව්  නිසා, ශම්
සම්ංන්ධ්ශයන් ශපොඩි ්රකා ය්  කිරීමට අවස්ාාව ලංා දීම ගකන
මම ඔංතුමාට ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වනවා.

2018 ජූනි මාසශේ 0( ශවනි දින ශපරවරුශද TNL රූපවාහිීන
්යතනශේ ශපොල්ගහශවල විකා න මධ්යස්ාානය වටලා, එය
මුද්රා තංා, එහි තිබූ විකා න යන්්රද අත් අඩංගුවට ගනු ලකබීය.
විදුලි සංශේ නියාමන ශකොමියන් සභාව -TRC එක- පවසා
 කටින්ශන්, ශමම විකා නාගාරය ශවනුශවන් ශ්රී ලංකා විදුලි
සංශේ නියාමන ශකොමියන් සභාශවන් ලංා ගත යුතු වා්ෂෂික
විකා න ංලප්රය ශමශත්  ලංා ශගන ශනොතිබීම ශහේතුශවන්
අධිකරණශයන් ලංාගත් අවසරය්  මත ශමම අත් අඩංගුවට
ගකීනම  කදු කළ ංවයි.
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ශපොල්ගහශවල උසාවිශේදී අද දින නක් විභාගය කකාවීය. එහිදී,
005 /0058 ව්ෂයය සාහා ශපොල්ගහශවල විකා නාගාරයට අදාළ
සං යාත TRC ශවතින් ලංා ශනොගකීනම නිසා ශමම තහනම කළ
ංවත්, උපකරණ ශතොගය්  අත් අඩංගුවට ගත් ංවත් ඔවුන් දන්වා
ඇත. නමුත්, TNL රූපවාහිීන ්යතනශේ නිශයෝජිතයන් දී්ෂක
ව ශයන් කරුණු ද් වා ඇත්ශත්, 005) ව්ෂයශේදී එකී සං යාත frequencies - හරහා විකා න කටයුතු  කදු කිරීශම්දී ශවනත්
විකා න ්යතනයක සං යාතවලට ංාධ්ා පකමිශණන ංව TRC
එක තමන් ශවත දන්වා ඇති ංවත්, එකී දකනුම් දීමට අනුව ඒ
සම්ංන්ධ්ශයන් පකමිණිල්ල විභාග කරන ශලසත්, ඒ සාහා තම
්යතනයද කකාවන ශලසත් ලිඛිතව දන්වා තිබුණා.
නමුත්, එවකනි පකමිණිලි විභාගය්  අද වනතුරුත්
ශනොපකවකත්වුණු ංවත්, තමන්ට කි කදු දකනුම් දීමකින් ශතොරව
ශමශසේ කඩා පකන අත් අඩංගුවට ගත් ංවත් අද උසාවිශේදී
වකඩිදුරටත් ශපන්වා දී තිශංනවා. තවද, TRC එක සමඟ කළ ලිපි
ගනුශදනුශද අවසාන ලිපියද TNL රූපවාහිීන ්යතනය වි කන්
යවා ඇති ංවත් දකනුම් දී ඇත.
-ශම් ්යතනය වකහුශද ශම් ්ර න
් ය නිසායි කියා ශම් අය
කිදවාට, ශම් සම්ංන්ධ්ශයන් දිගින් දිගටම අවසාන ලියුමත් TNL
්යතනය යවලායි තිශංන්ශන්. -TNL රූපවාහිීන ්යතනශයන්
ශපොලී කය වි කන් අත් අඩංගුවට ගත් තා් යණික උපකරණවල
වටිනාකම මිලියන 00් , එශහම නකත්නම් ශකෝටි 0කට වකඩි
ංවත්, ඒවා නිදහස් කරන ශලසත් ඉල්ලා තිශංනවා.
නමුත්, එශසේ භාඩුඩ නිදහස් කිරීම්   කදු ශනොවූ අතර, TNL
නිශයෝජිතයා දන්වා ඇත්ශත් එම භාඩුඩ තම ්යතනයට ඉතා
වටිනා ංකවින්, ශතත කාන්දු ශනොවන සුර් ෂිත ස්ාානයක තංා
්ර් යා කරන ශලසයි. ඒ අනුව නක්කාරතුමා භාඩුඩවල
්ර් යාව සලසන ංවට අද උශේ භාරශගන තිශංනවා.
ශම් සම්ංන්ධ්ශයන් අද පවතින ීනතිමය තත්ත්වය ශමයයි.
අශේ රජය නිදහස්, වග කිවයුතු මාධ්ය ශවනුශවන්
සම්ූර්ෂණශයන්ම ඇප කකපවී  කටින ශහයින්, ශම් ඇති වුණු  කේධිය
ගකන රජය හකටියට අපි ඉතාමත්ම කනගාටු වනවා.
අද තමුන්නාන්ශසේලා ංකලුශවොත්, ශම් රශට් තිශංන සෑම
මාධ්යය් ම පාශහේ අශේ රජයට විරුේධ්ව අදහස් ්රකා කිරීමට
වකඩි කාලය්  විප් යයට ලංා දුන්නත්, ඒ ්යතනත් එ් ක අපි
ඉතාමත්ම ශහොා ගනුශදනුව්  තිශංනවා. '' කරස'' ්යතනය
රජයට, අගමකතිතුමාට ඉතාමත් ංරපතළ ශලස ශපෞේගලික පහර
ගකහුවත්, අපි කි කම විධියකට  කරස ්යතනයට ංාධ්ා කර නකහක.
 කරස ්යතනශේ සභාපතිතුමා -කිලී මහරාජා මහත්මයාමශ ශහොා මි්රශය්  විධියට අදත් මම සලකනවා. මම එදා කිදවා
වාශ ම පසු ගිය කාලශේ මටත් ඉතාම දකඩි ශලස ්රහාර එල්ල
කළා.

ගු අනුර ිනසානායක ෙහතා

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ශකොටළුවා කියලා.

ගු ෙංගල සෙරවීර ෙහතා

(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ඔද, ශකොටළුවා කියලා. පසුව, මම එ් සත් ජාතික ප් යශේ
උප සභාපතිවරයා කියලා දකනශගන ඊශේ ශපශ්ෂදා මට මල්
ශපො පර පත් එවලා තිබුණා. ශම්වා අපි දකනගන්න ඕනෑ. අපි
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ශමතකන රඩුක් ශවන්න ඕනෑ. නමුත් අනිත් තකන්වලදී අපි ්ශ්රය
කරන්න ඕනෑ. ඒකයි ්රජාතන්්රවාදය කියන්ශන්. දිලිත් ජයවීර
මහත්මයාශ "ශදරණ" මාධ්ය ජාලය ගන්න, නකත්නම් ශ්ෂශනෝ
 කල්වා මහත්මයාශ "හිරු" ්යතනය ගන්න. ''හිරු'', ''ශදරණ''
වකනි නාළිකා හකම එක් ම අපට වඩා ඔංතුමන්ලාට කාලය
ශදනවා. නමුත්, ඒ ශදශගොල්ලන්ම මශ මි්රශයෝ. ඒ විතර් 
ශනොශවයි, ඇත්ත ව ශයන්ම ශම්  කේධිය ශවන්න සති කිහිපයකට
ඉස්ශසල්ලා මම, ඉෂිනි විරම කංහ මහත්මිය මශ ජනමාධ්ය
අමාතයාං ශේ මාධ්ය ශපෞේගලික ශල්කම් හකටියට පත් කර ගන්න
එකඟ කරශගන තිබුණා. එතුමිය ජුලි මාසශේ 5වකනිදා ඒ කා්ෂය
භාරගන්නවා. එශහමයි අපි කටයුතු කරන්ශන්. අපට ශවනස්
විධිශේ අදහස් තිශංන්නට පුළුවන්. අපි ඒවාට ගරු කරන්න ඕනෑ.
ඇත්ශතන්ම කියනවා නම්, මම අද සන්ශතෝය ශවනවා. ශමොකද,
පසු ගිය යුගශේ ජනමාධ්යයට ්රංල ්රහාර එල්ල කරනශකොට
නිහඬව හිටපු අශේ මි්රවරු දකන් මාධ්ය නිදහස ගකන වි ාල
උනන්දුව්  ශපන්වනවා. තරහා ශවන්න එපා, ශමොක් ද වුශඩු
කියලා මම මත්  කරන්න ඕනෑ. අපට තවම මතකයි, "හිරු"
්යතනය වකරදි ්රවෘත්තිය්  පළ කළාය කියලා TRC එක
ගිහිල්ලා හිරු ්යතනය සම්ූර්ෂණශයන්ම වහලා දකම්ම ංව.
ඇත්තටම මම කියනවා, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජප් ය තමයි
TRC එක පවරා ගත්ශත්. ශමොකද, 599 දී TRC පනත හකදුශද මම.
ඇත්ශතන්ම TRC එක තිශංන්නට ඕනෑ විදුලි සංශේ
අමාතයාං ය යටශත්යි. ඒ පනශත් තිශංනවා, "TRC එශ් 
සභාපතිවරයා විය යුත්ශත් විදුලි සංශේ
අමාතයාං ශේ
ශල්කම්වරයා." කියලා. නමුත්, මහින්ද රාජප් ය ජනාධිපතිතුමා
ඒශ්  තිශංන සල්ලි දකකලා, ඒකට තිශංන ංලය දකකලා, TRC
එක ශේ පාලන ්යුධ්ය්  ංවට පත් කරගන්න තිශංන
වුවමනාවට 0050, 0050 ශවනශකොට ගකසට් ශනොකර ඒක
ජනාධිපතිවරයා යටතට පවරා ගත්තා. ඒ විධියට පවරා ගත්ත එක
තමයි අදත් ඒ විධියටම එන්ශන්.

ගු අනුර ිනසානායක ෙහතා

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
පවරා ගත්ත එක තියාගන්ශන් නකතුව ්පහු ශදන්න
තිබුණාශන්.

ගු ෙංගල සෙරවීර ෙහතා

(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ඔද, ඇත්ත ව ශයන්ම ශදන්න තිබුණා.

ගු ීන.බී. ර ජනායක ෙහතා

(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)
සාධ්ාරණය ඉය්ට කරන්න ්වා නම්, සාධ්ාරණත්වය
ශවනුශවන් කාා කරනවා නම් ඒක ශදන්න තිබුණා.

ගු ෙංගල සෙරවීර ෙහතා

(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ශපොඩ්ඩ්  ඉන්න, මම ශම් කාාව ඉවර කරලා ඉන්නම්. මම
කියාශගන ්ශද ශම්කයි. එදා TRC එක අරශගන, ඒක
ශේ පාලන ්යුධ්ය්  හකටියට පාවිච්චි කරලා එතුමා ශමොක් ද
කශළේ? යූඑන්ීඨ එශ්  දුමින්ද  කල්වා මන්ත්රීවරයා යූඑන්ීඨ එශකන්
කඩලා ශ්රී ලංකා නිදහස් ප් යයට ගකීනම සාහා මහා ්යුධ්ය් 
ංවට පත්කර ගත්තා. ශ්ෂශනෝ  කල්වා මන්ත්රීවරයා ඔංතුමන්ලාශ
පකත්තට ්වා විතරයි නකවතත් licence ටික දුන්නා. හකංකයි,
ඔ් ශකෝම ටික දුන්ශන්ත් නකහක. සී.බී. රත්නායක මන්ත්රීතුමනි,
ඒවාශේ සමහර frequencies,-
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පා්ෂලිශම්න්තුව

ගු ීන.බී. ර ජනායක ෙහතා

(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)
ශ්ෂශනෝ  කල්වා ශනශමයි, දුමින්ද  කල්වා.

ගු ෙංගල සෙරවීර ෙහතා

(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
සී.බී. රත්නායක මන්ත්රීතුමනි, දිවා ්හාරය සාහා 50.30ට
විවාදය නවත්වන නිසයි මම ඉ් මනට කියන්ශන්.

ගු ීන.බී. ර ජනායක ෙහතා

(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)
දුමින්ද  කල්වා.

ගු ෙංගල සෙරවීර ෙහතා

(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
සමාශවන්න, ශ්ෂශනෝ  කල්වා ශනශමයි, දුමින්ද  කල්වා. දුමින්ද
 කල්වා ඔය පකත්තට ගත්තා, අනිත් පකත්ශතන් දුමින්ද  කල්වා,-

ගු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා

(மாண்புமிகு முெிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)
උතුරු ශකොළඹ සංවිධ්ායකවරයා ව ශයන් පත් කළා.

ගු ෙංගල සෙරවීර ෙහතා

(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
අනිත් පකත්ශතන් උතුරු ශකොළඹ සංවිධ්ායකවරයා ංවට පත්
කළා. [ංාධ්ා කිරීම් ] ඒ වාශ ම '' කරස'' ්යතනයට ගිනි තිදංා,
ශංෝම්ං ්රහාර එල්ල කළා. මට තවම මතකයි, ඒ කාලශේත්,[ංාධ්ා කිරීම් ]
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කලින් මශ ්ර න
් ය ඉදිරිපත් කරන අවස්ාාශද මම කිදවා,
මහජන ංකං පශවන් වි ාල ණය්  අරශගන ශම්වා ්නයනය කර
තිශංන ංව. ඒ අව ය නකති ශේවල් නිදහස් කරන්න Commission
එකට පුළුවන්. ඒක උසාවියට අයිති ශදය්  ශනොශවයි. අපි ශම්ක
කාරණශයන් කාරණය විසාා ගනිමු. They can intervene and
release them. They do not have to wait till the next date of
court. The second issue is, ශපොල්ගහශවලට විතරයි ශන්, ශම්
්ර න
් ය තිශංන්ශන්. ශපොල්ගහශවල සම්ශ්රේයණාගාරශේ
කටයුතුවලදී පවා පනත යටශත් අනුගමනය කළ යුතු පිළිශවළ් ,
"notice to be issued" ්දී පිළිශවළ්  තිශංනවාය කියලා
ඔංතුමාම කියනවා. ඒවා අනුගමනය කරන්ශන් නකතිව
හිතුව් කාර විධියට තමයි CID එක යවලා ශම්ක කශළේ. ඒ නිසා
දකන් ්ඩුක්වට පුළුවන් Commission එකට කියන්න
"කරුණාකරලා තහනම අයින් කරලා නක්ව්  දමලා ඒක
කරගන්න" කියලා. ගාස්තු ශගදවාද, නකේද, නියමිත ්රමාණයට
වඩා වකඩිශයන් ගාස්තු ඉල්ලුවාද ්දී ්ර න
් උසාවියත් එ් ක
ශදරා ගන්න. Commission එකට Order එක revoke කරන්න
පුළුවන්. ඒකට ශන්, ්ඩුක්ව මකදිහත් ශවන්න ඕනෑ.
ඔංතුමා නකති ශවලාශද මම ඇහුව අන්තිම ්ර න
් ය, ගරු
කාානායතුමාට භාර කළ ්ර න
් ය ශම්කයි. ගිය ්ඩුක්ව කාලශේ
්ඩුක්රම වයවස්ාාව අනුව ජනාධිපතිවරයාට ඕනෑම වියය් 
තමන්ශ යටතට ගන්න පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමනි, දහනව වකනි
්ඩුක්රම වයවස්ාා සංශ ෝධ්නය යටශත් පරිසරය, ්ර් යක
සහ මහවකලි කියන වියයයන් විතරයි ජනාධිපතිතුමා යටතට
ගන්න පුළුවන්. ඒ අගමකතිතුමා වි කන් නි්ෂශේ කරන්ශන්
නකත්නම්.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please!
දිවා ්හාරය සාහා නවත්වන්ශන් නකතිව විනාඩි 04් 
ඉදිරියට සභාශද කටයුතු පවත්වාශගන යන්න සභාව එකඟද?
ගු ලෂක නෙන් ිරරිඇල්ල ෙහතා

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
Order, please! ගරු දිශන්ය් ගුණව්ෂධ්න මන්ත්රීතුමා. හකංකයි,
අපි දිවා විශදකය සාහා 50.30ට විවාදය අවසන් කරන්න ඕනෑ.

ගු ිනගන් න ගුණවර්ධන ෙහතා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ඇමතිතුමා කිදවා,-

ගු ෙංගල සෙරවීර ෙහතා

(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ඕක පස්ශසේ පකහකදිලි කරමු. ශමොකද, 50.30ට විවාදය ඉවරයි.

ගු ිනගන් න ගුණවර්ධන ෙහතා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

We will give you another ten minutes. There is no
hurry because this is important and we will not be
meeting for another two weeks’ time. I have just two
questions. ගරු ඇමතිතුමා කිදවා, "ශම් ්යතනයට අලුතින්
ශගනාපු තා් යණික, යාන්්රික උපකරණ කි කම ශහේතුව්  නකතුව
අත් අඩංගුවට අරශගන තිශංනවා." කියලා.

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
එකඟයි.

ගු ිනගන් න ගුණවර්ධන ෙහතා

(மாண்புமிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

I am trying to help although the TNL does not give us
publicity. That is a different matter. We stand for media
freedom.
ඒ අනුව දහනව වකනි ්ඩුක්රම වයවස්ාා සංශ ෝධ්නශයන්
පසුව ශමය අයිති විය යුත්ශත් ශකොතකනටද? Ministry of
Telecommunication and Digital Infrastructure එශ්  ශල්කම්ට
ද? That is the issue now. Otherwise, Hon. Minister, this will
become another legal issue where the appointments might
fall vacant in so many other corporations also. Please give
your attention to this.

ගු ෙංගල සෙරවීර ෙහතා

(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

Hon. Dinesh Gunawardena, I am not a lawyer nor a
Constitutional expert but, I think what you said has some
basis and we will certainly discuss how we can resolve
this. As far as I can see, I feel that this is a case of
bureaucratic bungling.
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ඇත්ත ව ශයන්ම ශේ පාලන තීන්දුවකට වඩා මට නම්
ශපශනන්ශන් ශමතකන පරිපාලනමය අවුල්  තිශංන ංවයි. නමුත්
ශම් තත්ත්වය ගකන කාා කරන්න ව්ෂතමාන TRC ්යතනශේ
සභාපති, ජනාධිපති ශල්කම් ඔස්ටින් ්රනාන්දු මකතිතුමා සම්ංන්ධ්
කර ගන්න කිහිප වතාව්  ංකලුවා. නමුත් එතුමා විශේ ගතශවලායි
ඉන්ශන්. ඒ නිසා එතුමා ්පු විගස අපි ශම් සම්ංන්ධ්ශයන් කාා
කරනවා.
අවසාන ව ශයන් ගරු දිශන්ය් ගුණව්ෂධ්න මන්ත්රීතුමා ඇතුළු
ඔංතුමන්ලා  කයලුශදනාටම මට කියන්න තිශංන්ශන් ශම්  කේධිය
ගකන මම ඉතාමත්ම ්රංල ශලස කම්පනයට පත් වන ංවයි;
කනගාටු වන ංවයි. ඊට වඩා කියන්න මට වචන නකහක. මම
ඉතාමත්ම කනගාටු ශවනවා.
ශම්  කේධිය නිසා තවත් පකත්තකින් මම වි ාල ව ශයන්
සන්ශතෝය ශවනවා. ඒ ශවන ශමොක් වත් නිසා ශනොශවයි, එදා
'' කරස'' ්යතනයට ගිනි ශංෝම්ං ්රහාර එල්ල කරන ශකොට,
'' කයත'' ්යතනයට ගිනි තියන ශකොට, යාපනශේ උදයන්
පුවත්පත් ්යතනයට (0 වතාව්  පහර ශදන ශකොට, ජාතික
රූපවාහිනියට පකනලා පහර ශදන ශකොට,
Lanka-e-news
්යතනයට ගිනි තියන ශකොට, ''ලංකා'' පුවත්පත සීල් තංන
ශකොට, හිරු නාලිකාව තහනම් කරන ශකොට, මාධ්යශදදීන් මරන
ශකොට නිහඬව හිටපු තමුන්නාන්ශසේලා  කයලු ශදනා,
නිහඬතාවශයන්ම සහශයෝගය පළ කළ අශේ මන්ත්රීතුමන්ලා අද
මාධ්ය නිදහස ශවනුශවන් ්රංලව ශපීන  කීඑම ගකන මශ වි ාල
සතුට්  තිශංනවා. ස්තුතියි.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
දිවා ්හාරය සාහා අපරභාග 5.30 ද් වා සභාශද කටයුතු
අත්හිටුවනවා.

රැසනවිෙ ඊ අනුකූලව තාවකාලිකව අ ජ හිටුවන ලිනන් අ.භා
1.30 නැවත පව ජවන ලදී.
அதன்படி அமர்வு இகடநிறுத்தப்பட்டு, பி.ப. 1.30 மணிக்கு
மீண்டும் ஆரம்பமாயிற்று.
Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
දිවා විශදකශයන් පසු ජාතික ්ර් යක අරමුදල් (සංශ ෝධ්න
පනත් ශකටුම්පත ශදවකනි වර කියකවීශම් විවාදය නකවතත්. ගරු
්රසන්න රණතුංග මන්ත්රීතුමා, ඔංතුමාට විනාඩි 50ක කාලය් 
තිශංනවා.

[අ. භා. 5.35]
ගු ප්රසන්න රණුරංග ෙහතා

(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க)

(The Hon. Prasanna Ranatunga)
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ජාතික ්ර් යක අරමුදල්
(සංශ ෝධ්න පනත් ශකටුම්පත සාකච්ඡා කරන අද දිනශේදී අදහස්
්රකා කිරීමට අවස්ාාව්  ලංා දීම ගකන මම ස්තුතිවන්ත ශවනවා.
ශමම කාරණාව සාහා ්ර් යක අමාතයාං ය වි කන් ඉදිරිපත්
කරන ලද පසුම ම් සටහන පිළිංාව මම ඔංතුමාශ අවධ්ානය
ශයොමු කරවනවා. ශම් සටහශන් පකහකදිලිව කියන්ශන්, ජාතික
්ර් යක අරමුදශල් මූලය ්රකා න අනුමත කර ගකීනශම්දී
විගණන ගකටලු මතු ශවලා තිශංන නිසා ශම් තනතුරුවල
සංශ ෝධ්නය්  කරන්නට කටයුතු කරනවා කියන කාරණාවයි. ඒ
පිළිංාව අපට විරුේධ් ශවන්නට ශදය්  නකහක, ගරු නිශයෝජය
කාානායකතුමනි. ඒක පරිපාලන කටයුත්ත් . ඒ නිසා ඒක විය
යුතු ශදය් . ඒ වාශ ම ඒ පසුම ම් වා්ෂතාශද 005 .09.0 දින
අමාතය මඩුඩල සටහන් කියලා ශයෝජනා ශදක්  ඉදිරිපත් කරලා
තිශංනවා.
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පළමුශවනි ශයෝජනාව ශලස සාහන් ශවනවා, "5995 අංක 50
දරන ජාතික ්ර් යක අරමුදල් (සංශ ෝධ්න පනශත් 03ශවනි
වගන්තිය මන්න් සංශ ෝධ්නය කරන ්රධ්ාන ්රාේතිශේ 53ශවනි
වගන්තිය ්රධ්ාන ්රාේතිය ශපර ශලස සංශ ෝධ්නය කිරීමට"
කියලා. ඒශ්  ශදශවනි ශයෝජනාව තමයි," රණවිරු සුං සාධ්න
කටයුතු ශවනුශවන් ශ්රී ලංකා රජය වි කන් ්රම්භ කරනු ලකබූ
ජාතික ්ර් යක අරමුදල ශේය ය ්දායම් පනත අනුව ශගවිය යුතු
්දායම් ංදුවලින් නිදහස් කිරීම." ශමහිදී, පළමුශවනි ශයෝජනාවට
අනුමකතිය දීලා, ශදශවනි ශයෝජනාව කකම නට් එශකන් ්රති් ශයේප
කරලා තිශංනවා.
මම ගරු අජිත් මාන්නේශපරුම මන්ත්රීතුමා සාහන් කළ
කාරණාව්  සමඟ එකඟ ශවනවා. ශම් අරමුදල පිහිටුවන්ශන් ශම්
රට ශවනුශවන් ජීවිත කකප කරමින් කටයුතු කළ රණවිරුවන්ශ
සුභ සාධ්න කටයුතු සහ ඔවුන්ශ අව යතා ලංාදීම සාහායි.
එතුමා කියන ්කාරයට ශම් පනත සංශ ෝධ්නය කිරීශමන්
අරමුදල
් තිමත් ශවන්ශන් නකහක. ඒක පරිපාලනමය
කාරණාව් . හකංකයි අරමුදල ් තිමත් කරන්න නම් ශදශවනි
ශයෝජනාව ව ශයන් තිබුණු කාරණාව වන, ශගවිය යුතු ්දායම්
ංදුවලින් නිදහස් කිරීම කළ යුතු ශවනවා.
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, අද ශම් රශට් මිනිසුන්ට
ජීවත් ශවන්න ංකහක. අද ංක් මිල ඉහළ ගිහින් තිශංනවා. රාජය
ශසේවකයන් අද ඉතාම අමාරුශවන් ජීවත් ශවන්ශන්. ඒ වාශ ම
ශපෞේගලික අං ය ංරපතළ ශලස හානියට පත් ශවලා තිශංනවා.
්ධ්ාර ලංන පවුල්වල අය ඉතාමත්ම අමාරුශවන් ජීවත්
ශවන්ශන්. එම නිසා ඒ අයට අද ශම් අරමුදලට උපකාර කරන්නට
ංකහක. නමුත් ශම් අරමුදලට මුදල් දායකත්වය්  ලංා ශදන
වයාපාරිකයන්ට යම්කි ක ංදු සහනය්  ලංාශදනවා නම්, ශම්
අරමුදල ් තිමත් කරන්නට පුළුවන්කම තිශංනවා. ඒ පිළිංාව
ගරු මුදල් ඇමතිතුමාශ අවධ්ානය ශයොමු කරලා, යම් යම්
ශකොන්ශේ ක යටශත් ශහෝ ශම් අරමුදල ් තිමත් විය යුතුයි කියන
වි ව
් ාසය අප තුළ තිශංනවා. ශමොකද, රණවිරුවන් ්ර් යා කිරීම
සෑම රජයකම වගකීම් .
ගරු අජිත් මාන්නේශපරුම මන්ත්රීතුමාශ කාාශදදී එතුමා
්රකා කශළේ, ශමය ශේ පාලන ව ශයන් රණ විරුවන් මකදිහත්
කරශගන කරන පාප ක්ෂමය්  හකටියටයි. මමත් කියන්ශන් ඒ
කාරණාවමයි. එතුමන්ලාම තමයි රණ විරුවන්ට මඩ ගහලා ශම්
විධියට කටයුතු කශළේ. ඒ හරහා රණ විරුවන්ට තිශංන ්ත්ම
වි ව
් ාසය නකති වනවා. අවුරුදු 30ක යුේධ්ය්  තිබුණු කාල සීමාව
තුළදී රණ විරුවන් කළ කකප කිරීම් ගකන අපි කල්පනා කරන්න
ඕනෑ. ඒ රණ විරුශවෝ තමන්ශ ජීවිත කකප කළා; තමන්ශ අත්
පා කකප කළා. දරුවන්ට තමන්ශ
පියා නකති වුණා.
ම රින්දෑවරුන්ට තමන්ශ ස්වාමියා නකති වුණා. ශම් කකප කිරීම්
කරපු රණ විරුවන්ට අශේ ශගෞරවය, සකලකිල්ල ද් වා ඒ අයට
ශුභ සාධ්න පහසුකම් සකලසුශද නකත්නම්, ඒ අයට වර්රසාද ලංා
දුන්ශන් නකත්නම්, ඒ අය ්ඩුක් ශකශරහි, මිනිසුන් ශකශරහි
කලකිශරනවා. අද ්ංාධිත තත්ත්වයට පත්ශවලා ඉන්න රණ
විරුවන් ශකශරහි විශ ය
ේ අවධ්ානය්  ශයොමු කිරීම අශේ
්ඩුක්ශද වග කීම්  ශවනවා.

ඒ විතර්  ශනොශවයි. 0005 - 000( කාල සීමාශදදී රණ
විරුවන්ට කළ අසාධ්ාරණකම් පිළිංාව ගරු අජිත්
මාන්නේශපරුම මන්ත්රීතුමන්ට මා මත්  කරන්න ඕනෑ.
මිශල්නියම්  කටි  කේධිශේදී, පාවාදීම් හරහා එහි  කටි බුේධි අං ශේ
ශහොා නිලධ්ාරින් අපට අහිමි වුණා. ඒ අයට අව ය ශතොරතුරු ලංා
ගන්න පුළුවන්කම ලකබුණා. අපි ශනොශවයි එදා කිදශද. එදා
ජනාධිපතිනිය හකටියට කටයුතු කශළේ චන්ද්රිකා ංඩුඩාරනායක
මකතිනියයි. එදා එල්ීඑීඑඊ සංවිධ්ානයට නකද පිටින් ්යුධ් ්පු හකටි
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[ගරු ්රසන්න රණතුංග මහතා]

එතුමිය කිදවා. අවසානශේදී ්පු නකවට ්රහාරය්  එල්ල කළාට
පස්ශසේ තමයි ්ඩුක්ව ශපරළන්න කටයුතු කරනවාය කියන
කාරණය එතුමිය කිදශද. ඒ වකවානුශදදී ්රභාකරන් එ් ක
ගිවිසුම් ගහශගන, එදා රණ විරුවන්ට විරුේධ්ව එල්ීඑීඑඊ
සංවිධ්ානයට ්යුධ් ලංා දීලා, ඒ කටයුතු කශළේ 0005 - 000(
කාලය තුළ පකවති ්ඩුක්වයි කියන එක අමතක කරන්න
පුළුවන්කම්  නකහක. ඒ නිසා රණ විරුවන්ශ ්ත්ම වි ව
් ාසය
නකති වුණා. හමුදාවට රණ විරුවන් ංකශාන එක නකවතුණා.
හමුදාවට පුේගලයන් ංකශාන එක නකවතුණා විතර්  ශනොශවයි,
හමුදාවල හිටපු රණ විරුවන් ශසේවය අතහකරලා ශහොශරන් එළියට
්වා. ඔවුන් හමුදාශවන් පකනලා ඇවිල්ලා සකඟවිලා  කටියා. ඒ
කාලශේ පකනලා ගිය රණ විරුවන් අල්ලන්න ශපොලී කය ශයොදවා
කටයුතු කළ ්කාරය ගකන මට මතකයි.
ඊට පස්ශසේ 0004දී මහින්ද රාජප් ය ජනාධිපතිතුමා ංලයට
්වාට පස්ශසේ, ශගෝසාභය රාජප් ය මකතිතුමාත් එ් ක
මකදිහත්ශවලා ශම් තත්ත්වය ශවනස් කරන්න වි ාල වකඩ
පිළිශවළ්  සකස් කළා. මුලින්ම කශළේ, අලුතින් රණ විරුවන්
නකවත හමුදාවට ංාවා ගන්නත්, හමුදාශවන් පකනලා ගිය රණ
විරුවන් නකවත ංාවා ගන්නත් වකඩ පිළිශවළවල් සකස් කරන
එකයි. කවුරු ශමොනවා විශදචනය කළත්, ශම් රශට්
ජනාධිපතිවරයාශ පු්රයා නාවික හමුදාවට ංකඳිලා ශම් රශට්
තරුණයන්ට ්ද්ෂ ය්  දුන්නා. මිනුවන්ශගොඩ නගර සභාශද
මනමිණ කියලා නාගරික මන්ත්රීවරශය්   කටියා. එතුමා මන්ත්රී
ුරරය අතහකරලා හමුදාවට ංකඳුණා. අද එතුමා ජීවතුන් අතර නකහක;
යුේධ්ශයන් මිය ගියා. එවකනි කකප කිරීම් කරන්න ශම් රශට්
තරුණශයෝ ඉදිරිපත් වුණා. මරණය්   කදු වුණාම ජන
සහභාගිත්වය්  ඇති කරලා එයට ශගෞරවය්  ශදන වකඩ
පිළිශවළ්  සකස් කළා. ඒ වාශ ම රණ විරුවන්ශ දරුවන්ට
ශල් නය්  තිබුණා, දරුවන් පාසල්වලට ඇතුළත් කර
ගන්නශකොට එක පන්ති කාමරයකට දරුවන් 4ශදන ප ඇතුළත්
කර ගන්නා රමය්  ඇති කළා. හකංකයි ව්ෂතමාන රජය ංලයට
පත් වුණාට පස්ශසේ, "දකන් යුේධ්ය්  නකහක. ඒ නිසා ඒ චරශල් ය
අව ය නකහක"යි කියලා ඒ චරශල් ය පවා ඉවත් කරලා තිශංනවා.
ඒ විතර්  ශනොශවයි. නිවාස, රැකියා ලංාශදන වකඩ පිළිශවළ් 
තිබුණා. ශුභ සාධ්න කටයුතුවලට ්රමු තාව්  ලංා දුන්නා. මට
මතකයි, ඒ කාලශේ ශම් ඉන්දික අනුරුේධ් මන්ත්රීතුමාශ
දිවුලපිටිය ්සනශේ පවා රණ විරු ගම්මාන ඉදි කරන්න පටන්
ගත්ත ංව. ශම් අරමුදශල් නි්ෂමාතෘ ලලිත් ඇතුලත්මුදලි හිටපු
ඇමතිතුමායි. එතුමා කරපු ශහොා වකඩ අදටත් පවතිනවා. "ඒවා
ශවනත් ඇමතිවරශය් , ශවනත් ්ඩුක්වකින් කරපු ශේවල්"
කියලා අශේ ්ඩුක්ව ඒ කටයුතු නකවකත්වූශේ නකහක. ඒවාට උපරිම
දායකත්වය ලංා දුන්නා. රණ විරුවන් කකමකත්ශතන් ගිහින් සටන්
කරලා, ඒ කකප කිරීම් කළ නිසා තමයි, අවුරුදු 30්  තිස්ශසේ තිබුණු
යුේධ්ය අවසන් කරන්න පුළුවන්කම ලකබුශඩු. හකංකයි අද ශවලා
තිශංන්ශන් ශමොක් ද? අද ඒ රණ විරුවන්ට නි ක ශගෞරවය ලංා
ශදන්න ශම් රජය කටයුතු කරනවාද? විශ්රාම වකටුප ඉල්ලාශගන
ජනාධිපති මන්දිරය ළඟට ගිය ්ංාධිත රණ විරුවන්ට පහර දුන්
හකටි පසුගිය කාලශේදී අපි දක් කා. ඒ පහර දීම හරහා යුේධ්ශයන්
ඇහක්  අහිමි වුණු රණ විරුවාශ ඉතුරු ඇහක ගලවා දකම්මා. අද
රණ විරුවන් හිරශගවල්වල ඉන්නවා. රණ විරුවන්ට සලකන්ශන්
නකහක. රණ විරුවන්ශ ශුභ සාධ්න කටයුතු පිළිංාව ශසොයා
ංලන්ශන් නකහක. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔංතුමා හරහා මා ශම්
්ඩුක්ශවන් ඉල්ලීම්  කරනවා, කරුණාකරලා ්ංාධිත වුණු
රණ විරුවන්ට දරුව ප ඉන්නවා නම්, ඒ පවුල් අසරණශවලා
ඉන්නවා නම්, ඒ දරුවන්ට උගත්කම තිශංනවා නම්, ඔවුන්ට
්රමු තාව දීලා ඒ දරුවන්ට රැකියා ලංා ශදන්න වකඩ පිළිශවළ් 
ක්රියාත්මක කරන්නය කියලා. ඒක රජශේ වග කීම් ; ලංා දිය යුතු
ශදය් .

රණවිරුවන්ට හිංසා කරන්ශන් නකතිව, අපහාස කරන්ශන්
නකතිව ඒ කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ගරු සරත් ශෆොන්ශසේකා
මකතිතුමා එදා හමුදා නිලධ්ාරිය ප හකටියට කටයුතු කරනශකොට
අපි එතුමාට ඒ ශගෞරවය ලංා දුන්නා. ශේ පාලනයට ඇවිත්, ඒ
 පණු ශගොඩට වකටුණාට පස්ශසේ එතුමා අද අපහාස විඳිනවා. ඒක
ශවනම කාරණාව් .

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔංතුමාට
තිශංනවා.

තව

විනාඩියක

කාලය් 

ගු ප්රසන්න රණුරංග ෙහතා

(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க)

(The Hon. Prasanna Ranatunga)
එදා මහින්ද රාජප් ය මකතිතුමා, ශගෝසාභය
රාජප් ය
මකතිතුමාශ සංකල්පය තුළින් ශගන ගිය වකඩ පිළිශවළ තුළ අද
අපි හකශමෝටම නිදහශසේ ජීවත් ශවන්නට පුළුවන්කම ලකබී
තිශංනවා. ඒ සාහා ්රිවිධ් හමුදාපතිවරු සහ රණවිරුශවෝත්
ශලො ප දායකත්වය්  දීලා තිශංනවා.

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, අපි දන්නවා, උතුශ්ෂ
ශවනම රාජයය්  ස්ාාපිත කරන රමන්්රණය ද ක ගණනාව් 
තිස්ශසේ ක්රියාත්මක ශවන ංව. ඒ අයට ඕනෑ වුශඩු ශවනම
රාජයය්  ම හි කරන්න අව ය කටයුතු කරන්නයි. පෘතුගාලය
සහ ඕස්ශේලියාව වි කන් ශගොනු කරන ලද "East Timor" නක්
තීන්දුශද සාහන් කර ඇති පරිදි, ශවනම රට්  ්රකා යට පත්
කරන්න කාරණා හතර්  ඉටු ශවන්න ඕනෑ.
''සුවිශ ේීය
අනනයතාවකින් යුත් ජනතාව්  ශවශසන විට, එම ජනතාවශ
පරමාධිපතයය බීීම ශගොස් ඇත්නම් ඒ පරමාධිපතය ංලය
ක්රියාත්මක කිරීම මධ්යම ්ඩුක්ව වි කන්  කදු කරන විට, එවකනි
ජනතාව්  සමුලකාතනයට ල් ව  කටින විට සහ එම ජනතාවට
දී්ෂක කාලය්  මුළුල්ශල් නිරතුරුව අවමන් සහගත ශලස සලකන
විට'' යනාදී ව ශයන් වන කරුණු හතර්  සම්ූර්ෂණ වන්න ඕනෑ.
අද ඒ කරුණු හතර ඉය්ට කරගන්න උතුශ්ෂ ්රධ්ාන ඇමතිවරයා
කටයුතු කරන හකටි අපි දකිනවා. පසුගිය දවසක කියා තිබුණා දකන්
උතුශ්ෂ  කයයට 99්  ඉන්ශන් ශදමළ ජනතාවයි කියලා. එහි  කටි
 කංහල, මුස්ලිම් ජනතාවට ශමොකද වුශඩු කියලා අද ශසොයා
ංලන්න ඕනෑ. ඒ ජනතාව ජනවා්ෂගික යුේධ්යකට පටලවා
කාතනය කරමින් ඒ ්රශේ වලින් පළවා හරින්න එදා කටයුතු
කළා. ව්ෂතමානශේ ඒ ්රධ්ාන අමාතයවරයා ්ර කේධිශේ කියා
 කටිනවා  කංහල සහ මුස්ලිම් ජනතාටව උතුශ්ෂ ජීවත්වීමට
අයිතිය්  නකති ංව හා එය ශදමළ ජනතාවශ නිජම ම ංව. ශම්
කරුණු කියන්ශන් මම කලින් කී ඒ කාරණා හතර ඔේපු කරන්න
ශනොශවයිද? ඒ වාශ ම, යුේධ්ය්  පවතින කාලය තුළ ශසේම
අශන පත් අවස්ාාවලදීද ශදමළ ජනතාව සමූලකාතනයට ල් ව
ඇතකයි උතුශ්ෂ ්රධ්ාන අමාතය
වි ශන්ය්වරන් පුන පුනා
කියන්ශන්, ''එවන් වූ අනනයතාව්  ඇති ජනතාව් 
සමූලකාතනයට ල් ව  කීඑ නම්'' යන ශකොන්ේ කය සම්ූර්ෂණ
කරගන්න ශනොශවයිද?
එශසේ නම් ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, අද ශම් අරමුදල්
පිහිටුවා විතර්  හරියන්ශන් නකහක. රශට් ජාතික ්ර් යාව
පිළිංාව රජය අවධ්ානය ශයොමු කරන්නට ඕනෑ. අද රශට් ජාතික
්ර් යාව ම ංදුවට වකටිලා තිශංන්ශන්. පසුගිය කාලශේ අපි
දක් කා, උතුරු නකශඟනහිර පළාත්වල එල්ීඑීඑඊ සංවිධ්ානයට
සම්ංන්ධ් පුේගලයන් ශේ පාලන අධිකාරිය සමඟ සම්ංන්ධ්
ශවලා ්රස්තවාදීන් සමරන හකටි. අද සමහර අය උත්සාහ
කරනවා ්රස්තවාදීන් ශේ පාලන  කරකරුවන් ශලසට හඳුන්වා
ශදන්නට. අද රණවිරුවන්ට අපහාස කරමින්, මහ ංකං පවට ගහපු
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අය ශේ පාලන  කරකරුවන් කියලා නිදහස් කරනවා. ඒ වාශ
තත්ත්වය්  අද රශට් පවතිනවා. ශම් තත්ත්වය රශට් ජාතික
්ර් යාවට ංරපතළ ්ර න
් ය් . අද අපි පිටරටවලට යන ශකොට යුශරෝපශේ රටවලට යනශකොට- ්රභාකරන්ශ පින්ූරර ගහශගන
සල්ලි එ් කාසු කරන හකටි ශපශනනවා. ඒ නිසා අශේ තානාපති
කා්ෂයාල හරහා ශමොනවාද  කේධ් ශවන්ශන් කියන එක අපි ශසොයා
ංකලිය යුතුයි. ඔවුන් අද ඒ සල්ලි එකතු කරන්ශන් අශේ රටට
්ධ්ාර කරන්නද? නකහක. අරමුණ ඉටු කරගකීනම සාහා අද ඔවුන් ඒ
කටයුතු කරශගන යනවා. විශ ය
ේ ශයන් ්ඩුක්ව ශම් ගකන
අවධ්ානය ශයොමු කරන්න ඕනෑ. අපි පිටරටවල ඉන්න එල්ීඑීඑ
හිතවාදී ශදමළ කඩුඩායම්වල අව යතා ඉටු කරන්න ශහොා
නකහක. නමුත් අද ශම් ්ඩුක්වට එශහම කරන්න ංකරිකම් 
තිශංන්ශන් ශමොකද? පසුගිය ජනාධිපතිවරණශේදී ඡන්ද
ලංාගකීනම සාහා එල්ීඑීඑඊ හිතවාදී ශදමළ ඩයස්ශපෝරාවට ලංා
දුන් ශපොශරොන්දු ඉටු කරන්න යන නිසා තමයි අද ශම් ජාතික
්ර් යාව ම ා වකශටන තත්ත්වයට පත්ව තිශංන්ශන්. ඒ වාශ ම
අපි දකිනවා, අගමකතිතුමාට එශරහිව වි ව
් ාස භංග ශයෝජනාව
ශගනා ශවලාශද ශදමළ ජාතික සන්ධ්ානය කළ ඉල්ලීම් ඉටු
කරන්න අද ්ඩුක්ව කටයුතු කරන හකටි. කේපම් ලංා ශදමින්
්ඩුක් ංලය රැක ගකීනම සාහා ජාතික ්ර් යාව හෑල්ලුවට
ල් කරන්න ශහොා නකහක, ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි. අද
රශට් ජාතික ්ර් යාවට ්්ෂිකකශේ කඩා වකීඑමත් ංල පා
තිශංනවා.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ඔංතුමා දකන් කාාව අවසන් කරන්න අව යයි.

ගු ප්රසන්න රණුරංග ෙහතා

(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க)

(The Hon. Prasanna Ranatunga)
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශම් කරුණු පිළිංාව
අවධ්ානය ශයොමු කරන්න කියා ඉල්ලා  කටිමින් මා නිහඬ ශවනවා.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

The next speaker is the Hon. S. Shritharan. You have
20 minutes.
[பி.ப. 1.44]

ගු එසන. ශ්රීතරන් ෙහතා
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்)

(The Hon. S. Shritharan)

தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கசள, சதசிய பாதுகாப்பு
நிதியம்
(திருத்தம்)
சட்டமூலத்கத
அங்கீகாிப்பதற்கான
இன்கறய விவாதத்தில் மிக முக்கியமான சில விடயங்ககள
முன்கவக்க
விகளகின்சறன். இலங்ககயிசல பாதுகாப்பு
அகமச்சிற்காக ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதியின் அளவு ததாடர்ந்தும்
அதிகாிக்கப்பட்டுக்தகாண்டிருக்கின்றது.
அதாவது
இந்த
நாட்டிசல யுத்தம் முடிந்து 9 ஆண்டுகள் நிகறவகடந்
துவிட்டதாகச்
தசால்லப்படுகின்றசபாதிலும்
அபிவிருத்தி
சவகலத் திட்டங்களுக்காக ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதியிகனவிட,
பாதுகாப்புக்காகப்
பல
சகாடி
ரூபாய்கள்
அதிகமாக
ஒதுக்கப்படுகின்றது. அந்த ஒதுக்கீடுகள் என்பது ஏன்
இவ்வளவு தூரம் இந்த நாட்டிசல நகடதபறசவண்டும்?
என்பகத முதலில் நாங்கள் சிந்திக்க சவண்டும். குறிப்பாக,
இலங்ககயின் வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங்களில் ஒன்றகர
இலட்சத்திற்கும் சமற்பட்ட இராணுவத்தினர் முகாம்களில்
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கவக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இதகனவிட, கடற்பகடயினர்,
விமானப்பகடயினர்,
தபாலிசார்
என்ற
வககயிலும்
பாதுகாப்புப் பகடயினர் இருக்கின்றார்கள். இவர்களுக்
கப்பால்
இலங்ககயினுகடய
இராணுவப்
பிாிவின்
கட்டுப்பாட்டின்கீழ் வராத CSD என்று தசால்லப்படுகின்ற
Civil Security Department - சிவில் பாதுகாப்புத் திகணக்கள
உத்திசயாகத்தர்களும்
அங்சக
கடகமயில்
ஈடுபடுத்தப்
படுகின்றார்கள்.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please! Will an Hon. Member propose the
Hon. Mujibur Rahuman to the Chair?
ගු ලෂක නෙන් ිරරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I propose that the Hon.Mujibur Rahuman do now take
the Chair.
ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන් සභා සම්ෙත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරුව ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො මූලාසනගයන් ඉව ජ
වුගයන් ගු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
மாண்புமிகு
பிரதிச்
சபாநாயகர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்று அகலசவ, மாண்புமிகு முெிபுர் ரஹுமான்
அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and
THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair.

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கசள, உங்களது உகரகயத்
ததாடருங்கள்.

ගු එසන. ශ්රීතරන් ෙහතා
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்)

(The Hon. S. Shritharan)

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள,
எனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 20 நிமிடங்களில் 5 நிமிடங்ககளச் சக
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வியாசைந்திரன் அவர்களுக்கு
வைங்குகின்சறன்.
ஆகசவ,
எனக்கு15
நிடங்ககள
ஒதுக்கித்தாருங்கள்.
மிக முக்கியமாக, இலங்ககயினுகடய பாதுகாப்புச்
தசலவினங்களுக்காக
ஒதுக்கப்படுகின்ற
நிதி,
இந்த
நாட்டினுகடய மக்கள் ததாககயுடன் ஒப்பிடுகின்றசபாது,
வீக்கமானதாக உள்ளது என்பகத இந்த நாடு உணர்ந்து
தகாள்ள சவண்டும். இலங்ககயிலிருக்கின்ற பகடயினகர 9
மாகாணங்களுக்கும் பிாித்துப் பார்க்கின்றசபாது ஒவ்தவாரு
மாகாணத்திற்கும்
இருக்கசவண்டிய ததாககயிகனவிட
அதிகமான
ததாககயினர்
வடக்கிலும்
கிைக்கிலும்
இருக்கின்றனர். ஏன் இவ்வளவு ததாககயான பகடயினர்
அங்கு குவிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர்? அவர்களுக்காக வருடா
வருடம் தபருமளவு நிதி ஒதுக்கப்படுவதன்மூலம் ஏகனய
அபிவிருத்தி நடவடிக்கககள் முடக்கப்படுகின்றன.
வடக்கிலும் கிைக்கிலும் இராணுவத்தினர் தசய்த இனப்
படுதகாகலகள் உலகம் அறிந்தது. இன்று உலகத்திசல அந்த
இனப் படுதகாகலக்கான விசாரகணகள் சமற்தகாள்ளப்
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පා්ෂලිශම්න්තුව

[ගරු එස්. ශ්රීතරන් මහතා]

பட்டுக் தகாண்டிருக்கின்றன. பல இராணுவத் தளபதிகள் இந்த
இனப் படுதகாகலயிசல சநரடியாக ஈடுபட்டார்கள். இன்று
பாராளுமன்றத்கதப்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற
சரத்
தபான்சசகா

[මූලාසනගේ අණ පරිින ඉව ජ කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

உட்பட சம்பந்தப்பட்ட எல்லாருசம ஈடுபட்டார்கள் என்பது
நிதர்சனமான உண்கம. இவ்வாறான ஒரு சூைலில்தான் இந்த
நாட்டிசல நடந்த தபருமளவான இனப் படுதகாகலகளுக்குப்
பின்னாலிருந்த இராணுவத்தினர் இன்று யாழ்ப்பாணத்திசல
மரம் நடுவதற்கும் பாகதககள அகமப்பதற்கும் மக்களுக்கு
வீடு கட்டிக் தகாடுப்பதற்கும் முன்னிற்கின்றார்கள் என்ற ஒரு
மாகயத் சதாற்றத்திற்குள்சள அவர்கள் தகாண்டு வரப்படு
கின்றார்கள்.
இன்று
கிளிதநாச்சி
மாவட்டத்திசலயிருக்கின்ற
முல்கலத்தீவு,
கிளிதநாச்சிக்கான
இரகணமடுக்
குளத்தினுகடய பின் பகுதியிசல ஒரு பாாிய இராணுவக்
குடியிருப்தபான்று உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதற் குள்சள
ஏகனயவர்கள் யாருசம தசல்ல முடியாது. பாாியளவான காடு
அைிக்கப்பட்டு, இரும்புக் கூடுகள் என்று முதலிசல நாங்கள்
அகைத்த அந்தப் தபாருத்து வீடுகள் சபான்ற வீடுகள்
அகமக்கப்பட்டு,
அந்தக்
குடியிருப்புக்கள்
உருவாக்கப்
பட்டிருக்கின்றன.
ஏன்
இந்த
நாட்டிசல
இவ்வாறான
தசயற்பாடுகள்
நகடதபற்றுக்
தகாண்டிருக்
கின்றன?
இதகனவிட, பல்சவறுபட்ட இடங்களிசல பகடயினருகடய
உதவிசயாடு, சிங்கள மக்கள் அடாத்தாகக் குடிசயறுதல்,
ததாைிலில் ஈடுபடுதல் சபான்ற தசயல்கள் இடம்தபற்றுக்
தகாண்டிருக்கின்றன. இந்தச் சகபயிசல குறித்த நிதி அந்த
விடயத்திற்காகவா ஒதுக்கப்படுகின்றது?

இன்று வடமராட்சி கிைக்கிசல குறிப்பாக மருதங்சகணி,
உடுத்துகற,
தாகளயடி,
கட்கடக்காடு,
புல்லாதவளி,
தவற்றிகலக்சகணி வகரயும் வாழ்கின்ற மக்கள் தகாதித்துக்
தகாண்டிருக்கின்றார்கள்.
ஏதனனில்
அங்கிருக்கின்ற
சிலருக்குச் சில பணத்தாகசககளக் காட்டிவிட்டு, அவர்
களுகடய பகுதிகளிசல அட்கட பிடிக்கின்ற ததாைில்களிசல
ததன் பகுதிகயச் சசர்ந்த சிங்கள சமூகத்கதச் சசர்ந்தவர்களும்
முஸ்லிம் சமூகத்கதச் சசர்ந்தவர்களும்
ஈடுபடுகின்றார்கள்.
இதனால், வைகமயாகசவ தங்களுகடய பாரம்பாியமான
மீன்பிடித் ததாைிலிசல ஈடுபடுகின்ற மக்கள் பாாியளவிலான
தபாருளாதாரச் சாிவுககளச் சந்தித்திருக்கின்றார்கள். இது
ததாடர்பாக தகௌரவ பிரதமர் அவர்கசளாடும் மீன்பிடித் துகற
அகமச்சர் அவர்கசளாடும் எங்களுகடய கட்சி சபசியிருந்தது.
ஆனால், அது குறித்த எந்த நடவடிக்கக இந்த நாட்டிசல
சமற்தகாள்ளப்படவில்கல.
சநற்கறய தசய்திககள எல்லாம் பார்க்கிறதபாழுது,
சனாதிபதி கமத்திாிபால சிறிசசன அவர்கள்கூட, தன்கன
ஏற்றி கவத்த ஏணிகயக் காலால் உகதக்கின்ற சவகலயில்
இறங்கியிருக்கிறார் என்பது தவளிப்பகடயாகத் ததாிகின்றது.
கமத்திாிபால சிறிசசனவும் எங்களுக்கு எதிாி; மஹிந்த
ராெபக்ஷவும் எங்களுக்கு எதிாி. ஆனால், ஓர் எதிாி மாற்றம் ஓர் ஆட்சி மாற்றத்திற்காக வாக்களியுங்கள் என்று நாங்கள்
எங்களுகடய மக்களிடம் சகட்டு, கமத்திாிபால சிறிசசன
அவர்கள்
இந்த
நாட்டின்
ெனாதிபதியாகக் தகாண்டு
வரப்பட்டார். அவ்வாறு எங்களால் தகாண்டு வரப்பட்ட
கமத்திாிபால சிறிசசன அவர்கள் சநற்று தமிழ் சதசியக்
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கூட்டகமப்பின் முகத்திசல தன்னுகடய காலால் எட்டி
உகதத்திருக்கிறார்.
அதாவது
எதிர்க்கட்சியினராக
இருந்தாலும் வடக்கு, கிைக்கு அபிவிருத்தியிசல ஈடுபட
சவண்டிய, அந்தப் பிரசதசத்கதப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்து
கின்ற
15
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்களும்
இன்று
உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற வடக்கு, கிைக்குச் தசயலணியி
லிருந்து ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள்; கருத்தில் எடுத்துக்
தகாள்ளப்படாமல் விடப்பட்டிருக் கின்றார்கள். ஆகசவ,
நாட்டின் சனாதிபதி அவர்களுகடய இன்கறய நிகல என்ன?
பாதுகாப்பு அகமச்சு சம்பந்தப்பட்ட விடயத்தில் இது மிக
முக்கியமான
சகள்வி.
இசதசபாலப்
பல்சவறுபட்ட
சம்பவங்கள் இந்த நாட்டிசல இடம்தபறுகின்றன. அதியுத்தம
சனாதிபதியிலிருந்து அரசியல் தகலவர்கள் வகர, இந்த
நாட்டிசல புகரசயாடிப் சபாயிருக்கின்ற தமிைர்களுக்கான
இனப் பிரச்சிகனகய - அந்த மக்கள் 70 ஆண்டுகளுக்கு
சமலாக
பாதிப்புக்
குள்ளாவதற்குக்
காரணமான
பிரச்சிகனகய - தீர்ப்பதற்கு இன்னும் சாியானததாரு வைிகய
கண்டுபிடிக்கப்படவில்கல. ஆனால், வரவு தசலவுத்திட்டத்தில்
யுத்தத்துக்காக வருடா
வருடம் தபருந்ததாககக் காசு
ஒதுக்கப்படுகிறது.
இன்று
தமிைர்களுகடய
வளங்கள்
சுரண்டி
எடுக்கப்படுகிறன. ததன்பகுதிகய கமயமாக இருக்கின்
றவர்ககள கவத்து வடமராட்சிக் கிைக்கிசல இருக்கின்ற
மீன்வளம்
சுரண்டி
எடுக்கப்படுகிறது.
அசதசபால,
முல்கலத்தீவு மாவட்டத்தில் 26 கிசலாமீற்றர் நீள மான
கடற்ககரப் பிரசதசங்களில் ததன்பகுதிகயச் சசாோ்ந்தவர்ககள
கவத்து, ககரவகலப்பாடுகள் என்ற அடிப்பகடயிசல அந்த
மக்களின் தசாத்துக்கள் சூகரயாடப்படுகின்றன. தமிழ் மக்கள்
யுத்தத்கதச் சந்தித்து, ததாைில் இல்லாமல் - சவகலவாய்ப்பு
இல்லாமல்,
கடல்
தபாருளாதாரத்கதயும்
விவசாயப்
தபாருளாதாரத்கதயும் நம்பியிருக்கின்ற சூைலில், இராணுவம்
மற்றும் பகடயின் உதவிசயாடு அவர்களுகடய மீன் வளம் கடல் வளம் அபகாித்துச் தசல்லப்படுகின்றன.
அசதசநரம்
இராணுவத்துக்குக்
கீச ை
இல்லாமல்,
சனாதிபதி தனக்குக் கீசை கவத்திருக்கின்ற சிவில் பாதுகாப்புப்
பிாிவினர், வடக்கிலும் கிைக்கிலும் தமிழ் மக்களுகடய 20க்கும்
சமற்பட்ட விவசாயப் பண்கணககள நடத்துகிறார்கள்;
அங்கிருந்து தபறப்படுகின்ற விகளச்சல்ககள தவளிச்சந்
கதக்குக் தகாண்டு வந்து விற்கிறார்கள். அதாவது குகறந்த
தசலசவாடு உற்பத்தி தசய்கின்ற உற்பத்திப் தபாருட்கள்
சந்கதகளில் ஆகக்குகறந்த விகலகளிசல விற்கின்றார்கள்.
இதனால் அங்சக வாழுகின்ற தமிைர்கள் விவசாயம் தசய்ய
முடியாது.
அத்துடன்
அங்கு
இராணுவம்
மற்றும்
கடற்பகடயின் உதவிசயாடு ததன்பகுதிகயச் சசாோ்ந்தவர்கள்
கடற்தறாைிசல
ஈடுபடுகிறார்கள்.
இராணுவம்
சலூன்
நடத்துகின்றது.
ஆகசவ,
அவர்கள்தான்
தகலமயிர்
தவட்டுகின்ற ததாைிலிலும் ஈடுபடுகின்றார்கள். அங்குள்ள
தபாறியியல் சவகலககளயும் இராணுவம்தான் சமற்தகாள்
தகாள்கின்றது.
அகதவிட அவர்கள் அங்கு ஒவ்தவாரு பிரசதச சகபக்கும்
தசன்று,
“ நாங்கள்
அந்த
சராட்கட
அகமக்கப்
சபாகின்சறாம்; இந்த சராட்கட அகமக்கப் சபாகின்சறாம்;
எங்களுக்கு ‘மகதநகும’ ஊடாகக் காசு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது;
சபாக்குவரத்து அகமச்சினூடாக காசு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது”
என்று எல்லாம் தசால்கின்றார்கள்; குறித்த ததாைில்களில்
ஈடுபடுகிறார்கள். உதாரணமாக, கிளிதநாச்சியிசல இருக்கின்ற
சர்வசதச விகளயாட்டுத்தளத்தில் - மஹிந்த ராெபக்ஷ
காலத்திசல விகளயாட்டு கமதானம் என்ற தபயசராடு
உருவாக்கப்பட்ட தராட்ாிசகா கமதானம் - இராணுவத்
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தினாின் கககளில் ஒப்பகடக்கப்பட்டு, அங்கு சவகலத்
திட்டங்கள் நகடதபறுகின்றன. அந்த சவகலககளச் தசய்ய
இலங்ககயில் சவறு ஓர் ஒப்பந்தக்காரர் இல்கலயா? வடக்கு,
கிைக்கில்
இருக்கின்ற
ஒப்பந்தக்காரர்கள்
அகதச்
தசய்யமாட்டார்களா? இராணுவத்துக்குச் சம்பளம், pension
முதலிய சகல தகாடுப்பனவுகளும் வைங்கப்படுகிறன. ஆனால்,
இந்த இராணுவத்தினகர கவத்து, கடலில் மீன்பிடித் ததாைில்
நடத்தப்படுகின்றது; சதாட்டத் ததாைில் தசய்யப்படுகின்றது.
அவர்களின்
தபாறியியல்
பிாிவினூடாக
பாகதகள்
அகமக்கப்படுகின்றன.
இதகனவிட,
ஏகனய
ஒப்பந்த
சவகலககளயும்
அவர்கசள
தசய்கிறார்கள்.
ஆகசவ,
தமிைர்கள் எங்சக சபாவது? அவர்களுகடய ததாைில் என்ன?
யுத்தத்துக்குப்
பிறகு,
வடக்கிலும்
கிைக்கிலும்
ஒரு
ததாைிற்சாகல
ஆரம்பிக்கப்பட்டதாக
அரசாங்கத்தில்
இருக்கின்ற யாராவது தநஞ்கச நிமிர்த்திச் தசால்லட்டும்!
யுத்தத்துக்குப் பிறகு அந்த மக்களுகடய வாழ்க்ககயிசல என்ன
மாற்றங்கள் தகாண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றன?

எனக்கு முன்னர் சபசிய தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கள்,
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் பிரபாகரனுகடய படத்கத கவத்துச்
அஞ்சலி தசலுத்தியதாகச் தசான்னார். ஆனால், நடந்து முடிந்த
முள்ளிவாய்க்கால் தின நிகழ்விசல சம்பந்தப்பட்ட மக்கள்
வடக்கு, கிைக்கின் எந்தசவார் இடத்திலாவது தங்களுகடய
சதசியத் தகலவர் பிரபாகரனுகடய படத்கத கவத்து அஞ்சலி
தசலுத்தவில்கல.
ஆனால்,
அவர்கள்
யுத்தத்திசல
இறந்துசபான, காணாமற்சபான 1,46,000 க்கும் சமற்பட்ட
மக்கள் குறித்து அஞ்சலி தசலுத்தி, வணக்கம் தசலுத்தி, தமது
கடகமககளச் தசய்தார்கள். இது 2015 க்கு முன்பு
தடுக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், இன்று நாங்கள் உங்கசளாடு
இகணந்து ஓர் ஆட்சி மாற்றத்கதக் தகாண்டு வந்து, நீங்கள்
தசால்கின்ற நல்லாட்சிகய உருவாக்கித் தந்தவர்கள் என்ற
அடிப்பகடயில், துயிலும் இல்லங்களுக்குச் தசல்ல உங்களிடம்
அனுமதி
சகட்சடாம்;
சில
துயிலும்
இல்லங்களுக்கு
இதுவகரயும் தசன்று வருகின்சறாம்; எங்களுகடய இறந்து
சபான மக்களுக்காக வணக்கம் தசலுத்த முயற்சிக்கின்சறாம்.

2015ஆம் ஆண்டு எந்த அரசாங்கத்கத தமிழ் மக்கள் ததாிவு
தசய்தார்கசளா, அந்த அரசாங்கத்தின் பல அகமச்சர்கள் அகமச்சர்
லக்ஷ்மன்
கிாிஎல்ல
அவர்ககள
நான்
குறிப்பிடவில்கல. அவர் நீதியாகச் சில சவகலககளச்
தசய்திருக்கிறார் - வடக்கிலும் கிைக்கிலும் சிறந்த முகறயில்
தசயற்படவில்கல.
அதாவது
வடக்கிலும்
கிைக்கிலும்
இருக்கின்ற அரச தசயலகங்களில் குறிப்பாக ததால்தபாருள்
திகணக்களம், இலங்கக மின்சார சகப, நில அளகவத்
திகணக்களம்,
சூைலியல்
திகணக்களம்,
மாவட்டச்
தசயலகங்கள்
மற்றும்
பிரசதசச்
தசயலகங்களில்
காணப்படுகின்ற சாரதி, காவலாளி, peon - அலுவலக
உதவியாளர் - சபான்ற தவற்றிடங்ககள எல்லாம் ததன்
பகுதிகயச் சசாோ்ந்த சிங்கள இகளஞர், யுவதிககளக் தகாண்டு
பல அகமச்சர்கள் நிரப்புகின்றார்கள். ஆனால், அங்சக அந்த
ஊைியர்கள் ஒரு வருடம் பணி புாிந்துவிட்டு திரும்பவும் இங்சக
வந்துவிடுகிறார்கள்.

2015
ஆம்
ஆண்டிலிருந்து
அதகனத்தான்
முள்ளிவாய்க்காலிசல தசய்து வருகின்சறாம். ஆனால், இந்தச்
தசயற்பாட்கட
யாருகடய
மனகதயும்
சநாகடிக்க
சவண்டுதமன்று
தசய்யவில்கல.
யுத்தத்திசல
மக்கள்
தகால்லப்பட்டகம,
காணமலாக்கப்பட்டகம
உண்கம!
கிளிதநாச்சியிலும் முல்கலத்தீவிலும் திருசகாணமகலயிலும்
வவுனியாவிலும் காணாமலாக்கப்பட்டவர்களின் உறவுகள்
ததாடர்ந்தும்
சபராடிக்
தகாண்டிருக்கின்றார்கள்.
அவர்களுகடய சபாராட்டம் இரண்டு வருடங்ககள தநருங்கப்
சபாகின்றது.
ஆனால்,
அவர்ககள
அரசாங்கம்
ஏன்
மனிதர்களாகக் கவனிக்கவில்கல? ஏன் அவர்கள் பற்றிச்
சிந்திக்கவில்கல?
இவ்வாறான
நிகலகமகளுக்கு
மத்தியில்தான் பாதுகாப்புக்காக நிதி ஒதுக்கப்படுகின்றது.

இன்று யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திசல கிட்டத்தட்ட 40,000
சபாோ் சமுர்த்தி சகாாி விண்ணப்பித்திருக்கின்றார்கள். ஆனால்,
அவர்களுக்கு
இன்னம்
சமுர்த்தி
வைங்கப்படவில்கல.
கிளிதநாச்சியிசல இன்னும் 13,000 சபருக்கு சமுர்த்தி
வைங்கப்பட சவண்டும். அதற்காக அவர்கள் விண்ணப்பித்
திருக்கின்றார்கள். ஆனால், இன்னும் வைங்கவில்கல. அங்கு
இகளஞர்
யுவதிகள்
ததாைிலுக்குச்
தசல்வதற்கான
சவகலத்தளங்கள்; ததாைிற்சாகலகள் இல்கல. இத்தககய ஒரு
சூைலிசலசய இலங்ககயின் பாதுகாப்புப் பகடகளுக்கு வருடா
வருடம் நிதி ஒதுக்கப்படுகின்றது.
புகரசயாடிப்சபாயிருக்கின்ற
இனப்
பிரச்சிகனகயத்
தீர்ப்பதில் அரசாங்கம் ஒரு சாண்கூட முன்சனறவில்கல.
இதிசல அதமாிக்கா, இந்தியா மற்றும் ஐசராப்பிய நாடுகள்
தகலயிட்டிருக்கின்றன.
இது
சம்பந்தமாக
எவ்வளசவா
உறுதிதமாைிகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்வளவு நடந்தும்
எந்த
முன்சனற்றமும்
இடம்தபறவில்கல.
ஆகசவ,
அதமாிக்காவும் இந்தியாவும் ஐசராப்பிய நாடுகளும் இதில்
கூடுதல்
கவனம்
தசலுத்த
சவண்டுதமன்று
இந்தச்
சகபயினூடாகப் பகிரங்கமாகசவ சகட்கின்சறாம். இந்த
இலங்ககயில்
புகரசயாடிப்
சபாயிருக்கின்ற
இனப்
பிரச்சிகனகயத்
தீர்த்துகவப்பதில்
அரசாங்கத்தில்
இருக்கின்றவர்கள்
காிசகனயற்றவர்களாக
அல்லது
அக்ககறயற்றவர்களாகசவ இருக்கின்றார்கள் என்ற எண்ணம்
தமிைர்களுக்கு மத்தியில் வளர்ந்து தகாண்டு தசல்கின்றது.
ஆனால், இந்த விடயத்தில் நாங்கள் யாருசம விசராதமாகப்
சபசவில்கல.

குறிப்பாக
வடக்கு,
கிைக்ககச்
சசாோ்ந்த
அரசியல்
ககதிகளான இகளஞர், யுவதிகள் விடுதகல தசய்யப்படாமல்
இன்றும் சிகறயிசல தசத்துக் தகாண்டிருக்கின்றார்கள்.
கிளிதநாச்சிகயச் சசாோ்ந்த ஆனந்த சுதாகரனுகடய இரண்டு
குைந்கதகளும் தமது தாய் இறந்த பின்னர் ெனாதிபதிக்குக்
கடிதம்
எழுதினார்கள்.
அதாவது
நீங்கள்
தசய்த
தகாடுகமககள, இன அைிப்புக்ககளதயல்லாம் மறந்து அந்தக்
குழுந்கதகள் “ெனாதிபதி
மாமா,
எங்கள் அப்பாகவ
விடுவியுங்கள்” என்றுதான்
கடிதம் எழுதியிருந்தார்கள்.
ஆனால்,
அரசாங்கத்தின்
இதயப்
பகுதிகள்
இன்னும்
திறக்கப்படவில்கல. எதிர்வரும் 18 ஆம் திகதி கிளிதநாச்சிக்கு
ெனாதிபதி
அவர்கள்
வரவிருப்பதாக
தசய்திகள்
அடிபடுகின்றன.
ஆனால்,
ஆனந்த
சுதாகரனுகடய
குடும்பத்திற்கு அதாவது தாய் இல்லாமல், தந்கத சிகறயிசல
இருக்கின்ற சூைலில் வாழ்கின்ற அந்தக் குைந்கதகளுக்கு
ெனாதிபதி அவர்கள் என்ன பதில் தசால்லப் சபாகின்றார்?
இந்த நிகலயிசலசய ெனாதிபதி அவர்கள் கிளிதநாச்சியிசல
நாலாயிரம்
சிறுவர்ககள
அகைத்து
கூட்டம்
நடாத்தவிருக்கிறார்.
இம்முகற ெனாதிபதி அவர்கள் கிளிதநாச்சி வருவது
இரண்டாவது தடகவ என்று நிகனக்கின்சறன். அசதசநரம்
பிரதமர்
கிளிதநாச்சி
வருகிறார்;
அகமச்சர்கள்
வருகின்றார்கள்.
ஏசதா
இந்த
நாட்டில்
சமாதானம்
நிலவுவதுசபால, எல்லாசம நல்லதாக நடப்பதுசபால அவர்கள்
எல்சலாருசம காட்டிக்தகாள்கிறார்கசள தவிர - அவ்வாறான
ஒரு படத்கத ஓட்டுகின்றார்கசள தவிர, அந்த மக்களுகடய
உண்கமயான, ஆத்மார்த்தமான பிரச்சிகனகய யாரும்
ததளிவாகக் ககயாளுகின்ற நிகலகம ஏற்படவில்கல என்பது
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துரதிருஷ்டவசமானது. ஏன் இந்த நிகலகம? ெனாதிபதிக்குப்
பிரச்சிகன,
பிரதமருக்குப்
பிரச்சிகனதயன்று
தங்களுக்
குள்சளசய அவர்கள் இரண்டு விதமான கருத்துக்ககளப்
பரப்புகின்றார்கள்.
இகணந்திருந்த
ஆட்சி
ததாடர்ந்து
இகணந்து
தசல்ல
முடியாத
சூைல்
இருப்பதாகக்
குறிப்பிடுகின்றார்கள்.
அப்படிதயன்றால்,
இனப்
பிரச்சிகனகயத் தீர்ப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட நல்லாட்சி
எப்தபாழுது இந்த இனப்பிரச்சிகனகயத் தீர்த்து கவக்கும்?
எப்தபாழுது இந்தத் தீர்வு இடம்தபறும்? ஆனால், அரசாங்கம்
மீண்டும் ஓர் ஆயுதக் கலாசாரத்துக்குள் தசல்வதில்தான், ஆயுத
ாீதியான விருப்பம் தகாண்ட இகளஞர்ககள உருவாக்
குவதில்தான் கவனம் தசலுத்துகின்றதா?

இன்று யாழ்ப்பாணப் பல்ககலக்கைக மாணவர்ககளச்
சுட்ட தபாலிஸார் விடுதகல தசய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள்;
திருசகாணமகலயிசல சுட்டுக்தகால்லப்பட்ட பல்ககலக்கைக
மாணவர்களுகடய தகாகல வைக்கு இதுவகரயில் கிடப்பிசல
சபாடப்பட்டிருக்கின்றது; ரவிராஜ் அவர்களுகடய வைக்கிற்கு
நீதியில்லாமல் தீர்ப்பு வைங்கப்பட்டிருக்கின்றது; நீதிமன்றத்
தீர்ப்புகள்கூட
நீதியானகவயாகவில்கல;
தமிழ்
இகளஞர்ககள, தமிழ் மக்ககளக் தகாகல தசய்தவர்கள்
சுதந்திரமாகத்
திாிகிறார்கள்
அல்லது
நாட்கடவிட்டு
ஓடியிருக்கிறார்கள்.
கடற்பகடகய,
இராணுவத்கதச்
சசர்ந்தவர்கள் எல்சலாருசம ஓடிச் தசன்றிருக்கின்றார்கள்.
இந்த
நிகலயில்
இந்த
நாட்டினுகடய
சமாதானமும்
நல்லாட்சியும் எங்சக சபாய் முடியப்சபாகின்றது? இந்த
சகபயிசல
நான்
ஒன்கறத்
ததளிவாகக்
குறிப்பிட
விரும்புகின்சறன். அதாவது இந்த அரசாங்கம் இந்த நாட்டில்
புகரசயாடிப்சபாயிருக்கின்ற தமிழ் மக்களுகடய இனப்
பிரச்சிகனகய ெனநாயக ாீதியாக, நீதியான முகறயிசல,
நல்தலண்ணத்சதாடு தீர்க்கத் தவறினால், இந்த
நாடு
எப்தபாழுதுசம உருப்படப் சபாவதில்கல; இந்த நாட்டில் ஒரு
நீதியான,
ெனநாயகமான
ஆட்சி
முகற
இருக்கப்
சபாவதில்கல. நீங்கள் இதகனத் ததளிவாகப் புாிந்துதகாள்ள
சவண்டும்.
இந்த மண்ணிசல முதன்முதல் சதான்றி தனக்சக உாித்தான
தமாைி அகடயாளம், இன அகடயாளம், ககல, கலாசார
அகடயாளங்கள், நில அகடயாளங்களுடன்கூடியதும் ததாடர்
நிலப்பரப்புக்ககளக் தகாண்ட வடக்கிலும் கிைக்கிலும் வாழ்ந்து
வருகின்றதுமான ஒரு சதசிய இனத்தின் உாிகமக் குரல்கள்
நசுக்கப்படுமானால், தனித் தமிழ்த் சதசியம் என்கின்ற
அகடயாளம் இல்லாமல் தசய்யப்படுமானால், அசத கலாசாரப்
பண்புககளக் தகாண்ட சிங்கள மக்களும் தமிழ் மக்களும்
எப்தபாழுதுசம இகணந்து வாை முடியாத ஒரு சூைல்தான்
உருவாகும்.
இந்தப்
சபாக்கு
மக்களிகடசயயான
அந்நியப்படுத்தல்ககள - சவறுபாடுககள இன்னும் வளர்த்துக்
தகாண்டுதான் தசல்லும்.
நாங்கள் ததாடர்ந்தும் ஏமாற்றப்பட்டவர்கள். பண்டா தசல்வா ஒப்பந்தத்தின்மூலம் ஏமாற்றப்பட்சடாம்;
டட்லி தசல்வா ஒப்பந்தத்தின்மூலம் ஏமாற்றப்பட்சடாம்.

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கசள, உங்களுகடய சநரம்
முடிவகடந்துவிட்டது.
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ගු එසන. ශ්රීතරන් ෙහතා
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்)

(The Hon. S. Shritharan)

நிகறவு தசய்துதகாள்கிசறன்.

அசதசநரம் இலங்கக - இந்திய ஒப்பந்தம் சாகாமல்
சசடமிழுத்துக் தகாண்டிருக்கின்றது. ஏதனன்றால், அது
இன்தனாரு நாட்டுக்கும் இலங்கக நாட்டுக்கும் இகடயில்
தசய்யப்பட்டது. அதாவது இந்தியா
தமிைர்
தரப்பின்
பிரதிநிதியாக இருந்து தசய்யப்பட்டதுதான் இலங்கக இந்திய ஒப்பந்தம். குறித்த ஒப்பந்தங்கள் எல்லாம் சசடமிழுத்து
இல்லாமற்சபாகின்ற
நிகலயிசல,
தமிைர்களுகடய
பிரச்சிகனகயத் தீர்த்து கவப்பதற்கு நீங்கள் முதலில் தயாராக
சவண்டும். அகத விடுத்துப் பாதுகாப்பு அகமச்சுக்குக் காசு
ஒதுக்குவசத
உங்களின்
சநாக்கமாக
இருக்கக்கூடாது.
இறுதியாக, உங்களுகடய சசகாதர இனம் உங்கசளாடு
ஒற்றுகமயாக வாைசவண்டுதமன்றால், இந்த நாட்டிசல
புகரசயாடிப்சபாயிருக்கின்ற இனப் பிரச்சிகனக்கு நீதியான
ஒரு தீர்கவ முன்கவக்கத் தயாராகுங்கள் என்று கூறி எனது
உகரகய நிகறவு தசய்கின்சறன்.

[අ.භා. 0.00]

ගු ෙයන්ත ිනසානායක ෙහතා
(மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க)

(The Hon. Mayantha Dissanayake)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද අප ජාතික ්ර් යක
අරමුදල් (සංශ ෝධ්න පනත් ශකටුම්පත පිළිංාවයි කාා
කරන්ශන්. විශ ය
ේ ශයන්ම අශේ රශට් ජනවා්ෂගික ්ර න
් ය
විසාන්න ශංොශහෝ කකප කිරීම් කළ, ඒ වාශ ම එ් සත් ජාතික
ප් යශයන් ජනාධිපති අශේ් යකය ප හකටියට ඉදිරිපත් ශවලා,
රශට් තිබුණු එම ගකටලුව නිසා රට ශවනුශවන් ජීවිතය පරිතයාග
කළ පිය පශ පුශත්  හකටියට ඒ පිළිංාව කාා කරන්න මට
අවස්ාාව ලංාදීම ගකන ්රාමශයන්ම ඔංතුමාට ස්තුතිවන්ත
වනවා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 1985 මා්ෂතු මාසශේ 4වන දා
ගරු ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මකතිතුමා තමයි මුලින්ම ශම් පනත
ඉදිරිපත් කශළේ. එම හකන්සාඩ් වා්ෂතාවලින් උපුටා ගත් එතුමාශ
කාාව මා ළඟ තිශංනවා. ශම් වාශ National Defence Fund
එක්  -අරමුදල් - ්රම්භ කිරීමට මුල් වූ ශහේතු සාධ්ක ශමොනවාද
කියා ඒ කාාශදදී ගරු ලලිත් ඇතුලත්මුදලි ඇමතිතුමා පකහකදිලි
කරනවා. ශමවකනි පනත්  ඉදිරිපත් කරලා, ශමවන් අරමුදල් 
්රම්භ කරන්න ශහේතු සාධ්ක ශලස එතුමා පකහකදිලි කළ කාරණා
ශමොනවාද කියා ඒ හකන්සාඩ් වා්ෂතා හරහා ශම් ගරු සභාවට මත් 
කරන්න මම කකමකතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් රශට් යුේධ්ය්  තිබුණා.
එම යුේධ්යට ශහේතු වුණු ජනවා්ෂගික ්ර න
් යට විසඳුම් 
ලංාදීමත්, යුේධ්ය නිසා ්ංාධිත වන රණ විරුවන්ට සහ ශපොලිස්
නිලධ්ාරින්ට යම්කි ක ශසේවය්  සකලසීමත් කියන කාරණා තමයි
එම පනත හරහා කරන්න ංලාශපොශරොත්තු වුශඩු. සංශ ෝධ්න
ගණනාව්  ශම් පනතට ඇතුළත් ශවලා තිශංනවා. නමුත් අද ශම්
පනතට සංශ ෝධ්නය්  ඉදිරිපත් කර තිශංන්ශන් ්රතිපත්තිමය
ව ශයන් ශම් පනත ශවනස් කරන්නයි. ශම් පනත අනුව වගකිව
යුතු පුේගලයා වන්ශන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ශහෝ ්ර් යක
ඇමතිවරයා ශහෝ රාජය ්ර් යක ඇමතිවරයායි. හකංකයි අද ශම්
සංශ ෝධ්නය හරහා ජනාධිපති ශල්කම්තුමාට ඒ ංලය ලංා
ශදන්න ංලාශපොශරොත්තු ශවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,
ජාතික ්ර් යාව පිළිංා ්ංශික අධී් යණ කාරක සභාව දකනට
සති ශදකකට පමණ ශපර රැස්වුණා. එහිදී ශම් පනත් ශකටුම්පත
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ගකන අපි කාා කළා. ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මන්ත්රීතුමාත්, මමත්
ශයෝජනා කළා, ජනාධිපතිතුමා ශහෝ අගමකතිතුමා ශහෝ
ජනාධිපතිතුමා නම් කරන කකම නට් ඇමතිවරශය්  ශම් අරමුදල
භාරව කටයුතු කළ යුතුයි කියා. නිලධ්ාරිය පට ඒ වගකීම පවරන්න
එපාය කියා අපි ශයෝජනා කළා. අත්දකකීම් ඔස්ශසේ කාා
කරනශකොට අපිට  කල් ශරදි  කේධිය මත්  ශවනවා. අද ජනාධිපති
ශල්කම් හකටියට කටයුතු කරන්ශන් ඔස්ටින් ්රනාන්දු මකතිතුමායි.
්ර් යක ශල්කම්වරයා හකටියට කටයුතු කරන්ශන් කපිල
වවදයරත්න මකතිතුමායි. ශම් නිලධ්ාරි ශදපළ ශම් රශට් ශහොා
කී්ෂති නාමය්  තිශංන, කි කම කිලුට්  ඇශේ ගාවා ශනොගත්
නිලධ්ාරින් හකටියට අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ශම් වාශ වගකීම්
අපි නිලධ්ාරින්ට භාර ශදනශකොට අනාගතශේදී යම්කි ක ගකටලු මතු
ශවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි කියන්ශන්, අප ්ංශික අධී් යණ
කාරක සභාශදදී ශයෝජනා කළ පරිදි ජනාධිපතිතුමා ශහෝ
අගමකතිතුමා ශහෝ ජනාධිපතිතුමා නම් කරන කකම නට්
ඇමතිවරය පට ශම් වගකීම පවරන්න කියායි. නිලධ්ාරිය පට ශම්
වගකීම පවරන්න එපා. ඒ ඉල්ලීම තමයි අපි කරන්ශන්.
්ඩුක් ප් යය එම ශයෝජනාවට ඇහුම් කන් දීලා, අද ශම්
පිළිංාව ඡන්දය විමසන්න කලින් අව ය කරන ඒ සංශ ෝධ්නය
කරයි කියා අපි ංලාශපොශරොත්තු වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා ශම් කාරණයත් පකහකදිලි
කරන්න ඕනෑ. ශම් අරමුදලට වි ාල මුදල්  දකන් එකතුශවලා
තිශංනවා. ශම් රශට් ජනතාව, විශේ
ජනතාව වාශ ම
පා්ෂලිශම්න්තු මන්ත්රීවරු ශම් අරමුදල ශවනුශවන් මුදල් පරිතයාග
කර තිශංනවා. අද වනශකොට රුපියල් ම ලියනයකට -රුපියල්
ශකෝටි 500කට- වකඩි ්රමාණය්  ශම් අරමුදලට එකතුශවලා
තිශංනවා. ඒ නිසා, රශට් ්ංාධිත රණ විරුවන් සම්ංන්ධ්ශයන්
පවතින ්ර න
් වලට විසඳුම් ශහොයන්න ශම් මුදල් පාවිච්චි කරන්න
පුළුවන්; ඒ අයශ නිවාස හදන්න ශම් මුදල් ්රශයෝජනයට ගන්න
පුළුවන්. ශේ පාලන ශකෝණයකින් ංලන්ශන් නකතිව;
ශේ පාලනයකට ල්  වන්ශන් නකතිව ශම් රශට් ජනතාව සහ රණ
විරුවන් ශවනුශවන් ශම් රට නකවත වර්  එ්  ශසේසත් කරන්න ශම්
මුදල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන කාරණය මා ශම්
අවස්ාාශදදී පා්ෂලිශම්න්තුවට ්රකා කරන්න කකමකතියි.
අවුරුදු 30්  තිස්ශසේ තිබුණු යුේධ්ය අපි නිමා කළා. යුේධ්ය
ජයග්රහණය කළාට පස්ශසේ ශම් රට සකංෑ ව ශයන් එ්  ශසේසත්
කරන්නත්, ජනවා්ෂගික ්ර න
් යට විසඳුම් ශහොයන්නත් කි කම
්ඩුක්ව්  තවම ඉදිරිපත් ශවලා නකහක. ඒ ගකන අපි කනගාටු
වනවා. පා්ෂලිශම්න්තු සභා ග්ෂභය තුළ කාා කරන ශකොට
ශේ පාලනශයන් ශතොරව, රටට අව ය කරන ශේ පිළිංාව අපි
කාා කළ යුතුයි. ශමවකනි පනත් ඉදිරිපත් කරනශකොට
පා්ෂලිශම්න්තුශද කාරක සභා හරහා එන ශයෝජනාවනුත් ශම්
පනත්වලට ඇතුළත් කරන්න කියා තමයි අපි ශම් අවස්ාාශදදී
්ඩුක්ශවන් ඉල්ලා  කටින්ශන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා දී්ෂකව කාා කරන්න
ංලාශපොශරොත්තු වන්ශන් නකහක. ශමය රටට අව ය කරන ශහොා
පනත් . නමුත් ්ඩුක් ප් යශේ සහ ශම් පිළිංාව ්ංශික
අධී් යණ කාරක සභාශද  කටින මන්ත්රීවරුන් හකටියට අපි ඉදිරිපත්
කර තිශංන ශයෝජනාත් ශමම පනතට ඇතුළත් කරන්න කියන
ඉල්ලීම මා කරනවා.
අවසාන ව ශයන් මා ශම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ශම්
පනත් ශකටුම්පත පිළිංාව විගණකාධිපතිවරයාත් යම්කි ක
අදහස්  ද් වලා තිශංනවා. මා ඒ ගකන දී්ෂකව කාා කරන්න
යන්ශන් නකහක. ්ඩුක් ප් යය සහ අදාළ අං වලින් ඒ දීලා
තිශංන ශයෝජනා පිළිංාව, ීනතිරීති සහ ශරගුලා ක පිළිංාව,
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කළමනාකරණය පිළිංාව ගකටලු ඇතිශවලා තිශංනවාය කියා
විශ ේයශයන්ම එතුමා ශපන්වා දී තිශංනවා. එශමන්ම සකලසුම්
පිළිංාවත් ගකටලු ඇතිශවලා තිශංනවාය කියන කාරණය ගකනත්
විගණකාධිපතිතුමා අදහස් ද් වා තිශංනවා. ඒ පිළිංාවත් රජශේ
අවධ්ානය ශයොමු කරයි කියා මා හිතනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, ශම් අවස්ාාව ලංාදීම පිළිංාව නකවත වර් 
ඔංතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින්, මශ ඉතිරි කාලය මා හිතවත් ්ශු
මාර කංහ මකතිතුමාශ කාාවට එකතු කරන්න කියන ඉල්ලීමත්
කරමින්, මශ කාාව අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 0.55]

ගු ීන.බී. ර ජනායක ෙහතා

(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට කාා කරන්න අවස්ාාව
ලංා දීම පිළිංාව පළමුශවන්ම මා ඔංතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.
ඔංතුමා ශම් දවස්වල ශනෝම්ම  ඇල්ලීශම් ක්ෂතවයශේ ශයශදනවා
ඇති. ඒ නිසා ඔංතුමාට ''අල්ලාහ් ශදවියන්ශ පිහිට ලකශදවා''යි
කියා මා ්රා්ෂානා කරනවා.

විශ ේයශයන් මා ඔංතුමාට ශම් කාරණයත් සාහන් කරන්න
ඕනෑ. යූඑන්ීඨ එශ්  දුමින්ද  කල්වා මන්ත්රීවරයා යූඑන්ීඨ එශකන්
කඩලා අශේ ප් යයට ගත්තාය, එතුමා උතුරු ශකොළඹ සංවිධ්ායක
හකටියට පත් කළාය කියා මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා කිදවා. ඒ
ශවලාශදදී ඔංතුමාත් එයට හූමිටි තකබුවා. මංගල සමරවීර
මකතිතුමා ශ්රී ලංකා නිදහස් ප් යශයන් මාතර ්සනය සංවිධ්ානය
කරලා, එ් සත් ජාතික ප් යයට ගිහින්, එ් සත් ජාතික ප් යශේ
මාතර සංවිධ්ායක හකටියට පත් වුණා කියන කාරණයත් මා
ඔංතුමාට ශම් අවස්ාාශදදී මත්  කර ශදන්න ඕනෑ. ජාතික
්ර් යක අරමුදල් (සංශ ෝධ්න පනත් ශකටුම්පත පිළිංාව කාා
කරන්නයි මා ශම් අවස්ාාශදදී සූදානම් ශවන්ශන්.
උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමා හකටියට වාශ ම සංස්කෘතික
කටයුතු ඇමතිවරයා හකටියට ගරු විජයදාස රාජප් ය මකතිතුමා
කටයුතු කිරීම ගකන මා සතුටු ශවනවා. රට්  ඉදිරියට ශගන
යාශම්දී, රට්  පාලනය කිරීශම්දී පවතින මූලික වගකීම තමයි
රාජය ්ර් යාව. රාජය ්ර් යාව සහ ඉදිරිශේදී අශේ රට භාර
ශදන්න ඉන්න දරුවන් නි්ෂමාණය කිරීශම් අවසන් අදියර තමයි
වි ව
් විදයාල අධ්යාපනය. ශමන්න ශම් ක්ෂතවයශේදී පාට් ,
ප් යය් , ශේ පාලනය්  ඈා ශගන ඇන්ල්ල දිගු කරලා කාා
කරනවාට වඩා රටක අනාගතය තීන්දු කරන තකනට එන්න
කටයුතු කරන්න අව යයි කියන එක අශේ විජයදාස රාජප් ය
ඇමතිතුමා විදහා පෑවා. යාා්ෂාය සතය ශලස ්රකා කළ කිරීම
ගකන එතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ශවනවා.
අද පා්ෂලිශම්න්තුශද මන්ත්රීවරශය්  දිවුරුම් දුන්නා. ඒ දිවුරුම්
දුන් මන්ත්රීවරයා ්චා්ෂයවරශය් . ශකොමියන් සභාව මන්න්
එතුමාට විරුේධ්ව ශචෝදනා ඉදිරිපත් ශවලා තිශංනවාය කිදවා. ඒ
ශචෝදනා පිළිංාවත් පරී් යණ කරන්න කියලා අපි ඉල්ලීම් 
කරනවා. විරුේධ් නකහක. නමුත් එශහම ශචෝදනාව්  තිශංනවා
නම්, ඒ ගකන ංලන්න ඕනෑ.
අද අපට ඇන්ල්ල -ඇන්ලි දහයම- දිගු කරනවා. ප් ය විප් ය
ශේදය්  නකතුව මහජන නිශයෝජිතයින් හකටියට ශත්රී පත් වූ අපට
ඇන්ලි දිගු කරනවා. "ංකඳුම්කර  කේධිශේදී පගා ගත්තාය, අල්ලස්
ගත්තාය" ්දී ශේවල් තමයි ශම් ශමොශහොත වන විටත් මාධ්ය ජාල
තුළ සකරිසරන්ශන්. මා කියන්න කකමකතියි, ශදශකෝටි වි ක
ල් යයකින් ශතෝරා ගත්ත එක කය අනූහත්ශදනා -අශන්  අය
ජාතික ලකයිස්තුශවන් පත් කරන උදවිය- මහජන ඡන්දශයනුයි
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ශතෝරා පත් කර ගත්ශත්. මහජන ඡන්දශයන් ශතෝරා පත් කර
ගත්ත ශම් අය පා්ෂලිශම්න්තුවට එක ශවලාවකට ශමොන්ටිශසෝරිය,
එක ශවලාවකට ංකඳුම්කර ස්ාානය, තවත් ශවලාවකට ශවනත්
ශවනත් නම් ශයොදමින් නින්දා අපහාස කරන්න සූදානම් ශවනවා.
නමුත් ඊට වඩා වගකීශමන් යුතුව කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ශම්  කයලු
ශදනාටම අභිමානය්  තිශංනවා, ශගෞරවය්  තිශංනවා. සමහර
මාධ්ය ශම්වා හුවා ද් වනවා. ශදරණ මාධ්ය ්යතනශේ සං
සශහෝදරයා කිදවා වාශ මාධ්යශේ ගණිකා වෘත්තිශේ ශයශදන
උදවිය ඉන්නවා. ඒ අය ගත්ත ඒවා ගකනත් කාා කරන්න ඕනෑ.
අශන්  අයට ඇන්ලි දිගු කරනවා වාශ ම ංකඳුම්කරයට සම්ංන්ධ්
වූ ඇශලෝ කයස්ලා වාශ උදවිය අලුත් පුවත්පත් හදන්න වාශ ම
අලුත් විදුත් මාධ්ය හදන්න මාධ්යශදදීන් මුදල් දීලා ගත්තාද,
නකේද කියලා රටට ශහළි කරන්න. මම ඉස්සර ශවලා ශම් පිළිංාව
පකහකදිලිව ්රකා ය්  කරලා තිබුණා. ශම් මුදල් ලංා ගත්ත උදවිය
පිළිංාව පකහකදිලි ්රකා ය්  කරනශකොට- අදත් ගල්කිස්ස
උසාවිශේ නක් වාර තුනකට මම සම්ංන්ධ් වුණා. නමුත් ඊශේ වන
විට මිලියන තුනක මුදල්  ගත්තාය කියලා සනාා ශවලා
තිශංනවා, මම හිතනවා, ඉදිරිශේදීත් ඒ කා්ෂයය ශවයි; අශේම
සශහෝදරශය්  ඒ සාහා දායකත්වය ලංා ශගන තිශංනවා කියන
එක. ඒ නිසා මම ඒ ගකන වකඩි දුරට කාා කරන්ශන් නකහක.
විජයදාස රාජප් ය මකතිතුමාට ශම් කාරණය ගකන කියන්න
ඕනෑ. නුවර එළිය දිස්්රි් කශේ වි ව
් විදයාලයට ංාවා ගන්ශන් Zscore එශ්  ඉතාම අක් ල පණු මට්ටමකින්. මා එතුමාට
ස්තුතිවන්ත ශවනවා, එතුමා දකඩි තීන්දුව්  ගන්නවාය කියා කිදවා.
ඒ ශවන ශමොක් වත් ශනොශවයි. මහනුවර දිස්්රි් කශේ වකඩිම
ල පණු මට්ටමකින් ගන්නවා වාශ ම නුවර එළිය දිස්්රි් කශේ අක්
ල පණු මට්ටමකින් ගන්ශන්. එතශකොට මහනුවර පදිංචි ශකනා,
හම්ංන්ශතොට පදිංචි ශකනා එශහම නකත්නම් ශපොශළොන්නරුශද
පදිංචි ශකනා, අනුරාධ්පුරශේ පදිංචි ශකනා නුවර එළිශයන්
විභාගය දමලා, නුවර එළිශේ ජනතාවශ දරුවන්ට අසාධ්ාරණය් 
කරනවා. අන්න ඒ අසාධ්ාරණය නතර කරන්න කටයුතු කරන්න
කියලා මම විජයදාස රාජප් ය මකතිතුමාට විශ ය
ේ ශයන් ්රකා
කරන්න ඕනෑ.
ජාතික ්ර් යක අරමුදල් (සංශ ෝධ්න පනත් ශකටුම්පත
ගකන කාා කරනශකොට ශම් කාරණයත් මා කියන්න ඕනෑ. ශම්
රශට් දු්  විඳින ජනතාව, දහස්  මදවරු දහස්  ංලාශපොශරොත්තු
තියාශගන තමයි ශම් ශලෝකයට දරුවන් ම හි කරන්ශන්. ඒ දරුවා
ඔහුශ ශපෞේගලික අශේ් යාවලට වඩා රට ශපරටු කරශගන,
රශට් පකවකතියා වූ ඒ රුදුරු ්රස්තවාදය දුරු කරලා රටට සාමය උදා
කිරීම සාහා තමන්ශ ඇස්, ඉස්, මස්, ශල් දන් දුන්නා. දන් දීලා
රටට නිදහස ලංා දුන්නා. මහින්ද රාජප් ය මකතිතුමා එදා
ශසේනාධිනායකයා හකටියට කටයුතු කළා. අද එතුමාට අපහාස
කරනවා. එතුමා කළ ක්රියාව අවත් ශසේරු කරනවා. අද බුේධි
අං ශේ  කයලුශදනා  කරගත කරලා තිශංනවා. ඔවුන් ශචෝදනා ලංා
තිශංනවා. ඔවුන් දින වකවානු නකතුව දිශනන් දිනට  කරගත කරලා
තිශංනවා. ඔවුන් නිදහස් කරන්ශන් නකති තකනට ඇවිල්ලා
තිශංනවා. ශමශහමද, ඒ රණවිරුවන්ට සලකන්ශන් කියලා මා
අහනවා.
අශේ ද්රවිඩ සශහෝදර ගරු මන්ත්රීවරුන් උතුරු නකශඟනහිර
 කටින ජනතාවට  කදු ශවලා තිශංන අසාධ්ාරණකම් පිළිංාව කාා
කරනවා වාශ ම ද පශඩු  කටින අශන්  ජනතාවට වන
අසාධ්ාරණකම් ගකනත් අපි කාා කරන්න ඕනෑ. ඒ අවස්ාාව
සලසා ශදන්න ඕනෑ. ඒ අය ශවනුශවනුත් විම කලිමත්ව කටයුතු
කරන්න සූදානම් ශවන්න ඕනෑ. ඒ කාරණය විශ ේයශයන්ම සාහන්
කරන්න ඕනෑ.
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මා නිශයෝජනය කරන මධ්යම පළාශත් මයිලපිටිය කියන
ග්රාමශේ රණ විරු ස්මාරකය්  තිශංනවා. අද ඒ ස්මාරකය
යන්තමින් නඩත්තු ශවනවා විතරයි. එහි තිශංන අක් පාක් ගකන
කාා කරන්න කි ක ශකශන ප නකහක. රණ විරුවන් සමරන
අවස්ාාශදදී උත්සවය්  පකවකත්වීමවත් දකන්  කදු වන්ශන් නකහක.
පසු ගිය වතාශද ගරු දිළුම් අමුණුගම මන්ත්රීතුමා ගිහිල්ලා රණ
විරු සකමරීම්  කළා. හකංකයි, දකන් එතකන තිශංන toilet එකවත්
පිරි කදු තත්ත්වශේ නකහක. ඒ පිළිංාව අවධ්ානය ශයොමු කරලා
කටයුතු කරන්නය කියා ශල්කම්තුමාට විශ ය
ේ ශයන් මත්  කර
 කටිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ජාතික ්ර් යක අරමුදල්
(සංශ ෝධ්න පනත් ශකටුම්පත ගකන කාා කරන ශම් අවස්ාාශදදී,
තවත් ශනොකියාම ංකරි කාරණා කිහිපය්  තිශංනවා. අප රශට්
 කටින  පඩා දරුවා උසස් මිනිස ප ද් වා නි්ෂමාණය කරන්ශන්
 පමන ්කාරශයන්ද කියන කාරණාශදදී ශමය ඉතා වකදගත්
ශවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "වි ්වවිදයාලයට
මත් පක්
රැශගන
ගිය
එ් තරා
ශසේවකය ප
සුරාංදු
ශදපා්ෂතශම්න්තුශවන් වි ව
් විදයාල පරිශ්රශේදීම අල්ලා ගත්තාට
පස්ශසේ ඒ පුේගලයා ළඟ මත් වතුර තිබුණායි කියලා සුරාංදු
ශදපා්ෂතශම්න්තුශවන් ඉදිරිපත් කිරීම තුළ, උසාවිශයන් ඇප
අරශගන ගිහිල්ලා තිශංනවා; දකන් ඒ ගකන පරී් යණය් 
කරශගන යනවා." කියලා ගරු (්චා්ෂය විජයදාස රාජප් ය
ඇමතිතුමා කිදවා. අද ශංොශහෝ පාසල්වලට ගංජා, අම ං වකනි මත්
ද්රවය රැශගන යාම තුළ පාසල් දරුවන්ශ ජීවිත විනා ශවනවා. ඒ
ගකන කාා කරන්න, ශසොයා ංලන්න ශකශන ප නකහක. ස්වාධීන
ශකොමියන් සභා ගකන කාා කරනවා. "ශපොලී කය ස්වාධීනයි."
කියනවා. මත් පක්වලට, ගංජාවලට ඇදංකහි වූවන් අත්අඩංගුවට
ගන්නවා, ඒවා වි පණන ශකනා අත්අඩංගුවට ගන්ශන් නකති
තත්ත්වය්  තිශංනවා. වහාම ශම් ගකන අවධ්ානය ශයොමු කරන්න.
ශම් පිළිංාව අවධ්ානය ශයොමු කරලා ශම් දරුවන්ශ අනාගතය
ශදරා ගකීනම සාහා අව ය කටයුතු කරන්නය කියා
ශපොලිස්පතිතුමාශගන් මා විශ ය
ේ ශයන් ඉල්ලා  කටිනවා. ඒ විතර් 
ශනොශවයි.
ශම් රශට් ස්ත්රී දූයණය, ළමා අපචාර, කාන්තා හිංසනයන්
ශමොන විධියට ්රචලිත ශවලා තිශංනවාද, ශමොන විධියට වකඩි
ශවලා තිශංනවාද කියන එක සං යා ශල් න ව ශයන්
ශගනකල්ලා පා්ෂලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න. ශම් අවුරුදු තුන
ඇතුළත දරුවන් කී ශදන ප අපචාරවලට ල්  ශවලා තිශංනවාද,
්රවාහන ශසේවය තුළදී කාන්තාව්  කී ශදන ප හිංසනයට ල් 
ශවලා තිශංනවාද කියන එක පුවත් පත්වල සාහන් ශවනවා.
්රවාහන ශසේවාව තුළදී කාන්තාවන්ශගන්  කයයට 90් ම එවකනි
තත්ත්වයන්වලට මුහුණ ශදනවා කියලා ශතොරතුරු දකනගන්න
ලකබී තිශංනවා. ඒ නිසා ශම් පිළිංාව ශසොයා ංලා වා්ෂතාව් 
ශදන්නය කියන එක විශ ේයශයන් මත්  කරනවා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පාතාලය පිළිංාව කාා
කශළොත් ඒත් එශහමයි. ශම් සම්ංන්ධ්ශයන් ශනොශය පත් තීන්දු,
තීරණ ගන්න ංව අපට ශපශනනවා. දකනට සති ශදකකට
ඉස්ශසල්ලාත් දවස් හතර් , පහ්  ඇතුළත පාතාලය සම්ංන්ධ්
මිීන මකරුම් පහ් , හය්  ශවලා තිශංනවා කියලා වා්ෂතා වුණා
ඔංතුමාත් දකින්න ඇති. ශම් පිළිංාව කාා කරනශකොට
මට්ට්  පලිය පකත්ශත් වුණු  කේධීන් පිළිංාවත් නිරන්තරශයන්ම
කාා කළ යුතුයි. ශම් තත්ත්වයන් සමනය කරන්න ඕනෑ. ඔං
ඔංශ ජීවිතයට ්දශරයි, මම මශ ජීවිතයට ්දශරයි වාශ ම
කි කශව පටත් අනුන්ශ ජීවිත නසන්න පුළුවන්කම්  නකහක.
"දිවයින" පුවත් පශත් කටයුතු කළ, අනුර ශහොශ්ෂයස් මහතා "ගිනි
අවි සහ ගිනි ශකළි" කියලා ශපොත්  ලිදශද එවකනි ඉතිහාසය් 
එ් කයි. එදා තුම්මුල්ශල් පත්ශම්, ශලෝ ශ් , රම්ශංො ගකන
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ලියලා, ශේ පාලනික ව ශයන් ඒ ශේවල් ශකොයි විධියට
ක්රියාත්මක වුණාද, ක්රියාත්මක කළාද කියලා රටට ශපන්වා දුන්නා.
නකවත ඒ ශේවල්වලට හිස ඔසවන්න ශදනවා නම්, රාජය
්ර් යාව්  පිළිංාව අප කාා කරන්ශන් ශකොශහොමද, රාජය
්ර් යාව්  ගකන අපි හිතන්ශන් ශකොශහොමද කියන එකත්
විශ ේයශයන් අහන්න ඕනෑ. අපි රණ විරුවන්ව අගය කරමින් කාා
කරනවා. ඔවුන්ශ උන්නතිය ගකන කාා කරනවා. රණ විරු
ගම්මාන ගකන කාා කරනවා. ශම් ශේ ය -මාතෘ භූමිය- ්ර් යා
කර ගකීනම ශවනුශවන් සටන් වකදී ්ංාධිත තත්ත්වයට පත් වුණු,
ජීවිතය ූරජා කළ රණ විරුවන්ශ ඒ අම්මලාට, දස මාසය්   පස
තුළ දරා ශමොශලොවට ම හි කර, ශල් කිරි කර ශපවූ ඒ අම්මලාට
දුන්නු දු්  කන්දරාව නකති කරන්න පුළුවන්කම්  නකහක.

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රීතුමනි, කාලය අවසානයි.

ගු ීන.බී. ර ජනායක ෙහතා

(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)
ශහොායි. ඒ නිසා ශම් පිළිංාව විශ ය
ේ අවධ්ානය ශයොමු කරන්න
කියා ශල්කම්තුමාශගන් ඉල්ලා  කටිනවා. ඔංතුමා ශම් පිළිංාව
අවධ්ානය ශයොමු කරලා ශම් රශට් පුරවක කය ප හකටියට ඒ ගන්නා වූ
තීන්දුවලට පාට් , ප් යය් , ශේ පාලනය්  නකතිව ශම් රශට්
ජනතාවට නිදහශසේ ජීවත්වීශම් අයිතිය ලංා ශදන්නය කියා ඉල්ලා
 කටිනවා. ශම් අවස්ාාශදදී අපි සතුටු ශවනවා, ජාතික ්ර් යක
අරමුදල් (සංශ ෝධ්න පනත් ශකටුම්පත ශගනකල්ලා ඔවුන්
ශවනුශවන් හඬ්  නඟන්න, ඔවුන් ශවනුශවන් ක්රියාත්මක ශවන්න,
ඔවුන් ශවනුශවන් දායකත්වය ලංා ශදන්න සූදානම් වීම ගකන.
ඉදිරියට ඒ කටයුතු නිවකරදි ්කාරශයන් කරශගන යන්න.

ඒක ජාතයන්තරයට ශහෝ ශවන කාටවත් ඕනෑ ්කාරයට
ක්රියාත්මක කරන්න සූදානම් වන්න එපාය කියන එක විශ ය
ේ ශයන්
මම සාහන් කරනවා. නිවකරදිව ශේය ය අනනයතාව, මාතෘ භූමිශේ
අනනයතාව රැශකන අයුරින්  කංහල, ශදමළ, මුස්ලිම් කියන  කයලු
ජන ශකොටස් අයත් ශ්රීලාංකික ජාතිකශය්  හකටියට ශකොන්ද
ශකළින් තංාශගන ඒ සාහා තීන්දු තීරණ ගන්න පසුංට ශවන්න
එපා. ඒ සාහා අපි ඔංතුමාත් සමඟ නිරන්තරශයන්ම අත්වකල්
ංකාශගන ඉන්නවාය කියන එක විශ ේයශයන් මම සාහන්
කරනවා. එම නිසා ශම් අවස්ාාව සාහා අපි දායකත්වය ලංා
ශදන්න ඕනෑ. ශම් සාහා කටයුතු කිරීශම්දී පාට් , ප් යය්  ශවත
ඇන්ල්ල දිගු කරනවාට වඩා, මාතෘ භූමිය ශවනුශවන් මාතෘ භූමිශේ
ජීවත් වන ජනතාවට ්ර් යාව සපයන ්රිවිධ් හමුදාශද,
ශපොලී කශේ නිල දරුවන්ට ඒ සාහා ් තිය හා වධ්්ෂයය ලංා දීම
අශේ යුතුකම්  හා වගකීම්  ශවනවාය කියලා මම හිතනවා.
අසාධ්ාරණය, අකටයුත්ත දුටු තකන අපි ඒ සාහා එශරහි වන්න
සුදානම් වනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අවසාන ව ශයන්
මම ශම් කරුණ කියන්න කකමකතියි. දඩුඩ ීනති සංග්රහය
සම්ංන්ධ්ශයන් මා කියන වගන්තිවල අංක වරදින්න පුළුවන්.

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔංතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.

ගු ීන.බී. ර ජනායක ෙහතා

(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට තව විනාඩිය්  ලංා
ශදන්න.
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දඩුඩ ීනති සංග්රහශේ 35(, 315, 316 වගන්තිවල සාහන්
ශවනවා, ශමොට ්යුධ්යකින් පහර දීලා සුළු තුවාල ඇති කිරීම, ඒ
වාශ ම ශමොට ්යුධ්යකින් පහර දීලා මරණීය තුවාල ඇති කිරීම,
ඒ වාශ ම තියුණු ්යුධ්යකින් පහර දීලා මරණීය තුවාල ඇති
කිරීම සම්ංන්ධ් නක් අධිකරණයට යන්ශන් ශකොයි ්කාරයටද
කියලා. ඒ සාහා ක්රියා කරන්ශන් JMOශ report එක අනුවයි.
හකංකයි, ශපොලී කශේ ස්ාානාධිපතිතුමා ළඟ රතු පෑනයි, නිල් පෑනයි
තිශංනවා. එතුමා ශම් කා්ෂයය ශකොයි ්කාරයට කරනවාද කියන
එක අපට කියන්න ංකහක. එම  කේධිය සමා මඩුඩලයට දමන්න
පුළුවන්;
මශහස්්රාත්
අධිකරණයට
දමන්න
පුළුවන්;
මහාධිකරණයට දමන්න පුළුවන්. එම නිසා ශපොලී කය ස්වාධීන
්කාරශයන් ක්රියාත්මක කරන්න පුළුවන්ද කියන එක
විශ ේයශයන් මම සාහන් කරන්න ඕනෑ. ඒක තමයි
ශපොලිස්පතිතුමා කිදශද, ීනතිය නවන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නවන
ීනතිය රටට ගකළශපන්ශන් නකහක. අපි රශට් මිනිසුන්ට යු් තිය හා
සාධ්ාරණය ඉය්ට කරන්න ඕනෑ. ඒ ඇඳුම ඇාගත්, පාට් ද
නකත්නම් ශවන ජරාව්  ද තකවරුණු ඒ අයට අසූචි වළක ඉාශගන
ඇන්ල්ල දිගු කරනවා කියලා කිදවා. ශම් ශදශදනාම අසූචි වශළේ
ඉාලා තමයි කාා කරන්න සූදානම් වන්ශන්.
රටට, ඒ වාශ ම ජනතාවට නිවකරදි ්කාරශයන් ක්රියාත්මක
වන ීනතිමය පසුම ම්  සකස් කරන්න කියන එක මම ශම්
අවස්ාාශදදී විශ ය
ේ ශයන් ඉල්ලා  කටිනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, මට ශම් අවස්ාාව සලසා දීම පිළිංාව මාශ
ශගෞරවීනය ස්තුතිය පුද කරමින් මා නිහඬ වනවා.

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශංොශහොම ස්තුතියි. ගරු (මහාචා්ෂය ්ශු මාර කංහ මකතිතුමා.

[අ.භා. 0.04]

ගු (ෙහාචාර්ය) කශු ොරසිංහ ෙහතා

(மாண்புமிகு (சபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔංතුමා මූලාසනශේ  කටින
ශවලාශද මට කාා කරන්න ලකබීම ගකන සන්ශතෝයයට පත්වනවා.
ඒ වාශ ම අභිනවශයන් පත් වූ අශේ ගරු නිශයෝජය
කාානායකවරයාට සුං පතන්නටත් මම ශම් ශමොශහොත ශයොදා
ගන්නවා. දී්ෂක කාලය්  පා්ෂලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කළ
මන්ත්රීවරශය ප වන එතුමා නිශයෝජය කාානායකවරයා හකටියට
පත් කර ගන්න ලකබීම ගකන, එතුමා පත් කරන්න ශයෝජනා ස්ිකර
කරපු මන්ත්රීවරශය ප හකටියට මම සන්ශතෝයයට පත්වනවා.

අද ්ර් යක අමාතයාං ය යටශත් කාා කරන ජාතික
්ර් යක අරමුදල් (සංශ ෝධ්න පනත් ශකටුම්පත පිළිංාවත්, ඊට
අදාළ අශන පත් ්යතන පිළිංාවත් කාා කරන්න මම
ංලාශපොශරොත්තු වනවා. විශ ේයශයන් රණ විරු ශසේවා අධිකාරිය,
ඊට අමතරව ශ්රීමත් ශජෝන් ශකොතලාවල ්ර් යක වි ව
් විදයාලය
්දී කාරණා ගකන ශම් අවස්ාාශදදී මම කාා කරන්න
ංලාශපොශරොත්තු වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ජාතික ්ර් යක අරමුදල්
(සංශ ෝධ්න පනත් ශකටුම්පත පිළිංාව කාා කරන ශකොට
ජාතික ්ර් යක අරමුදල ස්ාාපිත කළ දිවංගත ලලිත්
ඇතුලත්මුදලි මකතිතුමා අපි  කහිපත් කළ යුතුමයි. ්ංාධිත
ශසංළුන්, අතුරුදහන් වූ ශසංළුන් ශවනුශවන් රට ජාතිය හකටියට
තමන් කළ යුතු කා්ෂයය සාහා අව ය වන අරමුදල් රැස් කර
ගකීනමට එතුමා තමයි ජාතික ්ර් යක අරමුදල ඇති කශළේ.

465

පා්ෂලිශම්න්තුව

[ගරු (මහාචා්ෂය ්ශු මාර කංහ මහතා]

ජාතික ්ර් යක අරමුදල ඇති කරපු අවස්ාාශද නියමයන් වුශඩු
එවකට  කටි ඇමතිවරයා ශහෝ ජනාධිපතිවරයා ශහෝ
ජනාධිපතිවරයා වි කන් පත් කරන ඇමතිවරශය ප වි කන් ශමම
අරමුදල පාලනය කළ යුතුය යන්නයි. නමුත්, ජාතික ්ර් යක
අරමුදල් (සංශ ෝධ්න පනත් ශකටුම්පත සම්ංන්ධ්ශයන් අපි
පා්ෂලිශම්න්තුශද ජාතික ්ර් යාව පිළිංා ්ංශික අධී් යණ
කාරක සභාශදදීත් සාකච්ඡා කළා. ව්ෂතමානශේ අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා වි කන් පත් කරනු ලංන ජනාධිපති ශල්කම්,
්ර් යක අමාතයාං ශේ ශල්කම් ශමම අරමුදලට නිලංලශයන්
පත්වන සාමාජිකයින් ව ශයන් නම් කර තිශංනවා. ශමම
නිලධ්ාරින් නිලංලශයන් පත්වන සාමාජිකයින් ශලස  කීඑම
වාශ ම, ජාතික ්ර් යක අරමුදශල් වගකීම සම්ූර්ෂණශයන්
්ර් යක ඇමතිවරයා ශහෝ ජනාධිපතිවරයා අශත් තිම ය යුතුයි
කියන කාරණයත් ශම් අවස්ාාශදදී අපි  කහිපත් කරනවා.
ශම් ගකන නකවතත් සලකා ංකලුශවොත් ශහොායි කියලා අපි
වි ව
් ාස කරනවා.
ඊළඟට, ජාතික ්ර් යක අරමුදශල් ්රධ්ාන කා්ෂයය්  තමයි
රජය වි කන් ්රම්භ කරන ලද රණවිරු ශසේවා අධිකාරිය හරහා
රණවිරු සුභසාධ්න කටයුතු ශවනුශවන් මුදල් ශයදවීම. රණවිරු
ශසේවා අධිකාරිශේ සභාපතිනිය අශනෝමා ශෆොන්ශසේකා මකතිනියයි.
ජාතික ්ර් යාව පිළිංා ්ංශික අධී් යණ කාරක සභාවත්
එතුමියට විශ ේයශයන්ම ස්තුතිවන්ත වුණා. එහිදී, මයන්ත
දිසානායක මන්ත්රීතුමා ශම් ගකන විශ ය
ේ ශයන් සාහන් කළා මට
මතකයි. ඒ වාශ ම රණවිරු ශසේවා අධිකාරිශේ සභාපතිතුමිය
හකටියට පත් වුණ එතුමිය ශම් රශට් රණවිරුවන් ශවනුශවන් කාා
කළ හකකි, ඔවුන් ගකන දකනුවත්කම්  තිශංන, වගකීම්  ගත හකකි
ශකශන් . කි කම ශකශන පට විරුේධ් විය ශනොහකකි වන අයුරින්
රණවිරු ශසේවා අධිකාරිය ක්රියාත්මක වීම ගකන අපි පකසසීමට ල් 
කළ යුතුමයි. එතුමියශ නායකත්වය ගකන කිදශවොත්, ශම් රශට්
රණවිරුවන් විාපු දු්  ගකන වකඩිශයන්ම දන්නා තකනකත්තිය
එතුමියයි. ඒ නිසා එතුමියට වගකීම්  තිශංනවා, තමන්ශ අත්
දකකීමත් එ් ක රණවිරුවන්ට අව ය සුභසාධ්න සම්පාදනය
කරන්න.

ශම් රණවිරු ශසේවා අධිකාරිශේ කටයුතු ගකන සාහන් කශළොත්
අපට සමහර ශවලාවට විවිධ් අවලාද නකශඟනවා, "ව්ෂතමාන
්ඩුක්ව රණ විරුවන්ට සලකන්ශන් නකහක" කියලා. ඇත්තටම ශම්
රණවිරු ශසේවා අධිකාරිය කරලා තිශංන ව්ෂතමාන කා්ෂයය,
2015, 2016, 2017 වසර තුන තුළ කළ කා්ෂයය ශදස ංකලුවාම,
කලින් වසරවලට වඩා රණ විරුවන් ශවනුශවන් අපි ක්රියාත්මක
ශවලා තිශංන ංව ශපශනනවා. 005). 05.04 දින "විරුසර
වර්රසාද" වයාපෘතිය ඇරඹුණා. ඒ යටශත් යුදමය කාලසීමාව තුළ,
2009 වසර වන ශත් , ශසේවය කළ නිලධ්ාරින් සාහා නියමිත වසර
00ක ශසේවා කාලය සාහාත්, ශසසු නිලයන් සාහා නියමිත වසර
00ක ්දී ව ශයනුත්, විශ්රාම ශගොස් තිශංන රණ විරුවන් ශවතත්
ශමම විරුසර වර්රසාද කාඩ්පත් ලංා දීලා තිශංනවා. යුද හමුදාශද
29,084් , නාවික හමුදාශද 0,566් , ගුවන් හමුදාශද 0,129් ,
ශපොලී කශේ 4,340් ,  කවිල් ්ර් යක ශදපා්ෂතශම්න්තුශද 9 0් 
්දී ව ශයන් (0,091්  ශදශන්  විරුසර වර්රසාදලාීනන් හකටියට
හඳුනාශගන ඔවුන්ට ඒ වර්රසාද ලංා දී තිශංනවා.
"විරු සුමිතුරු" නිවාස ශයෝජනා වයාපෘතිය ගකනත් මම කිව
යුතුයි. ශම් වයාපෘතිය හරහා ශම් වන විටත් නිවාස 3,650්  ඉදි
කරන්න ඉල් කගත ශවලා තිශංනවා. 005 වසශ්ෂදී 953් ,
2018 වසශ්ෂදී 950 ්  ්දී ව ශයන් නිවාස සාදා නිම කරන්නට
ශම් වයාපෘතිය ක්රියාත්මක ශවමින් පවතිනවා.
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දකනට ක්රියාත්මක ශවලා තිශංන කා්ෂයයන්වල වටිනාම
කා්ෂයය්  හකටියට ගත හකකියි, රණවිරු දූ දරුවන් ශවනුශවන්
ශියයත්ව ්රමාණය්  ්රදානය කිරීම. පසුගිය කාලශේ, 2012
වසශ්ෂදී, රණවිරු දූ දරුවන් ශවනුශවන් ඉතුරුම් ්ශයෝජන
ශියයත්ව 340්  පමණ තමයි තිබුශඩු. නමුත් 0054 වන විට එම
ඉතුරුම් ්ශයෝජන ශියයත්ව 400්  ද් වාත්, 2016 වන විට 805
්  ද් වාත් ්දී ව ශයන් වකඩි ශවලා තිශංනවා. ඊට අමතරව,
අශපොස (සාමානය ශපළ
සහ අශපොස (උසස් ශපළ
ශියයත්වලාීනන් ශදගුණයකින් වකඩි ශවලා තිශංනවා. 0050
වසශ්ෂදී ශියයත්වලාීනන් 500්  සහ 005( වසශ්ෂදී 595්   කටියත්,
2015 වසශ්ෂදී එය 343 ද් වා වකඩි ශවලා තිශංනවා.
රණවිරු මාපිය රැකවරණ දීමනාව 0050, 2013 වසරවල
සාහන් ශවලා තිබුශණත් නකහක. නමුත් ශම් ්ඩුක්වට 0054 වසර
වනවිට 08,394් , 2017 වසර වනවිට 34,446ක රණවිරු මාපිය
රැකවරණ ලංා ශදන්න හකකියාව ලකම ලා තිශංනවා. රණවිරු
ශසේවා අධිකාරිශේ නියමිත කා්ෂයයන් ඉතාමත් කී්ෂතිමත් විධියට
ඉටු කරන අශනෝමා ශෆොන්ශසේකා මකතිනියට සුං පතන්නටත්,
එතුමිය කරන කා්ෂය භාරය පකසසුමට ල්  කරන්නටත් මම ශම්
අවස්ාාව ශයොදා ගන්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ජාතික ්ර් යාව පිළිංා
්ංශික අධී් යණ කාරක සභාව විධියට, ජාතික ්ර් යාව
සම්ංන්ධ්ව කාරණා සාකච්ඡා කරනශකොට, අපි සාකච්ඡා කළ තව
කාරණාව්  තමයි, "අ පශ්ෂශගොඩ, ්ර් යක හමුදා මූලස්ාාන
සංකී්ෂණය ඉදි කිරීම" පිළිංා කටයුතු. අ පශ්ෂශගොඩ, ්ර් යක
හමුදා මූලස්ාාන සංකී්ෂණය ඉදි ශවන්ශන් ශකොළඹ ශකොටුශද
තිබුණ යුද හමුදාවට අයිති ඉඩම් ටික චීනයට විකිණීශමන් පසුවයි.
ඇත්තටම ශම් හමුදා මූලස්ාානය ඉදිකිරීම සම්ංන්ධ්ශයන්
්ර න
් රාශිය්  තිශංනවා. ්රධ්ාන ව ශයන්ම වනතික ්ර න
් ය් 
තිබුණා. අපි කාරක සභාශදදීත් ඒ පිළිංාව සාකච්ඡා කළා.
ශමොකද, 9/11 attack එක අපට මතකයි. නකත්නම්, ඇශමරිකාශද
ශපන්ටගනයට වුණු attack එක අපට මතකයි. ශම් attack එකත්
එ් ක ශලෝකයම පිළිගත් නයාය්  තිබුණා. ඒ තමයි, රටක හමුදා
මූලස්ාාන  කයල්ල එක තකනකට ශ න්ශන් නකහක කියන එක.
නමුත්, ලංකාශදදී අපි ඒක ක්රියාත්මක කශළේ නකහක. අපි යුද
හමුදාව, ගුවන් හමුදාව, නාවික හමුදාව යන  කයලු හමුදා එක
තකනකට ශ න්න තීරණය කළා. ශම්ක ්ර් යාව සම්ංන්ධ්ශයන්
ගත්ත වකරදි තීරණය්  කියලා අපි හිතනවා. ශම් කාරණශේදී අපට
වා්ෂතාගත වන විධියට විවාදාත්මක කාරණා කිහිපය්  තිශංනවා.
එක්  තමයි, රුපියල් ම ලියන )9්  වන ශම් වි ාල වයාපෘතිය
සාහා consultancy service එක ලංා ශදන්න මුදිත ජයශකොඩි
කියන මහත්මයාව ශකළින්ම පත් කරලා තිබුණු එක. නමුත්,
ව්ෂතමාන ්ර් යක ශල්කම් කපිල වවදයරත්න මකතිතුමාශ
මූලිකත්වශයන් ශම් තීරණය ශවනස් කරලා, එය රජශේ
්යතනය්  වන CECB ්යතනයට ලංා ශදන්න ගත්ත ක්රියා
මා්ෂගය මම ශම් ශමොශහොශත් අගය කරනවා. ඇත්තටම අපි එහි
විනිවිදභාවය - transparency - ගකන කාා කශළොත් ඒක ඉතා
කාශලෝචිත ක්රියාව් . ඒ හරහා අපට අවස්ාාව ලකම ලා තිශංනවා,
ශම් වරද නිවකරැදි කර ගන්න. අ පශ්ෂශගොඩ හමුදා මූලස්ාානය
සෑදීම වකරදි තීරණය්  වුණත්, එය සෑදිය යුතු ශවනවා. ඉදිරිශේදී
විනිවිදභාවයකින් ඒ කා්ෂයය කරන්න අවස්ාාව ලකශංයි කියලා
අපි ංලාශපොශරොත්තු ශවනවා.
ඊළඟට මම කාා කරන්න කකමතියි, ශජනරාල් ශ්රීමත් ශජෝන්
ශකොතලාවල ්ර් යක වි ්වවිදයාලශේ ව්ෂතමාන තත්ත්වය
ගකන. අද ශජනරාල් ශ්රීමත් ශජෝන් ශකොතලාවල ්ර් යක
වි ව
් විදයාලශේ පනත් ශකටුම්පත අපට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්
වුණා. ඒ සම්ංන්ධ්ශයන් අපි ස්තුතිවන්ත ශවන්න ඕනෑ. ශම් හරහා
රශට් තිබුණ වි ාල ්ර න
් ය් ,- [ංාධ්ා කිරීම් ]

467

2018 ජුනි 08

ගු චන්ද්රසිරි ගෙදීර ෙහතා

(மாண்புமிகு சந்திரசிறி கெதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

නැඟී සිටිගේය.
எழுந்தார்.
rose.

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු චන්ද්ර කරි ගජදීර මන්ත්රීතුමා.

ගු චන්ද්රසිරි ගෙදීර ෙහතා

(மாண்புமிகு சந்திரசிறி கெதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද නයාය ප්රශේ අංක 33
යටශත් තිශංන්ශන් ජාතික ්ර් යක අරමුදල් (සංශ ෝධ්න පනත්
ශකටුම්පත පිළිංා විවාදයයි. අද දින ශජනරාල් ශ්රීමත් ශජෝන්
ශකොතලාවල ්ර් යක වි ව
් විදයාලශේ පනත් ශකටුම්පතත්
ඉදිරිපත් කළා. නමුත්, ඒක අද විවාදයට සම්ංන්ධ් ද කියන එක
ගකන මම මූලාසනශයන් දකනගන්න කකමතියි. ශමොකද, නයාය
ප්රශේ අද දිනට එය නකහක.

ගු ලෂක නෙන් ිරරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද එම පනත් ශකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම
පමණයි කශළේ. ඒ සම්ංන්ධ්ව අද විවාදය්  නකහක. විවාදය ශවන
දවසක ලංාශදනවා.

ගු චන්ද්රසිරි ගෙදීර ෙහතා

(மாண்புமிகு சந்திரசிறி கெதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
ඒ නිසා අපි ඊළඟ දවශසේ ඒ ගකන කාා කරමු.

ගු (ෙහාචාර්ය) කශු ොරසිංහ ෙහතා

(மாண்புமிகு (சபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
ජාතික ්ර් යක කටයුතු සාහා ක්රියාත්මක වන
වි ව
් විදයාලය්  හකටියටත්, ඒ වාශ ම, ්රිවිධ් හමුදාව ශවනුශවන්
ඇති කරන ලද වි ව
් විදයාලය්  හකටියටත්, දූ දරුවන් ශවනුශවන්
ඇති කරන ලද වි ්වවිදයාලය්  හකටියටත් ශම් කා්ෂයයන් ගකන
කාා කරන්න මා කකමකතියි. ශම් ශමොශහොත වන විටත්
ශකොතලාවල ්ර් යක වි ව
් විදයාලයත් එ් ක සම්ංන්ධ් කරලා
SAITM ්ර ්නය විසාන්න අව ය පහසුකම් සලසමින් ඉන්න ංව
අපි දන්නවා. ඒ වාශ ම, ශම් වි ්වවිදයාලයත් එ් ක දකනට
ශි් යණ ශරෝහල්  තිශංනවා. ශම් ශි් යණ ශරෝහශල් ව්ෂතමාන
තත්ත්වය පකසසුමට ල්  කළ යුතුයි. ශමොකද, ව්ෂතමානශේ
දිනකට ශරෝගීන් )00්  පමණ ශමම ශරෝහශලන් තමුන්ට අව ය
්රතිකාර ලංා ගන්නවා. අශේ ශසෞ ය ශල්කම්තුමා ඉන්න නිසා
මම ශම් ගකනත් කියන්න ඕනෑ. ජනගහනය අධික ්රශේ යක
තිශංන ශමම ශරෝහලට අව ය කාරණා ටික සම්පාදනය කර
ගන්න ලකබුශණොත්, අපට හකකියාව්  ලකශංනවා ජාතික
අව යතාවන් ඉටු කරන්න ශමම ශරෝහල හරහා තව තවත්
පහසුකම් සලසා ශදන්න. ශම් කාරණා ගකන පරී් යා කරලා
ශසෞ ය අමාතයාං යත් එ් ක එකතු ශවලා ඒ නිවකරැදි කිරීම් ටික
කරශගන ඉදිරියට යන්න අපට හකකියාව ලකබුශණොත් ඒක ඉතා
වටිනවා. ශකොතලාවල ්ර් යක වි ්වවිදයාලශේ දකනට ීඨස
රාශිය්  තිශංනවා. උදාහරණ හකටියට ්ර් යක හා උපරමික
අධ්යයන ීඨසය, ප ච
් ාත් උපාධි අධ්යයන ීඨසය, වවදය ීඨසය,
ඉංජිශන්රු ීඨසය, ීනති ීඨසය, කළමනාකරණ, මානව ාස්්ර හා
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සමාජ විදයා ීඨසය, සම ශසෞ ය විදයා ීඨසය, පරිගණක ීඨස ්දී
ව ශයන් ීඨස තිශංනවා. අපට නකවත වාද කරන්න පුළුවන්
ශකොතලාවල ්ර් යක විදයා ීඨසය ගකන. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, ශම් කාරණය ඉතාම වටිනා කාරණය්  නිසා ශම්
ගකන මම සාහන් කළ යුතුමයි.

ශම් වවදය ීඨසශේ දකනට ඉශගන ගන්නා ශියයයින්ට අමතරව
SAITM එශ්  ශියයයින් 00 ගණනකටත් ඉශගන ගකීනමට
අවස්ාාව ලංා දීමට සකලසුම් හදලා තිශංනවා. ඒ නිසා ශම්
වවදය ීඨසය හරහා වකඩිපුර ළමයින් 00 ගණනකට වවදය
විදයාව හකදෑරීමට අවස්ාාව ලංා ශදන්න අපට අවස්ාාව් 
ලකශංනවා. අපි ශම් කාරණා සම්ංන්ධ්ශයන් අවධ්ානය ශයොමු කළ
යුතු ශවනවා.
දකනට ශම් වවදය ීඨසයට ්රධ්ාන ව ශයන්ම ඇතුළත් කරනු
ලංන්ශන් ්රිවිධ් හමුදාවට අව ය වවදයවරුන් ම හි කර ගකීනමට
අව ය ශියය ්රමාණයයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, නමුත්
ශමම වවදය ීඨසයට ඇතුළත් කරනු ලංන දරුවන් යුද හමුදාවට,
නාවික හමුදාවට, ගුවන් හමුදාවට ශසේවය සාහා ශයොදවනවා
වාශ ම අනාගතශේදී ශවනත් ්කාරශේ රමශදදයකින් -අලුත්
පනතකින් ශහෝ- තවත් වකඩි වකඩිශයන් ශියයයන් ංාවා ගකීනමට
හකකියාව්  ලකබුශණොත්-

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Order, please! I wish to announce that this House
cordially welcomes the Hon. (Mrs.) Helen ConwayMouret, Member of Senate of France, now present at the
Speaker's Gallery. Thank you.
ගු (ෙහාචාර්ය) කශු ොරසිංහ ෙහතා

(மாண்புமிகு (சபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
 කයලුම මන්ත්රීවරුන් ශම් සාහා සහශයෝගය ලංා දිය යුතුයි
කියලා මම හිතනවා. මම ඒ කාරණයත් මත්  කර ශදන්න
කකමකතියි. ජාතික ්ර් යක අරමුදල් (සංශ ෝධ්න පනත්
ශකටුම්පත ශදවකනිවර කියවීම  කදු කරන ශමම විවාදශේදී
වි ව
් විදයාල ්ර න
් ය, ශකොතලාවල ්ර් යක විදයා ීඨසශේ
්ර න
් ය, අ පශ්ෂශගොඩ හමුදා මූලස්ාාන සංකී්ෂණශේ ්ර න
් ය ගකන
වකඩි වකඩිශයන් අවධ්ානය ශයොමු කරලා නියමිත ක්රියාමා්ෂග
ගත්ශතොත්, ජාතික ්ර් යක අරමුදල වාශ ම ්ර් යක
අමාතයාං ය යටශත් තිශංන කාරණාවලට වකඩි වකඩිශයන්
අවධ්ානය ශයොමු කරන්න අපට හකකියාව්  ලකශංනවා. ශම්
සම්ංන්ධ්ව කාා කිරීමට මට කාලය ලංා දීම ගකන මූලාසනශේ
 කටින ඔංතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින්, මශ කාාව අවසාන
කරනවා.

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශංොශහොම ස්තුතියි. මීය ළඟට, ගරු මලිත් ජයතිලක මන්ත්රීතුමා.

[අ.භා. 0.39]

ගු ෙලි ජ ෙයතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு மலித் ெயதிலக)

(The Hon. Malith Jayathilake)
මුලසුන ශහොංවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට කාා කිරීමට
අවස්ාාව ලංා දීම සම්ංන්ධ්ශයන් ඔංතුමාට ශංොශහොමත්ම
ස්තුතියි. ජාතික ්ර් යාව පිළිංා ්ංශික අධී් යණ කාරක
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පා්ෂලිශම්න්තුව

[ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා]

සභාශද සභාපතිවරයා හකටියට කටයුතු කරන මට, ජාතික
්ර් යක අරමුදල් (සංශ ෝධ්න පනත් ශකටුම්පත ශදවකනිවර
කියවන අද දවශසේ ඒ සම්ංන්ධ්ශයන් අදහස් දක් වීමට ශම්
්කාරශයන් අවස්ාාව ලංා දීම සම්ංන්ධ්ව නකවත මා ඔංතුමාට
ස්තුතිවන්ත ශවනවා.
ජාතික ්ර් යක අරමුදල සම්ංන්ධ්ශයන් අශේ ්ංශික
අධී් යණ කමිටුශද සාමාජික මහත්වරුන්  කයලු ශදනා සාකච්ඡා
කළා. එහිදී අපි මූලික ව ශයන් සංශ ෝධ්න කිහිපය්  ඉදිරිපත්
කළා. විශ ය
ේ ශයන්ම "ජනරජශේ ජනාධිපති ශල්කම්වරයා සහ
්ර් යක වියය භාර අමාතයවරයාශ
අමාතයාං ශේ
ශල්කම්වරයා" හකටියට එහි නම් කරලා තිබුණා. අශේ කමිටු
සාමාජික මහත්වරුන් වන ගරු මයන්ත දිසානායක මන්ත්රීතුමාත්,
ගරු (මහාචා්ෂය ්ශු මාර කංහ මන්ත්රීතුමාත් කිදවා වාශ අපි
ශයෝජනා කළා, මිලියන 5,067්  වාශ වි ාල මුදල් ්රමාණය් 
තිශංන අරමුදල්  භාර ජනාධිපතිවරයා ශහෝ වියය භාර ්ර් යක
අමාතයවරයාත් එම කමිටුශද -Board එශ් - සාමාජිකශය්  විය
යුතුයි කියලා. එම සංශ ෝධ්නය ඉදිරිපත් වීම වකදගත් කියලා අපි
හිතනවා.
1985දී එවකට හිටපු ජාතික ්ර් යක ඇමතිවරයා වූ ලලිත්
ඇතුලත්මුදලි මකතිතුමා ශමම අරමුදල ්රම්භ කිරීශමන්
ංලාශපොශරොත්තු වුශඩු, යුේධ්ය නිසා ්ංාධිත ශවන සහ විශ්රාම
ගකන්ශවන, ඒ වාශ ම ඒ යුේධ්යට මුහුණ දීලා යම්කි ක ්ර න
් කාරී
තත්ත්වයකට පත් ශවන ්රිවිධ් හමුදාශද ශසංළුන් සහ නිලධ්ාරින්
ශවනුශවන් යම්කි ක ්කාරයක සුභසාධ්න ක්ෂතවයය්  ඉටු
කිරීමයි. ඒ අවස්ාාව ශවනශකොට යුේධ්ය පටන් ශගන අවුරුදු
ශදක්  වාශ සුළු කාලය්  ගත ශවලා තිබුශඩු. අපිට ශපශනන
විධියට එම අවුරුදු ශදක ඇතුළතත් ්රිවිධ් හමුදාශදම අව යතාව් 
ඇතිවී තිබුණා. එම සුභසාධ්න ක්ෂතවයය මූලික කරශගන තමයි
ශම් ජාතික ්ර් යක අරමුදල පිහිටුවා තිශංන්ශන්. මම හිතන
විධියට ජාතික ්ර් යක අරමුදශල් මූලික -මු ය- පරමා්ෂාය වී
තිශංන්ශන් ්රිවිධ් හමුදාශද මියගිය, ්ංාධිත සහ ශවනත්
්ර න
් කාරී තත්ත්වයන්ට ල්  වුණු ්ර් යක හමුදා ශසංළුන්ට
සහ නිලධ්ාරින්ට යම්කි ක සුභසාධ්න ක්රියාවලිය්  ්රම්භ කිරීමයි.

ශකොශහොම වුණත් පසුගිය කාලය පුරා ශම් අරමුදශල්
් රියාකාරිත්වය දිහා ංකලුවාම අපට ශපීන ගිය ශදය්  තමයි, ඒ
් රියාකාරිත්වය සුළු පරාසයක තමයි ් රියාත්මක ශවලා
තිශංන්ශන් කියන එක. යුේධ්ශයන් අංාධිත වූ, අතුරුදහන් වූ රණ
විරුවන්ශ එශහම නකත්නම් ත්රිවිධ් හමුදා සාමාජිකයන්ශ
නිවාස ේර ්නයට විසඳුම් ලංා දීම, ඒ හමුදා සාමාජිකයන්ශ
දරුවන් පහ ශ්ෂණිශේ
්
ශිය්යත්වය සමත් වුණාම ශිය්යත්ව මුදල් 
ලංා දීම වාශ සුළු පරාසයක විතරයි ශම් අරමුදල ් රියාත්මක
ශවලා තිශංන්ශන්. රුපියල් මිලියන 1,067්  වාශ වි ාල මුදල් 
ශම් අරමුදල සතුව තිබුණත් අර වාශ සුළු පරාසයක විතරයි
් රියාත්මක ශවලා තිශංන්ශන්. ඒ නිසා මා ශයෝජනා කරන්න
කකමකතියි ශම් අරමුදශල් වියය පාය, කා්ෂයභාරය ශම් වාශ සුළු
පරාසයක ් රියාත්මක වීශමන් ඔදංට ගිහිල්ලා මීය ට වඩා පුළුල්
විය යුතුයි කියලා.
විශේයශයන්ම 0009 මකයි මාසශේ 58 ශහෝ 59ශවනි දායින්
පස්ශසේ අපි දකන්  කටින්ශන් ප ්චාත් යුදමය තත්ත්වයක, ප ච
් ාත්
යුදමය ශ්රී ලංකාවක. දකන් යුේධ්ය අවසන් ශවලා අවුරුදු 9්  ගත
ශවලා තිශංනවා. ශලෝක ඉතිහාසශේ ශදවන ශලෝක යුේධ්ය
අවසන් වුණාට පස්ශසේ, යුේධ්ය්  ්්රිතව වකඩිපුරම කටුක
අත්දකකීම් සහිත  කේධිය තමයි වියට්නාම යුේධ්ය. වියට්නාම
යුේධ්ශේ අවසානය 59 4දී  කදු වුණා. එයට මුහුණ දුන්නු
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ඇශමරිකානු හමුදාවත්, වියට්නාම හමුදාවත් කියන ශදපා්ෂ ්වයම
යුදමය ව ශයන් වි ාල හානියකට පත් වුණා. ඒ යුේධ්ය අවසන්
වීමත් සමඟ තමයි ශම් සුංසාධ්න ක්රියාවලිය ්රම්භ වුශඩු.
ප ච
් ාත් යුදමය තත්ත්වයකදී යුේධ්යට මුහුණ දුන් රශට් හමුදාශද
සාමාජිකයන්ශ සුංසාධ්න කටයුතු පිළිංාව ශලෝකශේ වකඩිම
අවධ්ානය ශයොමු වුණු අවස්ාාව තමයි 59 4දී වියට්නාම යුේධ්ය
අවසන් වූ අවස්ාාව. වියට්නාම යුද ම මට ගිය ඇශමරිකානු යුද
විරුවන් ශවනුශවන් ඇශමරිකාශද අදටත් සුංසාධ්න ක්රියාවලිය් 
 කදු කරනවා. අවුරුදු (0කට පසුවත් ඇශමරිකානු රාජය ඒ වගකීම
ඉටු කරනවා. අශේ රශට් යුේධ්ය අවසන් ශවලා අවුරුදු 09යි ගිහින්
තිශංන්ශන්. එම නිසා අපට ජාතික වගකීම්  තිශංනවා, ජාතික
කා්ෂයභාරය්  තිශංනවා විශ ය
ේ ශයන්ම යුේධ්ය නිසා ජීවිත අහිමි
වූ, ්ංාධිත තත්ත්වයට පත් වූ සහ අතුරුදහන් වූ ්දී ව ශයන්
තිශංන categories කිහිපය යටශත් සුංසාධ්න ක්රියාවලිය මීය ට වඩා
පුළුල් පරාසයක  කේධ් කිරීමට. මම මුලින්ම කිදවා වාශ අපි
සුංසාධ්නය කියලා කරන්ශන් ශපොඩි ශපොඩි වකඩ ටික්  පමණයි.
අපට ලකශංන ්ර න
් අනුව ශපශනනවා, පඩි ශගවීම පිළිංා ්ර ්න,
ශගවල් ්ර න
් , දරුවාට ශියයත්වය්  ලංා ගකීනම, දරුවා පාසලකට
ඇතුළත් කර ගකීනම වාශ කාරණාවලට පමණ්  ඒ ්ර න
් සීමා
ශවලා තිශංන ංව. ප ්චාත් යුදමය තත්ත්වය්  තුළ රට් 
ශකොශහොමද තමන්ශ හමුදාව ශවනුශවන් කටයුතු කරන්ශන්
කියලා පරමාද්ෂය  විධියට ඇශමරිකාව සහ වියට්නාමය ගත්ශතොත්,
අශේ ්ර් යක අමාතයාං යටත්, අශේ ්රිවිධ් හමුදාශද
්රධ්ාීනන්ටත් ඒ රටවල් ශදශකන් අව ය ්රමාණයට උදාහරණ
අදටත් ලංා ගන්න පුළුවන්.
එහිදී වකදගත්ම කටයුත්ත ශමයයි. ශලෝක ඉතිහාසශේ රටක
රාජය හමුදාව්  අවුරුදු 0)්  -සමස්ත හමුදාවම- එක දිගට සටන්
කළ රටකට තිශංන්ශන් අශේ රට පමණයි. ශ්රී ලංකාශද හමුදාව
සම්ංන්ධ්ශයන් කාා කරන විට ශලෝක ඉතිහාසශේ වකදගත්ම
 කේධිය්  තමයි, අශේ සමස්ත හමුදාවම අවුරුදු 0)්  අ ඩුඩව
යුේධ් කරලා තිබීම. මශ මි්රශය්  ශ්රී ලංකා හමුදාශද මශනෝ
වවදයවරය ප හකටියට කටයුතු කළා. දකන් නම් ඔහු විශේ ගතව
ජීවත් ශවන්ශන්. රුවන් ජයතුංග කියන ඒ වවදයවරයා යුේධ්
කාලශේ ශ්රී ලංකා හමුදාශද මශනෝ වවදයවරය ප විධියට කටයුතු
කළා. ඔහු තමයි, ලංකාශද හමුදාව අවුරුදු 0)්  එක දිගටම යුේධ්
කිරීම තුළ ඇති වුණු ඒ යුද විඩාව - war fatigue - තුළ ශගොඩ
නකුණණු Post-traumatic Stress Disorder කියන තත්ත්වය
පිළිංාව ලංකාශද මුලින්ම අධ්යයනය කශළේ.
මට කියන්න අව ය ශම් කාරණයයි. යුේධ්ය ඉවර ශවලා
අවුරුදු (0කට පස්ශසේත් වියට්නාම් යුද ම මට ගිය ශලෝකශේ සුපිරිම
හමුදාවට තවම ඇශමරිකාව සලකනවා. අශේ රශට් නම් ඒ අය
පිළිංා පරී් යණ ක්රියාවලිය් වත් නකහක. ඒ නිසා මම ශයෝජනා
කරනවා, ශම් අරමුදශල් තිශංන මිලියන 5,067න් සුළු පරාසයක
ක්රියාත්මක ශවන්ශන් නකතුව ශම් වාශ පුළුල් මශනෝ විදයාත්මක
කටයුතු ශවනුශවනුත් ශයොදවන්න කියලා. විශ ය
ේ ශයන්ම අශේ ශ්රී
ලංකා හමුදාශද  කයයට 50ත්, 15ත් අතර සාමාජිකයන් පිරිස් 
අදටත් ශමොනම ශහෝ මාන කක ්තති, PTSD කියලා අපි හඳුන්වන
තත්ත්වශයන් ශපශළනවා. ඒ අයට කි කම රැකවරණය්  ශහෝ
ඔවුන් පිළිංද අවධ්ානය්  නකහක. ඔවුන් අපි වාශ ම සමාජශේ
ඉන්නවා. ඔවුන්ට ශවන ්ර ්නය්  නකහක. නමුත් ඔවුන් මාන කක
චිත්තශදගත් එ් ක දු්  විඳිනවා. ඒ අයට කි කම පිළිසරණ් 
නකහක. මම ශයෝජනා කරනවා, අර Post-traumatic Stress
Disorder වාශ තත්ත්වයට මුහුණ දීලා ඉන්න අශේ හමුදා
සාමාජිකයන්ට යම් කි ක ්කාරයක සහනය් , ්රතිකාරය් ,
උදදව්  ලංා දීම සාහා ශම් අරමුදල ශයොදවන්න කකප ශවන්න
කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, යුේධ්ය අවසානයත් එ් ක
යුේධ්යට මුහුණ දුන්නු, යුේධ්ශේ කටුක අත්දකකීම් විාපු අශේ ්රිවිධ්
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හමුදාශද වි ාල පිරිස්  විශ්රාම ගියා. අවුරුදු 50න් ශවන්න පුළුවන්,
අවුරුදු 00න් ශවන්න පුළුවන්, ඔවුන් විශ්රාම ගියා. මුලසුන
ශහොංවන ගරු මන්ත්රීතුමනි, ''රණවිරුවා'', ''රණවිරුවා'',
''රණවිරුවා'' කියලා අපි ඔවුන් අගය කරලා කාා කළාට, ඔවුන්
අවුරුදු 50න් හරි, 22න් හරි විශ්රාම ගියාම එතකනින් පස්ශසේ කි කම
ඇගකයීම්  නකහක. ඔහුට හිමි විශ්රාම වකටුප්  ශහෝ ශමොනවා හරි
දීමනාව්  තිශංනවා නම් එපමණයි ලකශංන්ශන්. අපි ශම් කියන
මහා රණවිරුවා අන්තිමට ශකොශහේ හරි ්යතනයක ශ ට්ටුව් 
ළඟ security job එක්  තමයි කරන්ශන්. එශහමත් නකත්නම් ්රිවීල්ෂ එක්  යානෑන්ස් කරලා අරශගන ඒ ්රි-වීල්ෂ එශ්  වකඩ
කරනවා.
අපි වි ාල ව ශයන් රණවිරු උපහාර උත්සව පකවකත්වූවත්
වකඩ්  නකහක, ඒ රණවිරුවා ්රි-වීල්ෂ එක්  ඔහුශ සල්ලිවලින්
අරශගන වකඩ කරනවා නම් ශහෝ මම කලින් කිදවා වාශ ශකොශහේ
හරි security job එක්  කරනවා නම්. අපි ඊට වකඩිය ශදය්  ඔවුන්
ශවනුශවන් කරන්න ඕනෑ. ශලෝකශේ වකදගත්ම විනයගරුක
පුේගලයන් ඉන්න තකන තමයි හමුදාව්  කියන්ශන්. ඒක
ශලෝකශේ ඕනෑම තකනකට ශපොදු තත්ත්වය් . අපට ශම් මානව
සම්පත ඉතාම වකදගත්. මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිංාව
දකන් ශලෝකය වකඩිශයන්ම කාා කරනවා. අශේ ශ්රී ලංකා ්රිවිධ්
හමුදාශද විශ්රාම යන ඒ විවිධ් මට්ටම්වල නිලවල නියුතු ශවලා
හිටපු ඒ පිරිස අශේ රශට් සංව්ෂධ්න කා්ෂයය සාහා ශයොදා ගන්න
පුළුවන්.
අවුරුදු 00න් ්රිවිධ් හමුදාශද ශමොනම තනතුරකට හරි යන
ශකශන් , ඉහළ තනතුර්  ශනොදරනවා නම් අවුරුදු (0න්
අනිවා්ෂයශයන් විශ්රාම ගත යුතුමයි. සමහර විට අවුරුදු (4
ශවනශකොට ඔවුන් විශ්රාම අරශගන තිශංනවා. ඔවුන්ශ විනය සහ
පුහුණුව, ඔවුන්ශ ඒ ් තිය හා දකනුම අශේ රශට් සංව්ෂධ්න
කා්ෂයය සාහා ශයොදා ගන්න පුළුවන් කියලා මම වි ව
් ාස කරනවා.
මම මුලින්ම කිදවා වාශ ශපොඩි කටයුතු ශදක, තුනකට සීමා
ශවන්ශන් නකතුව ශම් අරමුදල ඊට වඩා ඉහළ කටයුතු සාහා
ශයොදවන්න ඕනෑ. ඒ වාශ ම, ඔවුන්ට යම් කි ක වයවසායකත්ව
පුහුණුව්  ලංාදීශම් වකදගත්කම්  තිශංනවා. මම දන්නවා, ශ්රී
ලංකා හමුදාව යම් කි ක උත්සාහය්  කළා, විශ්රාම ගකන්ශවන
අවදිශේ ඉන්න හමුදා ශසංළුන්ට, නිලධ්ාරින්ට ඔවුන් කකමකති
්කාරයක වයවසාය සංව්ෂධ්න පුහුණුවීම් ලංා දීමට. නමුත් ඒවා
සා්ෂාක වුශඩු නකහක.
මම ්ර් යක අමාතයාං යට ශයෝජනා කරනවා, විශ්රාම
ගකන්ශවන වයශසේ  කටින  කයලු හමුදා සාමාජිකයන්ශ
විශ්රාම
යෑශමන් පස්ශසේ, සමාජශේ එතරම් පිළිගකීනම්  නකති security job
එකකට යනවාට වඩා, ඔවුන්ශ කකමකත්ත පරිදි ශදපයින් නකඟී
 කටින්නට හකකි ්කාරශේ වයවසායකත්ව පුහුණු වකඩසටහන්වලට
ශයොමු කරන්න කියලා. මම කියන්ශන් නකහක ඒ අය පපඩම් හදන,
හඳුන්ූලරු හදන වාශ වකඩවලට ශයොදවන්න කියලා. ඔවුන්ට
හකකි, ඊට වඩා ඉහළ ස්වයං රැකියා ශහෝ වයවසායකත්ව සංව්ෂධ්න
පුහුණුවලට ඔවුන් ශයොමු කරන්න ශම් අරමුදල ශයොදා ගන්න
කියලා මම ශයෝජනා කරන්න කකමකතියි.
රට පුරාම හකම තකනම තිශංනවා, රණවිරු ගම්මාන. ඒක
ශංොශහොම ශහොා සංකල්පය් . රණවිරුවාශ නිවාස ්ර න
් යට
විසඳුම් ලංා දීම සාහා රණවිරු නිවාස ලංකාශද ඕනෑම තකනක
තිශංන්න පුළුවන්.
අශේ මි්රයන්, අශේ නිලධ්ාරින් අපට පවසා තිශංනවා, යුේධ්ය
පකවකති කාලශේ මිය ගිය රණ විරුවන්ශ ශේහ අරශගන හමුදාශද
අශේ අශන්  සාමාජිකයන්, නිලධ්ාරින් ඈත පිටිසර ගම්වල පිහිටි,
ඒ මිය ගිය රණ විරුවන්ශ ශගවල්වලට ගියාම, ඔවුන්ශ මිීන
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ශපට්ටිය විවෘත කර තංන්නවත් ඒ සමහර රණ විරුවන්ශ
ශගවල් ඇතුශළේ ඉඩකඩ නකහක කියා. ඒ අේදකකීම ලංපු සමහර
හමුදා සාමාජිකයන් මට කියා තිශංනවා, ඒ තත්ත්වය දක් කාම
ඔවුන්ට ඇඬුණා කියා. ඒ පුංචි ශගදර, ඒ දුේපත් ශගදර ඉඩ නකහක,
මිය ගිය රණ විරුවාශ ශේහය තකන්පත් කර තංන්න. ඒ නිසා
රණ විරුවන්ශ නිවාස ්ර න
් යත් අති ය සංකී්ෂණ එක්  ංව
කියන්න ඕනෑ. තවම එය විසඳිලා නකහක. විවිධ් සංකල්ප යටශත්
නිවාස හදන්න ශයෝජනා කර තිශංනවා; නිවාස හදලාත්
තිශංනවා. නමුත් හදපු නිවාසවලින් ශංොශහොමය්  දකන් අංලන්
ශවලා. මම රණවිරු නිවාස සංකී්ෂණ හතරකට, පහකට පමණ
ගිහින් තිශංනවා. මීය ට අවුරුදු 50කට, 54කට, 00කට ඉස්සර ශවලා
හදපු රණවිරු නිවාස අද වි ාල ව ශයන් අංලන් ශවලා. පකල්පත්,
මුක්්  ප තත්ත්වශේ පවතින රණවිරු නිවාසත් තිශංනවා. මීය ට
අවුරුදු 50කට, 54කට ඉස්සර ශවලා හදපු රණවිරු නිවාස නඩත්තු
කරන්න ශම් අරමුදලින් යම්කි ක මුදල්  ශවන් කර ශහෝ එශහම
නකත්නම් ශවනත්  පමන මට්ටමකින් ශහෝ ශපොදු අරමුදල පත්
හදන්න ඕනෑ. ශමොකද, ඒ රණ විරු ගම්මානවල ඉන්ශන් එ් ශකෝ
ක පල්  නකති, අත්  නකති, ඇහක්  නකති රණවිරුශවෝයි.
ඔවුන්ශ පවුල්වල දරුවන් ශදශදශන්  තුන්ශදශන්  ඉස්ශකෝශල්
යනවා. අපි ඔවුන්ට යම්කි ක සහනය්  සලසන්න ඕනෑ. ඇත්ත
තමයි, රජය අවුරුදු 44 වන කල් ඔවුන්ට යම්කි ක ශදය් -

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔංතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.

ගු ෙලි ජ ෙයතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு மலித் ெயதிலக)

(The Hon. Malith Jayathilake)
මට තව විනාඩිය්  ලංා ශදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි. මිලියන 5,0) ්  වන ශම් අරමුදල ඒ වාශ පුළුල්
පරාසයකට තවදුරටත් වයාේත කර ගන්න රශමෝපායන් සකස්
කිරීම සාහා ්ර් යක අමාතයාං ශේ අදාළ නිලධ්ාරින් ක්රියා කළ
යුතුය කියලා මා හිතනවා. එය ශම් වාශ පුළුල් පරාසයකට ශගන
ඒශම් අව යතාව්  තිශංනවා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රණවිරු ගම්මානවල
තත්ත්වය මම කිදශද. මා සාහන් කළ Post-traumatic Stress
Disorder -PTSD- කියන මාන කක තත්ත්වය හින්දා තමයි ඉහත
කී තත්ත්වය ඇති ශවලා තිශංන්ශන්. ශමය වකරැදි විධියට ශත්රුම්
ගන්න එපා. ලංකාශද අපරාධ්ය්  වුශණොත් අර ''මක් කාශ
තියරිය'' වාශ හකම තිස්ශසේම වාශ ඒකට සම්ංන්ධ් ශවලා
ඉන්ශන් ්රිශරෝද රා රියදුර පයි, හමුදාව හකර ගිය ශසංළ පයි.
ශමන්න ශම් තත්ත්වය ශගොඩ නකන්ලා තිශංන්ශන්, එම Posttraumatic Stress Disorder -PTSD- වාශ තත්ත්වයන් අප
නියමාකාරශයන් හඳුනාශගන ්රතිකාර ශනොකරපු නිසායි. ශම්
අරමුදල ශමන්න ශම් වාශ පුළුල් පරාසයකට ශගන යන්න කියා
මම හත්අට වතාව් ම කිදවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තවත් කරුණු කීපය් 
කියන්න තිශංනවා. අවුරුදු 0)්  යුේධ් කරලා ජයගත් ජයග්රාහී
හමුදාව්  අශේ රටට ඉන්නවා. මෑත කාලශේ ශලෝකශේ ශම්
වාශ ජයග්රාහී හමුදාව්  ශගොඩ නකන්ලා නකහක. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, නමුත් අපට යුද සාහිතයය්  නකහක; ශලෝකයට ශගන
යන්න චි්රපටය්  නකහක; නව කතාව්  නකහක; ශකටි කතාව් 
නකහක. ඒ නිසා ශම් අරමුදලින් යම්කි ක මුදල් ශවන් කිරීම්  කර
රණවිරු සාහිතයය් , යුද සාහිතයය්  නි්ෂමාණය කරන්නත්, යුද
සාහිතයය්  ශගොඩ නඟන්නත් උත්සාහය්  දරන්න කියන
ශයෝජනාව කරමින් මම නිහඬ ශවනවා. ශංොශහොම ස්තුතියි.

473

පා්ෂලිශම්න්තුව

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශංොශහොම ස්තුතියි. මීය ළඟට ගරු සීනිතම්ම  ශයෝශහේස්වරන්
මහතා. ඊට ්රාම කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරශය්  මූලාසනය
සාහා ගරු ලකී ජයව්ෂධ්න මන්ත්රීතුමාශ නම ශයෝජනා කරන්න.

ගු ලෂක නෙන් ිරරිඇල්ල ෙහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "ගරු ලකී ජයව්ෂධ්න
මන්ත්රීතුමා දකන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ශයෝජනා කරනවා.
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ஆண்டு பாதுகாப்புக்காகச் தசலவிடப்பட்ட ததாகக 1,77,057
மில்லியன். அசதசபால், யுத்தத்தின் பின் மஹிந்த ராெபக்ஷ
ஆட்சிக் காலத்திசல அதாவது 2014ஆம் ஆண்டு ஒதுக்கப்பட்ட
நிதி 2,53,903 மில்லியன். இசதசவகளயில், 2015ஆம் ஆண்டு
மாண்புமிகு சனாதிபதி கமத்திாிபால சிறிசசன அவர்களும்
பிரதமர் தகௌரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களும் இகணந்த
சதசிய அரசாங்கத்தில் பாதுகாப்புக்காக ஒதுக்கப்பட்ட ததாகக
2,85,022 மில்லியன். இது 2014 ஒதுக்கீட்கடவிட கிட்டத்தட்ட
31,119 மில்லியன் அதிகமாகும். அதுமட்டுமன்றி, 2018ஆம்
ஆண்டுக்கு 2,90,711 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது
2014ஆம் ஆண்கடவிட, 36,808 மில்லியன் அதிகமாகும்.
இவ்வாறிருக்ககயில், பாதுகாப்புக்கான நிதிகய இன்னும்
அதிகாிக்க முற்படுவது சவதகனயான ஒரு விடயமாகசவ
இருக்கின்றது.

ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන් සභා සම්ෙත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරුව ගු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා මූලාසනගයන් ඉව ජ
වූගයන් ගු ලකී ෙයවර්ධන ෙහතා මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு முெிபுர் ரஹுமான்
அக்கிராசனத்தினின்று அகலசவ, மாண்புமிகு லக்கி
அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.

அவர்கள்
ெயவர்தன

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair, and
THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair.

[பி.ப. 2.55]

ගු ීනනිතම්බි ගය්ගහේ සනවරන් ෙහතා

(மாண்புமிகு சீனித்தம்பி சயாசகஸ்வரன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, இன்று
நகடதபறுகின்ற
சதசிய பாதுகாப்பு நிதியம் திருத்தச்
சட்டமூலம்
ததாடர்பான
விவாதத்தில்
கலந்துதகாண்டு
சபசுவகதயிட்டு மகிழ்ச்சியகடகின்சறன். எமது நாட்கடப்
தபாறுத்தவகர, இந்த நாடு அபிவிருத்தியகடந்து வரும் நாடு.
அந்த வககயில், இந்நாட்டில் கல்வி, சுகாதாரம், சபாசாக்கு
மற்றும் வீட்டு வசதி உட்பட அடிப்பகட வசதிகள் சமலும்
அதிகாிக்கப்படசவண்டும். மனித உாிகமச் தசயற்பாடுகளும்
சிறந்த
முகறயில்
அகமய
சவண்டும்.
அவ்வாறு
அகமயும்சபாதுதான் இந்த நாடு ஓர் அபிவிருத்தியகடந்த
நாடாக எதிர்காலத்தில் உருவாக முடியும். ஆனால், அதற்கு
மாறாக இந்நாட்டின் தபாருளாதார வளர்ச்சி வீதம் ததாடர்ச்சி
யாக
மிகவும்
குகறந்த
நிகலயிசலசய
தசன்று
தகாண்டிருக்கிறது. இந்நாட்டு மக்களின் அடிப்பகட வசதிகள்
முற்றுமுழுதாகத் தீர்க்கப்படாத நிகலயில், கடந்த கால யுத்த
சூைலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இன்றும் மிகவும் கஷ்டத்தில்
வாடும் நிகலயில், பாதுகாப்புக்கான நிதிகய இந்த அரசாங்கம்
அதிகாிக்க முற்படுவது சவதகனயான ஒரு விடயமாகசவ
கருதப்படுகின்றது.

2009ஆம் ஆண்டு யுத்தம் முடிவுற்றதன் பின், பாதிக்கப்பட்ட
வடக்குக் கிைக்கு மக்களுக்காக அடிப்பகட வசதிகள் பல
சமற்தகாள்ளப்பட்டிருக்கசவண்டும். ஆனால், அந்த மக்களின்
அடிப்பகட வசதிகள் பல இன்னும் தீர்க்கப்படவில்கல.
இன்னும் அகவ முற்றுமுழுதாகச் தசய்து
முடிக்கப்படாத
நிகலயில், இன்று மக்கள் நுண்கடன்ககளதயல்லாம் தபற்று,
அதகனச் தசலுத்தமுடியாத நிகலயில் தற்தகாகல தசய்கின்ற
சூைல் வடக்கு, கிைக்கிசல காணப்படுகின்றது. 2009ஆம்

தற்சபாது இந்நாட்டின் தபாருளாதார வளர்ச்சி வீதமானது
மிகவும் மந்த நிகலயில் தசன்றுதகாண்டிருக்கிறது. யுத்த
காலத்தில்கூட அதிகாித்திருந்த இந்நாட்டின் தபாருளாதார
வளர்ச்சி வீதம், தற்சபாகதய அரசாங்கக் காலத்தில் மிகவும்
குகறந்த நிகலயில் இருப்பகத இந்தச் சகபயில் சுட்டிக்காட்ட
விரும்புகின்சறன். 2007ஆம் ஆண்டு யுத்தகால சவகளயில்,
நாட்டின் தபாருளாதார வளர்ச்சி 6.8 வீதமாகும். அது 2008ஆம்
ஆண்டு 6 வீதமாகும். 2014ஆம் ஆண்டு 5 வீதமாகக் குகறந்து,
2015ஆம்
ஆண்டு
ஆட்சிக்கு
வந்த
தற்சபாகதய
அரசாங்கத்தின் ஆட்சியிலும் 5 வீதமாயிருந்து, 2016இல் 4.5
வீதமும், 2017இல் 3.1 வீதமுமாக சமலும் குகறந்து
காணப்படுகின்றது. இது தபாருளாதார வளர்ச்சி குகறந்து
தசல்வகதக் காட்டுகின்றது. ஆனால், பாதுகாப்புச் தசலவு
கூடிச் தசல்கின்றது. தபாருளாதார வளர்ச்சி வீதம் குன்றிச்
தசல்லும்
நிகலயில்,
இவ்வரசாங்கம்
பாதுகாப்புச்
தசலவினத்கத அதிகாிப்பது எதற்காக? என்று சகள்வி எழுப்ப
விரும்புகின்சறன். இந்நாட்டு மக்கள் ஒவ்தவாருவாினதும்
தகலக்கு
நான்ககர
இலட்சம்
ரூபாய்
கடன்
காணப்படுகின்றது. இந்த நிகலயில் ஏன், பாதுகாப்புச்
தசலவினத்கத
மீண்டும்
மீண்டும்
அதிகாித்துச்
தசல்கின்றீர்கள்? எனக் சகட்க விரும்புகின்சறன். இதனால்
தற்சபாது
அரசாங்கம்
ஏதாவது
ஒரு
யுத்தத்திற்கு
ஆயத்தமாகின்றதா என்ற சகள்வி எழுந்துதகாண்டிருக்கின்றது.
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, யுத்தம்
நகடதபற்ற பின்பு வடக்கு, கிைக்குப் பகுதியில் வாழும்
யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தங்களது வாழ்வாரத்கத
அபிவிருத்தி தசய்ய முடியாத நிகலயிலும், வீட்டு வசதிகள்
உட்பட அடிப்பகட வசதிகள் முற்றுமுழுதாக நிகறசவற்றப்
படாத நிகலயிலும் இருக்கும்சபாது, ததாடர்சியாக வருகின்ற
அரசாங்கங்கள் பாதுகாப்புக்கான தசலவினத்கத அதிகாித்துக்
தகாண்சட தசல்கின்றன. உண்கமயிசலசய இன்று வடக்கு,
கிைக்கிசல பாதுகாப்புப் பகடயினாின் இருப்பானது பகைய
நிகலயிலிருந்து ஓரளவுக்குக் குகறக்கப்பட்டிருந்தாலும் மிக
அதிகமான
நிகலயில்தான்
இருக்கின்றது.
அரசாங்கத்
திகணக்களக்
கட்டிடங்களிலும்,
தபாதுமக்களுக்குாிய
காணிகளிலும்தான் அவர்கள் தபரும்பாலும் இருக்கின்றார்கள்.
தமிழ்த் சதசியக் கூட்டகமப்பு விடுத்து வந்த சவண்டுசகாளின்
நிமித்தம் அண்கமக் காலமாக வட மாகாணத்தின் ஒரு சில
இடங்களில் விட்டுக்தகாடுப்புக்கள் நகடதபற்றாலும் பல
ஏக்கர் கணக்கான தபாதுமக்களது காணிகள் இன்றும்
இராணுவக்
கட்டுப்பாட்டின்
கீழ்தான்
இருந்து
தகாண்டிருக்கின்றன. அரசாங்கம் - ெனாதிபதியும், பிரதமரும் அவற்கற
விடுவிப்பதாக
அடிக்கடி
கூறினாலும்,
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முற்றுமுழுதாக அந்தச் தசயற்பாடு நகடதபற்றதாக இல்கல.
2009ஆம் ஆண்டு யுத்தம் தமௌனித்ததன் பின்பு இன்னும் அந்த
மக்ககள முற்றுமுழுதாக மீள் குடிசயற்றி முடிக்கவில்கல. இது
இந்த நாட்டு அரசாங்கத்தின் குகறபாடாக இருக்கின்றது.
முன்பிருந்த அரசாங்கமாக இருக்கலாம், இந்த அரசாங்கமாக
இருக்கலாம், இந்த விடயத்தில் குகறபாடான நிகலதான்
காணப்படுகின்றது. ஒரு நாட்டிசல கிளர்ச்சிகள் ஏற்பட்டு
மக்கள்
பாதிக்கப்பட்டால்,
பாதிக்கப்பட்ட
மக்ககள
மீட்பதற்கான நடவடிக்ககககள மிக விகரவாக எடுப்பார்கள்.
ஆனால், இந்த நாட்டிசல அந்த நிகல இல்கல. இராணுவத்கத
- பாதுகாப்புப் பகடயினகர சமம்படுத்தும் நடவடிக்கககள்
தான் இங்சக இடம்தபறுகின்றன.
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, நான்
ஒரு நககச்சுகவயான ககதகயக் கூறுகின்சறன். எந்த
நாட்டிலும் இல்லாதவாறு யுத்தம் நகடதபற்று, 2009 சம
17இல் அந்த யுத்தம் தமௌனித்தசவகள, இந்த நாட்கட
ஆண்டுதகாண்டிருந்த ெனாதிபதி அவர்கள் ஏசதா, ஓாினத்கத
அைித்து யுத்தத்கத தவற்றி தகாண்டதாகக் கருதி மண்கண
முத்தமிட்ட வரலாற்றிகன நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். தமிழ்
மக்களும் இந்த நாட்டு மக்கள்தான்! தமிழ் மக்கள் இந்த நாட்டுத்
சதசிய
இனம்!
அவர்ககள
அைித்ததற்கு
நிலத்கதயா
முத்தமிடுவது? சிந்தித்துப் பாருங்கள்! இந்திய நாட்டில் இந்திரா
காந்தியின் ஆட்சிக் காலத்திசல சீக்கியர்களுக்கு எதிரான ஒரு
சபாராட்டம் நகடதபற்றது. அந்த சவகளயிசல, அந்தத்
தீவிரவாத
சீக்கியருக்கு
எதிராக
இந்திய
இராணுவம்
பயன்படுத்தப்பட்டு, அவர்கள் அைிக்கப்பட்டு - தகால்லப்பட்டு,
தபாற்சகாவில் பிரச்சிகன தீர்க்கப்பட்டது. அகதத் ததாடர்ந்து
இராணுவம், "நாங்கள் தவற்றிதகாண்டு விட்சடாம்; தவற்றி
விைா தகாண்டாட சவண்டும்; நீங்கள் அதற்கு அனுமதி
தரசவண்டும்” என்று பிரதமர் இந்திரா காந்திகய அணுகிக்
சகட்டது. அதற்கு மகறந்த தகௌரவ இந்தியப் பிரதமர் இந்திரா
காந்தி அவர்கள், "துரதிருஷ்டவசமாக எமது நாட்டு மக்ககள
நாங்கசள தகான்று குவித்திருப்பது தவட்கப்படசவண்டிய
விடயம். அதனால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் மனங்ககள
தவற்றிதகாள்வகத விட்டுவிட்டு, அதற்தகாரு தவற்றி விைா
தகாண்டாட சவண்டுமா?" என்று கூறி, பாதிக்கப்பட்ட
மக்களுக்கு நிவாரணங்ககள வைங்குவதற்காக உடனடியாக
நடவடிக்கக எடுங்கதளன்று தசான்னார். அந்த நடவடிக்கக
எடுக்கப்பட்டது.
பின்னர்
சீக்கியர்கள்தான்
இந்திரா
காந்திகயக்
தகான்றார்கதளன்றசபாதிலும்கூட,
இரண்டு
சதவீததமன்ற மிகக் குகறந்தளவாக இருக்கின்ற சீக்கிய
இனத்தவர் இரண்டு தடகவ அந்த நாட்டின் பிரதமராக
இருந்திருக்கிறார்கள். அந்தளவுக்கு அந்த நாட்டில் ெனநாயக
ஆட்சி இருக்கின்றது. இந்த நாட்டின் நிகல என்ன?
இராணுவத்தால் - பாதுகாப்புப் பகடயினரால் பாதிக்கப்
பட்டிருக்கின்ற எங்கள் மக்களின் வாழ்வாதாரம், அபிவிருத்தி
என்பன இன்னும் முற்றுமுழுதாக தசய்து முடிக்கப்படவில்கல.
ஆனால், இராணுவத்திற்கும் பாதுகாப்புப் பகடயினருக்கும்
சதகவயான அபிவிருத்தி நடந்துதகாண்சட இருக்கின்றது.
இடம்தபயர்ந்த மக்கள் இன்றும் மக்கள் சிறு குடிகசகளில்
வாழ்கின்றார்கள்; உறவினர் வீடுகளிசல வாழ்கின்றார்கள்.
தங்கள் தசாந்தக் காணிகளில் குடியிருக்க முடியாமல் அவர்கள்
கஷ்டப்படுகின்றார்கள்.
தங்களது
பகுதியிசல
இன்னும்
நிரந்தரமாக இருக்க முடியாமல் தவிக்கின்றார்கள். சமலும்,
இந்தியா சபான்ற நாடுகளிலும் அவர்கள் புலம்தபயர்ந்து
வாழ்கின்றார்கள். கிட்டத்தட்ட 60,000 இற்கும் சமற்பட்ட
மக்கள்
இந்தியாவில்
இருக்கின்றார்கள்.
அத்சதாடு,
சமகலத்சதய நாடுகளிலும் எங்கள் உறவுகள் புலம்தபயர்ந்து
வாழ்ந்து
தகாண்டிருக்கின்றனர்.
அவர்ககள
இங்கு
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தகாண்டுவந்து குடியமர்த்துவதற்கான நிகலயான, தகுந்த
நடவடிக்கககய இந்த அரசாங்கம் சமற்தகாள்ளவில்கல.
இந்திய அரசாங்கத்சதாடு சபசி, அதற்கு ஒரு நல்ல முடிகவ
இந்த அரசாங்கம் எடுக்கவில்கல. இன்னும் அகதிகளாகத்தான்
அந்த
மக்ககள
கவத்துக்தகாண்டிருக்கின்றது.
இந்த
நிகலகமககளதயல்லாம் கருத்திற்தகாள்ளாது, பாதிக்கப்பட்ட
மக்களுக்கு
நீதியான,
நியாயமான
நடவடிக்கக
சமற்தகாள்வது குறித்துச் சிந்தித்துச் தசயற்படாது பாதுகாப்புச்
தசலவினத்கத
மட்டும்
கூட்டிக்தகாண்சட
தசல்வது
சவடிக்ககயான விடயமாகும்.

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள,
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திசல இன்னமும் பல இடங்களில்
இராணுவத்தினர்
தபாதுமக்களின்
காணிகளிலும்
அரச
காணிகளிலும் குடிதகாண்டிருக்கிறார்கள். இதுததாடர்பாகப்
பல
தடகவகள்
இந்தச்
சகபயில்
சபசிசனாம்;
சிகறச்சாகலகள்
மறுசீரகமப்பு,
புனர்வாழ்வளிப்பு,
மீள்குடிசயற்ற அகமச்சின் அனுசரகணசயாடு பாதுகாப்பு
அகமச்சின் தசயலாளசராடு சபசிசனாம். அவர்கள் கால
அவகாசம் விதித்தார்கள்; விட்டுவிடுகிசறாம் என்றார்கள்.
ஆனால் இன்னும் எதுவும் நகடதபற்றதாக இல்கல.
உதாரணமாக, மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திசல கிரான் பிரசதச
தசயலாளர் பிாிவிசல தமாறக்தகாட்டாஞ்சசகன என்ற
இடத்தில் இராணுவ முகாம் ஒன்று இருக்கிறது. இது
அங்கிருந்த ஒரு பாடசாகலக் கட்டிடத்தில்தான் இருக்கிறது.
இதனால் ஆற்சறாரமாக ஒரு சிறு பாடசாகலகய அகமத்து
அதில்தான்
அந்தப்
பாடசாகல
மாணவர்கள்
கற்பிக்கப்படுகிறார்கள். பாடசாகலக் கட்டிடத்தில் இராணுவம்
இருப்பதனால் அந்தச் சூைல் பயங்கரமான ஒரு சூைலாக
இருக்கிறது. ஆனால், இன்னமும் இராணுவத்தினர் அந்தப்
பாடசாகலக் கட்டிடத்திசலசய ததாடர்ந்தும் இருக்கிறார்கள்.
அதுதவிர, 30க்கு சமற்பட்ட மக்களின் குடியிருப்புக்
காணிகள்,
வீடுகள்
அந்த
இராணுவ
முகாமுக்குள்
இருக்கின்றன. அகவ அந்த மக்களுக்கு இன்னும் வைங்கப்
படவில்கல. ஆகசவ அந்த இராணுவத்தினகர அகற்றி,
அவர்களுக்கு ஏற்ற இடங்ககளக் தகாடுத்துவிட்டு, தபாது
மக்களின் காணிககள உாியவர்களிடம் தகாடுக்க சவண்டும்.
பாடசாகலக் கட்டிடத்தில் மீண்டும் அந்தப் பாடசாகல
ஆரம்பிக்கப்பட சவண்டும். இகதச் தசய்ய சவண்டியது
அரசாங்கத்தின்
தகலயாய
கடகமயாகும்.
இன்னமும்
இராணுவத்தினர்
அந்தப்
பகுதிகய
ஆக்கிரமித்துக்
தகாண்டிருக்கிறார்கள்.
சகட்கும்சபாது,
“விகரவில்
எழும்புசவாம், விகரவில் தசல்சவாம்” என்று தசால்கிறார்கள்.
இவ்வாறு தசால்வது ததாடர்ந்தவண்ணசம இருக்கின்றது.
நாங்களும் இகதத் ததாடர்ந்தும் ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாது.
அரசாங்கம் இதிசல மிகக் கவனம் தசலுத்தசவண்டும். மிக
விகரவாக அவர்களுக்சகற்ற ஓர் அரச காணிகய அரசாங்க
அதிபர்மூலம்
தபற்று,
அவர்ககள
அந்த
இடத்திற்கு
அனுப்பிவிட்டு, தபாதுமக்களின் இருப்பிடங்ககளயும் அரச
நிறுவனங்கள் இயங்குகின்ற கட்டிடங்ககளயும் ககயளிக்க
நடவடிக்கக எடுக்க சவண்டுதமன்று நாங்கள் இச்சகபயிசல
மீண்டும் வலியுறுத்திக் சகட்கின்சறாம்.
அதுசபால், வாககரப் பிரசதச தசயலாளர் பிாிவின்
புனாகன
கிைக்கு
என்கின்ற
பகுதியிசல
இராணுவ
முகாதமான்று இருக்கின்றது. புககயிரத நிகலயத்திற்கு
முன்பாக, 8 குடும்பங்களின் குடியிருப்பிற்குாிய உறுதிக்
காணியிசல அந்த இராணுவ முகாம் இருக்கின்றது. இப்சபாது
அந்த இராணுவ முகாம் அங்கு சதகவயில்கல. அந்த முகாம்
அங்கு இருக்குமட்டும் அந்தப் பகுதி மக்களின் மனநிகல
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පා්ෂලිශම්න්තුව

[ගරු සීනිතම්ම  ශයෝශහේස්වරන් මහතා]

பாதித்தவண்ணம்தான்
இருக்கும்.
ஏதனன்றால்,
கடந்த
காலத்திசல மயிலந்தகன என்கின்ற கிராமத்திசல அந்தப்
புனாகன இராணுவத்தினரால் தகால்லப்பட்ட பல மக்களின்
உறவுகள் அங்சக மிகவும் சவதகனசயாடிருக்கின்றார்கள்.
அதற்காக நீதிமன்றம் வகர வைக்குச் தசன்றது. 19 வருடங்கள்
வைக்கு நகடதபற்று ‘யூாி’யின் தீர்ப்பால் குற்றவாளிகள்
தப்பித்துச் தசன்றார்கள். அந்தச் சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட
மக்கள் இன்றும் இராணுவத்தினகரக் கண்டால் பயப்படும்
நிகலயிலிருக்கின்றார்கள்.
ஆககயால்,
அங்கிருக்கும்
இராணுவ முகாகம அகற்றுவதற்கு அரசாங்கம் நடவடிக்கக
எடுக்கசவண்டும்.
அவ்வாசற, வாககரப் பிரசதச தசயலாளர் பிாிவிசல
சதாணிதாட்ட மடி என்கின்ற பகுதியிசல 22 குடும்பங்களின்
குடியிருப்புக் காணியில் இராணுவம் இருக்கின்றது. அவர்
களின் 22 வீடுகள் இராணுவ முகாமிற்குள்சள இருக்கின்றன.
இராணுவம் இந்தக் காணிகயப் பிடித்து கவத்திருப்பதனால்
அந்த மக்கள் புச்சாக்சகணி, கதிரதவளி என்கின்ற பகுதியிசல
இடம்தபயர்ந்து
தற்காலிகமாக
வாழ்ந்துதகாண்டிருக்கின்
றார்கள்.

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, you have only one more minute.

ගු ීනනිතම්බි ගය්ගහේ සනවරන් ෙහතා

(மாண்புமிகு சீனித்தம்பி சயாசகஸ்வரன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, நான்
தகௌரவ உறுப்பினர் வியாசைந்திரன் அவர்களின் சநரத்தி
லிருந்து 5 நிமிடங்ககளப் தபற்றுக்தகாள்கின்சறன்.
ஆகசவ,
அந்தக்
காணியில்
ததாடர்ந்து
அவர்கள்
இருப்பகத அனுமதிக்க முடியாது. அந்த மக்கள் வாழ்வதற்கு
அந்த இடம் தகாடுக்கப்பட சவண்டும். ஏதனன்றால், யத்தம்
தமளனித்து இன்று 9 வருடங்களாகிவிட்டன. இன்னும் நீங்கள்
சாியான நடவடிக்கககயச் தசய்யவில்கல என்றால், அது
இந்த நாட்டின் சதசிய இனமான ஓர் இனத்கத புறந்
தள்ளிகவப்பதாகசவ அகமயும்.
தகௌரவ
தகலகமதாங்கும்
உறுப்பினர்
அவர்கசள,
வாககரப் பிரசதச தசயலளார் பிாிவில் வாககரப் பிரசதச
தசயலகம் முன்பிருந்த இடத்திற்கு அருகில் உள்ள 54
குடும்பங்களின் குடியிருப்புக் காணியில் இன்று இராணுவ
முகாம் அகமக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இராணுவம் அங்கிருப்
பதனால் அந்த மக்கள் தங்களது ததாைில்ககளச் தசய்ய
முடியாமலிருக்கின்றார்கள்.
அவர்கள்
‘சுனாமி’
என்ற
காரணத்தின் நிமித்தம் சவறு இடத்தில் 8 ‘சபாோ்ச்’ காணியில்
அமர்த்தப்பட்டிருந்தாலும், அவர்கள் ததாைில் தசய்யும் இடம்
கடற்ககரகய அண்டிய அவர்களது தசாந்தக் காணியாகும்.
அவர்கள்
அத்தகன
சபரும்
மீன்பிடித்
ததாைிலில்
ஈடுபடுபவர்கள். ஆககயால், அந்த இராணுவ முகாம்
அகற்றப்பட்டு, அந்த இடத்தில் அந்த 54 குடும்பங்களுக்கும்
உாிய காணி வைங்கப்பட சவண்டும். 54 குடும்பங்களும்
அதிசல குடிசயற்றப்பட சவண்டும். அப்சபாதுதான் மீன வர்
களாகிய
அவர்கள்
தங்களது
ததாைிகலச்
தசய்து
வாழ்வாதாரத்கதக் கட்டிதயழுப்ப முடியும் என்ற தசய்திகயயும்
இந்தச் சகபயிசல கூறிகவக்க விரும்புகின்சறன்.
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யுத்தம் ஓய்வுக்கு வந்ததும் உடனடியாக வாககரப் பிரசதச
தசயலாளர் பிாிவிசல கிாிமிச்கச என்கின்ற பகுதியிசல முன்பு
மரமுந்திாிககச் தசய்கக நகடதபற்ற 500 ஏக்கர் காணி
கடற்பகடக்காக எடுக்கப்பட்டது. இந்தக் காணி இப்சபாதும்
கடற்பகடயினாின் ககயிசல இருந்துதகாண்டிருக்கின்றது.
அவர்கள் அதற்கு எல்கலயிட்டுவிட்டு, அதற்கு அப்பாலும்
தசன்று அங்கிருக்கின்ற மரமுந்திாிககச் தசய்ககக்குாிய
காணிகதளல்லாம்
தம்வசம்
தகாண்டுவருகின்றார்கள்.
“இப்சபாது யுத்தம் இல்கல. மக்கள் யுத்தமற்ற நிகலயில்
வாழ்கின்றார்கள்” என்று அரசாங்கம் தசால்கின்றது. இந்த
நிகலயிசல ஏன் இராணுவ முகாம், கடற்பகட முகாம்
சபான்றவற்கற நீங்கள் அதிகாிக்க சவண்டும்? ஆகசவ,
அந்தக் கடற்பகட முகாமில் குகறந்தளவு
காணிகய
அவர்களுக்கு
வைங்கிவிட்டு,
மிகுதிக்
காணிகய
மரமுந்திாிககச்
தசய்ககக்கு
வைங்குமாறு
சகட்டுக்
தகாள்கின்சறன்.
அதுதவிர, கல்லடியிசல மட்டக்களப்பு நககர அண்மித்த
பகுதியில் இராணுவ முகாதமான்று வீடகமப்பு அதிகார
சகபயின் கட்டிடத்திசல இருக்கின்றது. ஆகசவ, வீடகமப்பு
அதிகார சகபயின் சசகவத் திட்டத்கத அதிகாிப்பதற்கு
அந்தக் கட்டிடங்கள் மீள வைங்கப்பட சவண்டும். அதற்சகற்ற
ஒழுங்குககளயும்
இந்த
அரசாங்கம்
தசய்யசவண்டும்.
அதுதவிர, மட்டக்களப்பு நகாின் மத்தியிசலயிருக்கின்ற
நீர்ப்பாசனத் திகணக்கள விடுதிகய இன்று இராணுவம்
ககப்பற்றி, அதில் இருந்து தகாண்டிருக்கின்றது. இதனால்
நீர்ப்பாசனத் திகணக்கள உத்திசயாகத்தர்களுக்கு விடுதியற்ற
நிகலகம காணப் படுகின்றது. ஆகசவ அந்த நீர்ப்பாசனத்
திகணக்கள விடுதியும் விடுவிக்கப்பட சவண்டும்.
தாண்டியடி என்கின்ற இடத்திசல கடந்த யுத்த சூைலிசல
இறந்த
எங்களது
உறவுககளப்
புகதத்த
இடத்திசல
தபாியசதார் இராணுவ முகாகம ஏற்படுத்தி கவத்திருக்
கிறார்கள். அதாவது, சடலங்களின்மீது இராணுவ முகாம்! இது
மனிதசநயச் தசயற்பாடு அல்ல. ஆககயால் அங்கிருந்து அந்த
இராணுவத்தினர்
தசல்லசவண்டும்.
அவர்கள்
அங்கு
இருக்கும்வகர
பாதிக்கப்பட்ட
மக்களின்
மனங்கள்
தகாந்தளித்துக்தகாண்சடயிருக்கும். ஏதனன்றால், ஒருவர்
இறந்ததன் பின் அவாின் உடல் புகதக்கப்பட்ட இடம்
சபணப்பட சவண்டும்; இது முக்கியமானதும் மனிதசநய
மானதுமாகும். அதனால்தான் யுத்த சவகளயிலும்கூட தமிைீை
விடுதகலப் புலிகள் இயக்கத்கதச் சசர்ந்தவர்கள் இறந்தசபாது
அவர்களின்
உடல்ககள
அரசாங்கம்
அவர்களிடசம
ககயளித்தது. அசதசபான்று இறந்த இராணுவத்தினரது
உடல்ககளத் தமிைீை விடுதகலப் புலிகள் இயக்கத்தினர்
அரசாங்கப்
பகடயினாிடம்
ககயளித்தனர்.
காரணம்,
இறந்தவர்களின்
புகதகுைிகள்
சபணப்படுவது
ஒரு
மனிதாபிமானச் தசயற்பாடு. ஆனால், இறந்தவர்களின்
சடலங்கள் புகதக்கப்பட்ட இடத்தில், அதாவது அவர்களின்
சடலங்களின்மீது முகாம் அகமத்திருக்கின்ற மிகக் கீழ்த்
தரமான தசயற்பாடு இங்கு நகடதபற்றிருக்கின்றது. ஆகசவ
அங்கிருந்தும் அந்த இராணுவத்தினர்
தவளிசயற்றப்பட
சவண்டும்.
அதுசபால், தகாக்கட்டிச்சசாகலயிசல ஆசிாியர் பயிற்சி
நிறுவகக் கட்டிடத்திசல இராணுவத்தினர் ததாடர்ச்சியாக
இருந்துதகாண்டிருக்கின்றனர்.
அந்த
இடத்திலிருந்தும்
அவர்கள் தசல்ல சவண்டும்.
அந்த வககயில், அரச
கட்டிடங்கள், தபாதுமக்களின் தசாந்தக் காணிகளில் இருக்
கின்ற இராணுவ முகாம்ககள அகற்றுங்கள்! அவர்களுக்குத்
தனியாக அரச காணிகளில் முகாம்ககள அகமப்பதற்கு
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ஏற்பாடு தசய்து தகாடுங்கள்! இப்தபாழுது யுத்த சவகளயல்ல,
மக்கள் தங்களது வாழ்வாதாரத்கத அபிவிருத்தி தசய்வதற்கு
நடவடிக்கக சமற்தகாள்ளும்சவகள. ஆககயால் அதற்சகற்ற
நடவடிக்ககககள
சமற்தகாள்ளுங்கள்!
என்று
நாங்கள்
தபாதுவாகசவ சகட்கின்சறாம். சமலும், வடக்கு, கிைக்கில்
இராணுவத்தினகரப் தபருவாாியாகக் குவிக்கும் நிகலகயக்
குகறயுங்கள்! இல்கலதயனில், அரசு ததாடர்ச்சியாக சர்வசதச
நிர்ப்பந்தங்ககள எதிர்தகாள்ள சநாிடும்.
இதுவும்
இந்த
நாட்டுக்கு ததாடர்ந்து அவமானப்சபற்கற ஏற்படுத்தும்.
ஆகசவ இந்த நாடு சர்வசதசத்தினால் கண்காணிக்கப்படும்
நிகலகமயிலிருந்து நீங்க சவண்டுமாயின், தமிழ் மக்களின்
மனங்ககளக்
தகாள்களதகாள்ளக்கூடிய
நல்ல
தசயற்
பாடுககள இந்த அரசாங்கம் சமற்தகாள்ள சவண்டும். அந்த
வககயில், பாதுகாப்புச் தசலவினத்கதக் குகறக்க சவண்டும்;
பாதுகாப்புப் பகடயினருக்கான சலுககககளக் குகறக்க
சவண்டும்;
பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான சலுககககள
அதிக்க சவண்டுதமன்று இந்த சகபயில் சகட்டு,
எனது
உகரகய நிகறவுதசய்கின்சறன். நன்றி.

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
මීය ළඟට, ගරු විශේපාල ශහට්ටි්රච්චි මන්ත්රීතුමා.

[අ.භා. 3.5(]

ගු විගිපාල ගහට්ටිකරච්ික ෙහතා
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නිලධ්ාරිශය්  ඒ ශවනුශවන් පත් ශවනවා. ඔහු ඇමතිවරශය් 
ශවන්නත් පුළුවන්. ගරු ජනාධිපතිතුමා, අගමකතිතුමා ඉතාමත්
කා්ෂය ංහුල ජීවිතය්  ගත කරන නිසා, නි ක රමශදදය්  අනුව,
සංවිධ්ානාත්මකව අව ය කටයුතු කිරීශම් පහසුව සාහායි ඒ
්කාරයට පත් කරන්ශන්. ජනාධිපති ශල්කම්තුමා, ්ර් යක
ශල්කම්තුමා සහ ජනාධිපතිතුමා වි කන් නම් කරනු ලංන
තකනකත්ශත්  ශම් කමිටුව සාහා පත් ශවනවා. එවිට ශමය ශහොඳින්
ක්රියාත්මක කිරීශම් හකකියාව තිශංනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ව්ෂතමාන ජනාධිපති
ශල්කම්වරයා වන ඔස්ටින් ්රනාන්දු මකතිතුමා ගකන අප සතුටු
වනවා. එතුමා මා ඉශගන ගත් ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විදයාලශේ ්දි
ශියයශය් . එතුමා දිසාපතිවරශය්  හකටියට කටයුතු කරලා,
්ඩුක්කාරවරශය්  හකටියටත් කටයුතු කළා. අද ජනාධිපති
ශල්කම්වරයා හකටියට කටයුතු කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් මූලාසනශේ නිශයෝජය
කාානායකවරයා හකටියට ඉතාමත් අවංකව, නිහතමාීනව කටයුතු
කළ ශනෝමන් වවදයරත්න මකතිතුමාශ ්දරණීය පුතණුවන්
වන කපිල වවදයරත්න මකතිතුමායි අද ්ර් යක අමාතයාං ශේ
ශල්කම්වරයා හකටියට කටයුතු කරන්ශන්. ද පශඩු මිනිස්සු
හකටියට අපිට ශලො ප වි ්වාසය්  තිශංනවා. මහින්ද රාජප් ය
මහත්මයාත් ද පශඩු මිනිශහ් . ඒ ගකන අපි සතුටු ශවනවා. අපි
ද පණ ගකන කාා කරනශකොට ඒ  කයල්ලම කියනවා. ඒ එ් කම,
උතුර ගකන කාා කරනශකොට ්රභාකරන් ගකනත් අපි කාා
කරනවා, මතක තියා ගන්න. ඒ නිසා ශම් කටයුතුවලදී අපි ඒ
 කයල්ලම විශ ය
ේ ශයන්ම  කහි පත් කරන්න ඕනෑ.

(மாண்புமிகு விசெபால தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් රශට් ඒකීයභාවය,
ශභෞමික අ ඩුඩතාව ශවනුශවන් ඉතාමත්ම කකපවීශමන් කටයුතු
කරන, ඉතාමත්ම ඕනෑකමින් මහන් ක වන රණ විරුවන්
ශවනුශවන් රණවිරු ශසේවා අධිකාරිය ක්රියාත්මක වනවා. අතිගරු
ජනාධිපති වමත්රීපාල  කරිශසේන මකතිතුමාශ රාජය ්ර් යක
අමාතයාං ය යටශත් තිශංන ජාතික ්ර් යක අරමුදල් පනතට
සංශ ෝධ්නය්  ශගන ් ශම් අවස්ාාශදදී ඒ ගකන වචන
ස්වල්පය්  කාා කරන්නට ලකබීම ගකන මම සතුටු වනවා.

මට කලින් කාා කළ අශේ ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා ඉතාමත්
කනගාටුශවන් කාා කළා. රණවිරු ශසේවා අධිකාරිය සහ ජාතික
්ර් යක අරමුදල ක්රියාත්මක වන ්කාරය පිළිංාව වකරදි
මතවාද ශංොශහෝ විට ශම් ගරු සභාශද ්රකා කරනු ලකබුවා.
ශම් කාරණය මම විශ ේයශයන්ම  කහි පත් කරන්නට ඕනෑ.
ජාතික ්ර් යක අරමුදල පිහිටුවීශම් කා්ෂය භාරය දිවංගත ශ්රීමත්
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මකතිතුමාණන් එදා ජාතික ්ර් යක
අමාතයවරයා හකටියට ශගනාශද ශම් රශට් පකවති යුේධ්ය නිසායි.
අවුරුදු තිහ්  ශම් යුේධ්ය පවතී කියා අපි ංලාශපොශරොත්තු වුශඩු
නකහක. හමුදාව දිරිමත් කිරීමට සහ ඒ අයශ සුංසාධ්න කටයුතු
සාහායි එය ්රම්භ කශළේ. ජාතික ්ර් යක අරමුදල සාහා
අව ය යම් යම් ්රදානයන් විවිධ් රාජය ශනොවන සංවිධ්ාන, විශේ
්ධ්ාර, ඒ වාශ ම සමහර දානපතියන් වි කනුයි ලංා දුන්ශන්. ශම්
ශවනුශවන් එක රුපියල් වත් රජශේ මුදල් වකය කරන්ශන් නකහක,
ලියුම් කවරයකටවත් රජශේ මුදලින් ශමයට වකය කරන්ශන් නකහක.
නමුත් ශමය ක්රියාත්මක වන රමශදදය පිළිංාව යම් කටයුතු
කරන්න.
විශ ේයශයන්ම ජනාධිපති ශල්කම්වරයාත්, ්ර් යක
ශල්කම්වරයාත් ඒ කටයුතු කරේදී ඒශ්  මූලාසනය ගන්ශන්
අතිගරු ජනාධිපතිතුමායි. ජනාධිපතිතුමා වි කන් නම් කරන

ශංොශහෝ ශදශන්  ජාතික ්ර් යක අරමුදල ගකන වකරදි
විධියට හිතන ංව මම දන්නවා. නමුත්, එ් සත් ජාතික ප් යය
යම් වකඩ්  කළා නම් ඒක හරියට ක්රියාත්මක කරලා තිශංනවා.
එදා ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මකතිතුමා ශම් අරමුදල ශගශනනශකොට
සමහරු කාා කශළේ ශකොශහොමද? මම හිතන විධියට අද ඒ
අරමුදලින් වි ාල ්රශයෝජනය්  ලකශංනවා.
රණවිරු අධිකාරිශේ කටයුතු, ඒ වාශ ම විවිධ් සුභසාධ්න
කටයුතු ශකශරන්ශන් ඒ මුදලින්. එතන රුපියල් ම ලියන එක් 
තිශංනවා. ඒ මුදලට අත තියන්න කාටවත් පුළුවන්කම්  නකහක.
අද කයිවාරු ගහන ඒකාංේධ් විප් යශේ සමහර මන්ත්රීවරු ශම්
වශ වකඩ්  කරලා නකහක. එ් සත් ජාතික ප් යශේ අපි 59 දී
අලුත් ්ඩුක්රම වයවස්ාාව්  ශගනාවා. අද ඒක ශවනස්
කරගන්න ංකහක. මතක තියාගන්න, ඒ වශ යම්  කශළොත්
එ් සත් ජාතික ප් යය තමයි. ස්ාාවරව, රමානුූලලව, හකම
කාලයටම ්රශයෝජනවත් විධියට අපි ්ඩුක්රම වයවස්ාාව
ශගනාවා. අවුරුදු 30්  ගත වුණත් අද ඒක කාටවත් ශවනස්
කරන්න ංකරිශවලා තිශංනවා.

විශ ේයශයන්ම මට කලින් කාා කළ ගරු මන්ත්රීතුමා ශංොශහෝ
ශචෝදනා කළා. එතුමාශ සමහර කාරණා පිළිංාව මම එතුමාත්
එ් ක එකඟ වුණත්, ශංොශහෝ කාරණා පිළිංාව එකඟ ශවන්ශන්
නකහක. ජූනි මාසශේ 0වකනි දා සහ 3වකනි දා මම හිටිශේ උතුරු
්රශේ ශේ. මම මශ මි්රයන් සමන්න් ඇවිදින්න ගියා. ඒ යන
අතශ්ෂ මම තමිල් ශචල්වම් මහත්මයා හිටපු නිවසටත් ගියා. ඒ
නිවස වහලා තිශංන්ශන්. ඒක දකනට අයිති පුේගලයාට දීලා
තිශංනවා. මතක තියාගන්න, තමිල් ශචල්වම් මහත්මයාත් ඒ
නිවස ඒ ්රශේ ශේ හිටපු මිනිසුන්ශගන් උදුරාගත් එක් .
විශ ේයශයන්ම එතුමා අවසාන ශභෝජන සංග්රහය ුක් ති විාපු තකන
අපි ංකලුවා. ඒ ශගවල් එල්ීඑීඑඊ සංවිධ්ානශේ ඒවා ශනොශවයි. ඒවා
අහිංසක මිනිසුන්ශගන් උදුරාශගන තමයි ඔවුන් සටන් කශළේ.
ශම්වා එක පාරට දව කන් ශදශකන්, සතිශයන් ශදශකන්,
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[ගරු විශේපාල ශහට්ටි්රච්චි මහතා]

අවුරුේශදන් ශදශකන් ශදන්න පුළුවන්කම්  නකහක. දකන් ඒකාංේධ්
විප් යශේ ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා අපට ශචෝදනා කරනවා, යුද
හමුදාශද  කයලු කාවුරු ඉවත් කරලා කියලා. ඒ විතර්  ශනොශවයි,
ඉඩම් දීලා පදිංචි කරවලා කියලා ශචෝදනා කරනවා. නමුත්, ශදමළ
ජාතික සන්ධ්ානශේ මන්ත්රීතුමන්ලා කියන්ශන් ශමොක් ද? "අපට
තවම ඉඩම් දීලා නකහක, තවම හමුදා කාවුරු එක් වත් ඉවත්
කරලා නකහක, හමුදා කාවුරු තවත් වකඩි කරනවා" කියලා තමයි
ශමතුමන්ලා කියන්ශන්. ඒක පට්ටපල් අසතයය් . හමුදා කාවුරු
වකඩි කරලා නකහක. ජනතාවට අයිති සමහර ශගවල් ශදොරවල්
ශදනශකොට හමුදාශද ඉහළ නිලධ්ාරින් සමාජයත් එ් ක
සානුකම්පිතව කටයුතු කරනවා. මම කිළිශනොච්චිය ්රශේ යට ගිය
ශවලාශද අශේ හිතවත් හමුදා ශජනරාල්වරශය්  හමුවුණා. ඔහු
අපව හම්ංශවලා කාා කරලා ද්රවිඩ පුේගලශය පශ මළ ශගදරකට
ගියා. මට ඔහු කිදවා, "අපි ශමශහේ මළ ශගවල්වල යනවා" කියලා.
අවුරුදු උත්සව පවත්වනවා.  කංහල, ශදමළ අලුත් අවුරුේද ශහොඳින්
සකමරුවා. ඒ වාශ ම පසුගිය දවස්වල ජාතික උත්සවවලට ඒ
මිනිසුන් සම්ංන්ධ් කරගත්තා. ්රජාවත් එ් ක ශහොඳින් සම්ංන්ධ්
ශවලා කටයුතු කරනවා. ඕනෑ නම් මම නම කියන්නම්. ඒ තමයි
ශජනරාල් රවිප්රිය මකතිතුමා. මම ්ඩම්ංරශයන් කියන්නට ඕනෑ,
රවිප්රිය මකතිතුමා ඒ ජනතාවත් එ් ක ශංොශහොම සංහිඳියාශවන්
කටයුතු කරන්න පුළුවන් වට පිටාව්  හදලා තිශංන ංව. මම
ඇවිල්ලා ශම් ගකන හමුදාපතිවරයාටත් ්රකා කළා. ශහොඳින් කාා
කරන එවකනි ශහොා නිලධ්ාරින් ඉන්නවා. ඒ වාශ ම යම් යම් වකරදි
කරපු අයටත් දඬුවම් කරන්න අව ය කටයුතු කරලා තිශංන්ශන්ත්
ශදමළ ජනතාව නිසයි. මතක තියාගන්න. ඔංතුමන්ලා කිදව
විධියට අපි ජාතයන්තරයට යටශවලා, ජාතයන්තරයට නතුශවලා
ශනොශවයි කටයුතු කරන්ශන්. සංහිඳියා පිළිශවත් ඇති කශළේත්,
අතුරුදහන් වුණු අය පිළිංාව ශසොයන්න කා්ෂයාලය්  ක්රියාත්මක
කශළේත් ඔවුන්ට යටශවලා ශනොශවයි.
ව්ෂතමාන කිලිශනොච්චිය නගරය දක් කාම මට පුදුම හිතුණා.
ශමතකන  කටින මන්ත්රීවරු ඒක අනුමත කරයි. කිලිශනොච්චිය
නගරයට යනශකොට දිස්්රි්  ශල්කම් කා්ෂයාලය ලස්සනට
ඉදිශවලා තිශංනවා. ඒ විතර්  ශනොශවයි, ්රාශේය ය ශල්කම්
කා්ෂයාලය ඉදිශවලා තිශංනවා; මිනින්ශදෝරු කා්ෂයාලය හදලා
තිශංනවා; ශපොලී කය සහ අශන පත් හකම ශදය් ම නි්ෂමාණය
කරලා තිශංනවා. පාරටවල් ටික ලස්සනට හදලා තිශංනවා. ගිය
්ඩුක්ව කාලශයත් පාරවල් හකදුවා. ශම් ්ඩුක්ශවනුත් ඉතුරු වකඩ
ටික කළා.  කයලුම වකඩ අපි කළා කියලා අපි කියන්ශන් නකහක.
පාරවල් ටික ලස්සනට කාපට් කරලා තිශංවා. ඉස්සර උඩ පකන
පකන ගිශේ. යුේධ්ශයන් පසුව ගිය ශවලාශද මම දක් කා,
විශ ේයශයන්ම වවුනියාව ්රශේ ශයන් ඔදංට ගිහිල්ලා මුලතිද
්රශේ යට යන්න ංකහක. අද ඒ මා්ෂග ලස්සනට හදලා තිශංනවා;
විදුලි ංලය දීලා තිශංනවා. විකා න කටයුතු කරන සංාා පේධ්ති
 කයල්ල සකස් කරලා අවසානයි. අද ගිහින් ංලන්න, යාපනශේ
ශපොලී කය ශහොාට හදලා තිශංනවා. ශහට අනිේදා අශ ෝ් 
ශහෝටලය නිදහස් කරන්න අව ය කටයුතු ලකහකස්ති කරලා
තිශංනවා. නිකම් ගිහිල්ලා කාලා බීලා ශජොලි කරලා එන්න
ශනොශවයි අපි එශහේ සංචාරය කරන්ශන්. අපි කන්කසන්තුශ්ෂට
ගියා. ඒ ්රශේ සංව්ෂධ්නය ශවනවා; වගා කටයුතු  කදු ශවනවා. අද
යාපනය මහජන ශපොළට ශපශනනවා, ඒ අයට එහි ශහොාට ඒ
කටයුතු කරන්නට පුළුවන් ංව. ශම් අවුරුදු ශදක තුනට ශදමළ
ජනතාවශගන් වකඩි ශදශන පට  කංහල භායාවත් පුළුවන්
තත්ත්වය්  තිශංනවා. ශමොකද, ඒ තරම් ශවනස්  ශම් රශට් ඇති
කරලා තිශංනවා. ද්රවිඩ ජනතාව ශවනුශවන් කාා කරන එ් 
මන්ත්රීවරශය්  කියනවා මම දක් කා, "තවමත් ඉන්දියාශද
)0,000්  ඉන්නවා, ඔවුන් ශගන්වා ගන්ශන් නකත්ශත් ඇයි?"
කියලා. )0,000්  ශගන්වා ගන්න ඉස්ශසල්ලා ඉන්න මිනිසුන්
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පදිංචි කරවන්න ඕනෑ. )0,000්  ශගන්වලා සරණාගතයන්
කරන්න අපි ලකහකස්ති නකහක. ්ඩුක්ව පිළිශවළට ඒ වකශඩ්
කරනවා. ඒකාංේධ් විප් යශේ මන්ත්රීවරු අපට ශචෝදනා කරනවා,
අපි ද්රවිඩ ජනතාවට ඕනෑවට වකඩිශයන් සලකනවා; රට ශංදනවා;
රට නකවත ශදන්න යනවා කියලා. ඒ විධිශේ ශනොශය්  ශචෝදනා
මධ්යශේ ජනාධිපතිතුමාත්, අගමකතිතුමාත් ඉතාමත් අවංකව ක්රියා
කරන ශවලාශද, ඔංතුමන්ලාත් ජාතිවාදය්  අවුස්සාශගන නකවත
යුේධ්ය්  ඇතිකරන මාන කකත්වය්  ශගොඩනඟාගන්න ඕනෑ
නකහක.
පසුගිය දවස්වල විරු සමරු පකවකත්වූ ශවලාශද අපි ඒවා
නකවකත්තුශද නකහක. හකංකයි, අපි කිදවා, "්ඩුක්රම වයවස්ාාවට
එකඟ වන විධියට වකඩ කටයුතු කරන්න" කියලා. නමුත්,
 කවාජිලිංගම් මන්ත්රීතුමන්ලා කාා කශළේ ශමොන විධියටද? එශහම
කාා කරන්න එක  කංහල මන්ත්රීවරශය් , එක නායකශය් 
එශහම ක්රියා කශළේ නකහක. අපි ශංොශහොම සාමකාමීය ව,
සහජීවනශයන් කටයුතු කළා.
අද රණවිරුවන්ට මශ
ශගෞරවය පිරිනමන්න ඕනෑ.
විශ ේයශයන්ම රණවිරු අධිකාරිය ංලන්න. ශම් රණවිරු
අධිකාරියට මුදල් ශදන්ශන් යුේධ්ය ශවනුශවන් කටයුතු කළ නිසා
ශනොශවයි. යුද වියදම් එදත් එකයි; අදත් එකයි. ශකශන්  කියයි,
යුේධ් කාලශේ වියදම්වලට වඩා අද වියදම් අක්ශවන්න ඕනෑ;
ශවනස් ශවන්න ඕනෑ කියලා. නකහක, ්රිවිධ් හමුදාශද -යුද
හමුදාශද, නාවික හමුදාශද, ගුවන් හමුදාශද- සහ ශපොලී කශේ
ඉන්න ල් ය ගණන්  නිලධ්ාරින් ශවනුශවන් සුභසාධ්න කටයුතු
කරන්න ඕනෑ. ඒ වාශ ම අශේ ජීවිත දහස් ගණන්  විනා වුණා.
අශේ ්දරණීය රණවිරුවන් - අපි ඒ අයට රණවිරුවන් කියනවා.
තමුන්නාන්ශසේලා ්රභාකරන්ටත් රණ නායකශය්  කියනවා. අපි
ඒකට ශදොස් කියන්ශන් නකහක. එතුමා අරගළය්  කරශගන ගියා.
හකංකයි,  කංහල, මුස්ලිම්, ද්රවිඩ  කයලු ජන ශකොටස් ශවනුශවන්
රජශේ නිලධ්ාරින් හකටියට, රජශේ හමුදාව්  හකටියට රට ශදරා
ගන්නයි ඔවුන් කටයුතු කශළේ. ශකොටි සංවිධ්ානය කටයුතු කශළේ
තමන්ශ ව්ෂගයා ශවනුශවනුයි.  කංහල, මුස්ලිම්, ං්ෂග්ෂ  කයලු
ජන ශකොටස්වලට, ක්රිස්තියානි, ශංෞේධ් ්දී ්ගම් අදහන
 කයලුශදනාට සකශකන් ම ශයන් ශතොරව රැය පහන් කරන්න;
එළිශවන තුරු නිදාගන්න හකකි අවස්ාාව උදා කරන්නයි අපි
කටයුතු කශළේ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේයශයන්ම ශම් ජාතික
්ර් යක අරමුදල ඉතාමත්ම ්රශයෝජනවත් අරමුදල් . ඒකට
ඕනෑ තරම් සල්ලි දීලා තිශංනවා. ඒ, රජශයන් එක රුපියල් වත්
දීලා ශනොශවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ංලන්න ඕනෑ,
ශම් මුදල සම්ංන්ධ්ශයන් ඉතාමත් රමානුූලලව අව ය කටයුතු
කරන්න. සමහර ශවලාවට ්රතිපාදන සපයන ශකොට සුංසාධ්න
කටයුතු සාහා අව ය කටයුතු ක්රියාත්මක ශවන ශකොට
ජනාධිපතිතුමාට, අගමකතිතුමාට ශම්වාට සම්ංන්ධ් ශවන්න ංකහක.
ඒ සාහා නිලධ්ාරින් හකටියට, ්ර් යක අමාතයාං ශේ
ශල්කම්වරයා, ජනාධිපති ශල්කම්වරයා සම්ංන්ධ්ශවලා, ඕනෑම
ශවලාවක රැස් කරලා තීන්දු අරශගන අව ය විධිවිධ්ාන කඩිනමින්
කරන්න පුළුවන්කම තිශංනවා. ඒ විතර්  ශනොශවයි, ශම් පනත්
ශකටුම්පශත් ්රධ්ාන ්රාේතිශේ ) වන වගන්තිශේ දක් ශවන පරිදි
ඒ අරමුදශල් පාලක මඩුඩලශේ සභාපතිවරයා විය යුත්ශත්
ජනාධිපතිවරයායි. ශමම සංශ ෝධ්න පනත් ශකටුම්පත මන්න්
"ජනාධිපතිවරයා" යන වචනය ශවනුවට "ජනරජශේ ජනාධිපති
ශල්කම්" යන වචනය ්ශේ කරන්න කටයුතු කර තිශංනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද ශම් රටට ඉතාමත්ම
වි ාල ශසේවාව්  අශේ ්ර් යක හමුදාව කරනවා. මම ඉතාමත්
කනගාටු වන  කේධිය්  තිශංනවා. අපි ''ශගෝල්ශෆේස්'' එක ළන්න්
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යන ශකොට දකින්න ලකශංන්ශන් ශම් රශට් හිටපු ශ්රී ලංකා නිදහස්
ප් යශේ
නි්ෂමාතෘ
එස්.ඩදලිද.්්ෂ.ඩී.
ංඩුඩාරනායක
ශ්රීමතාණන්ශ පිළිරුවයි. ශේය යත්වය ගකන මහා ශලො පවට
කයිවාරු ගහන, ප් යශේ අනනයතාව ගකන මහා ශලො පවට
ශංරිහන් ශදන සමහරු ඉන්නවා. යකන්ග්රි-ලා ශහෝටලශයන් එළියට
ංහින ශකොට තිශංන්ශන් කාශ පිළිරුවද? මම හිතන විධියට
ශවනත් රටක ශකශන්  ්ශවොත් හිතාවි, එස්.ඩදලිද.්්ෂ.ඩී.
ංඩුඩාරනායක මකතිතුමා තමයි
යකන්ග්රි-ලා ශහෝටලශේ
නි්ෂමාතෘවරයා කියලා. ශමොකද, එතුමාශ පිළිරුව එතකනයි
තිශංන්ශන්. ඒ තරම් අවාා සහගත තත්ත්වයට පත් කර
තිශංනවා. එක පකත්තකින් ඒ අය එශහම කළා. එශහම කරලා, අද
වන විට වටිනාකම මිල කරන්න ංකරි, රශට් හදවත වශ තිබුණු
තකන වි පණලා එතකන යකන්ග්රි-ලා ශහෝටලය හදන්න දීලා
තිශංනවා. සමහර ශවලාවට අපට ලේජයි. ශ්රී ලංකා නිදහස්
ප් යශේ මකති ඇමතිවරු ගිහිල්ලා යකන්ග්රි-ලා ශහෝටලශයන්
එළියට ංහින ශකොට තිශංන්ශන් ංඩුඩාරනායක පිළිරුවයි.
ශහොායි, එතුමාට නමස්කාර කරලා යන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වාශ
තත්ත්වයට පත් කරන්න ශනොශවයි, අපි ්ඩුක්ව්  හකටියට
කටයුතු කශළේ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද හදනවා,
Defence
Headquarters Complex එක. එය තව අවුරුදු කීය්  හදාවිද
කියලා මම දන්ශන් නකහක. ඇත්ත ව ශයන්ම පසුගිය කාලශේදී
ඒක එතකනින් අයින් කරන්න ශවන්න තිබුණා. නමුත්, අපි කෑගහපු
නිසා තමයි ඒකත් ්ර් යා වුශඩු.
ශමතකන ඉන්නවා, අශේ ද්රවිඩ මන්ත්රීවරු කිහිප ශදශන් . අශේ
ශංොශහොම හිතවත් අය. සමහරවිට අපි එකට විශේ ගත වුණාම,
ශංොශහොම සශහෝදරත්වශයන් කටයුතු කරන්ශන්. ශ්රීශන්සන්
මන්ත්රීතුමන්ලා, ඒ සශහෝදර මන්ත්රීවරුන්, අශේ නිශයෝජය කාරක
සභාපතිතුමා වකනි අයශ
ාාතිශය පශ මළගමකට වුණත් අපි
යන්ශන් ශමොකද? ඒ, එතුමන්ලාත් එ් ක තිශංන සශහෝදරත්වය
්ර් යා කර ගන්නයි. ඒ නිසා ශම් සම්ංන්ධ්තා ශවනස් කරන්න,
කඩන්න කාටවත් ඉඩ ශදන්න ංකහක. ශමොන අ්ෂබුද තිබුණත්,
ශමොන විධියට ශේද භින්න කරලා කටයුතු කළත් අපි 0000 ද් වා
ශම් රජය ශගන යනවා.
මම ්ර් යක වියදම් ගකන කාා කරන්න ංලාශපොශරොත්තු
වන්ශන් නකහක. පසුගිය කාලශේ 0000 පාදක ව්ෂයය්  හකටියට
තියාශගනයි සමහර ්්ෂිකක ව්ෂධ්නයන් ගකන කාා කශළේ. 0050
පාදක ව්ෂයය හකටියට තියාශගන කාා කරන ශකොට ශම්ශ් 
ශවනස්  තිශංනවා.
ශම්වා ගකන ඉල් කශමන් ශනොශවයි ංලන්න ඕනෑ. සමහරු
ශම්වා ගකන ඉල් කම්වලින් කියලා ්ඩුක්වට පහර ගහනවා.
නමුත් මතක තංා ගන්න. ඒකාංේධ් විප් යශේ අශේ සශහෝදර
මන්ත්රීතුමන්ලාට කියන්නට කකමකතියි, උේශකෝයණ කරනශකොට,
පිකටින් කරනශකොට, ඒවාට කඳුළු ගෑස් ගහනශකොට, ඒවාට
ශපොලී කය වි ාල ව ශයන් ශයොදවනශකොට ඒවාටත් ශම් ජාතික
්ර් යක අරමුදශල් මුදල් වකය ශවනවාය කියලා. ඒ නිසා කාටවත්
ශම් ගකන විශදචනය කරන්න ංකහක. එය රටකට අව ය ශදය් .
රටකට අව ය ්රධ්ාන ශේ ්ර් යාවයි. ඕනෑම රට්  ්රධ්ාන
කා්ෂයය හකටියට රට ්ර් යා කරනවා. ශමොකද, ශම් රටට
අභිශයෝග කරන්න ංකහක. [ංාධ්ා කිරීම් ] ්රසන්න රණවීර
මන්ත්රීතුමනි, තමුන්නාන්ශසේ කරුණාකර ශවලාව්  ලංාශගන
කාා කරන්න. හකම එකකටම කඩා පනිනවා. තමුන්නාන්ශසේලාට
කියන්න ඕනෑ තරම් කරුණු තිශංනවා. මහ ශලො පවට ජාතිය ගකන
කාා කරනවා.
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ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔංතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. ඒ
නිසා ඔංතුමාශ කාාව අවසන් කරන්න.

ගු විගිපාල ගහට්ටිකරච්ික ෙහතා

(மாண்புமிகு விசெபால தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම්වා කියනශකොට අශේ
කටත් ඇවිස්ශසනවා. ඒ නිසා මම - [ංාධ්ා කිරීම් ] මා ඒවා
කියන්ශන් නකහක. එතුමා මශ ශහොා මි්රශය් . ඒ නිසා මා
ශමොනවත් කියන්ශන් නකහක. එතුමාට තව සකරය්  රිමාන්ඩ් එකට
යන්න වුශණොත්, ඒශ්  වග කීමත් අපට තමයි එන්ශන්.

ජාතික ්ර් යක අරමුදල තුළින් සහ විශ ය
ේ ශයන්ම රණවිරු
ශසේවා අධිකාරිය තුළින් ශකශරන ශසේවය ඉතාමත් වටිනවා. ඒ
තුළින් නිවාස ඉදි කිරීම, ඉඩම් ලංාදීම  කදු කරනවා. ගරු සජිත්
ශ්රේමදාස මකතිතුමා මශ ්සනශේ රණ විරු ගම්  ඇති කරලා,
එහි ශගවල් 04්  ඉදි කිරීම ්රම්භ කරන්න කටයුතු කරනවා.
හකම ්සනයකම රණ විරු ගම්  හදන්න ඕනෑ.
ද්රවිඩ ජාතික සන්ධ්ානශේ මන්ත්රීතුමන්ලාට අපි සහශයෝගය
ශදනවා.  කංහල ජනරාල්වරු, බ්රිශ ඩිය්ෂවරු ශංොශහොම සුහදව
කටයුතු කරනවා. අපි ඔංතුමන්ලාශ නම් කියා තිශංනවා. අද
ශංොශහොම ශහොා මන්ත්රීවරු තමයි ඉන්ශන්. බුේධිමත් වවදයවරු,
ඉංජිශන්රුවරු තමයි මන්ත්රීවරු ව ශයන් ඉන්ශන්. එතුමන්ලාට
යම්  ශත්ශරනවා. ශම් රශට් නකවත යුේධ්ය්  ඇති ශනොවන්නට
අව ය වටපිටාව අපි නි්ෂමාණය කරනවා. නකවත යුේධ්ය්  ගකන
හිතන්නවත් ංකහක. වශන් වන හතුශර පටවත් ශමවන් ශදය්   කේධ්
ශනොශදවා යි කියා අපි ්රා්ෂානා කරනවා. ඒ ් තිය අපි ශදන්න
ලකහකස්තියි. ශමම අරමුදල ් තිමත් කරලා ඉදිරිශේදී ශම් තුළින්
වි ාල ශසේවය්  කරනශකොට සංහිඳියාශවන් යුතුව කටයුතු
කරන්න අව ය පසු ම මත් අපි ශම් රජශයන් හදනවාය කියන
එකත් මත්  කරමින්, ඔංතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශ කාාව
අවසන් කරනවා. ශංොශහොම ස්තුතියි.

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ස්තුතියි.

ඊළඟට  ක කර ජයශකොඩි මන්ත්රීතුමා.
[අ.භා. 3.35]

ගු සිසිර ෙයගකලඩි ෙහතා

(மாண்புமிகு சிசிர ெயதகாடி)

(The Hon. Sisira Jayakody)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ජාතික ්ර් යක අරමුදල්
පනතට සංශ ෝධ්න ඉදිරිපත් කරන ශම් අවස්ාාශදදී, ඒ පිළිංාව
කාා කරන්න අවස්ාාව ලංාදීම ගකන ඔංතුමාට ශංශහවින්
ස්තුතිවන්ත වනවා. අපි දන්නවා, යුේධ්ය අමිහිරියි; කටුක
යුේධ්යකටයි අශේ රට මකදිහත්ශවලා තිබුශඩු කියලා. අවුරුදු 30් 
තිස්ශසේ පකවති යුේධ්ශයන්  කංහල, ශදමළ, මුස්ලිම්  කයලුශදනා ීඨඩා
වින්දා. 0009දී යුේධ්ය අවසන් වීමත් සමඟම උතුශ්ෂ දකවකන්ත
සංව්ෂධ්නය්   කේධ් වුණා. අපි දන්නවා, නකශඟනහිර නශවෝදය,
උතුරු වසන්තය තුළින් උතුශ්ෂ ජනතාවට පහසුකම් -මහාමා්ෂග,
දුම්රිය මා්ෂග, මං මාවත්, විදුලිය, ජලය, ධීවර ක්ෂමාන්තය,
අධ්යාපන- ලකශංන්න පටන් ගත්තා. මහින්ශදෝදය තා් යණික
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පා්ෂලිශම්න්තුව

[ගරු  ක කර ජයශකොඩි මහතා]

විදයාගාර, නව වි ්වවිදයාල සංකී්ෂණ උතුශ්ෂ ජනතාවට අලුතින්
ලකශංන්න පටන් ගත්තා. ශදමළ ජාතික සන්ධ්ානයත්, ශකොටි
සංවිධ්ානයත් ශම් රශට් ද්රවිඩ ජනතාවට ශංොරු ීනතිකාව්  මවලා
තිබුණා. ශම් රශට්  කංහල, ශදමළ, මුස්ලිම් ජනතාවට සාමූහිකව
ජීවත් ශවන්න පුළුවන්ය කියන මතය ස්ාාවර කරන්න එදා මහින්ද
රාජප් ය මකතිතුමාශ ්ඩුක්වට පුළුවන්කම ලකබුණා.
්රස්තවාදී සංවිධ්ානයට ංකඳිලා පුහුණු වුණු තරුණශයෝ,
එල්ීඑීඑඊ ක්රියාකාරකම්වල ශයදුණු තරුණශයෝ පුනරුත්ාාපනය
වුණා. ඒ තරුණයන් පුනරුත්ාාපනය කිරීශම් වකඩසටහශන් එ් 
අංගය්  ගකන හමුදාශද නිලධ්ාරිශය්  මට ශම් අදහස ්රකා කළා.
ඒ තරුණයන් නුවරට කකාවාශගන ්වා. සංචාරයකට ශකොළඹට
කකාවාශගන ්වා. ඒ සංචාරශේදී ඔවුන් දක් කා, ශංෞේධ්
විහාරස්ාාන, හින්දු ශේවස්ාාන, කශතෝලික පල්ලි, මුස්ලිම්
ශේවස්ාාන. ඒ ද්රවිඩ තරුණශයෝ පුදුම වුණා, ඇත්තටම මහනුවර,
ශකොළඹ තත්ත්වය ශම්කද,  කංහල, ශදමළ, මුස්ලිම්  කයලුශදනාම
සහශයෝගශයන් ඉන්නවාය කියලා. නමුත් එල්ීඑීඑඊ සංවිධ්ානය
එදාත්, ද්රවිඩ ජාතික සන්ධ්ානය අදත් ජාතිවාදය වපුරමින් තමයි ශම්
සභාශද කටයුතු කරන්ශන්. ද්රවිඩ ජනතාව සමූල කාතනය කළාය
කියන මිායාව අදත් ශම් සභාශදදී ්රකා කරනවා. අපි ඒ ්රකා
තරශේ ්රතිශයේප කරනවා. ශම්වා ශහොායි, රට්  ගකන හකඟීම් 
නකති, රටට ්දරය්  නකති, රශට් අනාගත පරපුර්  නකති මංගල
සමරවීර වකනි අයට. මංගල සමරවීර වකනි අයට ශම් මිායාවන්
ශලො ප ශේවල් ශවන්න පුළුවන්. එතුමන්ලා ජිීනවා නුවරට ගිහින්
අත්සන් තංනවා, උතුශ්ෂ අවසාන සටශන්දී (0,000්  මකරුණාය
කියලා. හකංකයි එංගලන්ත පා්ෂලිශම්න්තුශදදී ශනස්ම  සාමිවරයා
කියනවා, "නකහක. අවසාන සටශන්දී ),000යි මකරුශඩු" කියලා.
රටට විරුේධ්ව කටයුතු කරන්න තමන්ශ ම රශට් පුරවක කයන්
ශලෝකයා ඉදිරිශේ අත්සන් කරනවා. ඒ දු්ෂදාන්ත පාවාදීම තමයි
එ් සත් ජාතික ප් යශේ ශම් ්ඩුක්වත්, මංගල සමරවීර
ඇමතිවරයාත් කශළේ. එතුමා එදා ජිීනවා නුවරට ගිහින් අත්සන්
කශළේ ඒ පාවාදීම සාහායි. එම නිසා අදත් ඇති කරන්නට යන්ශන්,
අපි උතුශ්ෂ ද්රවිඩ ජනතාවට මහා හානිය්  කරපු, සමූලකාතනය් 
කරපු පිරිස් ය කියන මතයයි. එම නිසායි, අදත් විශේ තානාපති
කා්ෂයාලවලට ශම් සභාශද හකන්සාඩ් වා්ෂතා යවන්ශන්. උතුරු
නකශඟනහිර  කංහල, ද්රවිඩ, මුස්ලිම් මිනිසුන්ව කාතනය කශළේ
එල්ීඑීඑඊ සංවිධ්ානය ංව අපි දන්නවා. එල්ීඑීඑඊ සංවිධ්ානය තමයි
ඒ ක,ර ක්රියාකාරකම් කශළේ. එම නිසා යුේධ්ය අවාසනාවන්තයි;
යුේධ්ය කනගාටුදායකයි; යුේධ්ය හිංසාවාදීයි. යුේධ්ය නිසා ්ර න
්
ඇති ශවනවා; ගකටලු ඇති ශවනවා. නමුත් අසතය ශේවල්,
මිායාවන් මවන්න අද කටයුතු කරමින් තිශංනවා.  කංහල, ද්රවිඩ,
මුස්ලිම් ජනතාව කාතනය කශළේ එල්ීඑීඑඊ සංවිධ්ානයයි. ඒක
තමයි යාා්ෂාය. ඒක තමයි ඇත්ත. එම නිසා ශම් අසතය ශේවල්,
මිායාවන්, අසතය ්රකා නවත්වන්නටය කියන ඉල්ලීමත්, ඒ
සාහා ශම් ගරු සභාව පාවිච්චි කරන්න එපාය කියන ඉල්ලීමත්
අපි ඉතා ඕනෑකමින් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම විශ ේය වර්රසාද ්ර ්නය් 
ඔංතුමාට ශයොමු කරනවා. අද රාජය මාධ්ය ශයොදා ශගන -ජාතික
රූපවාහිනිශේ- ගරු රංජිත් ශසොයිසා මන්ත්රීතුමාශ ත්, මශ ත් නම
පාවිච්චි කරමින් පුරවක ක ංලය ද සාධ්ාරණ සමාජය ද ශමොක් ද
කියන කඩුඩායම ඉදිරිපත් ශවලා, පකය ගණන් ංණින්නට පටන්
ගන්නවා. අපි කවුරුත් දන්නා පසුගිය ංකඳුම්කර ශහොරකම
ශවන්ශන් ශම් රට ශංදීශම් වයායාමයත් එ් ක  කංගේූරරුශදදීයි.
එහි ්රම්භකයා ව ශයන් අ්ෂජුන මශහේන්ද්රන්  කංගේපුරුශදදී
තමයි ඒ සාකච්ඡාව  කේධ් කරන්ශන්. ඒ හරහා තමයි රට ශංදීශම්
 පමන්්රණය ක්රියාත්මක ශවන්ශන්. අද වි කවන ්ඩුක්රම
වයවස්ාා සංශ ෝධ්නය කියා ජනතා විමු් ති ශපරමුශඩු ශයෝජනා
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මාලාව සකස් කරන්න ද්රවිඩ ජාතික සන්ධ්ානශේ සුමන්තිරන්
මන්ත්රීතුමාත්, ජයම්පති විරමරත්න මන්ත්රීතුමාත් සම්ංන්ධ් නකේද
කියා අපි ්ර න
් කරනවා. ඔවුන් සම්ංන්ධ්යි. ඔවුන් තමයි පනත්
ශකටුම්පත සකස් කරන්ශන්. ඒක ශවනම කාාව් . හකංකයි අද
රටට අසාධ්ාරණය්  කරපු
සාධ්ාරණ සමාජය්  කියන
කඩුඩායම ඇවිත් අපිව විශදචනය කරනවා. අපි නකවත වතාව් 
කියනවා, පා්ෂලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් පමණ්  ශනොශවයි
ප්ෂශපචුවල් සමාගශමන් සල්ලි අරශගන තිශංන්ශන් කියලා.
පසුගිය ්ඩුක් ශවනස ඇති කළ සමහර පුේගලශයෝ ඒ මුදල්
ගත්තා. එම නිසා තමයි සාධ්ාරණ සමාජශේ කට්ටිය ගංශගොඩවිල
අර ල් ය නව කයශේ සුපිරි නිවාසය හදන්ශන්. අර "පිරිමි න්ෂස්"
අද වි ාල නිවාසය්  හදනවා. සමන්
රත්නප්රිය, ගාමිණී
වියන්ශගොඩ, දඹර අමිල හාමුදුරුශවෝ, ධ්්ෂම කරි ංඩුඩාරනායක
කියන ශම් අය ප්ෂශපචුවල් සමාගශමන් මුදල් ලංා ගත්තාය කියා
අපි එළියට ගිහිනුත් කියනවා. ශම් පා්ෂලිශම්න්තුව ඇතුශළේ
විතර්  ශනොශවයි. ඔවුන් අද සු විහරණය කරන්ශන්, ඔවුන් අද
යන ල් ය තුන් හාර  කයශේ වාහන, ල් ය අට කයශේ ශගවල් [ංාධ්ා කිරීම් ]

ගු විගිපාල ගහට්ටිකරච්ික ෙහතා

(மாண்புமிகு விசெபால தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු විශේපාල ශහට්ටි්රච්චි මන්ත්රීතුමා.

ගු විගිපාල ගහට්ටිකරච්ික ෙහතා

(மாண்புமிகு விசெபால தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු මංගල සමරවීර
ඇමතිතුමාට ඉතාමත් කනගාටුදායක ශලසයි ශමතුමා ශචෝදනා
කශළේ. එතුමා ගකන කියනවා නම් එතුමා ශම් සභාශද  කටින
ශවලාවක කාා කරන්න ඕනෑ. ඒ විතර්  ශනොශවයි. රට ශංදන
 පමන්්රණය්  ගකන කාා කළා. රට ශංදන  පමන්්රණය්  ගකන
ශකොශහේද කාා කර තිශංන්ශන්? කරුණාකර ඉල්ලා අස් කර
ගන්න. [ංාධ්ා කිරීම්] ජාතිවාදය ගකන TNA එකට ශචෝදනා කරන
අතර ශම් අයත් කියන්ශන් රට ශංදන එක ගකන. [ංාධ්ා කිරීම්] ශම්
අය තමයි ශම්ශ්  නි්ෂමාතෘවරු. [ංාධ්ා කිරීම්]

ගු සිසිර ෙයගකලඩි ෙහතා

(மாண்புமிகு சிசிர ெயதகாடி)

(The Hon. Sisira Jayakody)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ද්රවිඩ ජාතික සන්ධ්ානය
කියනවා, ද්රවිඩ ජනතාව සමුලකාතනය කළාය කියා. අපි කියනවා
ඒක අසතයය්  කියා; ඒ කියන සං යාශල් න අසතයයි කියා.
හකංකයි අශේ මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා විශේ ඇමති ව ශයන්
 කටි කාලශේ ඒක අනුමත කළා. ශකොශහේද ශම් වාශ ඇමතිවරු
ශලෝකශේ ඉන්ශන්? ජිීනවා ්රකා නයට "සම අනුග්රහය"
ද් වනවා. තමන්ශ
රටට ්දරය නකති ශමවකනි පාලකශයෝ
ශකොශහේද ඉන්ශන්? ඒ අසතයය, ඒ මිායාව තහවුරු කරන්න ශම්
ගරු සභාව ශයොදා ගන්න එපා කියන ඉල්ලීම මම කරනවා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ඔංතුමා නකවත වතාව් 
විශ ේයශයන් මත්  කිරීම්  කරනවා. ංරපතළ ශලස අශේ
වර්රසාද කඩ කරනවා. ඒ සාහා රාජය මාධ්ය ශයොදා ගකීනමට ඉඩ
ශදන්න එපා. පා්ෂලිශම්න්තු මන්ත්රීවරු ශම් පා්ෂලිශම්න්තුව තුළ
කරන ්රකා සම්ංන්ධ්ශයන් පිළිතුරු ශදන්න රජශේ මාධ්ය ශයොදා
ගන්ශන් ඔය පුරවක ක සංවිධ්ානවල කට්ටිය. ඒ අය රජශේ
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නිශයෝජිතයින් ංව ඒශකන් ඔේපු ශවනවා. ඔවුන් රජශේ
නිශයෝජිතයන් කියා තමයි ඔේපු ශවන්ශන්. ඒ නිසා රාජය මාධ්ය
භාවිතා කිරීමට ඉඩකඩ ශදන එක නවත්වන්න කියන ඉල්ලීම
කරමින්, මට කාලය ලංා දීම ගකන ඔංතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින්
මම නවතිනවා.
[பி.ப. 3.39]

ගු ඩේලසන ගද්වානන්දා ෙහතා

(மாண்புமிகு டக்ளஸ் சதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

தகௌரவ
சகபக்குத்
தகலகமதாங்கும்
உறுப்பினர்
அவர்கசள, இன்கறய தினம் சதசியப் பாதுகாப்பு நிதியம்
ததாடர்பிலான
விவாதத்தில்
கலந்துதகாண்டு
எனது
கருத்திகனயும் பதிவு தசய்வதற்கு வாய்ப்பு வைங்கப்பட்டகம
ததாடர்பில் எனது நன்றிகயத் ததாிவித்துக் தகாள்கின்சறன்.
சதசியப்
பாதுகாப்புத் ததாடர்பில்
இந்த
நாட்டில்
வாழ்கின்ற அகனவருக்கும் தபாறுப்பிருக்கின்றது. இந்த
நாட்டிசல ஒரு காலத்தில் சதசியப் பாதுகாப்புத் ததாடர்பில்
பாாிய அச்சுறுத்தல்கள் ஏற்பட்டிருந்தன என்பது உண்கம.
ஆனால், இந்த நாட்டில் உள்நாட்டு யுத்தம் முடிவுக்குக்
தகாண்டுவரப்பட்டதன் பின்னர், தற்சபாதும்கூட சதசியப்
பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல்கள் இருப்பதாகப் தபாதுவாகத்
ததன்பகுதியிசல சில தரப்பினர் கூறிவருகின்றனர். அதாவது,
சதசியப் பாதுகாப்புத் ததாடர்பில் தபாறுப்புள்ள தரப்பினர்
எவரும் இவ்வாறு கூறுவதாக இல்கல. ஆனாலும், எந்த
வககயிலும் தபாறுப்பற்றவர்களாக ஒரு சிலர், அடிக்கடி "இந்த
நாட்டின் சதசியப் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளது"
என்று ஏன் கூறுகிறார்கள்? என்பது பற்றி ஆராயுமிடத்து,
இவ்வாறு கூறுகின்றவர்கள் தமிழ் சபசும் மக்களுக்கு எதுவுசம
கிகடத்துவிடக்கூடாது
என்ற
தகாள்ககயில்
இருந்து
தகாண்டும், அதகனசய தங்களது இருப்புக்கான பிரதான
மூலதனமாகக் தகாண்டுசம இனவாத ாீதியில் இந்தக்
கூற்றிகன அடிக்கடி ஏந்திக் தகாண்டிருக்கிறார்கள் என்பது
ததாியவருகின்றது.
இது
ஒரு
துரதிருஷ்டவசமான
நிகலகமயாகும்.
வடக்கிசல எமது மக்கள் தங்களது தசாந்தக் காணி
நிலங்ககள விடுவிக்குமாறு சகாாினால், அது சதசியப்
பாதுகாப்புக்கு
அச்சுறுத்தல்
என்று
கூறப்படுகின்றது.
அவ்வாசற, காணாமற்சபான உறவுககளக் கண்டறிவதற்கு
உதவுமாறு எமது மக்கள் சகாாினால், அது சதசியப்
பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல்! தமிழ் அரசியற் ககதிககள
விடுவிக்கக் சகாாினால், அது சதசியப் பாதுகாப்புக்கு
அச்சுறுத்தல்! இப்சபாது சகபிள் ாீ.வி. ததாடர்பில் வடக்கில்
சில
பிரச்சிகனகள்
வந்தாலும்கூட,
அதுவும்
சதசியப்
பாதுகாப்புக்கு
அச்சுறுத்தல்!
வடக்கில்
காய்ச்சல்
வந்தாலும்கூட, அதுவும் சதசியப் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல்
என்சற இந்தக் குறுகிய கூட்டத்தினர் கூறிவருகின்றனர்.
இவ்வாறு
ஒரு
குறுகிய
கூட்டத்தினர்
கூறிவருகின்ற
கூற்றுகளுக்கு அஞ்சுகின்ற நிகலயில், எமது மக்களின்
பிரச்சிகனககளத் தீர்ப்பதற்குத் ததன்பகுதித் தகலகமகள்
பின்னடித்து
வரும்
நிகலகமயும்,
இத்தககய
பின்னடிப்புகளுக்கு
“எமது
மக்களின்
அகனத்துப்
பிரச்சிகனககளயும்
தீர்ப்சபாம்! ”
என்று
தபாய்யான
வாக்குறுதிககள வைங்கி, எமது மக்களின் கணிசமான
வாக்குககளப் தபற்று அரசியல் அதிகாரங்ககளப் தபற்றுள்ள
தமிழ்த் தகலகமகள் காலக்தகடுக்ககள தகாடுத்து, எமது
மக்களின் பிரச்சிகனககளத் தவகண முகறகளில் விற்றுப்
பிகைக்கின்ற
நிகலகமகளுசம
இன்று
நடந்சதறி
வருக்கின்றன.

488

நாட்டின் சதசிய பாதுகாப்பு என்பது முக்கியமானது. எமது
நாட்கடப் தபாறுத்தவகரயில்,
1971ஆம் ஆண்டு முதல்
2009ஆம் ஆண்டு வகரயிலான காலப்பகுதிக்குள் உள்நாட்டில்
ஆயுதசமந்திய சபாராட்டங்கள் ததன் பகுதியிலும் வடக்கு,
கிைக்கு மாகாணங்களிலும் உருவாகியுள்ளன. எனசவ, வடக்கு,
கிைக்கு மாகாணங்களில் மாத்திரம் அதிகளவில் இராணுவ
நிகலதகாள்ளல் இருப்பதால் மட்டும்
சதசிய பாதுகாப்பு
உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று அர்த்தமில்கல. அது
நீங்கள்
உருவாக்கிக்தகாண்டுள்ள,
உங்களது
குறுகிய
இனவாத
அரசியல்
இருப்பிகனத்
தக்ககவத்துக்
தகாள்வதற்கான மாகயசயயாகும்.
யுத்தம் முடிவுக்கு வந்ததன் பின்னர் இன்று வகரயில் இந்த
இராணுவத்கத
அடிப்பகடயாக
கவத்து
அரசியல்
நடத்தப்பட்டு வருகின்ற இந்த நாட்டில், அத்தககய அரசியலில்
ஈடுபட சவண்டிய சதகவ எமக்கு இல்கல என்பகத இங்கு
சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்சறன். அதாவது, "வடக்கிலிருந்து
இராணுவம்
தவளிசயற
சவண்டும்;
இராணுவத்கத
தவளிசயற்ற எமக்கு வாக்களியுங்கள்!" என வடக்கு மக்களிடம்
வாக்கு சகட்கின்ற அரசியகலயும், இந்தக் சகாஷங்ககள
அப்படிசய சிங்களத்தில் மறுதகலயாக்கித் ததன்பகுதியில்,
"இசதா சதசியப் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் வருகிறது;
வடக்கிலிருந்து இராணுவம் தவளிசயற்றப்படப் சபாகின்றது;
நாட்கடப்
பாதுகாக்க
எமக்கு
வாக்களியுங்கள்!"
என
ததன்பகுதி மக்களிடம் வாக்கு சகட்கின்ற அரசியகலயும்சபால்
நாங்கள் ஒருசபாதும் அரசியலில் ஈடுபட்டதும் இல்கல;
ஈடுபடப் சபாவதும் இல்கல.
அண்கமயில்
கூட
ஒரு
விசித்திரமான
சம்பவம்
நடந்திருக்கிறது.
“வடக்கில்
இருந்து
பகடயினகர
தவளிசயற்றுசவாம்” என்று கூச்சலிட்டுத் தமிழ் மக்களின்
குருதிகயக்
தகாதிப்சபற்றி
வாக்குககள
அபகாித்துக்
தகாண்டவர்கள், சுற்றுச் சூைல் பாதுகாப்புத் தினத்தன்று அசத
பகடயினருடன் இகணந்து மரங்ககள நட்டிருக்கிறார்கள்.
சதாோ்தல் காலங்களில் இடும் கூச்சல்ககள ஏற்பதா? அல்லது
சதாோ்தல் முடிந்த பின்னர் அதற்கு மாறாக நடக்கும் இதுசபான்ற
நிகழ்வுககள ஏற்பதா? இந்தக் குைப்பத்தில் தமிழ் மக்கள்
இன்றும் மூழ்கியிருக்கின்றார்கள்.

இந்த நாட்டில் சதசிய பாதுகாப்பு கருதி இராணுவமானது
அந்தந்த
மாவட்டங்களின்
சனத்
ததாககக்கும்
இன
விகிதாசாரத்திற்கும் ஏற்ப நிகல தகாண்டிருக்க சவண்டும்
என்பகத நாம் ஆரம்பத்திலிருந்சத வலியுறுத்தி வருகின்சறாம்.
இதில் எவ்விதமான தர்க்கங்களும் எமக்கில்கல. ஆனால்,
எமது மக்களின் தசாந்தக் காணி, நிலங்ககள விடுவித்து, எமது
மக்களுக்குாிய வாழ்வாதார இடங்ககள விடுவித்து, அரசுக்குச்
தசாந்தமான, தபாருளாதார ாீதியிலான வளங்கள் குன்றிய
காணிகளில் அவர்கள் நிகலதகாள்ள சவண்டும் என்பசத
எமது சகாாிக்ககயாகும். இகதவிடுத்து, வடக்குக் கிைக்கு
மாகாணங்களில் பகடயினர்
எமது மக்களின் காணி,
நிலங்களில் இருந்துதகாண்டு, வர்த்தக நடவடிக்கககளில்
ஈடுபடுவதற்கும், சதசிய பாதுகாப்புக்கும் இகடயில் என்ன
சம்பந்தம் இருக்கின்றது? என்பசத எமது மக்கள் மத்தியில்
எழுந்துள்ள சகள்வியாகும்.
பகடயினாின் இந்த வர்த்தக நடவடிக்கககள் என்பது
வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங்களில் மட்டுமல்ல, இந்த நாட்டில்
பல்சவறு பகுதிகளிலும் இன்று வியாபித்சத உள்ளது
என்பகதயும்
நான்
இங்கு
சுட்டிக்காட்ட
சவண்டும்.
விவசாயத்துகற,
கால்நகடப் பண்கணகள்,
உல்லாசப்
பிரயாணத்துகறயுடன் இகணந்த சஹாட்டல்கள், தசங்கல்
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உற்பத்தி, ககப்பணிப் தபாருட்கள் உற்பத்தி சபான்ற
துகறகளில் பாதுகாப்புப் பகடயினர் ஈடுபட்டு வருவதாகசவ
ததாியவருகின்றது. அரச ஊதியங்ககளப் தபறுகின்ற பகடச்
சிப்பாய்ககளப்
பயன்படுத்தி, அரச
தசலவில்
பாாிய
மானியங்ககளப் தபற்று, மக்களின் வளங்ககளப் பயன்படுத்தி,
அரச தசலவில் கட்டிடங்கள், உபகரணங்கள், வாகனங்ககளப்
தபற்றும், முதலீடுககள சமற்தகாண்டும் இவர்கள் எமது
பகுதிகளில் சமற்தகாள்கின்ற வர்த்தக நடவடிக்கககளின்
முன்பாக,
எமது
பகுதிகளில்
ததாைில்
முயற்சிககள
ஆரம்பிப்பதற்கு எந்ததவாரு முதலீட்டாளருசம முன்வராத
நிகல
தற்சபாது
ஏற்பட்டுள்ளது.
சபாட்டி
முதலீட்டாளர்களுக்குக் கிகடக்கப்தபறாத சாதகமான அரச
வளங்ககளப்
பயன்படுத்தி
இவர்கள்
தமது
வர்த்தக
நடவடிக்கககள சமற்தகாண்டு வருவதனால், இந்த நிகல
ஏற்பட்டுள்ளது
என்பகதசய
இங்கு
குறிப்பிட
விரும்புகின்சறன்.
குறிப்பாக,
வடக்கு
மாகாணத்தில்
கிளிதநாச்சி,
முல்கலத்தீவு சபான்ற மாவட்டங்கள் வறுகம நிகல மிகக்
தகாண்ட
மாவட்டங்களாகசவ
காணப்படுகின்றன.
முல்கலத்தீவு
மாவட்டத்கதப்
தபாறுத்தவகரயில்,
தபாதுமக்களில் இரண்டு சபருக்கு ஒருவர் என்ற வீதத்தில்
இராணுவத்தினர்
அங்கு
நிகல
தகாண்டுள்ளதாகத்
ததாியவருகின்றது. அங்குள்ள வளங்களில் தபரும்பாலானகவ
பகடயினரால்
பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
வர்த்தக
நடவடிக்கககள்
சமற்தகாள்ளப்படுகின்றன.
இத்தககய
நிகலகய
எந்த
வககயில்
நியாயப்படுத்துவது
என்ற
சகள்விசய இன்று மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
அதுமட்டுமல்ல,
"தபாதுமக்களது
நிதியின்
மூலமாக
ஊதியம் தபறுகின்ற இராணுவச் சிப்பாய்ககள ஈடுபடுத்தி,
எல்கலயில்லாத வககயிலான வர்த்தக நடவடிக்கககளில்
இலங்கக இராணுவம் தகலயீடுககளச் தசய்து வருவதால்,
இலங்ககயின் தபாருளாதாரமானது சமச்சீரற்ற நிகலக்குள்
தள்ளப்பட்டுள்ளது" என
இலங்ககயில் அகதிகளுக்கான
நீதிகயக் கட்டிதயழுப்புவகத சநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ள
சட்ட
ஆய்வுக்கான
ததன்னாசிய
மத்திய
நிகலயம்
தவளியிட்டுள்ள ஓர் ஆய்வு அறிக்கக கூறுகின்றது. இந்த
அறிக்ககயானது இலங்ககயில் தபாருளாதாரத்துகற சார்ந்த
இராணுவத்தினாின் தகலயீடு காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள
தநருக்கடி நிகலகமகள் ததாடர்பில் ஆராய்ந்து விடயங்ககள
தவளிப்படுத்தி இருக்கின்றது. எனசவ, இந்த அரசு இத்தககய
விடயங்கள் ததாடர்பில் தனது அவதானங்ககளச் தசலுத்தி,
உாிய தீர்தவான்றுக்கு வர சவண்டியது அவசியமாகின்றது.
அசதசநரம், எமது பகுதிகளில் இத்தககய வர்த்தக
நடவடிக்கககளில் பகடயினர் ஈடுபட்டு வருகின்ற நிகலயில்,
எமது மக்களின் தசாந்தக் காணி, நிலங்ககள விடுவிப்பதற்கு
இராணுவத்தினர் நிதி சகட்கின்ற நிகலகமகளும் இல்லாமல்
இல்கல. இந்த நிதி எதற்காகக் சகட்கப்படுகின்றது? என்பது
ததாடர்பில்
எமது
மக்களுக்குத்
ததளிவில்கல.
இராணுவத்திற்தகன்று வரவு தசலவுத் திட்டத்தின் மூலமாக
அரச நிதி ஒதுக்கப்பட்டு வருகின்றது. அது சபாதாகமக்கு எமது
மக்களின் நிலங்ககளயும் வளங்ககளயும் பயன்படுத்தி வர்த்தக
நடவடிக்கககள் சமற்தகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இந்த
நிகலயில்
எமது
மக்களின்
காணி,
நிலங்ககள
விடுவிப்பதற்தகன நிதி சகட்கப்படுகின்ற நிகலயில், அரசு
புனர்வாழ்வு மற்றும் மீள்குடிசயற்ற அகமச்சுக்கு ஒதுக்குகின்ற
நிதியும் அந்த அகமச்சினூடாக இராணுவத்துக்குப் சபாய்ச்
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சசர்கின்றதா? அல்லது அரசுக்கு மீளப் சபாய்ச் சசர்கின்றதா?
என்ற சகள்வி மக்களிகடசய எழுகின்றது. அவ்வாறிருந்தும்,
இன்று பாாியததாரு தபாருளாதார ஈட்டல் துகறயாக
மாற்றப்பட்டுள்ள
பகடத்தரப்பின்
ஆயுதக்
களஞ்சிய
தவடிப்பினால் பாதிக்கப்பட்ட அவிசாவகள, சாலாவ பகுதி
மக்களுக்கு,
நீண்ட
காலம்
கைிந்துள்ள
நிகலயிலும்
இதுவகரயில்
நட்டஈடுகள்
வைங்கப்படாத
நிகலசய
காணப்படுகின்றது.
அசதசநரம், யுத்தமற்ற தற்காலப் பகுதியில் பாாியளவான
இராணுவத்தினகர கவத்துப் பராமாிப்பது கடினதமனில்,
இந்த அரசு அவர்ககள தவவ்சவறு பணிகளில் ஈடுபடுத்த
முடியும்.
குறிப்பாக,
சபாகதப்
தபாருட்கள்
கடத்தல்
தசயற்பாடுககள
முறியடிப்பதற்குப்
பயன்படுத்தலாம்,
வாிககள
அறவிடுவது
ததாடர்பான
விடயங்களில்
பயன்படுத்தலாம்,
சூைல்
பாதுகாப்பு
ததாடர்பில்
பயன்படுத்தலாம்,
வனப்
பாதுகாப்பு
ததாடர்பில்
பயன்படுத்தலாம்,
இலஞ்சம்,
ஊைல்
ஒைிப்பு
நடவடிக்கககளுக்குப்
பயன்படுத்தலாம்.
இதுசபான்ற
அவர்களது துகறகளுடன் ஓரளசவனும் ததாடர்புகடய,
தகௌரவமான
துகறகளில்
அவர்ககளப்
பயன்படுத்த
முடியுதமன்சற நான் கருதுகின்சறன்.
வரலாற்றில் இன்று ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான நாள்! வட பகுதிக்
கல்விச் சமூகத்தின் கனவுகளில் ஒன்று நிகறசவறிய நாள்!
யாழ். பல்ககலக்கைகத்தின் 33வது தபாதுப்பட்டமளிப்பில்
யாழ்ப்பாணப் பல்ககலக்கைகப் தபாறியியல் பீடத்தில் இருந்து
வரலாற்றில் முதல் தடகவயாக
33 சபர் தபாறியியல்
விஞ்ஞானமாணிப் பட்டம் தபற்றுப் தபாறியியலாளர்களாக
இன்று தவளிசயறுகிறார்கள். கடந்த ஆட்சியின்சபாது சதசிய
பாதுகாப்பின்
காரணமாக
பகடயினாிடம்
இருந்த
பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்ககள நான் விடுவித்து
மக்களிடம் ககயளித்திருந்சதன். அதில் 650
ஏக்கர்
பரப்பளகவக் தகாண்ட
கிளிதநாச்சி அறிவியல் நகரும்
ஒன்றாகும். யாழ். பல்ககலக்கைகத்தின் தபாறியியல் மற்றும்
விவசாய பீடங்ககள அகமப்பதற்கு அந்த அறிவியல் நககர
பகடயினாிடமிருந்து
விடுவிக்க
சவண்டுதமன்று
நான்
பல்சவறு
பிரயத்தனங்ககள
எடுத்து,
அதற்கான
அகமச்சரகவப் பத்திரத்கதச் சமர்ப்பித்திருந்சதன். அதற்கான
அங்கீகாரத்கதப் தபறுவதற்கு அன்று அகமச்சராக இருந்து
ஆதரவு வைங்கிய இன்கறய ெனாதிபதி கமத்திாிபால
சிறிசசன அவர்களுக்கும், உயர் கல்வி அகமச்சராக இருந்த
எஸ்.பி. திசாநாயக்க அவர்களுக்கும், விசசடமாக முன்னாள்
ெனாதிபதி மஹிந்த ராெபக்ஷ அவர்களுக்கும் மற்றும் எனது
முயற்சிகளுக்கு ஆதரவு நல்கிய ஏகனயவர்களுக்கும் வட பகுதி
கல்விச்
சமூகத்தின்
சார்பில்
நான்
நன்றிகூறக்
கடகமப்பட்டிருக்கிசறன். தபாறியியல் துகறகய விரும்பும்
வட பகுதி மாணவர்கள் ததன்னிலங்ககயில் தங்கியிருந்து
பல்சவறு சிரமங்களுக்கு மத்தியில் தங்களது பட்டப்படிப்கபத்
ததாடரசவண்டிய நிகலயிலிருந்து அவர்ககள விடுவிக்கும்
வககயில் தமது தசாந்த மண்ணிசலசய அவர்களுக்கான
வளாகங்ககள அகமக்க சவண்டுதமன்ற யாழ். கல்விச்
சமூகத்தின் நீண்ட காலக் கனகவ இன்று நிகறசவற்றிக்
தகாடுத்ததுசபால், தமிழ் சபசும் மக்களின் ஒட்டுதமாத்தக்
கனவுவுககளயும் நிகறசவற்றிக் தகாடுக்கும் இலக்கு சநாக்கி
நான் ததாடர்ந்தும் நடப்பதற்கு, அகனத்து தரப்பினாின்
ஆதரகவயும் சசகாதர வாஞ்கசசயாடு சகாாிநிற்கிசறன். யாழ்.
பல்ககலக்கைகத்திலிருந்து
இளம்
தபாறியியலாளர்களாக
தவளிசயறிவரும் எம் சதசத்துக் கல்விக் கண்மணிகளுக்கு
வாழ்த்துக்ககளயும் கூறிக்தகாள்கின்சறன்.
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சதசிய
பாதுகாப்பு நிதியம்
(திருத்தம்)
சட்டமூலம்
ததாடர்பான இன்கறய இந்த விவாதம் ததாடர்பாகவும் ஒரு
கருத்கதக் கூற விரும்புகின்சறன். இங்கு சபசிய பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் ஒருவர் வியட்நாம் - அதமாிக்க யுத்தத்கதப் பற்றிக்
குறிப்பிட்டிருந்தார். அந்த வியட்நாம் யுத்தத்தில் பாதிக்கப்பட்ட
அதமாிக்கப்
பகடயினருக்கு
விசசடமான
நிதி
ஏற்படுத்தப்பட்டதுசபால,
இலங்கக
இராணுவத்திற்கும்
அவ்வாறு விசசடமான நிதி ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும்
குறிப்பிட்டிருந்தார். அந்த வககயில், புனர்வாழ்வு தபற்றவர்கள்
மற்றும் சநரடியாக யுத்தத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுகடய
வாழ்க்கககய விகரவாக முன்சனற்றுவதற்தகனவும் ஒரு
விசசட நிதியிகன ஒதுக்குமாறு சகட்டுக்தகாண்டு, நன்றி கூறி,
விகடதபறுகின்சறன். வணக்கம்.

[අ.භා 3.43]

ගු ෙයන්ත සෙරවීර ෙහතා
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රශට් රණවිරුවන් දංශගඩියට ද් කන්න ලකහකස්ති කරන ශචෝදනා
පක් ටරිය හකදුශද, 30.5 ශයෝජනාව අනුව ශනොශවයි ද? එම
ශචෝදනා ෆක් ටරිය අනුව ශනොශවයිද, නිමල්කා ්රනාන්දු කියන
ශකොටි ශේනුව සහිත ශකොමසාරිස්වරු අද මුලතිද, වන්නිය,
කිලිශනොච්චිය, යාපනය, මන්නාරම ්රශේ වලට
ගිහිල්ලා
රණවිරුවන්ව දං ශගඩියට ද් වන්න ඕනෑ කරන අභූත ශචෝදනා
නි්ෂමාණය කරන්ශන්. ස්කයිේවලින් පකමිණිල්ල්  ්වත් ඒකත්
විභාග කරනවා; ශචෝදනාව හදනවා. ඊශම්ල් එකකින පකමිණිල්ල් 
්වත් ඒකත් විභාග කරනවා; ශචෝදනාව්  හදනවා. ්ං ්වා,
ංක්. අද නිමල්කා ්රනාන්දු කියන ශකොටි ශේනුව ශම් ්ඩුක්ශද
පිහිශටන් ශකොටින්ට ඕනෑ වකශඩ්, ශදමළ ඩයස්ශපෝරාවට ඕනෑ
වකශඩ්, ශංදුම්වාදීන්ට ඕනෑ වකශඩ් අශේ ංදු මුදලින්ම සම්ූර්ෂණ
කරමින් ඉන්නවා. රණවිරු දඩයමට ඒ පනත විතර්  ශනොශවයි
30.5 ශයෝජනාව අනුව ්ශද. 30.5 ශයෝජනාව අනුව ්පු ශදශවනි
පනත ංලන්න. ංලහත්කාරශයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින්  කයලු
තකනකත්තන් ්ර් යා කිරීම සාහා වූ ජාතයන්තර සම්මුතිය පනත.
ශකොශහොමද වකශඩ්?

(மாண்புமிகு ெயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ජාතික ්ර් යක අරමුදල්
පනතට සංශ ෝධ්න ඉදිරිපත් කරන ශම් ශවලාශද ඒ පිළිංාව
අදහස් කිහිපය්  එකතු කරන්නට අවස්ාාව ලකබීම ගකන මා
පළමුශවන්ම සතුටු ශවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,
ජාතික ්ර් යක අරමුදල් පනත හකදුශද 5984 මා්ෂතු මාසශේ 04
වකනිදා. ශංදුම්වාදී ශකොටි ්රස්තවාදය කම්මුතු කරන්න; පරාජය
කරන්න කකපවුණු රණවිරුවන්ටත්, රණවිරුවන්ශ පවුල්වලටත්
සුංසාධ්නය සලසන්නයි; ඉදිරි ්ර් යක වළල්ශල් ශකොටියාත්
එ් ක මරණය සමඟ ශපොර ංදමින්  කටි රණවිරුවාශ පවුලට
අව ය සුංසාධ්නය සලසා රණවිරුවාට මාන කක ඒකාග්රතාවයකින්
යු් තව මද ශපොශළොව ශවනුශවන් සටන් වදින්න ඕනෑ කරන
මානුෂික ් තිය සපයන්නයි; ඔහුට ඕනෑ කරන වධ්්ෂයය
සපයන්නයි. ඔහුට ඕනෑ කරන ්ත්ම වි ්වාසය සපයන්න තමයි
ජාතික ්ර් යක අරමුදල හකදුශද. ඒක ශංොශහොම ්රගතිය ලි
ශයෝජනාව් . දිවංගත ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මකතිතුමා ඒක කළා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රණවිරුවන් රකිනවා කියන්ශන්
රණවිරු ජයග්රහණත් රකින එක. රණවිරුවන් රකිනවා කියන්ශන්,
රණවිරුවන්ව ්ර් යා කරන එක. ජාතික ්ර් යාවට රණවිරුවා
වකදගත් වාශ ම රණවිරුවාටත් ්ර් යාව වකදගත්.

අද ශම් ගරු සභාශද යහ පාලන ්ඩුක්ශද මන්ත්රීවරු
රණවිරුවන් ගකන කාා කර කර පපුවට ගහ ගන්නවා; කිඹුල් කඳුළු
ශහළනවා. යහ පාලන ්ඩුක්ව ්පු හකටිශේ ශමොක් ද කශළේ?
සහීඩ් අල් හුශසේන්  පමාරයා හකදුවා, ශයෝජනාව. "ශ්රී ලංකාශද
හමුදා සමූල කාතකයි" "ශ්රී ලංකාශද හමුදාව ස්ත්රී දූයකයි" "ශ්රී
ලංකාශද හමුදාව සුං සාධ්න මධ්යස්ාානවලටත් ශයල් ශවඩි ්රහාර
එල්ල කළා" කියලා අභූත ශචෝදනා නඟලා, රණවිරුවන් දං
ශගඩියට ද් කන ශයෝජනාවලිය්  හකදුවා, සහීඩ් අල් හුශසේන්
 පමාරයා. මංගල සමරවීර, හිටපු විශේ අමාතයවරයා ශම්
අවස්ාාශද ගරු සභාශද නකති වුණත් උන්නකශහේශ
නම
ශනොකියා ංකහක. මංගල සමරවීර හිටපු විශේ අමාතයවරයා
ගිහිල්ලා ශමොකද කිදශද? සහීඩ් අල් හුශසේන්  පමාරයා හදපු
වා්ෂතාශද ඇලපිල්ල් , ඉස්පිල්ල් , පාපිල්ල් , ශකොමාව් ,
තිත්  පවා ශවනස්
කශළේ නකහක. ඒ පිළිංාව කි කම
මක කවිල්ල් වත් නකගුශද නකහක. අශේ හමුදා එශහම කශළේ නකහක
කියලා කිදශද නකහක. එම වා්ෂතාව ශදොශහොත් මුදුන් දීලා, දණ
ගහලා පිළිගත්තා ඔංතුමාට මතක ඇති, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි.
30.5 ශයෝජනාව ්ශද එශහමයි. අද 30.5
ශයෝජනාව අනුව ශම් මන්ත්රීවරුන් කිඹුල් කඳුළු ශහළනවා.
අතුරුදහන් වූ තකනකත්තන් පිළිංා කා්ෂයාලය (පිහිටුවීම,
පරිපාලනය කිරීම සහ ක්ෂතවය ඉටු කිරීම නකමකති පනශතන් අශේ

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් අවස්ාාශද ගරු සභාශද
එ් සත් ජාතික ප් යශේ එක වගකිව යුතු මන්ත්රීවරය පවත් නකහක;
කවුරුවත් නකහක; ංලු කපුශට් වත් නකහක. මුජිබු්ෂ රහුමාන්
මන්ත්රීතුමා ඉන්නවා. එතුමා උත්තර ශදයි. ඒ ංලහත්කාරශයන්
අතුරුදහන් කිරීම්වලින්  කයලු තකනකත්තන් ්ර් යා කිරීම සාහා වූ
ජාතයන්තර සම්මුතියට අක් ගණශන් ඉන්දියාව අත්සන් තකබුවාද,
චිනය අත්සන් තකබුවාද, රු කයාව අත්සන් තකබුවාද, එ් සත් ජාතික
ප් යශේ පරමාද්ෂය  රාජය වන ඇශමරිකා එ් සත් ජනපදය
අත්සන් තකබුවාද? නකහක. ශලෝකශේ කි ක ංලගතු රට්  අත්සන්
තකබුශද නකහක. තමන්ශ රශට් හමුදාව රකින්න කල්පනා කරන
කි කම රට්  ඒ ්රාේතියට අත්සන් කශළේ නකහක.
ශම් රශට් ශමොක් ද කශළේ? මංගල සමරවීර අමාතයවරයා
ශමොක් ද කශළේ? ශම් යහ පාලන නඩය ශමොක් ද කශළේ? ඒ
පනත් ශකටුම්පතට අත්සන් කළා විතර්  ශනොශවයි, ඒ පනත්
ශකටුම්පත තුළින් දීන, තුච්ඡ, අශේ රශට් රණ විරුවන් අමු-අමුශද
ජාතයන්තර අධිකරණවලට පාවා ශදන ඒ ්රාේතිය ශම් ීනතියටත්
ඇතුළු කළා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. දකන් ඒශකන්
යන්්රණ ශදක්  හකශදනවා. එ්  යන්්රණය්  තුළින් සම්මුති
රාජයයන්වලට අශේ රශට් රණ විරුවන් පිටුවහල් කිරීශම්
හකකියාව එනවා. අශන්  පකත්ශතන් අණ දීශම් වගකීම තීරණය
ශකොට දඬුවම් ලංා දීශම් මහාධිකරණය්  ලංකාශද නි්ෂමාණය
කරන්න පුළුවන්කම ලකශංනවා. යන්්රණ ශදකයි. රණවිරු
දඩයමට පනත් ශදකයි. ශමන්න එනවා, තව එක් . හකංකයි, ශම්ක
30.5 ශයෝජනාශද තිබුශඩුත් නකහක. 30.5 ශයෝජනාශද තිබුණා,
අතුරුදහන් වූ තකනකත්තන් පිළිංා කා්ෂයාලය පිහිටුවන්න ඕනෑය
කියන ශයෝජනාව. 30.5 ශයෝජනාශද තිබුණා, ජාතයන්තර
්රාේතිය ංලාත්මක කිරීශම් ශයෝජනාව තිබුණා. හකංකයි, සාපරාධී
කාරණාවලදී අශනයෝනය සහශයෝගීතාව දක් වීශම් පනත
සංශ ෝධ්නය කරන්න කියලා 30.5 ශයෝජනාශද තිබුශඩු නකහක,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. සාපරාධී කාරණාවලදී අශනයෝනය
සහශයෝගීතාව දක් වීශම් පනත තමයි, රනිල් විරම කංහ
අග්රාමාතයවරයා එදාත් -0000දී- ශපොදු රාජය මඩුඩලයීය රටවල්
සමඟ හකදුශද. එදත් කශළේ, රට පාවා දීශම් පනත් ශකටුම්පත්
ශගශනන එකයි. ඒකට තමයි 0000දී ශම් පනත ශගනාශද. අද
ශමොකද කරන්ශන්? ශම්කට ශගශනනවා, ංරපතළ සංශ ෝධ්න
00් . ශම්ශකන් ශමොක් ද ශවන්ශන්? අපට ශපශනන විධියට
මංගල සමරවීර මහත්තයා ශම් කරන්න හදන්ශන් ශම්කයි. ශම්
කරන අපරාධ්වලට, ඊළඟ පා්ෂලිශම්න්තු මහ මකතිවරණශේ දී
මංගල සමරවීරට ්පසු දියවන්නාව පකත්ත පළාශත් එන්න
ලකශංන්ශන් නකහක. ඒ නිසා ශසයිඩ් අල් හුශසේන්  පමාරයා විශ්රාම
යනශකොට; ශමශහන්  පජීතශවලා යනශකොට, එතුමා පුටුව හදා
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ගන්නයි ශම් හදන්ශන්. ශසයිඩ් අල් හුශසේන්  පමාරයා  කටින
තකනින් විශ්රාම යනශකොට, ජාතයන්තර මානව හිමිකම් ශකොමසාරිස්
ශවන්න තමයි ශමතුමා ශම් හදන්ශන්. ඒක නිසා තමයි කියන්ශන්
නකති ශේවලුත් ශම් කරන්ශන්. සාපරාධී කාරණාවල දී අශනයෝනය
සහශයෝගීතාව දක් වීශම් පනත සංශ ෝධ්නය කරන්න කියලා 30.5
ශයෝජනාශදවත් නකහක. නමුත් ඒකත් කරනවා. ශම්ශකන්
ශමොක් ද ශවන්ශන්? ජාතයන්තර ්රාේති පනතින් සම්මුති
රාජයයන්වලට විතරයි පිටුවහල් කරන්න පුළුවන් ශවන්ශන්.
හකංකයි, ශම්ක එශහම ශනොශවයි. යුද අපරාධ්ය්   කදු වී තිශංනවාය
කියලා ඉල්ලුශවොත් සම්මුති රාජයයන් ශනොවන රාජයයන්ටත්
පිටුවහල් කිරීමට  කදු වනවා. ජාතයන්තර ්රාේති පනත යටශත්
සම්මුති රාජයයන්වලට විතරයි පිටුවහල් කරන්න පුළුවන් වන්ශන්.
හකංකයි ශමයින් එශහම ශනොශවයි ශවන්ශන්. යුද අපරාධ්ය්   කදු වී
තිශංනවා කියා ඉල්ලීම්  කශළොත්, සම්මුති රාජයයන් ශනොවන
රාජයයන්ටත් ඒ අවස්ාාව ලකශංනවා. අතුරුදහන් වූවන්ශ
කා්ෂයාලය හදන යුද අපරාධ් ශචෝදනා ෆක් ටරිශේ ශචෝදනාවකට
අදාළ ාාතිශය ප ශවනත් ඕනෑම රටක  කටිශයොත්, "අශේ ාාතියා
අතුරුදහන් කරලා කාතනය කිරීශම් වරදට ශමන්න ශමයා ඕනෑ
කරනවා" කියා ඒ රශටන් කවුරු ශහෝ කිදශවොත්, සා් ෂිකරුව ප
හකටියට ඒ රණවිරුවා ඕනෑම රටකට පිටුවහල් කිරීමට ංකීම  කටින
සංශ ෝධ්න තමයි සාපරාධි කාරණාවලදී අශනයෝනය සහශයෝගය
ලංා දීශම් පනශත් සංශ ෝධ්න හකටියට ශම් එන්ශන්. මංගල
සමරවීර ශම් නින්දිත උත්සාහය කරන්ශන් අන්න ඒකටයි. ශම් දීන
පනත ශගශනන්න යන්ශන් ඒකට. ශම් රශට් රණ විරුවන් රකින්න
කල්පනා කරන හකම පා්ෂලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශය පශගන්ම අපි
ඉල්ලනවා, "තමුන්නාන්ශසේලා ශම් පනතට අත උස්සන්න එපා.
ශම් පනතට අත ඉස්සුශවොත් ශම් රශට් ජනතාවට ඒ අයශ අත්
කපන්න  කදු ශවනවා" කියලා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.
ඔංටත්, මටත්, මුජිබු්ෂ රහුමාන් මන්ත්රීතුමාටත්, -අපි හකශමෝටමත්ංය්  සකක්  නකතිව, ශම් ශපොශළොශද හුස්ම ගන්න; උතුශ්ෂත්,
ද පශඩුත් නිදහශසේ සකරිසරන්න හකකියාව ලංා දීම සාහා ජීවිත
දානය දීපු රණ විරුවන් තමයි ශම් තුච්ඡ, නින්දිත, අපකී්ෂතිමත්
විධියට අද දං ශගඩියට ද් කන්නට සකරශසන්ශන්, මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමනි. එශහම කරනවා නම් අපි කවුද? එශහම කරනවා
නම් අපි ශමෝ  පද? අපිට ඒ ශවනුශවන් නකඟී  කීඑමට යුතුකම් 
නකේද, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි? තමන්ශ ජීවිතය පරදුවට
තංලා අපට ජීවිතය දීපු ශම් රණවිරුවන්ව ශමශහම පිටුවහල්
කරලා, දං ශගඩියට ද් වන්න ීනති හදනවා නම් ශම්
පා්ෂලිශම්න්තුව තිම ලා වකඩ්  තිශංනවාද, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි? එවකනි අවස්ාාවක "ශම් පා්ෂලිශම්න්තුවට ශහණ
වදීවා" කියලා කවුරු ශහෝ ්රා්ෂානා කශළොත් ඒශ්  වරද් 
තිශංනවාද කියලා මා තමුන්නාන්ශසේශගන් අහනවා, මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමනි.
ද්රවිඩ ජාතික සන්ධ්ානශේ මන්ත්රීවරු, ඒ උන්නකශහේලා අලුතින්
ඉපදුණාද කියලා මා අහනවා. ජන සංහාරය කශළේ කවුද කියලා අපි
අහනවා. අද වි ශන්ස්වරන් ඇතුළු කඩුඩායම ජන සංහාරක සති
පවත්වනවා. ශම් ්ඩුක්ව අද සංහිඳියාව ගකන කාා කරනවා.
වි ශන්ස්වරන් මහත්මයා ජන සංහාරක සති පවත්වනවා.
්ඩුක්ශද ංදු මුදලින් ජන සංහාරක සති පවත්ව පවත්වා
ශලෝකයට කියනවා, "ජන සංහාරය කළා" කියලා. ඒ විතර් 
ශනොශවයි, ංකං ප මංශකොල්ලයකට ගිහිල්ලා පළමුවකනි වතාවට
සයිනයිඩ් කරල කාපු ශිව පමා්ෂවත් සමරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි.
මංශකොල්ල කන එවුන්ව සමරන්න කියලා තමයි ශම්
කියන්ශන්. ඒ කියන්ශන්, උතුශ්ෂ පාසල් ශියයයන්ට කියන්ශන්
ශමොක් ද? "මංශකොල්ල කන්න ලකහකස්ති ශවයල්ලා, සයනයිඩ්
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කරල් ංකා ගන්න ලකහකස්ති ශවයල්ලා, එශහම වුශණොත් තමයි
වීරත්වශේ වි ව
් අල්තාරය මත; ූරජාසනය මත අනාගත
පරම්පරාවන් ඔං පුදන්ශන්, ංකං ප මංශකොල්ල කාලා ශපොලී කයට
අහු වුශණොත් සයනයිඩ් කාපල්ලා" කියා තමයි ශම් කියන්ශන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශදමළ ජාතික සන්ධ්ානශේ ගරු
කටයුතු මන්ත්රීවරුන්ශගන් අපි අහනවා, ජන සංහාර කශළේ කවුද
කියලා. ශ්රී ලංකා හමුදාවද? නකහක. කාත්තන් පඩි පල්ලියට ශංෝම්ං
ගකහුශද කවුද? යාච්ඤා කරමින්  කටි මුස්ලිම් ංකතිමතුන් අමු අමුශද
කාතනය කශළේ කවුද?  කංහල, ශදමළ, මුස්ලිම්, ං්ෂග්ෂ, මකශල් යන
 කයලු ජනශකොටස්වල මිනිසුන් හිටපු පිටශකොටුව නගරශේ
ශංෝම්ං පුපුරවලා, එම නගරය සුසානය්  ංවට පත් කශළේ කවුද?
ශදහිවල ශකෝච්චිශේ හකශමෝම යනවා. ශදමළ ජනතාව යනවා;
මුස්ලිම් ජනතාව යනවා;  කංහල ජනතාව යනවා;  කංහලකශතෝලික ජනතාව යනවා;  කංහල-ශංෞේධ් ජනතාව යනවා;
ශදමළ-හින්දු ජනතාව යනවා. ඒ හකමශදනාම යන ශදහිවල
ශකෝච්චියට ශංෝම්ංය තියලා, එම ශකෝච්චිය  පක් කරලා, මහා
සමූලකාතනය්  කශළේ කවුද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,
ශඩොල්ෂ ෆාම්වල, ශකන්ට් ෆාම්වල අහිංසක දරුවන් පවා ශපොල්
ගස්වල ගහලා, කකති ගාලා නකති භංග කශළේ කවුද? ශකෝ, ඒවාට
genocide ශයෝජනා? එ් සත් ජාතීන්ශ මානව හිමිකම් පිළිංා
මහ ශකොමසාරිස්වරයා වන ශසයිඩ් රාඩ් අල් හුශසේන්  පමාරයා
කියනවා, ශ්රී ලංකාශද හමුදා හතළිස්දහස්  කාතනය කළාය
කියලා. මංගල සමරවීර මහත්මයා ශදොශහොත් මුදුන් දීලා ඒක
පිළිගන්නවා. දකන් ශදමළ ජාතික සන්ධ්ානය සමූලකාතන ශචෝදනා
කරනවා. අද වි ශන්ය්වරන්ලා ජන සංහාරක සති සමරනවා.
තකට තක ශමශහන් "ීඑඑන්ඒ" එක කියනවා, ජන සංහාර කළාය
කියලා. එශහම කියමින් ඔවුන් ජන සංහාරක සති සමරනවා.
ශනොදකින් ශම් විශේ ඇමතිවරයා ඒක පිළිගන්නවා. තකට තක
ංලන්න ශකෝ, ශම් විශේ ඇමතිවරයා එශහම පිළිගත්තාට, ශ්රී
ලංකාව පිළිංාව දන්නා, ශ්රී ලංකාශද ජනයා පිළිංාව දන්නා, ශ්රී
ලංකාශද සභයත්වය පිළිංාව දන්නා ශනස්ම  සාමිවරයා බ්රිතානය
පා්ෂලිශම්න්තුශදදී ශමොක් ද කියන්ශන් කියලා. මංගල සමරවීර
කිදශද නකති වුණාට ශනස්ම  සාමිවරයා කියනවා, "ශ්රී ලංකාශද
හමුදා කියන්ශන්, විශිය්ට, විනයානුූලල හමුදාව් ; ජාතයන්තර
මානුෂික ීනතියයි, ජාතයන්තර මානව හිමිකම් ීනතියයි
උපරිමශයන් රැකපු හමුදාව්  ඒක, එශහම රැකපු හමුදාව්  මම
දකකලා නකහක, මකරුශඩු හයදහසයි" කියලා. ශකොශහොමද වකශඩ්?
ශනස්ම  සාමිවරයාට ශ්රී ලංකාව ගකන තිබුණු අවශංෝධ්ය ශම්
විශේ
අමාතයවරයාට තිබුශඩු නකහක, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි.

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රීතුමනි, කාලය අවසානයි.

ගු ෙයන්ත සෙරවීර ෙහතා
(மாண்புமிகு ெயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)
ශම් වාශ විශේ අමාතයවරු ශපොල්පිතිවලින් කපන්න
පුළුවන්. ඒ නිසා අපි තමුන්නාන්ශසේලාට ශමන්න ශම් කාරණය
කියනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් එන්න හදන්ශන්
ශමොකටද? වි ශන්ය්වරන් මහත්මයා genocide සමූලකාතක
ශචෝදනා සම්මත කරනවා; ජන සංහාරක සති සමරනවා. පාසල්
දරුවන් ංලහත්කාරශයන් ද් කලා, වි ව
් විදයාල ශියයශයෝත්
ංලහත්කාරශයන් ද් කලා, ජනතාවශ ංදු මුදල්වලින් genocide
සති, සමූලකාතක සති, ජන සංහාරක සති සමරනවා.
පා්ෂලිශම්න්තුශද ශදමළ ජාතික සන්ධ්ානශේ මන්ත්රීවරුත් ඒවාට
තකට තක; "දී කිරට ංළල්ලුත් සා් කියි" කියන්නා වාශ ,
එතුමන්ලාත් ඒ ශේවල්ම කියනවා. අරශහන් මංගල සමරවීර හිටපු
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විශේ අමාතයවරයා ශසයිඩ් රාඩ් අල් හුශසේන්  පමාරයාශ
ශයෝජනාව ශදොශහොත් මුදුන් දීලා පිළිගන්නවා; සම අනුග්රහය
ද් වනවා. ඒ අතරතුර අතුරුදහන් වූවන්ශ කා්ෂයාල පිහිටුවනවා.
නිමල්කා ්රනාන්දු වකනි ශකොටි ශේනුශවෝ; NGO කා් කිශයෝ
ලංකාශද හතර ශකොනට ගිහිල්ලා - මුලතිද, කිලිශනොච්චි, වන්නි
ගිහිල්ලා - ශචෝදනා ශගොනු කරනවා; ෆක් ටරිය ක්රියාත්මක
ශවනවා. අර පකත්ශතන්, ංලහත්කාරශයන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින්
 කයලු තකනකත්තන් ්ර් යා කිරීම් සාහා වූ ජාතයන්තර සම්මුතිය
පනත ංලාත්මක ශවනවා. ශම් පකත්ශතන්, සාපරාධී කාරණාවල දී
අශනයෝනය සහශයෝගීතාව දක් වීශම් (සංශ ෝධ්න පනත්
ශකටුම්පත ශම් රශට් සම්මත කරන්න හදනවා. අවසානශේ, "අශේ
රශට් රණ විරුශවෝ" කියලා පපුවට ගහ ගන්නවා. අශේ රශට් රණ
විරුශවෝ දංශගඩියට ද් කන්න යහපාලන ්ඩුක්ව සකරශසනවා.

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රීතුමනි, දකන් කාාව අවසන් කරන්න.

ගු ෙයන්ත සෙරවීර ෙහතා
(மாண்புமிகு ெயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)
මම අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.

ශම් උත්තරීතර සභාශද ඉන්න මන්ත්රීවරුන්ශගන්; හෘදය
සා් ෂිය්  තිශංන මන්ත්රීවරුන්ශගන් අපි ඉල්ලා  කටිනවා, ශම්
පනත් ශකටුම්පතට අත ඔසවන්න එපාය කියා. ඒ වාශ ම අශේ
රශට් ජනතාවශගන් ඉල්ලනවා, ශම් මහා අපරාධ්කාරී පනත්
ශකටුම්පත් ශම් පා්ෂලිශම්න්තුශද සම්මත කරන්න ඉඩ ශදන්න
එපාය කියා. ශම් පා්ෂලිශම්න්තුව අද අසමත් කියලා ශපශනනවා.
ශම් පා්ෂලිශම්න්තුශද මන්ත්රීවරු; අපි දන්ශන් නකහක, අද
558කට ශනොශවයි, 5)8කට ශහොරකශම් ශචෝදනාව එල්ල ශවලා
තිශංනවා. ශම්ක දූෂිත පා්ෂලිශම්න්තුව්  කියලා මිනිස්සු කියනවා.
ඒ නිසා ශම් පා්ෂලිශම්න්තුවට අයිතිය්  නකහක, රණ විරුවන්
දංශගඩියට ද් ක ද් කා, තව තවත් ශම් රට  පණු කර කර, ශම් රට
පල් කර කර, ශම් රට නකති කර කර, ශම් රට වනස වනසා ඉන්න.
වනසන්ශන් නකතුව යන්න; මද ශපොශළොවට වද ශදන්ශන් නකතුව
යන්න; රණ විරුවන්ට වද ශදන්ශන් නකතුව යන්න; රණ විරුවන්
ජාතයන්තර අධිකරණවලට ද් කන්ශන් නකතුව යන්න කියන
ඉල්ලීම කරමින්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට කාා
කරන්න අවස්ාාව ලංාදීම පිළිංාව තමුන්නාන්ශසේට ස්තුතිවන්ත
ශවමින්, මශ කාාව අවසන් කරනවා.
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කළා. පට්ටපල් අසතය කියන්න එපා කියලා මා එතුමාට කියනවා.
5)8ශදන පට ශහොරකශම් ශචෝදනාව එල්ල වී තිශංනවා නම්,
ඒකාංේධ් විප් යශේ අයත් ඒ අතර ඉන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ශම්
අසතය කාා හකන්සාඩ් වා්ෂතාශවන් අයින් කරන්න ඕනෑ.

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
මීය ළඟට, ගරු මුජිබු්ෂ රහුමාන් මන්ත්රීතුමා.

[අ.භා.(.08]

ගු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා

(மாண்புமிகு முெிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ ගරු ජයන්ත සමරවීර
මන්ත්රීතුමාශ කාාශවන් පසුව මට කාා කරන්න අවස්ාාව
ලංාදීම ගකන ස්තුතිවන්ත ශවනවා. එතුමාශ කාාශදදී අසතය
කාරණා රාශිය්  කියකවුණාය කියන එක මුලින්ම කියන්න ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ශගොල්ලන් ්රා්ෂානා
කරන ශේවල් තමයි ශම් කියන්ශන්. එතුමන්ලාශ ්රා්ෂානා
තිශංනවා ශන්. "ශම් රශට් ්ශයමත් ශකොටි ඉපශදන්න ඕනෑ; ශම්
රටට ශකොටි එන්න ඕනෑ; ්රභාකරන් එන්න ඕනෑ; ඒ අයත් එ් ක
අපි ගහ ගන්න ඕනෑ; ද පශඩු තරුණශයෝ මකශරන්න ඕනෑ; ඊට
පස්ශසේ ඒ අයට අපි 'රණ විරුවන් ' කියලා කියනවා; ඒ විධියට
ජනතාව අන්දවලා ්ශයත් ංලයට එන්න ඕනෑ" කියලා ඒ
ශගොල්ලන්ශ
්රා්ෂානාව්  තිශංනවා. ශම්ක තමයි ශම්
ශගොල්ලන්ශ ශේ පාලන නයාය ප්රය. ඒ නයාය ප්රය තමයි
ශමතකනට ඇවිත් කියවන්ශන්. [ංාධ්ා කිරීම් ] ඔද, වි ශන්ය්වරන්
කියන්ශන් ඔංතුමන්ලාශ ම කට්ටිය තමයි. ඔංතුමන්ලාශ
ංාේපා තමයි වි ශන්ය්වරන් කියන්ශන්. ගරු ජයන්ත සමරවීර
මන්ත්රීතුමනි, ඔංතුමා ද පශඩු ඉාශගන කියන ශේ තමයි එතුමා
උතුශ්ෂ ඉාශගන කියන්ශන්. එතුමාටත් ඕනෑ ශම් රට ශංදන්නයි.
ඔංතුමාටත් ඕනෑ රට ශංදන්නයි. [ංාධ්ා කිරීම් ]

ගු ෙයන්ත සෙරවීර ෙහතා
(மாண்புமிகு ெயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)
මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා තමයි, - [ංාධ්ා කිරීම් ]

ගු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා

(மாண்புமிகு முெிபுர் ரஹுமான்)

ගු විගිපාල ගහට්ටිකරච්ික ෙහතා

(மாண்புமிகு விசெபால தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

නැඟී සිටිගේය.
எழுந்தார்.
rose.

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු විශේපාල ශහට්ටි්රච්චි මන්ත්රීතුමා.

ගු විගිපාල ගහට්ටිකරච්ික ෙහතා

(மாண்புமிகு விசெபால தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මන්ත්රීවරු 5)8ශදන පට
ශහොරකශම් ශචෝදනාව එල්ල වී තිශංනවාය කියා එතුමා ්රකා

(The Hon. Mujibur Rahuman)
ශම් රශට් යුද අපරාධ් වුණාය කියා මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා
ශකොශහේවත් ගිහින් කියා නකහක. ශම් රශට් යුද අපරාධ්  කදු වුණාය
කියා ්ඩුක්ව කි ක විශටකත් පිළිශගන නකහක. ්ඩුක්ව්  හකටියට
අපි එය ්රති් ශයේප කරනවා. පසුගිය කාලශේ මහින්ද රාජප් ය
හිටපු ජනාධිපතිතුමා ශමොක් ද කිදශද? මකතිවරණය් ,
මකතිවරණය්  ගණශන් පපුවට ගහ ගනිමින් කිදවා, "විදුලි පුටුවට
මාව ශහට ශගනියනවා; අනිේදා ශගනියනවා" කියලා. අන්තිශම්දී
ගිය පළාත් පාලන මකතිවරණශේදී විතරයි පපුවට ගහ ගත්ශත්
නකත්ශත්. ඇයි ඒ? අපි එතුමා ශදරා ගත්තා. විදුලි පුටුශද කාාව
දකන් නකහක. දකන් ඒ ගකන මහින්ද රාජප් ය මහත්මයා කාා
කරන්ශනත් නකහක; එතුමාශ ශගෝල ංාලයන් කාා කරන්ශනත්
නකහක. ඇයි ඒ? ජාතයන්තරයත් එ් ක තිබුණු ඒ මත ශේද, ගකටුම්
අපට නිරාකරණය කර ගන්න පුළුවන් වුණා. අද ජාතයන්තරය අපි
කියන ශදයට ඇහුම්කන් ශදනවා; අපි කියන ශේ අහනවා. ඒ
ශගොල්ලන් ලකහකස්තියි, අපිත් එ් ක එකට වකඩ කරන්න.
තමුන්නාන්ශසේලාශ කාලශේ ජාතයන්තරය තමුන්නාන්ශසේලා
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[ගරු මුජිබු්ෂ රහුමාන් මහතා]

කියන එක ශදය් වත් පිළිගත්ශත් නකහක. ඇයි ඒ? කියපු හකමශේම
පට්ටපල් අසතය. ඔ් ශකෝම කශළේ ශංොරුවයි. ශලෝකශේ එදා
තිබුණු තත්ත්වය අද ශවනස් ශවලා තිශංනවා. අද ජයන්ත සමරවීර
මන්ත්රීතුමා කියනවා, "දකන් ්ශයමත් ශකොටි නකන්ටිනවා" කියලා.
ශම් ශගොල්ලන් හරි කකමකතියි, ශකොටි නකන්ටිනවා නම්. ශම්
ශගොල්ලන්ටත් ඕනෑ ඒක කර ගන්න තමයි. ශකොටි නකන්ටිනකම්
තමයි ශමතුමන්ලා ංලාශගන ඉන්ශන්. ශමොකද, ශකොටියා
වි පණාශගනයි ශම් ශගොල්ලන් ජීවිතය ශගවන්ශන්. "ශකොටියා",
"ශකොටියා" කිය කියා තමයි ශම් ශගොල්ලන්ශ කාලය ගත
ශවන්ශන්. ශම් අය ඉපදුණු දවශසේ ඉාන් මකශරන තුරුම කශට්
තිශංන්ශන් "ශකොටියා" කියන වචනයයි.
එතුමන්ලා ශම්
පා්ෂලිශම්න්තුශද ශවන වචනය්  කියනවාද? ශමොක් ද නිතරම
කියන වචනය? ශ්රී ලංකා නිදහස් ප් යශේ මන්ත්රීවරුන් මතක
තියා ගන්න, ශම් ංලශදගය තමයි එදා ංඩුඩාරනායක
මකතිතුමාවත් කාතනය කශළේ කියන එක. ඒ ංලශදගශේ
නිශයෝජිතයන් තමයි ශම් මන්ත්රීවරු. ඒ ශගොල්ලන්ශ ංාේපලා
තමයි එදා ංඩුඩාරනායක මහත්තයාට ශවඩි තියලා මකරුශද.
ඒවාශේ පුරු්  තමයි ශම් එන්ශන්. ඒ පුරු්  ඇවිල්ලායි ශම්
ශංරිහන් ශදන්ශන්.
ශමතුමන්ලා රට ජාතිය ගකන කියමින් කෑ ගහනවා. හමුදා
මූලස්ාානය වි පණපු එක ගකන කියන්ශන් නකහක. 5988 - 5989
කාලශේත් අශේ රශට් ද පශඩු ්රස්තවාදය්  තිබුණා. ්රස්තවාදය
කිදවාම, උතුශ්ෂ ්රස්තවාදයත් එකයි, ද පශඩු ්රස්තවාදයත් එකයි.
ඒශ්  ශවනස්කම් නකහක. ශමතුමන්ලා දකන් රණ විරුවන් ගකන
කියමින් ශමතකන කෑ ගකහුවා ශන්. එදා ද පශඩු ්රස්තවාදය
ශවලාශද රණ විරුවන් එය මකඬලන්න ශලො ප ශමශහයුම්  කළා.
ඒ ශමශහයුමට විරුේධ්ව එදා පා්ෂලිශම්න්තු මන්ත්රීවරය ප හකටියට
මහින්ද රාජප් ය මකතිතුමා ජිීනවාවලට ගියා. එතුමා ගිශේ photos
අරශගනයි. අරශගන ගිහින් ශපන්නුවා, "ශමන්න, ශම් රශට් හමුදාව
ද පශඩු ශකොල්ලන්ව මරනවා" කියලා. අද ශම් ශගොල්ලන් ශම්
කාා කරන රණ විරුවන්ට විරුේධ්වයි, එදා මහින්ද රාජප් ය
මහත්තයා ජිීනවාවලට ගිශේ. Airport එශ් දී photos ටික හසු
වුණා. අන්තිමට photos ටික තියලා එතුමා ගියා. ගරු වාසුශේව
නානාය් කාර මන්ත්රීතුමාත් එ් කයි ගිශේ. එතශකොට එදා ද පශඩු
්රස්තවාදය මකඬලන්න කටයුතු කශළේ රණ විරුවන් ශනොශවයිද?
එතශකොට ඉස්සර ශවලාම රණ විරුවන්ට විරුේධ්ව ජිීනවා මානව
හිමිකම් කවුන්සලයට ගිහින් complain කශළේ කවුද? මහින්ද
රාජප් ය හිටපු ජනාධිපතිතුමායි. ශවන කවුරුවත් ශනොශවයි.
එතුමා ජිීනවා ගිශේ 5988 - 5989 කාලශේයි. දකන් ශමතුමන්ලාට ඒ
 කයල්ලම අමතක ශවලා තිශංනවා. මකරිලා ඉපදිලා වාශගයි දකන්
ශමතුමන්ලා කාා කරන්ශන්; නින්ශදන් අවදි ශවලා වාශගයි කාා
කරන්ශන්. 5988 - 5989 කාලශේ ජිීනවා ගිශේ කවුද කියා
ශමතුමන්ලා දන්ශන් නකහක.
මහින්ද රාජප් ය මකතිතුමා ජිීනවා යන්න ්සන්න කාලයකදී
පා්ෂලිශම්න්තුශදදී කළ කාාවකදී ශමොක් ද කියන්ශන් කියලා ඒ
හකන්සාඩ් වා්ෂතාව අරශගන ංලන්න. එතුමා එදා කාා කරලා
කියනවා, "මම ය්  පත් එ් ක ශහෝ කාත් එ් ක ශහෝ එකතු ශවලා
ශම් රශට් මානව හිමිකම් ්ර් යා කරන්න වකඩ කරනවා." කියලා.
එශහම කියලා තමයි එතුමා ජිීනවා ගිශේ. එදාත් ද පශඩු
ශමශහයුම් කශළේ ශම් රණ විරුශවෝමයි. ශවන කවුරුවත්
ශනොශවයි. එදා ද පශඩු පකවකති ්රස්තවාදය මකඩලන්න වකඩ කශළේ
තමිල්නාක්ශවන් ් අය ශනොශවයි; තමිල්නාක්ශවන් ් හමුදාව
ශනොශවයි. ලංකාශද තිශංන ගකමුණු, විජය, ගජංා,  කංහ කියන
ශරජිශම්න්තුම තමයි එදාත් ගිහිල්ලා ශමශහයුම් කශළේ. එදා හිටපු
රණ
විරුවන්ට
විරුේධ්ව
තමයි
තමුන්නාන්ශසේලාශ
ශපොශහොට්ටුශද නායකතුමා ජිීනවා ගිශේ. ඒ සම්ංන්ධ්ශයන්
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කියනශකොට තමුන්නාන්ශසේලා අද නි ් දදව ඉන්ශන් ඇයි? එදා
එතුමා ජිීනවා යනශකොට ශහොායි. අද ශපොඩ්ඩ්  එශහන් ශමශහන්
ශමොනවා ශහෝ කාා ංහ්  එනශකොට භූමිශතල් ගෑවුණු ගකරඬිශයෝ
වාශ නලියන්න පටන් ගන්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම තවත් කරුණ්  කියන්න
ඕනෑ. උදය ගම්මන්පිල මකතිතුමා ශම් දිනවල හකම දාම වාශ
රූපවාහිීන නාලිකාවලට ඇවිල්ලා දිවුරුම් ්රකා ඉල්ලනවා.
කාශගන්ද? Perpetual Treasuries එශකන් සල්ලි ගත්ශත් නකති
අය ඉන්නවා නම්, දිවුරුම් ්රකා ශදන්න කියනවා. අපි නම්
Perpetual Treasuries එශකන් සල්ලි අරශගන නකහක. ඒ නිසා ඒ
සම්ංන්ධ්ශයන් අපට ්ර ්නය පත් නකහක. නමුත්, මම එතුමාශගන්
දිවුරුම් ්රකා ය්  ඉල්ලනවා. එතුමා 005(දී පළාත් සභා
මකතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණා. ඒ කාලශේ එතුමා ශගවල් ගණශන්
ගිහිල්ලා රුපියල් 500 ගණශන් එකතු කළා. එවකට හිටපු
්ර් යක ශල්කම්තුමා වූ ශගෝසාභය රාජප් ය මකතිතුමා ඇවන්ට්
ගා්ෂඩ් එශ්  සභාපති වූ නි ් ංක ශසේනාධිපතිතුමාට කියලා
එතුමාට ඡන්ද වයාපාරය කරන්න වාහන අරශගන දුන්නා. ඇවන්ට්
ගා්ෂඩ් එශකන් අපි වාහන ගත්ශත් නකහකයි කියලා පුළුවන් නම්,
ඒකට එතුමාට දිවුරුම් ්රකා ය්  ශදන්න කියන්න ශකෝ. දකන්
එතුමා අනි්  අයශගන් දිවුරුම් ්රකා ඉල්ලනවා ශන්? අනි් 
අයශගන් දිවුරුම් ්රකා
ඉල්ලන ගම්මන්පිල මකතිතුමනි,
ශගෝසාභය රාජප් ය මහත්තයා කියලා ඇවන්ට් ගා්ෂඩ් එශ් 
නි ් ංක ශසේනාධිපති ඔංතුමාශ මකතිවරණ වයාපාරය කරන්න
ඔංතුමාට වාහන දුන්ශන් නකේද කියලා ඔංතුමා කියන්න ශකෝ.
ඔංතුමා ඒකට දිවුරුම් ්රකා ය්  ශදන්න ශකෝ. ඒ නිසා අපි
එතුමාට කියන්න ඕනෑ, වීදුරු ශගවල්වල ඉාශගන නිකම්
ශංොරුවට ගල් ගහන්න එපා කියලා. එම  කේධිය සම්ංන්ධ්ශයන්
නක්ව පත් විභාග වන නිසා මම වකඩිය ඒක ගකන කාා කරන්නත්
කකමකති නකහක. ඒ නක්ශද විස්තරත් මා ළඟ තිශංනවා. ඒ නිසා
එතුමාට අපි කියන්න ඕනෑ, වීදුරු ශගවල්වල ඉාශගන ගල්
ගහන්න එපා, ඔංතුමා එශහම ගල් ගහන්න ගිශයොත් ඉස්සරහට
තව තව ඒවා එළියට එන්න පුළුවන් කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද ජාතික ්ර් යක අරමුදල්
(සංශ ෝධ්න පනත් ශකටුම්පත හා සම්ංන්ධ් විවාදයට
සහභාගිවීමට මටත් අවස්ාාව ලංා දීම පිළිංාව ඔංතුමාට
ස්තුතිවන්ත වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් දවස්වල මුස්ලිම්
ජනතාවශ රාමසාන් කාලය. රාමසාන් කාලයට අපි කියනවා,
"ශනෝම්ම " කියලා. ශම් දිනවල ශංොශහෝ ශේ පාලනායන්
මුස්ලිම් ජනතාව එකතු කරලා ශනෝම්ම  අත් හරින්න ඉෆ්තා්ෂ
උත්සව සංවිධ්ානය කරනවා. දකන් ජනාධිපති පුටුව
ංලාශපොශරොත්තුශවන්  කටින ශගෝසාභය රාජප් ය මකතිතුමාත්
හකම තකනම ඉෆ්තා්ෂ උත්සවවලට යනවා. අදත් මට ්රංචි වුණා,
Galle Face Hotel එශ්  එවකනි උත්සවය්  පකවකත්ශවන ංව.

ගු ෙන්ත්රීවරගයෂක

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)
ඔංතුමාත් යනවාද?

ගු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා

(மாண்புமிகு முெிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)
නකහක. මට ඒකට එන්න ංකහක. මට එන්න අමාරුයි. ඊශේශපශ්ෂදා ශදරුවල ්රශේ ශේ පකවකති ඉෆ්තා්ෂ උත්සවයකට එතුමා
ගිහිල්ලා කාාව්  කළා. එතුමා ඒ උත්සවශේදී කියා තිශංනවා,
"අශේ ්ඩුක්ව්  ්වාම මුස්ලිම් ජනතාවට ්ර් යාව ඇතුව
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ජීවත් වන්න මම අවස්ාාව සලසා ශදනවා." කියලා. ඒක ශහොා
ශදය් . එතුමාශ එම කාාව මම අගයනවා. එතුමා ශම් ඉෆ්තා්ෂ
උත්සවවලට යන එක ගකනත් මශ විරුේධ්ත්වය්  නකහක.
ශමොකද, ඒක ශහොායි. මුස්ලිම් ජනතාවත් එ් ක එතුමා යම්
සම්ංන්ධ්ය් , යම් මි්රත්වය්  හදා ගන්න උත්සාහ කරනවා නම්,
ඒක ශහොා ශදය් . ඒකට අපි විරුේධ් නකහක. නමුත්, අපට ශපොඩි
්ර න
් ය්  තිශංනවා. ශමොකද, ශමශහම කියන එතුමාත් ්ර් යක
ශල්කම්වරයා ව ශයන්  කටි කාලශේ වුණු ශේවල් අපට මතකයි. ඒ
කාලශේදී තමයි ඉස්ශසල්ලාම ශම් එක එක සංවිධ්ාන ශම් රශට්
ජාතිවාදය අවුස්සමින් ශම් රශට් මුස්ලිම් විශරෝධ්ය්   කංහල
ජනතාව තුළ ඇති කරන්න පාරට ංකහකලා එළිපිට වකඩ කර ශගන
ගිශේ. ඒ සාහා එම සංවිධ්ාන රැස්වීම් පකවකත්වූවා. ඒ රැස්වීම්
පවත්වන්න, ඒ වාශ ම ශපළපාළි යන්න එතුමා අවසරත් දුන්නා.
ඒ කාලශේ එක එක කඩ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඒ කඩවල් වහන්න
කියලා උේශකෝයණ කරන්නත් එතුමා අවසර දුන්නා. ඒ කාලශේ
ශම් හකම එක් ම කරන්න එතුමා අවසර දුන්නා. එදා අපි ඒ
ශේවල්වලට විරුේධ් ශවලා ඒවා නවත්වන්න කියලාත් එතුමාට
කිදවා.

ගු (වවදය) රගම් න පතිඥරණ ෙහතා

( மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரசமஷ் பதிரண)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු රශම්ය් පතිරණ මන්ත්රීතුමා.

ගු (වවදය) රගම් න පතිඥරණ ෙහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரசமஷ் பதிரண)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් සභාශද නකති පුේගලශය ප
පිළිංාව ඉතාම අසතය ශචෝදනා ශමතුමා ඉදිරිපත් කරනවා. එතුමා
එල්ල කරන එම ශචෝදනා අපි සම්ූර්ෂණශයන් ංකහකර කරනවා.
ශමොකද, ඔය ශංොදුංල ශසේනා සංවිධ්ානය පසුගිය කාලශේ ශම්
්ඩුක්ව යටශත්ත් එවකනි ජාතිවාදී ක්රියා ඕනෑ තරම් කරනවා අපි
දක් කා. ශම් ්ඩුක්ව ඒ සම්ංන්ධ්ශයන් කි කම ක්රියාමා්ෂගය් 
ගත්ශත් නකහක. නමුත්, ඒකට හිටපු ්ර් යක ශල්කම්තුමාශ
කි කම සම්ංන්ධ්ය්  නකහක. ශම් ගරු සභාශද උත්තර ශදන්න ංකරි
මනුයයශය පට අස්ාාන ශචෝදනා කරන්න එපා.

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
Order, please!
ශමම අවස්ාාශදදී
කාානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.

ගරු

නිශයෝජය

අනුරුව ගු ලකී ෙයවර්ධන ෙහතා මූලාසනගයන් ඉව ජ
වුගයන් ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො මුලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு லக்கி ெயவர்தன அவர்கள் அக்கிராசனத்
தினின்று அகலசவ, மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்
தகலகம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. LUCKY J AYAWARDANA left the Chair,
and THE HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair.
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ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු මන්ත්රීතුමා කාා කරන්න.

ගු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා

(மாண்புமிகு முெிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මම කි කම සංවිධ්ානය
නම්  සාහන් කශළේ නකහක. මම "ශංොදු ංල ශසේනා" සංවිධ්ානශේ
නම සාහන් කශළේ නකහක. ඒ මන්ත්රීතුමා ශතොේපිය දා ගත්තාට මට
කරන්න ශදය්  නකහක. හිටපු ්ර් යක ශල්කම්තුමා ශම් රශට්
ජනාධිපති වුශණොත් එතුමාට උත්තර ශදන්න පුළුවන්. එශහම
නකත්නම් පා්ෂලිශම්න්තුවට ්පු දවසක උත්තර ශදන්න පුළුවන්.
එතුමාශ කාලශේ වි ාල  කදුවීම්  කදු වුණා. එතුමා ඒවා
නවත්වන්න කි කම උත්සාහය්  දකරුශද නකහක. මට මතකයි, එදා
රනිල් විරම කංහ මහත්තයා විප් ය නායකතුමා හකටියට කටයුතු
කරේදි ශමම ගරු සභාශද කාාව්  කරලා කිදවා, "වහාම ශම්වා
නවත්වන්න. ශම්වා දුරදිග යන්න ශදන්න එපා." කියලා. මට
මතකයි, ශම්වා නවත්වන්න කියා මම පළාත් සභාශදත් ශම්කට
විරුේධ්ව කාා කළ ංව. එතුමාට කි කම වුවමනාව්  තිබුශඩු
නකහක. අවසානශේ දී ශමශහම ගිහිල්ලා ශම්ක අලුත්ගමදී
පිපිරුණා. වි ාල විනා ය්  වුණා. අලුත්ගම  කේධිශේදිත් ඒ
සංවිධ්ානයට රැස්වීම තියන්න ශපොලී කය අවසර දුන්ශන් නකහක.
ශපොලී කශේ OIC මහත්තයා ඒ අවසරය නකවකත්තුවා. ශපොලී කශේ
OIC මහත්තයා නකවකත්වූ අවසරය, ශගෝසාභය රාජප් ය හිටපු
ශල්කම්තුමාශ ංලපෑම උඩ ශපොලී කයට ශදන්න වුණා. ඒ
රැස්වීශමන් පසුව වි ාල ශකෝලාහලය්  ඇති ශවලා අවසානශේ දී
ජීවිත පවා අහිමි වුණා; ශකෝටි ගණන් ශේපළ විනා වුණා.

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි,- [ංාධ්ා කිරීම් ] මම
උත්තර ශදන්නම්. ගිංශතොට ඇති වූ  කේධිය සම්ංන්ධ්වත් මම
කියන්නම්. ශම් විනා ය වන විට එතුමා ්ර් යක ශල්කම්තුමා
ව ශයන් කටයුතු කළා. ඊළඟට, දඹුල්ශල් මුස්ලිම් පල්ලියට කඩා
පකනලා ශපොලී කය ඉදිරිපිට වි ාල ්රහාරය්  එල්ල කළා. ඊළඟට
අනුරාධ්පුරශේ- ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, අවුරුදු (00කට
වඩා පකරණි ඉතා සංස්කෘතික වටිනාකමින් යුත් ශසොශහොන්
ශකොත්  තිබුණා. නමුත්, ඒ ශසොශහොන් ශකොතට ශම් සංවිධ්ානය
ඇවිල්ලා ංලහත්කාරශයන් ශපොලී කය ංලා ඉදිේදී ්රහාරය්  එල්ල
කළා, නකවකත්තුශද නකහක. ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි,
මහින්ද රාජප් ය මහත්තයාශ පාලන කාලය යටශත්  කේධීන්
(50කට වඩා වකඩි ්රමාණය්  වුණා. අක්ම ගණශන් ඒ එකකදීවත්
ීනතිය ක්රියාත්මක වුශඩු නකහක. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,
එදා ශදරුවල  කේධිශේ දී 04 ශදශන්  පමණ අත් අඩංගුවට
අරශගන ඒ 04 ශදනාම අවසානශේ දී ශදරුවල ශපොලී කශේදී
ශපොලිස් ඇපමත නිදහස් කළා. ඒ විධියටයි එදා ශගෝසාභය
රාජප් ය මහත්තයා ්ර් යක ශල්කම් කාලශේ දී  කදු වුශඩු.
දකන් එතුමා ඇවිල්ලා එක පාරටම නින්ශදන් අවදිශවලා වාශ
කියනවා, "අපි ්ශවොත් ශම්ක කරන්න ශදන්ශන් නකහක." කියලා.
ඒක ශහොායි. මම කියනවා, එතුමා ඉස්ශසල්ලාම කරන්න ඕනෑ
ඒක ශනොශවයි. එතුමා ඉස්ශසල්ලාම කරන්න ඕනෑ "මශ
කාලශේ ශම්ක වුණා. මට ශම්ක නවත්ත ගන්න ංකරි වුණා. ඒ
නිසා මම ඉස්ශසල්ලාම සමස්ත මුස්ලිම් ජනතාවශගන්ම සමාව
ඉල්ලනවා." කියලා ්ර කේධිශේ සමාව ඉල්ලන්න ඕනෑ. ඒකයි කළ
යුතු ශේ. ඒක කරන්ශන් නකතිව, "අපි ්වාට පසුව ශම්ක කරන්න
ශදන්ශන් නකහක" යි කියන එක ංයිලා කාාව් . ්වාට පසුව හකම
ශකනාම කරන්න ශදන්ශන් නකහක කියලා ශවලා තිශංන ශේ අපි
දන්නවා ශන්. පකමිණි පසුව තමයි  කයලු ශදනාම කියන්ශන්
කරන්න ශදන්ශන් නකහකයි කියලා. පකමිණි පසුව ශනොකරන වකශඩ්
ශන් කරන්ශන්. ඒක දකන් අපටත් ශත්ශරනවා. එතුමාව
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ශගශනන්න යන්ශන් කවුද? මට කියන්න. ඊළඟට තව කාරණය් 
කියන්න ඕනෑ. මුස්ලිම් ජනතාවශ "වියතුන්ශ සංගමය" කියන
සමස්ත ලංකා ජම්ඉයියතුල් උලමා කියන සංගමය තිශංනවා.
ඊශේ-ශපශ්ෂදා ඒ සංගමශේ උදවිය ගිහිල්ලා එතුමා හම්ං වුණා.
ඒක ශංොශහොම ශහොායි. ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි. පසුගිය
කාලශේ හලාල් ්ර න
් ය්  ශම් රශට් ්වා ශන්. හලාල් ්ර න
් ය
්වාම ශගෝසාභය රාජප් ය මකතිතුමා මුස්ලිම් වියතුන්ශ "සමස්ත
ලංකා ජම්ඉයියතුල් උලමා" කියන සංවිධ්ානය ශගන්වලා ත්ෂජනය
කළා, "වහාම හලාල් සහතික ශදන එක නවත්වන්න ඕනෑ."
කියලා. එදා සකල පශද එශහමයි. දකන් අද ජනාධිපතිකම ගන්න
ඕනෑ නිසා එක එක තකන්වල රස්තියාදුශද යනවා. ශමොකද, ඡන්ද
ටික ගන්න ඕනෑ නිසයි. නමුත්, එදා එශහමයි කාා කශළේ. අද
එතුමා හකදිලා ඉන්නවා නම් ශහොායි.
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, එතුමා කියනවා ශන්
"ංලයට ්වාම ශම්ක කරන්න ශදන්ශන් නකහක"යි කියලා. ඒක
ශහොායි. දකන් එතුමා සමඟ එකතු ශවලා  කටින පිරිස මම
කියන්නම්. ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මතක තියා ගන්න.
එතුමාත් සමඟ වියත් මඟ සංවිධ්ානය ඉන්නවා. වියත් මඟ
සංවිධ්ානශේ ඉන්ශන් කවුද? එතුමාත් එ් ක පසුගිය කාලශේ වකඩ
කරපු උදවිය. එළිය සංවිධ්ානශේ ඉන්ශන් කවුද? එළිය
සංවිධ්ානශේ ඉන්ශන් ශම් රශට්  කංහල, මුස්ලිම්, ශදමළ, මිනිසුන්
අතර වවරය, ශරෝධ්ය, අවි ව
් ාසය, සකකය ඉස්මතු කරන; ශම්
රශට් ශදමළ,  කංහල, මුස්ලිම් ජනතාව ශංදන්න කාා කරන; ශම්
රශට් සුළු ජාතින්ට කි කම ඉඩ්  ශදන්න ශහොා නකහක කියන
සංවිධ්ාන තමයි එතුමත් එ් ක ඉන්ශන්. ඒ,  කංහල රාවය
සංවිධ්ානය.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔංතුමාට තව විනාඩිය්  තිශංනවා.

ගු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා

(மாண்புமிகு முெிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)
ඊළඟට, රාවණා ංලය සංවිධ්ානය. ශම්වා තමයි දකන් එතුමාත්
එ් ක ඉන්න සංවිධ්ාන. ඒ සංවිධ්ානත් එ් ක ගිහිල්ලා එතුමා
ශකොශහොමද, ශම් රශට් සුළු ජන ශකොටස් ්ර් යා කරන්ශන්?
්ර් යා කරන්න පුළුවන්ද? ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මම
එතුමන්ලාට මත්  කරන්න අව ය තව කාරණය්  තිශංනවා.
එතුමන්ලාශ ශපොශහොට්ටුව ංලශේ තිශංන ඇඹිලිපිටිය සහ
මතුගම ්රාශේය ය සභා ශදකම ශයෝජනා සම්මත කරලා තිශංනවා,
ඒ ්රශේ වල තිශංන ගව මස් කඩ කාමර වසා දමන්න ඕනෑ
කියලා. ඇයි ඒ? ශංෞේධ්ාගම අනුව හර්  මස් කන එක විතර් 
ශනොශවයි ශන් ශහොා නකත්ශත්. එශහම නම්, එළු මස් කන්නත්
ශහොා නකහක; ඌරු මස් කන්නත් ශහොා නකහක; මාළු කන්නත් ශහොා
නකහක. එශහම නම්, ඒ කඩවල්  කයල්ලත් වහලා දාන්න ඕනෑ; ංා්ෂ
ටිකත් වහලා දාන්න ඕනෑ. ඒවා ගකන මු පත් කාා ශනොකර
ශපොදුජන ශපරමුණ ංලය තිශංන ඇඹිලිපිටිය සහ මතුගම
්රාශේය ය සභා ශදකම ශයෝජනා ශගනකල්ලා සම්මත කරලා
තිශංනවා, ඒ ්රශේ වලින් ගව මස් කඩ කාමර අයින් කරන්න
ඕනෑ කියලා. ඇයි ඒ? ඒ, ශම් වයාපාර මුස්ලිම් ජනතාවත් එ් ක
සම්ංන්ධ් වුණු වයාපාර නිසා. එශහම නම්, ශම්ක පිටුපස
තිශංනවා, මුස්ලිම් විශරෝධ්ය. තමුන්නාන්ශසේලාශ ශගෝසාභය
රාජප් ය ශමොනවා කාා කළත්, පහළ මට්ටශම් තිශංන ඒ මුස්ලිම්
විශරෝධ්ය
නකවතිලා
නකහක.
ඒකයි
මම
කියන්ශන්,
තමුන්නාන්ශසේලාට මුස්ලිම් ජනතාවත් සමඟ යන්න පුළුවන්
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ගමන්  නකහක කියලා. ංලයට ්වාට පස්ශසේ මුස්ලිම් ජනතාව
්ර් යා කරනවා කියන කාා ශංොරු. ඒවා ශවන්ශන් නකහක. ඒවා
 කයල්ලම  කහින ශලෝකවල තිශංන කාා. ගරු නිශයෝජය
කාානායකතුමනි, මම කියන ශම් ශේත් මතක තියාගන්න. අශේ
මුස්ලිම් ජනතාවට ශගෝසාභයත් එ් ක යන්න පුළුවන් එක
ගමනයි. ඊශේ-ශපශ්ෂදා මියන්මාරශේ  කදුවුණු ශේවල් අපි ඇස්
ශදකින් දක් කා. ශගෝසාභයත් එ් ක ගිහිල්ලා අපට අන්න ඒ
වාශ රට්  හදන්න පුළුවන්. ශංොශහොම ස්තුතියි.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ශංොශහොම ස්තුතියි. මීය ළඟට, ගරු මහින්ද යාපා අශදව්ෂධ්න
මන්ත්රීතුමා කාා කරන්න. ඔංතුමාට විනාඩි 9ක කාලය් 
තිශංනවා.

[අ.භා. (.0(]

ගු ෙහින්ද යාපා අගබ්වර්ධන ෙහතා

(மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அசபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මට කාලය ලංාදීම
පිළිංාව ඔංතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා.

ජාතික ්ර් යක අරමුදල පසුගිය කාලශේ ්ර් යක අරමුදල
ව ශයන් සංව්ෂධ්නය වුණා. ශම් අරමුදල ්රම්භ කශළේ ගරු
ලලිත් ඇතුළත්මුදලි අමාතයතුමා. එදා ශම් අරමුදල ්රම්භ කරන
අවස්ාාශද අපි  කයලුශදනාම ශම්කට දායක වුණා; අශේ මා කක
වකටුප පරිතයාග කළා; රශට් සාමානය ජනතාවත් ශනොශය් 
අවස්ාාවලදී විවිධ් අං වලින් ශම්කට පරිතයාග කළා. ශම්
පරිතයාග කශළේ ංලාශපොශරොත්තු රාශිය්  ඇතිවයි. ශම් රශට්
රණවිරුවන්ශ අනාගතය ශවනුශවන් ඒ පවුල්වල දරුවන්ට
යම්කි ක සාධ්ීනය වකඩ පිළිශවළ්  ක්රියාත්මක කරාවිය කියලා
හිතලයි ඒ පරිතයාග කශළේ. අද ඒ වකඩ පිළිශවළ ඉතාමත්ම
ශහොඳින් ක්රියාත්මක ශවනවා. ඒ වාශ ම, ශම් අරමුදල හරහා
ශංොශහෝ තකන්වල රණවිරුවන් රැක ංලා ගකීනශම් කටයුත්ත
ඉතාමත්ම සා්ෂාකව ඉය්ට ශවනවා. ඒ පිළිංාව අපි කවුරුත් සතුටු
ශවනවා. ශම් අරමුදල එදා ්රම්භ කශළේ රශට් ජාතික
අව යතාව් 
හකටියටයි. ශමොකද, ඒ ශවලාශද අපි
ංලාශපොශරොත්තු ශනොවුණු ශම් අවසනාවන්ත යුේධ්ය ඉතාමත්ම
දරුණු විධියට ක්රියාත්මක ශවලා තිශංන නිසා දකවකන්ත සමාජ
්ර න
් ය්  රශට් මතු වුණා. ඒ ශවලාශදදී රජයට තනිවම මුහුණ
ශදන්න ංකරි තරමට ශම් ්ර න
් උග්ර ශවලා තිබුණු නිසා ජනතාවශ
සහශයෝගය ඒ ශවලාශද අව ය වුණා. ඒ නිසා තමයි ශම් අරමුදල
ඇති කරලා, අද ඒ යුතුකම් ශකොටස ඉතාමත්ම ශහොඳින් ඉය්ට
කරශගන යන්ශන්. විශ ය
ේ ශයන්ම අශේ ගම් පළාත්වල රණවිරු
ගම්මාන පිහිටුවලා, රණවිරු ශසවණ පිහිටුවලා ශම් කා්ෂයයට
දායක ශවලා තිශංනවා. ඒ ස්ාානවලට ගියාම තමුන්නාන්ශසේලාට
ශත්ශරනවා, ශමොන තරම් දකවකන්ත ශසේවාව්  ශම් අරමුදලින් ඉය්ට
ශවනවා ද කියලා.
අද ශම් විවාදය දිහා ංකලුවාම මට ශපනුශඩු, ශේ පාලන
වුවමනාවට යුේධ්ය වි පණාශගන කෑම තවමත් අශේ රශට්  කේධ්
වන ංවයි. ඒක ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත තත්ත්වය් . අශේ රශට්
යාා්ෂායට මුහුණ ශදන්ශන් නකතිව, අශේ රශට් වුණු ශේවල් ගකන
අපි කාා කරන්ශන් නකතිව ශම්ශකන් ශේ පාලන වා ක ගන්න හකම
ශවලාශදම ංලනවා. පසුගිය කාලවකවානුශද අශේ රණ විරුශවෝ
ඉතාමත්ම නි්ෂදය විධියට ශගනකල්ලා  කරගත කළා. ඔවුන්ට
විරුේධ්ව කි කම ශචෝදනාව්  නකහක. දකන් ශම් ශවන ශත්  ශචෝදනා
නකහක. දකන් අවුරුේදකට ්සන්න කාලය්  තිස්ශසේ ශම් රණ
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විරුවන්  කරගත කරලා තිශංනවා; කි කම ශචෝදනාව්  නකහක; නක්
විභාගය්  නකහක; පකමිණිල්ල්  නකහක. කාලයකට පස්ශසේ
ශපොලී කශයන් උසාවියට ඇවිල්ලා කියනවා, "තවමත් පරී් යණ
අවසන් නකහක" කියලා. ඒ නිසා නකවතත් ඔවුන්  කරගත කරනවා.
රණවිරු අරමුදල වශ ්යතනවලින් ංලාශපොශරොත්තු වුණු
වකදගත් ශසේවාව ශනොශවයි ශම්  කේධ් ශවන්ශන්. ශම් අරමුදල්
හකදුශද රණ විරුවන් පාවා ශදන්න ශනොශවයි.
රණ විරුවන්ට අනාගත ්ර් යාව ශදන්න, රණ විරුවන්ශ
ශගෞරවය රකින්න, රණ විරුවන්ශ දරු පවුල්වල අනාගතය
සා් යාත් කරන්නයි ශම් වාශ අරමුදල්  හකදුශද. නමුත් අද ශම්
්ඩුක්ව කරශගන යන්ශන්, රණ විරුවන් පාවා දීශම් වකඩ
පිළිශවළ් . ඒක තමයි අද අශේ රශට් අපි  කයලුශදනාටම තිශංන
කනගාටුව. ඒ උදවියට නිරපරාශේ ශචෝදනා එල්ල කරනවා විතර් 
ශනොශවයි, මිීනමකරුම් ශචෝදනා එල්ල කරනවා විතර්  ශනොශවයි,
ඔවුන්  කරගත කරලා අවාසනාවන්ත විධියට ඒ උදවියශ
අනාගතය කඩාකේපල් කරනවා. ඒ විතර්  ශනොශවයි, ශංොරු
ශචෝදනා එල්ල කරලා, ශංොරු ශචෝදනා ශගොනු කරලා, ශංොරු
ශචෝදනා නඟලා ඒ තුළින් රණ විරුවන් තවත් අපහසුතාවකට පත්
කරලා තවත් කවදාවත් ශම් රශට් ශම් වාශ වකඩ පිළිශවළකට
අශේ රණ විරුවන් ඉදිරිපත් ශනොශවන තකනට කටයුතු සකසන්න
තමයි ශම් ්ඩුක්ව කටයුතු කරශගන යන්ශන්. ශම් නිසා තමයි අපි
ශම් අවස්ාාශද රජයට විශරෝධ්ය ද් වන්ශන්. ශම් වකඩ පිළිශවළ
වහාම නවත්වන්න. ශම් රණ විරුවන් පාවාදීම වහාම නවත්වන්න.
රණ විරුවන් ශවනුශවන් කරශගන යන ශම් ශහොා වකඩ පිළිශවළ
තවත් පුළුල් ්කාරශයන් කරශගන යන්න.
අශේ ගම් පළාත්වල තවම කි කම හදහරණ්  නකතුව රණ
විරුවන් රාශිය්  ජීවත් ශවනවා. ශම් රණ විරු අරමුදලට එම
අව යතා සම්ූර්ෂණශයන්ම ඉය්ට කිරීශම් හකකියාව නකහක. ශම්
අරමුදශල් තිශංන මුදල් ්රමාණය ශහෝ වකඩ පිළිශවළ ශහෝ සංයුතිය
එශහම නකත්නම් ශම් වපසරිය ්රමාණවත් නකහක, ශම් රට
ශවනුශවන් කකප වුණු ඒ වාශ ම තවත් ශකශන පශ උදවු
ංලාශපොශරොත්තුශවන් අද යම්තම් ජීවිතය ගකට ගසා ශගන ඉන්නා
රණ විරුවන් ශවනුශවන් කටයුතු කරන්න. ඒ සාහා ශම් වකඩ
පිළිශවළ ්රමාණවත් නකහක කියන එක තමයි මට කියන්න
තිශංන්ශන්.

අශේ ගම්වල ශංොශහෝ රණ විරුවන් ඉන්නවා, තවම ඒ අයට
ඉන්න ශගය්  නකති; යන්න එන්න තකන්  නකති. ඒ මිනිසුන්ශ
දරුවන්ශ අනාගතය ගකන ශසොයන්න ශකශන්  නකහක. රණ
විරුවන් මිය යාම නිසා වකන්දඹුභාවයට පත් වුණු සමහර
කාන්තාවන් ඉන්නවා. ඔවුන් ගකනත් ශසොයන්න ංලන්න
ශකශන්  නකහක; ජීවත් ශවන්න තකන්  නකහක. එශසේ තිම යදීත් අපි
ශම් රණ විරුවන් ශම් රටට කරපු ශසේවාව, ශම් රටට කරපු කකපවීම
 පම් ද කියන එක ගකන හකම දාම ශමතකනදී කාා කරනවා;
ශංොශහෝ ශදශන්  පාර ශතොශට්දී පවා කාා කරනවා. නමුත් ඔවුන්
ශවනුශවන් කකප ශවන වකඩ පිළිශවළ්  අශේ රශට් තවම ඇති
ශවලා නකහක කියන එක තමයි අපට කියන්න තිශංන්ශන්.
පසුගිය අවුරුදු 30්  තිස්ශසේ පකවති යුේධ්ශයන් අපි ශමොන තරම්
දුක්  වින්දාද; ශමොන තරම් ශදදනාව්  වින්දාද? අද අපි ඒ
 කයල්ලම වාශ
අමතක කරශගන යනවා. ගරු නිශයෝජය
කාානායකතුමනි,
තමුන්නාන්ශසේශ
දිස්්රි් කශේ
තමුන්නාන්ශසේශ
ගම් පළාත වන ඇතිමශල් ගම්මානශේ
මනුයයයන් කපා දමා තිබුශඩු ශකොශහොමද කියන එක
තමුන්නාන්ශසේට මතකද මම දන්ශන් නකහක. නමුත් මම ඒ  කදුවීම
ඇහකට දක් ක නිසා මට නම් මතකයි. එම ගම්මානශේ මිනිසුන්
කපා දමා, මරා දමා තිබුණා. ංඩදරු අම්මා ශකශන පශ ශංල්ල
කපා මරා, ඇයශ  පස කපා,  පස තුළ  කටි දරුවා එළියට අරශගන
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ඒ දරුවාශ ත් ශංල්ල කපා තිබුණා. ශම්ක තමයි එල්ීඑීඑඊ
සංවිධ්ානශේ තිබුණු  පරිරු ම්ශල්ච්ඡත්වය. අපි ඒවා දක් කා. ඒවා
දකකලා අපි කනාගටු වුණා. අපි කරකියා ගන්න ශදය්  නකතුව
අසරණ ශවලා  කටියා. අද කියනවා, ශම් රණ විරුවන් යුද අපරාධ්
කළා කියලා. එල්ීඑීඑඊ සංවිධ්ානශයන් කරපු අපරාධ් ගකන
කවුරුවත් කාා කරන්ශන් නකහක.
අරන්තලාශද  කදුකළ භි් ෂු කාතනය  කහි කිරීමට පසුගිය
දවස්වල කිහිප ශපොළ්  කටයුතු කළා. ඒවා ගකන ජිීනවා ශහෝ
අන්ත්ෂ ජාතික සම්ශම්ලනවලදී කවුරුවත් මත්  කරන්ශන් නකහක.
ශපොඩි ළමයින් හකටියට හිටපු ඒ අහිංසක සාමශඩුර ස්වාමීය න්
වහන්ශසේලා සම්ූර්ෂණශයන් කපා ශකොටා, මරා දමා තිබුණු හකටි
තමුන්නාන්ශසේට මතක ඇති කියලා මම වි ව
් ාස කරනවා. නමුත්
ශම්වා ගකන ශකොශහේදිවත් -අන්ත්ෂ ජාතික සම්ශම්ලනවලදීවත්අශේ නිශයෝජිතශයෝ කාා කරන්ශන් නකහක. ඒක එශහම පිටින්ම
පාවා දීලා. අශේ විශේ කටයුතු අමාතයාං යත් කි කම තකනකදී
ශම් රශට් රණ විරුවන් ්ර් යා කරන්න ඉදිරිපත් වුණු ංවට
්රංචිය්  නකහක. එශහම කරපු ංව්  ශපශනන්න නකහක.
ඇත්තටම ඒක අපට කනගාටුවකට කාරණය් . රට ශවනුශවන්
ශම් තරම් කකපවීම්  කරපු රණ විරුවන් ගකනවත්, මිනිසුන් මරා
දමා එල්ීඑීඑඊ සංවිධ්ානය ඒ කරපු අපරාධ් ගකනවත් අන්ත්ෂ ජාතික
සම්ශම්ලනවලදී අශේ මිනිසුන් කාා කරන්ශන් නකත්ශත් ඇයි
කියන එක ගකන අපට ශලො ප සකකය්  තිශංනවා. ශම් රශට්
හමුදාව පාවා දීලා, යුද අධිකරණ ඇති කරලා ශම් මිනිසුන්  පදලා
ශගන යන්න දකන් කටයුතු සූදානම් කරනවා. ගරු නිශයෝජය
කාානායකතුමනි, ශම් රණ විරුවන්ට කරන ශලො පම අශගෞරවය
ඒකයි කියන එකයි මම කියන්ශන්. ඒ නිසා ශම් අරමුදලින් මීය ට
වඩා පුළුල්, මීය ට වඩා අ්ෂාවත් වකඩ පිළිශවළ්  ක්රියාත්මක විය
යුතුයි කියලා මම වි ්වාස කරනවා. ශම් අරමුදල හරහා අද කරන
ක්රියාවලියත් දකවකන්ත ක්රියාවලිය් . මම එය අගය කරනවා. වි ාල
වකඩ පිළිශවළ්  ක්රියාත්මක ශවනවා. නමුත් අශේ ගම්වල ඉන්නා
ඒ මියගිය රණ විරුවන්ශ අහිංසක භා්ෂයාවන්, දරුවන්, ඒ
උදවියශ පරම්පරාශද ඉතුරු අය, ඒ අයශ ශදමදපියන් රැක
ංලා ගකීනම සාහා ශම් වයාපාරය මීය ටත් වඩා තවත් පුළුල් විය
යුතුයි.
ඒකයි අපි කියන්ශන් ශම් වකඩ පිළිශවළ ශම් රජශේ අනුග්රහය
ලකම ය යුතු වකඩ පිළිශවළ්  ංව. නමුත්, රජය ශම්කට අනුග්රය් 
ද් වන්ශන් නකහක. රජය අනුග්රහය ද් වන්ශන් ශම් රට පාවා දීශම්
වකඩ පිළිශවළට. හමුදාව පාවා දීශම් වකඩ පිළිශවළට තමයි අද ශම්
රජශේ අනුග්රහය ලකම ලා තිශංන්ශන්. අන්ත්ෂ ජාතිකව අපට එල්ල
කරලා තිශංන ශංොරු ශචෝදනා ගකන, වි ාල මිනිස් සංහාරය්  genocide -  කේධ් කළා කියන අවස්ාාවල රජය වකදගත් විධියට
ඉදිරිපත් ශවලා රට ්ර් යා කර ගන්නට, රශට් ශගෞරවය
රකින්නට, හමුදාශද ශගෞරවය රකින්නට තවමත් ඉදිරිපත්
ශනොවීම ගකන අපි කනගාටු ශවනවා. ශමශහේ ඉාන් කාා කළාට,
ශම් සභාශද ඉාශගන කාා කළාට වකඩ්  නකහක. අපට කාා
කරන්නට තිශංන්ශන් ශමතකන ශනොශවයි; ජිීනවා සම්ශම්ලනය
ඇතුළු අන්ත්ෂ ජාතික ්යතනවලයි. අපි අද ගරු කරනවා අශේ
සරත් වීරශසේකර රණ විරුවාට, එතුමා තනියම ගිහින් ශම් ගකන
සටන් කිරීම ගකන. ්ඩුක්ව සටන් කරන්ශන් නකති නිසා එතුමා
තනියම ගිහින් ශම් රශට් රණ විරුවන් ශවනුශවන් කටයුතු කළා.
ඒක ශලො ප ජයග්රහණය් . එවකනි ශකශන ප ශහෝ ඉදිරිපත් ශවලා
ශම් කටයුත්ත කිරීම අපි කවුරුත් අගය කරන්නට ඕනෑ.
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශම් ් ශයේ්රය තුළ අශේ
රශට් ජනතාවට වි ාල වකඩ ශකොටස්  කරන්නට තිශංනවා. අශේ
රට දියුණු කරන්න නම්, අශේ රශට් සමන්ශයන් ඉන්න නම්, අශේ
රශට් වවරය නකති කරන්න නම්  කයලුශදනා තුළම අශනයෝනය
වි ව
් ාසය ශගොඩ නකඟීශම් වකඩ පිළිශවළක අපි ඉන්නට ඕනෑ. අද
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[ගරු මහින්ද යාපා අශදව්ෂධ්න මහතා]

ද්රවිඩ එ් සත් විමු් ති ශපරමුශඩු සමහර මන්ත්රීවරුන් කාා
කරන්ශන්, ශම් වි ව
් ාසය නකති කරන්නයි. ශම් රශට් ශදමළ
ජනතාවත්, මුස්ලිම් ජනතාවත්,  කංහල ජනතාවත් කාලාන්තරය් 
තිස්ශසේ සමන්ශයන් ජීවත් වුණා. ශම් ජනතාව අතර අශනයෝනය
වි ව
් ාසය්  තිබුණා. අපි හකමශදනා තුළම එකිශනකාට ශගෞරව
කිරීම්  තිබුණා. අද ඒ ශගෞරවය නකති වන විධියට එකිශනකාට
අපහාස, උපහාස කිරීම ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත තත්ත්වය් 
කියලායි මම කියන්ශන්. ශම් තත්ත්වය ශම් විධියට ගිශයොත් අශේ
රශට් සමන්ය ශගොඩ නඟන්නට ලකශංන්ශන් නකහක. ශම් රට
සාමකාමීය ව ඉදිරියට යන්න නම් එකිශනකාට වවර කිරීශමන්
ශතොරව, එකිශනකා අවි ව
් ාස කිරීශමන් ශතොරව අශේ  කත් තුළ
යම්කි ක ශගෞරවාන්විත හකඟීම්  ඇති කරශගන කටයුතු කළ යුතු
ශවනවා.
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මට ලංා දුන් අවස්ාාව ගකන
මම තමුන්නාන්ශසේට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ශම් වකඩ පිළිශවළ
තවත් පුළුල්ව කරශගන යාමට ්ශි්ෂවාද කරමින්, ශම් වකඩ
පිළිශවළ සාහා ් තිය, ශගෞරවය සහ වි ්වාසය ලකශදවා කියා
්රා්ෂානා කරමින්, මශ
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
ශංොශහොම ස්තුතියි.

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
මම විනාඩිය්  ඉල්ලා  කටිනවා ගරු නිශයෝජය
කාානායකතුමනි. අශේ ගරු මහින්ද යාපා අශදව්ෂධ්න මන්ත්රීතුමා
සාහන් කළ කාරණය්  පිළිංාව පකහකදිලි කිරීම්  කළ යුතුයි.
ජාතයන්තරයට රණ විරුවන් පාවා දීම ගකන එතුමා ්ඩුක්වට
ශලො ප ශචෝදනාව්  කළා. ජාතයන්තරය ශම් ්ර න
් යට පකටලුණු
හකටි ගකන සමහර ශවලාවට ශම් සභාශදදී විකෘති විධියට අදහස්
ද් වන අවස්ාාත් අපි දකකලා තිශංනවා. ගරු නිශයෝජය
කාානායකතුමනි, අශේ රණ විරුවන් සම්ංන්ධ්ව, යුේධ්ය පකවති
සමශේ  කේධ් වුණු ශේවල් සම්ංන්ධ්ව ජාතයන්තරය අපි පටලවා
ගත්ශත් නකහක; අපි සම්ංන්ධ් කර ගත්ශත් නකහක. එදා 0009 මකයි
මාසශේ 58ශවනි දා යුේධ්ය ඉවර වුණා; මකයි මාසශේ 05ශවනි දා
ශවන ශකොට එ් සත් ජාතීන්ශ මහ ශල්කම් ංකන් කි මූන්
මහත්තයා ලංකාවට ්වා. යුේධ්ය ඉවර ශවලා පකය (8්  යන
ශකොට එ් සත් ජාතීන්ශ මහ ශල්කම්තුමා ලංකාවට ්වා.
ඇවිල්ලා උතුරට ගිහිල්ලා, නකවත ද පණට ඇවිල්ලා එවකට  කටි
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරලා, එවකට  කටි විශේ
කටයුතු ඇමති ගරු ශරෝහිත ශංෝශගොල්ලාගම මකතිතුමා සමඟත්
සාකච්ඡා කරලා ගිවිසුම්  අත්සන් කළා. ඒ ගිවිසුම යටශත් තමයි
යුද අපරාධ් ශචෝදනා සම්ංන්ධ්ව ශම් රට යටත් කරන්න පුළුවන්
කියලා ලංකාව එකඟතාව දුන්ශන්. 0003දී ගරු අග්රාමාතයතුමා
ශරෝම ගිවිසුමට ගිය ශවලාශද ජාතයන්තර අපරාධ් අධිකරණශේ
ංලයට රට්  විධියට යටත් ශවන්න අපි සූදානම් නකහකයි කියලා
්පහු ්වා; එතුමා අත්සන් කශළේ නකහක. හකංකයි, පසුගිය රජය
යුේධ්ය ඉවර ශවලා දවස් (්  ඇතුළත ශචෝදනා ලද අය ජාතයන්තර
අධිකරණයට ශගන යන්න ඕනෑයි කියලා, ඒ හකකියාව ලකශංන
පරිදි ගිවිසුම්  අත්සන් කළා. ඒ ගිවිසුශම් ්රතිලලය්  හකටියට
තමයි ංකන් කි මූන් මහත්මයා දරුස්මාන් කමිටුව පත් කශළේ.

ඒ දරුස්මාන් ශකොමිටිශයන් තමයි කියන්ශන් civiliansලා
(0,000්  මකරුණා; සුදු ශකොඩි ශගශනන අයට ශවඩි තිදංා
කියලා. ඒ ශචෝදනා ටික අශේ හමුදාවට විරුේධ්ව ශපළ ගකස්වූශේ
පසු ගිය ්ඩුක්ව ංකන් කී මූන් මහත්මයාත් එ් ක අත්සන් කර
ගත්තු ගිවිසුශම් ංලය මත පිහිටුවා ගත් දරුස්මාන් කමිටුශද
වා්ෂතාව මතයි. ඒ දරුස්මාන් කමිටුශද වා්ෂතාව පදනම් කරශගන
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තමයි අශේ ්ඩුක්ව ්වාට පස්ශසේත් ඇශමරිකා එ් සත් ජනපදය
ජිීනවාහි එ් සත් ජාතීන්ශ මානව හිමිකම් කමිටුවට ශයෝජනාව් 
ඉදිරිපත් කරලා තිශංන්ශන්. ඒක නිසා කවුරු හරි කියනවා නම්
අශේ ්ඩුක්ව රණවිරුශවෝ පාවා දුන්නා කියලා, ඒ පාවා දීම  කේධ්
ශවලා තිශංන්ශන් පසු ගිය ්ඩුක්ව කාලශේය කියලා ඔේපු
කරන්න අපි ලකහකස්තියි. අශේ ්ඩුක්ව ංලයට ්වාට පස්ශසේ
එ් සත් ජාතීන්ශ විශ ය
ේ නිශයෝජිතශය්  ්වා, රාජ ීනතිා
ශංන් එම්ෂසන් කියලා. මම අධිකරණ ඇමතිවරයා හකටියට ඉන්න
ශවලාශද ඔහු මශගන් ඔය ්ර න
් ඇහුවා. ඔහු ඇහුවා, අශේ විශ ේය
අධිකරණය - hybrid court - දාන්ශන් නකත්ශත් ශමොකද කියලා.
ශමශහම ශචෝදනා තිශංන රණවිරුවන්ට එශරහිව දඬුවම් දීශම්
රමශදදය ශමොක් ද කියලා මශගන් ඇහුවා. මම කිදවා, අපි
අනුගමනය කරන්ශන් ඔංශ රශට් අගමකතිතුමිය වන ශතශ්ෂසා
ශම් මකතිනිය අනුගමනය කරන රමයමයි කියලා. එතුමිය
ශමොක් ද කිදශද? ඒ රශට් ශසොල්දාදුවන්ට විරුේධ්ව යුද අපරාධ්
ශචෝදනා තිශංනවා, අනුන්ශ රටකට ගිහිල්ලා එශහේ යුද අපරාධ්
 කේධ් කළා කියලා. හකංකයි ශතශ්ෂසා ශම් මකතිනිය කිදශද මශ
එක ශසොල්දාදුශව් වත් කි කම අධිකරණයකට ශගන යන්න
ශදන්ශන් නකහක කියලා. අපි කිදශදත් ඒක තමයි. අශේ ්ඩුක්ශද
මතය, අශේ ස්ාාවරය ව ශයන් අපි එශහම කිදවා. හකංකයි, යුදමය
 කේධීන් ශනොමකතිව කවුරු හරි තමන්ශ රාජකාරිය පාවිච්චි කරලා
ඉන් පිටත ගිහිල්ලා අපරාධ්ය්  කරලා තිශංනවා නම් ඒකට රශට්
ීනතිය ක්රියාත්මක ශවන්න ඕනෑ. නමුත් රජය්  විධියට අපි ඔය
රණවිරුශවෝ පාවා දුන්නාය කියන ශචෝදනාව සම්ූර්ෂණශයන්ම
්රති් ශයේප කරනවා.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ශංොශහොම ස්තුතියි.

The next speaker is the Hon. S. Viyalanderan. You
have 30 minutes.
[பி.ப. 4.40]

ගු එසන. වියාගල්න්ිනරන් ෙහතා
(மாண்புமிகு ச. வியாசைந்திரன்)

(The Hon. S. Viyalanderan)

தகௌரவ
பிரதிச்
சபாநாயகர்
அவர்கசள,
இன்று
நகடதபறுகின்ற சதசிய பாதுகாப்பு நிதியம் திருத்தச்
சட்டமூலம் ததாடர்பான விவாதத்தில் எனக்குப் சபசுவதற்கு
வாய்ப்பளித்தகமக்கு முதற்கண் உங்களுக்கு நன்றிகயத்
ததாிவித்துக்தகாள்கின்சறன்.
இங்கு
ததாிவிக்கப்பட்ட
கருத்துக்ககள கவத்துப் பார்க்கும்தபாழுது, இந்த நாட்டிசல
மக்களுக்குத் தகலகமதாங்குகின்ற தகலவர்களிடம் இன்னும்
இனவாதக் கண்சணாட்டங்கள், பக்கச்சார்பான நியாயப்
பாடுகள் இருப்பகத உணரக்கூடியதாக இருக்கின்றது.
எனக்கு முன் சபசிய தகௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
சிசிர ெயதகாடி அவர்கள் சபசும்தபாழுது, தமிழ் சதசியக்
கூட்டகமப்பு வடக்கு, கிைக்கிசல நடந்த யுத்தம் பற்றிய
விடயத்திசல,
தபாதுமக்கள்
தகான்தறாைிக்கப்பட்ட
விடயத்திசல,
தபாய்யான
தகவல்ககளப்
புகனந்து
கூறுவதாகக் கூறியிருந்தார். உண்கமயிசல, ககடசி யுத்தம்
வகர பார்க்கும்தபாழுது, எத்தகனசயா அப்பாவிச் சிறார்கள்,
பாடசாகல மாணவர்கள், கர்ப்பிணித் தாய்மார்கள் என்று பலர்
தகால்லப்பட்டகத நாம் அறிசவாம். ஆகசவ, இறுதிவகர 2009ஆம் ஆண்டு சம மாதம் 18ஆம் திகதி வகர நடந்ததான
இந்த
யுத்தத்திசல,
இந்த
நாட்டில்
யுத்தத்சதாடு
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் பாதிக்கப்படுவது என்பது ஒருபுறமிருக்க,
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யுத்தத்சதாடு சம்பந்தப்படாத அப்பாவி மக்கள் பாதிக்கப்
பட்டிருக்கிறார்கள்
என்பகத,
அவர்கள்
தகால்லப்
பட்டிருக்கிறார்கள் என்பகத, அவர்கள் காணாமலாக்கப்
பட்டிருக்கிறார்கள் என்பகத யாரும் மறக்கசவா, மறுக்கசவா
முடியாது. அவ்வாறு தசய்வதாக இருந்தால், அது சசாற்றுக்குள்
முழுப்
பூசணிக்காகயப்
புகதப்பது
சபான்ற
தசயற்பாடாகத்தான் அகமயும். ஆகசவ, இங்கு எந்தவிதமான
புகனதல்களும் இல்கல. உண்கமயாக நடந்த விடயங்ககள,
யதார்த்தமாக நாங்கள் அறிந்த விடயங்ககளப் சபசுகிசறாம்.
இவ்வாறானவர்களின் கருத்துககளக் சகட்கின்றதபாழுது,
காலப்சபாக்கில் இவ்வாறானததாரு யுத்தம் நடக்கவில்கல
என்ற
கருத்துக்கூட
வந்துவிடுசமா
என்ற
ஐயப்பாடு
இருக்கின்றது. ஆகசவ, இந்த நாட்டிலுள்ள மக்களுக்குத்
தகலகமதாங்குகின்ற தகலவர்களாகிய நாங்கள் சாியான
கருத்துக்ககளப் சபச
சவண்டும்
என்பதுடன், அந்தக்
கருத்துக்கள் இந்த நாட்டிசல இருக்கின்ற இனங்களுக்கிகடசய
பரஸ்பரம், புாிந்துணர்வு, தாராள மனப்பாங்கு, அதற்கூடான
ஓர்
இன
நல்லிணம்,
மற்றும்
ஐக்கியத்கதக்
கட்டிதயழுப்புவதாக இருக்கசவண்டும். அதுதான் இந்த
நாட்கட ஓர் அபிவிருத்தி சார்ந்த பாகதயிசல, ஒரு
முன்சனற்றகரமான பாகதயிசல தகாண்டு தசல்வதற்கும்
மற்கறய நாடுகளுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமான நாடாக
விளங்கச் தசய்வதற்கும் வைிவகுக்கும்.
உண்கமயிசல 3 தசாப்த காலத்கதத் தாண்டி நடந்த
கடந்தகால யுத்தத்திசல வடக்கு, கிைக்கிசல பல்சவறு
அைிவுககள எங்கள் மக்கள் சந்தித்திருக்கின்றார்கள். ஆனால்,
கடந்த அரசு "வடக்கின் வசந்தம்" என்று வடக்கிலும், "கிைக்கின்
உதயம்"
என்று
கிைக்கிலும்
சமற்தகாண்ட
கருத்திட்டங்களின்மூலம்
அபிவிருத்தித்
திட்டங்ககள
சமற்தகாண்டு, கட்டிடங்ககளக் கட்டியிருக்கலாம்; வீதிககள
அகமத்திருக்கலாம். "வடக்கின் வசந்தம்", "கிைக்கின் உதயம்"
சபான்ற திட்டங்கள் கடந்த காலங்களிசல
பல்சவறு
அகமச்சர்கள், பல்லாயிரக்கணக்கான சகாடி ரூபாகயக்
சுருட்டுவதற்கு ஏதுவாக இருந்த திட்டங்களாகவும் இருந்தன.
ஆனால், இந்த "வடக்கின் வசந்தம்" ஊடாகசவா, "கிைக்கின்
உதயம்"
ஊடாகசவா அந்த மாகாணங்களில் வாழ்கின்ற
மக்களின் வாழ்க்ககயிசல எந்த வககயிலான அல்லது
எவ்வாறான ஒரு முன்சனற்றத்கத ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது?
என்ற விடயத்கதப் பற்றி நாங்கள் சிந்திக்க சவண்டும். அந்தக்
கருத்திட்டங்களின் ஊடாக வடக்கு, கிைக்கிசல சபாடப்பட்ட
வீதிகளின் நிகலகம இன்று என்ன? அதிகளவான வீதிகள்
இன்று வீதிகளாக இல்கல. சில இடங்களிசல பாலம்
சபாடப்பட்டதாக விளம்பரப் பலகககள் இருக்கின்றன.
அதற்கான
estimate
எவ்வளவு
என்றும்
சபாடப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால், அந்த சவகலத்திட்டம்
அங்கில்கல. ஆகசவ, கடந்த அரசு சமற்தகாண்ட திட்டங்கள் 3
தசாப்த
காலமாக
யுத்தத்தினுகடய
சகாரப்பிடிக்குள்
சிக்கிக்தகாண்டிருந்த அந்த மக்களுகடய வாழ்வாதாரத்திசல
எத்தககய
மாற்றத்கத
உண்டுபண்ணியிருக்கின்றது?
எவ்வாறான
மாறுதல்ககளக்
தகாண்டுவந்திருக்கின்றது?
என்பது ததாடர்பில் சிந்திக்க சவண்டும்.

இந்த நாட்டிலிருக்கின்ற இனவாதத்கத, மதவாதத்கத
விரும்பாத தபரும்பான்கமயான சிங்கள மக்கசளாடு, இந்த
நாட்டின் முஸ்லிம் மக்களும் தமிழ் மக்களும் இகணந்துதான்
இந்த ஆட்சிமாற்றத்கதக் தகாண்டுவந்தார்கள். அதாவது, இந்த
நாட்டின் சிறுபான்கமயின தமிழ் மக்களும் முஸ்லிம் மக்களும்
இனவாதத்கதயும்
மதவாதத்கதயும்
விரும்பாத
தபரும்
பான்கமயினச் சிங்கள மக்களும் இகணந்துதான் 2015ஆம்
ஆண்டு ெனவாி மாதம் 8ஆம் திகதி இந்த நாட்டிசல ஓர் ஆட்சி
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மாற்றத்கதக் தகாண்டுவந்தார்கள். இந்த ஆட்சி மாற்றத்தின்
பின்னர் பல்சவறுபட்ட எதிர்பார்ப்புகசளாடும் நம்பிக்கக
சயாடும் எமது மக்கள் இருந்தார்கள். ஆனால் இந்த ஆட்சி
மாற்றத்தினாலும் தசால்லக்கூடிய அளவுக்கு எந்த மாற்றமும்
அவர்களுக்கு ஏற்பட்டதாக இல்கல. கடந்த அரசினுகடய
தசயற்பாடுகள் சபான்சற இந்த அரசின் தசயற்பாடுகளும்
ததாடர்வகதசய காண முடிகின்றது. காணாமலாக்கப்பட்டவர்
களின் உறவுகள் இன்று 2 வருடங்ககளத் தாண்டியும்
தங்களுகடய உறவுககளத் சதடி அகலகின்றனர், வீதிகளில்
இருந்து சபாராட்டங்ககள சமற்தகாள்கின்றனர். இவ்வாறான
நிகலகம ததாடர்ந்துதகாண்சடயிருக்கின்றது.
இன்று சதசிய பாதுகாப்பு நிதியம் (திருத்தம்) சட்டமூலம்
ததாடர்பான விவாதம் நகடதபற்றுக்தகாண்டிருக்கின்றது.
வருடாந்தம் பாதுகாப்புக்கான நிதி அதிகாித்துக்தகாண்டுதான்
தசல்கின்றது. அதில் எந்த மாற்றமும் இல்கல. 2007ஆம்
ஆண்டு 1,49,651 மில்லியன், 2008ஆம் ஆண்டு 2,04,827
மில்லியன் என்று பாதுகாப்புக்காக ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதி
யுத்தம் நடந்த காலத்தில் அதிகாித்துக்தகாண்டு தசன்றது.
ஆனால் யுத்தம் நடந்த காலத்தில் இருந்தகதவிட, 2009 சம
18இசல இந்த யுத்தம் தமௌனிக்கப்பட்ட - முடிவுக்குக்
தகாண்டுவரப்பட்ட பின்னரும் பாதுகாப்புக்கான தசலவினம்
குகறயாமல்,
அது
வருடாந்தம்
அதிகாித்துக்தகாண்டு
தசல்வகத நாங்கள் பார்க்க முடிந்தது. அந்த அடிப்பகடயிசல
2011 முதல் 2018 வகரயிசல பார்க்கின்றசபாது, அது
வருடாந்தம் அதிகாித்து, 2018இல் கிட்டத்தட்ட 2,90,711
மில்லியன்
என்றளவில்
அதிகாித்திருப்பகதக்
காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்த வககயில், யுத்தம்
நடந்த காலத்கத விட, யுத்தம் நகடதபறாத ஒரு சுமுகமான
நல்ல
சூழ்நிகல
நிலவுகின்ற
காலகட்டத்தில்தான்
பாதுகாப்புக்கு ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதி ஒதுக்கீடு அதிகமாகக்
காணப்படுகின்றது.
அவ்வாசற, யுத்தம் நகடதபற்ற காலப்பகுதியிசல 7.8
என்ற வீதத்திலிருந்த இலங்ககயினுகடய தபாருளாதார
வளர்ச்சி வீதத்கத யுத்தம் முடிவுக்கு வந்த பின்னரான
காலப்பகுதியுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்சபாது, அது 2015இசல
5.0 வீதமாகவும், 2016இசல 4.5 வீதமாகவும், 2017இசல 3.1
வீதமாகவும் குகறவகடந்து தசல்கின்ற வீதத்தில் இருப்கதக்
காணமுடிகின்றது. ஆகசவ நாங்கள் தபாருளாதார ாீதியாக
எங்களது நாட்கட வளர்ச்சிப் பாகதக்குக் தகாண்டுதசல்ல
சவண்டுமானால், அதிகளவான நிதிககள உற்பத்தித்துகற
சார்ந்த விடயங்களுக்கு அதிகளவாக ஒதுக்கீடு தசய்ய
சவண்டும்.
அவ்வாறு
தசய்யும்தபாழுது
யுத்தமில்லாத
சுமுகமான ஒரு சூழ்நிகல நிலவுகின்ற இந்தக் காலகட்டத்திசல
எங்களுகடய நாட்டின் தபாருளாதார வளர்ச்சி வீதத்கத
அதிகாித்துக்தகாள்ளலாம். இது நகடமுகறச் சாத்தியமான
தாக இருக்கும். ஆகசவ இந்த விடயத்திசல அரசு கூடுதலான
கவனத்கதச் தசலுத்த சவண்டும்.
2015.09.01ஆம் திகதி எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் புதிய
கூட்டத்ததாடர் ஆரம்பிக்கப்பட்டதிலிருந்து நாங்கள் எங்களது
வடக்கு,
கிைக்கிசல
அைிக்கப்பட்ட,
யுத்தத்தினால்
பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற பல்சவறு ததாைிற்சாகலககள மீளப்
புனரகமத்துத்
திறக்குமாறு
சகாாிப்
பல்சவறு
திட்ட
முன்தமாைிவுககள கவத்துப் சபசிக்தகாண்டிருக்கின்சறாம்.
ஆயினும், கிைக்கிசல, குறிப்பாக நான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்து
கின்ற மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திசல அவ்வாறான ஒரு
ததாைிற்சாகலயாவது இந்த நல்லாட்சி அரசினால் மீளப்
புனரகமக்கப்பட்டுத் திறக்கப்பட்டதாக இல்கல. ஆனால்,
வருடாந்தம்
பாதுகாப்புக்கான
நிதி
அதிகாிக்கப்பட்டுக்
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தகாண்சடயிருக்கின்றது. சனாதிபதியின் ஆட்சிக் காலத்தில்
மூன்று வருடங்கள் நிகறவகடந்து தசல்கிறது. இந்தப்
பாராளுமன்றத்தின் ஆயுட் காலத்திசல அகரவாசிக் காலத்கத
நாங்கள் கடந்திருக்கிசறாம். நாங்கள் பல்சவறு திட்டங்கள்
குறித்து சனாதிபதியுடன் சபசியிருக்கிசறாம்; பிரதமருடன்
சபசியிருக்கிசறாம்;
சம்பந்தப்பட்ட
அகமச்சர்களுடன்
சபசியிருக்கிசறாம். இன்று அங்கு தசயலிைந்திருக்கின்ற
வாகைச்சசகன காகித ஆகலயாக இருக்கலாம், அல்லது
பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற
ஓட்டுத்
ததாைிற்சாகலயாக
இருக்கலாம், அல்லது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற
எந்ததவாரு ததாைிற்சாகலகயயும் திறப்பதற்குாிய எந்ததவாரு
நடவடிக்கககூட - 0.1 வீதத்தில்கூட - இந்த நல்லாட்சி
அரசிசல முன்தனடுக்கப்படவில்கல. வாகைச்சசகன காகித
ஆகலயானது, கிட்டத்தட்ட 3,500 ததாடக்கம் 4,000 சபாோ்
சவகலதசய்த ஒரு மிகப் தபாிய ததாைிற்சாகல. அந்தத்
ததாைிற்சாகலகயத் திறந்து தாருங்கள் என்று சகட்டு, நாங்கள்
இந்த அரசினது ஒவ்தவாரு வரவு தசலவுத் திட்டத்துக்கும்
ஆதரவாக வாக்களித்ததுதான் மிச்சம். ஆனால், அங்கு
எந்ததவாரு சவகலயும் நடந்ததாக இல்கல.
இன்று அந்தப் பகுதியிசல படித்த இகளஞர், யுவதிகள்
சவகலயற்று
இருக்கின்ற
நிகலகமகய
நாங்கள்
பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இவ்வாறு ததாைிற்சாகல
கள் திறக்கப்படாதது ஒரு பக்கம் இருக்க, படித்த எத்தகனசயா
இகளஞர், யுவதிகள் சவகலயற்றிருக்கின்ற இந்தச் சூைலிசல,
சாதாரண
அரச
ததாைிலாக
இருக்கின்ற
சிற்றூைியர்
நியமனத்தில்கூட, அந்தப் பகுதியில் இருக்கின்ற இகளஞர்,
யுவதிகளுக்கு முன்னுாிகம அளிக்கப்படாமல், ததன்னிலங்கக
யிலிருந்தும் தபாலன்னறுகவயிலிருந்தும் காலியிலிருந்தும்
அதிகளவானவர்கள் நியமிக்கப்படுகின்ற நிகலகமகயத்தான்
நாங்கள்
கிைக்கிசல,
மட்டக்களப்பு
மாவட்டத்திசல
பார்க்கிசறாம். இலங்கக மின்சார சகபயாக இருக்கலாம்;
சுகாதாரத்துகறயாக இருக்கலாம், அகனத்துத் துகறகளிலும்
அதிகளவானவர்கள்
நியமிக்கப்பட்டிருக்
கின்றார்கள்.
சிற்றூைியர் நியமனங்களில்கூட அந்தப் பகுதிகயச் சார்ந்த
படித்த இகளஞர், யுவதிகளுக்கு முன்னுாிகம வைங்கப்படாத
நிகலகம இருக்கின்றது. இந்த நல்லாட்சிகய ஏற்படுத்தியவர்
கதளன்ற அடிப்பகடயிசல அது எங்களுக்குப் பாாிய பாதிப்கப
ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கசள, வடக்கு, கிைக்கு
மாகாணங்கள் இரண்டுசம யுத்தத்தினால் முழுகமயான
பாதிப்புக்களுக்குள்ளாக்கப்பட்ட
மாகாணங்களாகும்.
அண்கமயில் வட மாகாண அபிவிருத்திக்தகன்று ஓர் அகமச்சு
உருவாக்கப்பட்டது பற்றி உங்களுக்குத் ததாியும். ஆனால்,
யுத்தத்தினால்
திட்டமிட்டு
அைிக்கப்பட்ட
கிைக்கு
மாகாணத்கதச் சிறந்த முகறயிசல மீள் கட்டுமானம் தசய்து,
அதகன நல்ல நிகலக்குக் தகாண்டுவர சவண்டுதமன்ற
அடிப்பகடயிசல இந்த நல்லாட்சி அரசிசல கிைக்கு மாகாண
அபிவிருத்திக்தகன்று ஓர் அகமச்சு உருவாக்கப்படவில்கல.
அதாவது, இன்று சமல் மாகாண அபிவிருத்தி அகமச்சு,
வடசமல் மாகாண அபிவிருத்தி அகமச்சு, வட மாகாண
அபிவிருத்தி அகமச்சு என்று அகமச்சுக்கள் இருந்தும் கிைக்கு
மாகாணத்திற்தகன்று
அவ்வாறான
ஓர்
அகமச்சு
உருவாக்கப்படவில்கல. வட, கிைக்கு மாகாணங்களினுகடய
அபிவிருத்தி மற்றும் வளர்ச்சிக்காக ெனாதிபதி அவர்களுகடய
தகலகமயிசல
அண்கமயில்
ஒரு
தசயலணி
உருவாக்கப்பட்டகத
நீங்கள்
அறிந்திருப்பீர்கள்.
அந்த
தசயலணியில்கூட தமிழ்த் சதசியக் கூட்டகமப்பிலிருக்கின்ற
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15
பாராளுமன்ற
உறுப்பினாோ்களிசல
ஒருவராவது
உள்வாங்கப்படவில்கல. ஆனால், இந்த அரசினுகடய
தசயற்பாடுகளுக்கு நாங்கள் பல வகககளிசல ஆதரவு வைங்கி
வருகின்சறாம்.
தகௌரவ
பிரதிச்
சபாநாயகர்
அவர்கசள,
வடக்கு
மகாணத்திற்தகன்றும் கிைக்கு மாகாணத்திற்தகன்றும் ஓர்
அதிகாரசகபகய
உருவாக்கி,
அதிசல
எங்ககளயும்
உள்வாங்கிக்தகாண்டு
பல்சவறு
சவகலத்திட்டங்ககள
முன்தனடுப்பதாகக் கடந்த காலங்களிசல பிரதமர் -

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

Hon. Deputy Speaker, my good Friend said that we
have not given priority to the Northern and the Eastern
Provinces. But, in fact, if you look at the courthouses we
have built in Trincomalee, Batticaloa and also in the
Northern Province, they are the best courthouses
available in Sri Lanka. The Hon. Member also talked
about recruitment. With regard to recruitment to the
Judiciary - also when I was in charge of Prison Reforms we have not recruited anybody from outside. All were
from your area; all were from the respective Provinces.

Recently, I went and opened very important cultural
centres in three places. There may be some weaknesses
and defects in certain segments, but we have never
ignored these Provinces, because we always give priority
to them when it comes to infrastructure and also
recruitment. Maybe, that is not being implemented by a
couple of ministries.
Hon. Member, when it comes to recruitment, although
applications are called in those areas, sometimes we
cannot find persons with required qualifications because,
education had been disrupted for over three decades
there. Maybe, it is due to that fact that sometimes we
cannot find qualified persons for the respective fields.
Except for that, of course, I hope the Hon. Member
would appreciate our efforts made with regard to
recruitment without any discrimination. We are not
concerned about race, creed or language. When it comes
to recruitment and development, we extend our fullest
cooperation, especially to the Northern and Eastern
Provinces, considering the fact that they have suffered
much more than the people in any other province during
the war period.
Thank you.
ගු එසන. වියාගල්න්ිනරන් ෙහතා
(மாண்புமிகு ச. வியாசைந்திரன்)

(The Hon. S. Viyalanderan)

தகௌரவ
அகமச்சர்
அவர்கசள,
தங்களுகடய
தகௌரவமான
பதிலுக்கு
நான்
நன்றி
கூறுகின்சறன்.
தங்களுகடய அகமச்கசப் தபாறுத்தளவில், தங்களுகடய
முன்கனய
அகமச்சில்
அவ்வாறான
பாரபட்சங்கள்
இருந்ததாக நான் கூறவில்கல. தற்சபாது புதிதாக நீங்கள்
அகமச்சுப் தபாறுப்பிகன ஏற்றிருக்கின்றீர்கள். தாங்கள் முன்பு
வகித்த அகமச்சிலும் சாி, தற்சபாதும் சாி அகத நீங்கள்
சாியாகச்
தசய்திருக்கின்றீர்கள்.
சில
அகமச்சுக்களிசல
சவகலவாய்ப்புத் ததாடர்பான விடயத்திசல உண்கமயிசல

511

2018 ජුනි 08

பாரபட்சம் நடந்திருக்கிறது. நீங்கள் கூறியதுசபால தகககம qualification - என்ற அடிப்பகடயில் பார்க்கும்சபாது,
இலங்ககயிசல சகாரப்படுகின்ற விண்ணப்பங்களுக்சகற்ற
தகககமககள அந்தப் பகுதியில் இருக்கின்ற இகளஞர்,
யுவதிகளும்
தகாண்டிருக்கின்றார்கள்.
ஆனால்,
தபாலன்னறுகவயிலிருந்து இன்று இரண்டு பஸ் வண்டிகளில்
மட்டக்களப்புப் சபாதனா கவத்தியசாகலக்குச் சுகாதார
சிற்றூைியர்கள் வருகின்றார்கள். அங்கு உண்கமயிசல தமாைி
சார்ந்த பிரச்சிகன பாாியததாரு பிரச்சிகனயாக இருக்கின்றது.
சநாயாளிகசளாடு அவர்களது தமாைியில் சபசுவது அந்த
ஊைியர்களுக்குக் கஷ்டமாக இருக்கின்றது. ஏதனன்றால்,
அவர்கள் தமிழ் தமாைி சபசுவார்கள்; இவர்கள் சிங்கள தமாைி
சபசுவார்கள். இசதசபான்று, மட்டக்களப்பிலிருக்கின்ற தமிழ்
தமாைி சபசக்கூடிய தமிைர்ககளசயா, முஸ்லிம்ககளசயா
சிங்கள மக்கள் வாழ்கின்ற பகுதிக்கு தவற்றிடங்களுக்கு
நியமிக்கின்றதபாழுது, அங்கு தமாைி சார்ந்த பிரச்சிகன பாாிய
பிரச்சிகனயாக இருக்கும். இது சுகாதாரத்சதாடு சம்பந்தபட்ட
ததாைில்.
அந்த
வககயில்,
அந்தச்
சிற்றூைியர்
நியமனங்களில்கூட அந்தப் பகுதி இகளஞர், யுவதிகள்
புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள்.
அவ்வாசற கல்வி அகமச்சின் நியமனங்களில்கூட இந்த
நிகல காணப்படுகின்றது. சதசியப் பாடசாகலகளிசல இரவு
சநரக்
காவலாளிகளாக,
சிற்றூைியர்களாக
குருநாகல்
மாவட்டத்திலிருந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். எமது
பகுதியிலிருக்கின்ற மக்கள் இந்த ஆட்சிகய ஏற்படுத்தியதிசல
முக்கிய பங்குதாாிகளாக
இருப்பதனால் அவர்கள் இந்த
ஆட்சிமீது
விரக்தியகடயும்
அல்லது
தவறுப்பகடயும்
நிகலக்குத் தள்ளப்படுகின்றார்கள். இந்த விடயத்தில் சில
அகமச்சுக்கள்
தகௌரவமான
முகறயிசல
நடந்து
தகாண்டாலும்,
பல
அகமச்சுக்கள்
அவ்வாறு
நடந்து
தகாள்வதில்கல. இது ததாடர்பாக நாட்டின் ெனாதிபதி
மற்றும் பிரதமாிடம் நாங்கள் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிசறாம்.
இந்தமாதிாியான
விடயங்களிசல
எங்களுகடய
கருத்துக்ககளயும் உள்வாங்கிக்தகாண்டு நீங்கள் பயணிக்க
சவண்டுதமன்று நாங்க்ள எதிர்பார்க்கின்சறாம். ஆனால்,
அவ்வாறான
முன்தனடுப்புக்ககளக்
காணக்கூடியதாக
இல்கல.
ததாைிற்சாகலகள்
என்று
நாங்கள்
சபசும்தபாழுது,
ஏற்தகனசவ
இருந்த
ததாைிற்சாகலகள்
எதுவும்
திறக்கப்படாததனால்
சவகலவாய்ப்பற்றிருக்கின்ற
பலர்
நுண்கடன் நிதிகய நாடுகின்றனர். கிைக்கிசல, மட்டக்களப்பு
மாவட்த்திசல நுண்கடன் நிதியானது - microcredit - பாாிய
உயிர்தகால்லியாக இன்று மாறியிருக்கின்றது. சிந்தித்துப்
பாருங்கள்! மத்திய வங்கியிசல சகாடிக்கணக்கான ரூபாகயக்
தகாள்களயடித்தவர்கள்
இன்று
தவளிநாடுகளிசல,
உள்நாட்டிசல
உல்லாசமாக
வாழுகின்றசபாது,
இன்று
நுண்கடன் நிதி என்ற தபயாிசல சாதாரண அப்பாவி
மக்களிடம் 25 - 30 சதவீத வட்டி அறவிடப்படுகின்றது. அந்தக்
கடகனக் கட்ட முடியாமல் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திசல ஏழு
மாதங்களுக்குள்
17
சபாோ்
தற்தகாகல
தசய்து
தகாண்டிருக்கிறார்கள். அந்தப் பணம் அதிகளவான வட்டி
விகிதத்திசல மீள அறவிடப்படுகிறது. சகாடிக்கணக்கான
ரூபாகய இலஞ்சமாகப் தபற்றவர்கள் தவளிநாடுகளிலும்,
உள்நாட்டிலும் இன்று உல்லாசமாக வாழ்கின்ற நிகலயிசல,
வங்கிகளிசல கடன் தபற்ற ஓர் அரச உத்திசயாகத்தாின்
நிகலகமகய எடுத்துப்பாருங்கள்! வங்கிகளிசல தபற்ற அந்தக்
கடகன அவர்கள் அகடக்கும்தபாழுது எடுத்த கடனுக்குச்
சமனாக
வட்டிகயச்
தசலுத்தசவண்டியிருக்கிறது.
அரச
ஊைியர்கள் ததாடக்கம் சாதாரண மக்கள் வகர இன்று
அதிகளவான வட்டி விகிதத்கத வங்கிகளுக்கு, நுண்கடன் நிதி
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நிறுவனங்களுக்கு, financial கம்பனிகளுக்குச் தசலுத்திக்
தகாண்டிருக்கின்றார்கள். கடகனச் தசலுத்த முடியாதவர்கள்
இன்சனாாிடத்திலிருந்து கடன் தபற்று முன்கனய கடகன
அகடத்துவிட்டு, அந்தக் கடகன அகடப்பதற்கு இன்னுசமார்
இடத்திலிருந்து கடன் தபறுகிறார்கள். இறுதியில் கடகன
அகடக்க முடியாத பட்சத்திசல அவர்கள் தங்களுகடய
உயிகர மாய்த்துக்தகாள்கின்ற துர்ப்பாக்கிய நிகலக்குத்
தள்ளப்படுகிறார்கள். இந்த நிகல மாற்றப்பட சவண்டும்.
நாட்டிசல நாங்கள் வருமானத்கத ஈட்டக்கூடியதான புதிய
ததாைில் முயற்சிககள உருவாக்க சவண்டும். இந்தப்
பகுதிகளில் அத்தககய ததாைில் முயற்சிககள ஆரம்பியுங்கள்.
அதற்கான அதிக நிதி ஒதுக்கீடுககள ஒதுக்குங்கள் என
நாங்கள் சகட்கின்சறாம்.
இன்று
இந்த
நல்லாட்சியிசல
நாங்கள்
புதிய
ததாைிற்சாகலககள எதிர்பார்த்சதாம். இல்கல! ஏற்கனசவ
இருந்த ததாைிற்சாகலககளத் திறவுங்கதளன்று தசான்சனாம்.
இல்கல! ஆனால், இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் இந்த 3
வருடங்களில் இரண்டு ததாைிற்சாகலககள ஏற்படுத்தியிருக்
கின்றது.
ஒன்று,
கல்குடாவிசல
அகமக்கப்பட்டு,
மக்களுகடய,
மக்கள்
பிரதிநிதிகளுகடய
ெனநாயக
மயப்படுத்தப்பட்ட
கண்டன
ஆர்ப்பாட்டங்களினால்
இகடநிறுத்தப்பட்டிருக்கின்ற மதுபானத் ததாைிற்சாகல மதுபானத்கத உற்பத்தி தசய்கின்ற ததாைிற்சாகல.
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சகாடி தசலவிசல அர்ெுன் மசகந்திரனுகடய மருமகன்
அசலாசியஸ்
அவர்களுகடய
தகலகமயில்
அங்சக
உருவாக்கப்பட்டதான ethanol plant. சற்றுச் சிந்தித்துப்
பாருங்கள்!
அது
இன்று
மக்களுகடய
கண்டன
ஆர்ப்பாட்டங்களினால்,
நாங்கள்
வீதிகளில்
இறங்கிப்
சபாராடியதனால் இகடநிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது.
தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கசள, இந்த உயாிய
சகபயிசல நான் இன்னுதமாரு முக்கியமான விடயத்கதக் கூற
விரும்புகின்சறன். இன்று மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திசல
படுவான்ககர என்று தசால்லப்படுகின்ற பகுதி கிட்டத்தட்ட
மாவட்டத்தின் 80 வீதமான நிலப்பரப்கபக் தகாண்ட ஒரு
பகுதியாகும். அது 30 வருடங்களாகத் ததாடர்ச்சியாக யுத்த
சூழ்நிகலயிலிருந்த ஒரு பகுதி; முழுகமயாக அைிக்கப்பட்ட ஒரு
பகுதி. அந்தப் பகுதியிசல இருக்கின்ற மிகப் தபாிய
பிரச்சிகன, குடிநீர்ப் பிரச்சிகன. குடிநீர்த் தட்டுப்பாடு என்பது
காலாகாலமாக இருக்கின்ற ஒரு பிரச்சிகன. குடிப்பதற்கான
நீகரக்கூட
அங்கு
மக்களால்
தபறமுடியாத
சூைல்
இருக்கின்றது. இந்த நிகலயிசல தற்சபாது படுவான்ககரப்
பகுதியிசல,
மட்டக்களப்பின்
ஏறாவூர்ப்பற்றுப்
பிரசதச
தசயலாளர் பிாிவுக்குட்பட்ட புல்லுமகல என்கின்ற கிராம
சசவகர் பிாிவிசல ஒரு mineral water கம்பனிக்கு சபாத்தலிசல நீக ர அகடத்து விற்கக்கூடிய ததாைிற்சாகல
தயான்றுக்கு - ‘ மாறா’ என்று தசால்லப்படுகின்ற ஒரு
கம்பனிக்கு
அங்சக
ததாைிற்சாகலகய
அகமத்து,
அங்கிருக்கின்ற நிலத்தடித் தண்ணீகர உறிஞ்சி, அதகனப்
சபாத்தலிசல
அகடத்து,
விற்பகன
தசய்வதற்குாிய
அங்கீகாரத்கத அரச திகணக்களங்கள் வைங்கியிருக்கின்றன.
ஆனால், குகறந்தது வருடத்திசல 7 மாதங்கள் குடிப்பதற்கு
நீாில்லாமல் அல்லற்படுகின்ற அந்தக் கிராமங்களிசல பிரசதச
சகப plastic tanks கவத்துத்தான் குடிநீக ர வைங்குகின்றது.
அவ்வாறு
குடிப்பதற்கு
நீாில்லாமல்
அல்லற்படுகின்ற
நிகலகமயிருக்கின்ற
பகுதியிசல,
மத்திய
சுற்றாடல்
அதிகாரசகப, பிரசதச சகப சபான்றனவும் வன ெீவராசிகள்,
வன இலாகா சபான்ற பல திகணக்களங்களும் இன்று
நிலத்தடி நீக ர உறிஞ்சி, அந்த நீகர எடுத்துப் சபாத்தலில்
அகடத்து
விற்கின்ற
ததாைிற்சாகலக்கு
அனுமதி
வைங்கியிருக்கின்றன.
மத்திய
சுற்றாடல்
அதிகாரசகப
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மாகாணத்திலிருந்துதகாண்டு, மத்தியிலிருந்துதகாண்டு, அந்த
மாவட்டத்திசல
ஏறாவூர்ப்பற்றுப்
பிரசதச
தசயலாளர்
பிாிவிற்குள்சள
குடிநீருக்சக
அல்லற்படுகின்ற
அந்தப்
பகுதியிசல நிலத்தடித் தண்ணீகர உறிஞ்சிப் சபாத்தலில்
அகடத்து விற்பகன தசய்ய அனுமதி வைங்கியிருக்கின்றது.
அந்தப் பகுதியில் நிலத்தடித் தண்ணீக ர உறிஞ்சுவது
அந்தப் பகுதியிலிருக்கின்ற கிட்டத்தட்ட 70க்கும் சமற்பட்ட
கிராமங்களில் உள்ள 8,000க்கும் அதிகமான மக்களுகடய
இரத்தத்கத
உறிஞ்சுவதற்குச்
சமனாகும்.
இந்தத்
திகணக்களங்கள் அந்தத் ததாைிற்சாகலக்கு எந்தவிதமான கள
விெயத்கதயும் சமற்தகாள்ளாமல், அந்தப் பகுதியிலிருக்கின்ற
மக்களுகடய கருத்துக்ககளயும் சகட்டறியாமல் அனுமதி
வைங்கியகமயினால், இன்று மிகப் தபாிய factory ஒன்கற 100
ஏக்கர் காணியில் அகமப்பதற்கான ஆரம்ப சவகலகள்
நடந்துதகாண்டிருக்கின்றன. கடந்த திங்கட்கிைகம தபாிய
புல்லுமகல,
கித்துள்,
உறுகாமம்,
சகாப்பாதவளி,
தவலிக்காக்கண்டி,
மங்களகம
சபான்ற
கிராமங்களிசல
இருக்கின்ற கிட்டத்தட்ட 200க்கும் சமற்பட்ட மக்கள் அந்தத்
ததாைிற்சாகலக்கு
முன்பாக
நின்று
ஒரு
ெனநாயக
மயப்படுத்தப்பட்ட சபாராட்டத்கத முன்தனடுத்திருந்தார்கள்.
“நிலத்தடி நீகர உறிஞ்சுகின்ற அந்தத் ததாைிற்சாகலகய
மூடுங்கள்!” என்றுதான் அவர்கள் அந்தப் சபாராட்டத்கத
முன்தனடுத்திருந்தார்கள். அந்த மக்களுகடய ெனநாயக
மயப்படுத்தப்பட்ட அந்தக் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்கதயும் மீறி,
பிரசதச
சகபயினுகடய
கட்டிட
அனுமதிகயயும்
சம்பந்தப்பட்ட அரச திகணக்களங்களின் அனுமதிககளயும்
தபற்று இன்று அந்தத் ததாைிற்சாகலயினுகடய கட்டுமானப்
பணிகள் நடந்துதகாண்டிருக்கின்றன.
மக்கள் பிரதிநிதிகளாகிய நாங்கள் சமதகு ெனாதிபதி
அவர்களுக்கு இதுபற்றி அறிவித்திருக்கின்சறாம். குடிப்பதற்சக
நீாில்லாமல் அல்லற்படுகின்ற, குடிநீர்ப் பஞ்சத்திற்குள்ளா
கியிருக்கின்ற பகுதியிசல இவ்வாறான ஒரு ததாைிற்சாகல
அகமக்கப்படுவதானது மிகப்தபாிய ஒரு பின்புலத்திசலதான்
சமற்தகாள்ளப்படுவதாக
நாங்கள்
சயாசிக்கின்சறாம்.
அங்குள்ள
மக்களும் அவ்வாறுதான் சயாசிக்கின்றார்கள்.
ஏதனன்றால், ஏறாவூர்பற்று பிரசதச சகப 2018ஆம் ஆண்டு
ஏப்பிரல் மாதம் 25ஆம் திகதி கூடியசபாது, ஐக்கிய சதசியக்
கட்சியின்
விகிதாசாரப்
பட்டியலிசல
புல்லுமகலப்
பகுதியிலிருந்து ததாிவு தசய்யப்பட்ட ஓர் உறுப்பினர் - திருமதி
நல்லரட்ணம் அமுதினி என்பவர் உகரயாற்றும்சபாது, குடிநீர்
சம்பந்தமான அந்தத் ததாைிற்சாகல பற்றியதான கருத்கத
முன்கவத்திருந்தார்.
அதாவது,
இராொங்க
அகமச்சர்
எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லாஹ் அவர்கள், பண்கணகய
அகமத்து குடிநீர் வைங்குவதாகவும் அதன்படி பிரசதசம்
முழுக்க வைங்கலாம் என்றும் சகாப்பாதவளி மாாியம்மன்
சகாவில் வீதி, தகாச்சித்சதாட்ட வீதிகள், தவலிக்காக்கண்டி
வீதிககளப் புனரகமத்துத் தருவதாகவும் கூறினார். அதற்குப்
பின்பு நடந்த அமர்விசல ததாைிற்சாகலகயயும் அகமத்துத்
தருவதாக அவர் கூறியிருக்கிறார். அதன் அடிப்பகடயில்
தகௌரவ
இராொங்க
அகமச்சர்
ஹிஸ்புல்லாஹ்
அவர்களுகடய பின்னணியில்தான் இது நகடதபறுகிறதா?
என்று அப்பகுதியிலுள்ள
மக்கள் இவருகடய தபயகரக்
கூறியிருந்தார்கள்.
நாங்கள்
இராொங்க
அகமச்சகரக்
குற்றஞ்சாட்டவில்கல. ஐக்கிய சதசியக் கட்சியின் உறுப்பினர்
பிரசதச சகபயிசல சபசியதால்தான்
இந்த இராொங்க
அகமச்சருகடய தபயகர மக்கள் உச்சாித்தார்கள். ஆனால்
தகௌரவ இராொங்க அகமச்சர் அவர்கள், அவகரக் குறித்து
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நான்
சபாலித்தனமாக,
விசமத்தனமாக
பிரச்சாரம்
தசய்வதாகப்
பத்திாிககமூலம் குற்றஞ்சாட்டியிருந்தார்.
இதகன நாங்கள் நிச்சயமாக ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாது. அந்த
மக்களின் உண்கமயான நிகலவரத்கத, களநிகலவரத்கத
அறியாமல், நான் 20 சபகர
எங்கிருந்சதா அகைத்துக்
தகாண்டுவந்து
ஆர்ப்பாட்டத்கத
நடத்தியதாகக்
கூறியிருந்தார். உண்கம அதுவல்ல!
இன்று அங்கு காணப்படுவது குடிநீர்ப் பிரச்சிகன! ஒரு
நாகளக்கு கிட்டத்தட்ட 20,000 லீற்றர் வீதம் ஒரு கிைகமக்கு
1,40,000 லீற்றர் நீகர நிலத்தடியிலிருந்து உறிஞ்சினால்
அதனால்
நிச்சயமாக
பாதிக்கப்படுவது
அந்த
மாவட்டத்திலிருக்கின்ற மக்கள்தான். அங்கு தமிழ் மக்கள்
மட்டுமல்ல, மங்களகம என்ற பகுதியிசல சிங்கள மக்கள்
இருக்கிறார்கள்,
அதற்கும்
அப்பால்
உறுகாமத்திசல
முஸ்லிம்கள்
இருக்கின்றார்கள்.
இது
அகனவகரயும்
பாதிக்கின்ற தசயற்பாடு. ஆகசவ சமதகு ெனாதிபதி அவர்கள்
இந்த நிலத்தடி நீகர உறிஞ்சி
நீகரப் சபாத்தலில்
அகடக்கின்ற ததாைிற்சாகல அகமப்கப உடனடியாகத்
தடுத்து நிறுத்த சவண்டும். இந்தக் கள நிகலவரத்கத
அறிந்துதகாள்ளாமல், அந்த மக்களுகடய நிகலகமகய
அறிந்துதகாள்ளாமல்,
அவர்களின்
கருத்துக்ககளக்
சகட்டறியாமல்,
அதற்கு
அனுமதி
வைங்கிய
அரச
அதிகாாிககள,
அவர்கள்
எந்தத்
திகணக்களத்கதச்
சசர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும், உடனடியாக விசாரகணக்
குட்படுத்த
சவண்டுதமன்று
சகட்டுக்தகாள்ள
விரும்புகின்சறன்.

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

Hon. Deputy Speaker, can I get some clarification
from the Hon. Member? Can I know what is the
Pradeshiya Sabha area that Hon. Member is referring to?
ගු එසන. වියාගල්න්ිනරන් ෙහතා
(மாண்புமிகு ச. வியாசைந்திரன்)

(The Hon. S. Viyalanderan)

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் உள்ள ஏறாவூர்பற்று பிரசதச
சகப.

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

Hon. Member, did you check whether they have
already got an environmental certificate for the
commencement of that factory? Do you know whether
they have got it or not?
ගු එසන. වියාගල්න්ිනරන් ෙහතා
(மாண்புமிகு ச. வியாசைந்திரன்)

(The Hon. S. Viyalanderan)

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கசள, உண்கமயிசல இவர்கள்
ஏறாவூர் பற்றுப் பிரசதச தசயலகத்திடசமா அல்லது ஏறாவூர்
பற்று பிரசதச தசயலகப் பிாிவு உட்படுகின்ற பிரசதச
அபிவிருத்தி ஒருங்கிகணப்புக் குழுக் கூட்டத்திசலா, அல்லது
மாவட்ட அரசாங்க அதிபாிடசமா அனுமதிகயப் தபறாமல்,
பிரசதச
சகபயிடம்
மட்டும்
கட்டிட
அனுமதிகயப்
தபற்றிருக்கிறார்கள். இதன் பின்னர், இவர்கள் மற்கறய
திகணக்களங்களிடம்
அனுமதிகயப்
தபற்று
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ததாைிற்சாகலகய ஆரம்பித்துக் தகாண்டுசபாகும்தபாழுது,
குறித்த
உறுப்பினர்
அச்சகபயில்
உகரயாற்றியகத
கவத்துத்தான் இது நிலத்தடி நீக ர உறிஞ்சிப் சபாத்தலில்
அகடத்து விற்பகன தசய்கின்ற ஒரு ததாைிற்சாகல என்பது
ததாியவந்தது. ஆகசவ, எங்களுகடய -
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ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
Thank you. මීය ළඟට, ගරු ඉන්දික අනුරුේධ් ශහේරත්
මන්ත්රීතුමා. ඔංතුමාට විනාඩි ශදොළහක කාලය්  තිශංනවා.

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

[අ.භා.4.53]

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගු ඉන්ිනක අනුුද්ධ ගහේර ජ ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

Hon. Deputy Speaker, what I want to tell is that His
Excellency the President is the Minister in charge of
Environment. If the Hon. Member gives me all the details
about this so called illegal construction of the factory or
what they are going to do, certainly we will look into that
matter. I hope the Hon. Member will furnish me with all
the details.
ගු එසන. වියාගල්න්ිනරන් ෙහතා
(மாண்புமிகு ச. வியாசைந்திரன்)

(The Hon. S. Viyalanderan)

நிச்சயமாகத் தருகிசறன். தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கசள!
உண்கமயிசல நீங்கள் எங்களதும் எங்களுகடய மக்களதும்
ஆதங்கத்கத அறிந்து, ஒரு தகௌரவமான பதிகல இந்தச்
சகபயிசல தந்தகமக்காக நான் உங்களுக்கு எங்களுகடய
மக்கள் சார்பாக மனப்பூர்வமான நன்றிகயக் கூறுகிசறன். அது
முழுக்க முழுக்க விவசாயம் சார்ந்த பகுதி. அந்த இடத்திசல
கிைகமக்கு
1,40,000
லீற்றர்
வீதம்
நிலத்தடி
நீகர
உறிஞ்சினால்,
விவசாயம்
பாதிக்கப்படும்;
மீன்பிடி
பாதிக்கப்படும்; கால்நகட வளர்ப்புப் பாதிக்கப்படும். இவ்வாறு
பல்சவறு
பாாிய
விகளவுககளச்
சந்திக்கசநாிடும்.
ஏதனன்றால், இந்தியாவிசல நிலத்தடி நீகர உறிஞ்சியதால்,
பல
கிராமங்கள்
அைிந்திருக்கின்றன;
பஞ்சத்துக்கு
உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கின்றன;
வரண்ட
பூமியாக
மாறியிருக்கின்றன. ஆகசவ, அந்தப் பகுதியிசல இந்தத்
ததாைிற்சாகலகய அகமப்பதற்கான அனுமதிகய, இந்தத்
திகணக்களங்கள் எந்தப் பின்னணியில், எந்தச் தசல்வாக்கின்
அடிப்பகடயில் வைங்கின என்று ததாியவில்கல. ஆகசவ,
தயவுதசய்து
சமன்கமதங்கிய
சனாதிபதி
அவர்கள்
உடனடியாக இந்த விடயத்திசல தகலயிட்டு, அந்தத்
ததாைிற்சாகல அகமப்பு நடவடிக்ககககள நிறுத்தசவண்டும்.
இன்று
சாதாரண
ஒரு
குடிமகன்
சுற்றாடல்
அதிகாரசகபயிசல
ஒரு
ததாைில்சார்ந்த
அனுமதிகய
எடுக்கப்சபானால்,
அதற்காக
அவர்
பல
மாதங்கள்
அகலயசவண்டும்.
ஆனால்,
இதற்கான
அனுமதிகள்
உடனடியாக வைங்கப்பட்டிருக்கின்றன. அங்குள்ள வன
இலாகா - Forest Department
அதிகாாிகள் எகதப்
பார்த்துக்தகாண்டு இருக்கிறார்கசளா ததாியாது. அங்கு பல
ஆயிரக்கணக்கான சதக்கு மரங்கள் தவட்டப்பட்டிருக்கின்றன.
ஆகசவ, தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கசள நீங்கள் இதகன
உடனடியாக
சனாதிபதியின்
கவனத்துக்குக்
தகாண்டு
தசல்லசவண்டும்.
நாங்களும்
இகத
சனாதிபதியின்
கவனத்துக்குக் தகாண்டு தசல்கின்சறாம். நீங்கள் சநாில் வந்து
இதனுகடய கள நிலவரத்கத பார்த்தால் உங்களுக்கு
விளங்கும். நான் நிகனக்கின்சறன், சில திகணக்களங்கள்
முழுக்க முழுக்க ஏசதா ஓர் அதிகாரத்துக்கு, தசல்வாக்குக்கு
உட்பட்டுத்தான் அனுமதிககள வைங்கியிருக்கின்றன என்று.
ஆகசவ, இந்த விடயத்திசல மக்கள் சார்பாக சிறந்த
முடிதவடுக்கசவண்டுதமனத் தாழ்கமயாகக் சகட்டுக்தகாண்டு,
வாய்ப்புக்கு நன்றிகூறி, விகடதபறுகின்சறன்.

(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
ශම් අවස්ාාශදදී අදහස් ද් වන්න මට ඉඩ ලංා දුන්නාට
ඔංතුමාට
ශංොශහොමත්ම
ස්තුතියි,
ගරු
නිශයෝජය
කාානායකතුමනි. ජාතික ්ර් යක අරමුදල් පනතට සංශ ෝධ්න
ඉදිරිපත් කරන ශම් අවස්ාාශදදී, ජාතික ්ර් යක අරමුදශල් ඇති
වටිනාකම, ඒ වාශ ම ජාතික ්ර් යක අරමුදල් තුළින් ජාතික
්ර් යාශද නියකශලන සාමාජිකයින්ට අත් වුණු ්රතිලාභ,
්රතිපාදන වකනි ශේවල් ගකන අද කාා ශගොඩ්  අහන්න ලකබුණා.
හකංකයි, ශම් කාා අස්ශසේ ශේදීනයම කාා ටික අපට ඇහුශඩු
TNA මන්ත්රීතුමන්ලාශගන්. එක ශවලාවක මහින්ද රාජප් ය හිටපු
ජනාධිපතිතුමා ය් යශය්  විධියට තමයි එතුමන්ලාට ශපනුශඩු.
''අපි එතුමාට කකමකති නකහක.'' කිදවා. ඒ වාශ ම, අද උශේ වරුශද
කාා කළ සමහර මන්ත්රීවරු කිදවා, "උතුරු, නකශඟනහිරින්
සම්ූර්ෂණශයන්ම යුද හමුදාව ඉවත් කරන්න ඕනෑ." කියලා.
්ඩුක් ප් යය නිශයෝජනය කරන එ් සත් ජාතික ප් යශේ
මන්ත්රීවරු ්රකා කළා, ''ඒ ජනතාවට යම් ශදය්  ලකබුණා නම්
එශහම ලකබුශඩු අශේ ්ඩුක්ව කාලශේයි.'' කියලා. ඔද, ඒ කාාව
ඇත්ත.

හිටපු අධිකරණ ඇමතිතුමා ශම් සභාශද ඉන්නවා. දකන් උසස්
අධ්යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු ඇමතිතුමා. ගරු ඇමතිතුමනි,
දකනට අවුරුදු 30කට උඩදි යූඑන්ීඨ ්ඩුක්ව කාලශේ තමයි ශම්
දෑවකේද ශම් රටට ලකබුශඩු. එ් සත් ජාතික ප් ය ්ඩුක්ව 59 9
ශම් රශට් ්ඩුක් කරන කාලශේ දකනට අවුරුදු නවයකට උඩදි
නවත්වපු යුේධ්ය දෑවකේද්  විධියට අවුරුදු 30කට ශම් රටට උරුම
කර දුන්නා. ඒ දෑවකේද තමයි ්ඩුක් ගණනාව්  වසශරන් වසර,
ද කශයන් ද කය ඉදිරියට ශගනාශද.
අශේ ඇමතිතුමා කළ ්රකා ය්  ගකන මම කනගාටු වනවා.
දකන් යුේධ්ය ඉවරයි. හකංකයි, 2003දී රනිල් විරම කංහ
අගමකතිවරයා, ශරෝම ීනතියට අපි අත්සන් කරලා නකහක කියලා
මානව හිමිකම් සංවිධ්ානවලට, එශහම නකත්නම් බ්රිතානයයට
්රකා කළා කිදවා. ඒ වාශ ම, ''අපි ශම් යුද අධිකරණවලට
අවනත ශවන්ශන් නකහක.'' කියලා වීර ්රකා ය්  කළා කිදවා.
එශහම වීර ්රකා ය්  කරපු අගමකතිවරයා තමයි 0003, 2004,
චන්ද්රිකා  පමාරතුංග මහත්මිය කියන ''්රභාකරන් මහත්තයා''
කිලිශනොච්චිශයයි, රනිල් විරම කංහ මහත්තයා ශකොළඹයි ගිවිසුම්
ශදක අත්සන් කශළේ. ගරු විජයදාස රාජප් ය ඇමතිතුමනි, උතුරු
නකශඟනහිර උසාවි හදා ගන්න කියලා කිදවා; ශපොලී ක හදා ගන්න
කියලා කිදවා; එශහේ නක් අහන්න කියලා කිදවා; එශහේ LTTE
ංකං ප හදාගන්න කියලා කිදවා; එශහේ  කයලු වකඩ කටයුතු ටික කර
ගන්න කිදවා. පුත්තලශමන් එහාට ඕනෑ ශදය් ; ශමොනරාගලින්
එහාට ඕනෑ ශදය් ; කි ක ්ර න
් ය්  නකහක. එශහම දන් දීපු
අගමකතිවරශය්  තමයි අද අගමකති පුටුශද ඉන්ශන්. එශහම දන්
දුන් අගමකතිවරයා තමයි අද ශම් එ් සත් ජාතික ප් යශේ සමහර
අය ඇවිල්ලා ශුේධ් කරන්ශන්. හකංකයි, රශට් ජනතාවට ජීවන
හුස්ම ලංා දුන්නු මහින්ද රාජප් ය මහත්මයා යුේධ්ය අවසන්
කරලා, 2009 මකයි මාසශේ 58 වකනිදා කටුනායක ගුවන්
ශතොටුශපොළට ඇවිල්ලා ශපොශළොව  කපගත්තාම ඒක මහා
විේජාව් , මහා විකාරය්  විධියට දක් කා.
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මම ශදමළ සශහෝදරවරුන්ට කියන්න ඕනෑ සශහෝදරවරුනි, ඒ
 කපගත්ශත් සමස්ත ලංකාශද භූමිය කියලා. එශහම නකතිව ද පශඩු
ශපොශළොව ශනොශවයි  කපගත්ශත්. උතුශ්ෂ කඳුළු හල හලා හිටිය
අම්මාට සකනසීම දුන්ශන් මහින්ද රාජප් ය මහත්මයා. අද ශම්
පා්ෂලිශම්න්තු ගකලරිශේ  කටින  පඩා දරුශවෝ වාශ දරුවන්
අරශගන ගිහිල්ලා ඒ දරුවන්ශ ශංල්ශල් මල් මාලා ශනොශවයි
උතුශ්ෂ LTTE එශ්  ්රභාකරන් දකම්ශම්, සයනයිඩ් කරලයි දකම්ශම්.
ශංල්ශල් සයනයිඩ් කරල එල්ලලා, ම ම දිශ ඇශදන ීඑ 4) කශ්ෂ
එල්ලලා යුේධ්යට තල්ලු කරලා දකම්මා.
අධිකරණ ඇමතිතුමනි, එදා -එ් දහස්නව කය අසූ ගණන්වලශේ.්්ෂ. මහත්තයා භට කඩුඩායම් යවලා යාපනශේ
පුස්තකාලයට ගිනි තියලා අළු දූවිලි කරලා දකම්මා. ''යාපනශයන්
ශදමළ වවදයවරු ම හි ශවනවා. යාපනශයන් උගතුන්, බුේධිමතුන්
ම හි ශවනවා. එශහම ම හි ශවන එක නවත්වන්න පුස්තකාලයට
ගිනි තියපන්.'' කිදවා. ඒක තමයි එ් සත් ජාතික ප් ය ්ඩුක්ව
ශම් රටට දුන්නු දෑවකේද.
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මඩකලපුශද අශේ
වියාශල්න්දිරන් මන්ත්රීතුමා අද කියනවා, ''2015න් පස්ශසේ ශම්
්ඩුක්ශවන් ඒ ්රශේ යට සංව්ෂධ්නය ම න්දුව්  ලකබුශඩු නකහක.''
කියලා. නමුත්, උතුශ්ෂ ගිනි තකබූ පුස්තකාලය අපි හදලා දුන්නා.
ශංෝම්ං ගහපු රජශේ ්යතන, ඉස්පිරිතාල හදලා දුන්නා.  පක්
කරපු ඉස්ශකෝල ටික, පුස්තකාල ටික හදලා දුන්නා. ංස් එක
යන්න පුළුවන් විධියට පාර නි්ෂමාණය කළා. ශකෝච්චිය යන්න
පුළුවන් විධියට ශ්ෂල් පාර නි්ෂමාණය කළා. හකංකයි, ශම් රජය
නකශඟනහිරට නකවතත් දෑවකේද දුන්නා.
අ්ෂජුන ඇශලෝ කයස් මහත්තයා ගිහිල්ලා නකශඟනහිරට අර්  ප
ස්කාගාරය්  005) හදලා දුන්නා. ඔන්න, ්ඩුක් ශදශ්  ශවනස.
ශම්ක තමයි ්ඩුක් ශදශ්  ශවනස. දකන් ශම් අර අඳින්ශන්
ශමොකටද? අපි කකත නකතුව කියනවා, යුේධ්ය ජයග්රහණය කරන්න
ශෆොන්ශසේකා මහත්මයා යුද හමුදාවට ඒ නායකත්වය දුන්නා
කියලා. හකංකයි, ශෆොන්ශසේකා මහත්තයාට නායකත්වය දුන්නා,
ශගෝසාභය රාජප් ය මහත්තයා. හකංකයි, ශගෝසාභය රාජප් ය
මහත්තයාට නායකත්වය දුන්නා, මහින්ද රාජප් ය මහත්තයා.
අන්න එශහම තමයි යුේධ්ය අවසන් වුශඩු. ශසොල්දාදුශවෝ ජීවිත
20,000කට වකඩිය පුජා ශකරුවා. (0,000්  විතර අදංාගාත වුණා.
අද රණවිරු ශසවණවල අත පය හතරම නකති ශසොල්දාදුශවෝ
ඉන්නවා. ඇස් ශදක ශපශනන්ශන් නකති, කන්න කටට හකන්ද ළං
කළාම කට ඇශරන ශසොල්දාදුශවෝ ඉන්නවා. ඇයි, ශම් රටට
ස්වාභාවික විපත් එන්ශන්? අශේ ජාතියට අමතක ශවමින් යනවා.
අද රණවිරුවා සමච්චලයකට පත් ශවලා තිශංනවා. අද
රණවිරුවාශ ඇස් ගකලශවන්න ශංෝම්ං ගහනවා; කඳුළු ගෑස්
ගහනවා. රණවිරුවා ඉල්ලන දීමනාව ශවලාවට ශදන්ශන් නකහක.
රණවිරුවාශ ඒ වරදාන ටික ශදන්ශන් නකහක. ශම් ්ඩුක්ව
රණවිරුවාශ
කරපිටින් තමයි ්ශද. විජයදාස රාජප් ය
ඇමතිතුමනි, හිතලා ංලන්න. ජනාධිපතිවරණය ශදදිකාව උඩ කෑ
ගහලා කිදවා, "ඒ උත්තරීතර රණවිරුවා කානු පල්ලට දමා
තිශංනවා." කියලා. අද ගිහිල්ලා ංලන්න, ශදශ්ෂ වකශද තිශංන
කානු හකම එකකම  පණු ටික අයින් කරන්ශන්  කවිල් ්ර් යක
ංලකාශේ අශේ සශහෝදර රණවිරුශවෝ.
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ඔංතුමාශ ගම් ්රශේ ශේ
මායිම් ගම්මාන ගණනාව්  තිබුණා. අනුරාධ්පුරශයන් එහාට
යන්න ංකහක. පුත්තලශමන් එහාට යන්න ංකහක. අපට ජීවත්
ශවන්න පුළුවන්කම්  තිබුශඩු නකහක. දකන් සමහරු මකරිලා ඉපදිලා
වාශ . අපි ශම් යුේධ්ශේ ශදදනාව දක් කා. ඒක නිසා සමහරු
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හදනවා, "උතුශ්ෂ ශකරුශද අරගළය් . එශහම නම් ද පශඩු
කශළේත් අරගළය් ." කියලා කියන්න. ඒ ශගොල්ලන්ට ශම්ක
මතකද දන්ශන් නකහක. ද පශඩු තරුණයා ඉල්ලුශද නකහක,
මාතරින් ශකොටස් ; ද පශණන් ශකොටස් ; ශකොළඹින් ශකොටස් ;
අනුරාධ්පුරශයන් ශකොටස් . රශට් අධ්යාපන ්රතිපත්තිය් 
හදන්න, ශසෞ ය ්රතිපත්තිය්  හදන්න ඒ වාශ ම රටට ශහොා
නායකත්වය්  ශගශනන්න කියලා තමයි ද පශඩු තරුණයා ඒ
ශවලාශද ඉල්ලුශද. හකංකයි, උතුශ්ෂ තරුණයාට එල්ීඑීඑඊ
්රභාකරන් ශපදශද විස සයනයිඩ්. ඒ වාශ ම මරාශගන මකශරන
ශංෝම්ං. ඒ ශගොල්ලන් ඉල්ලුශද රශට් උතුරු-නකශඟනහිරින් උඩ
ශකොටසයි. ඒ හින්දා ශම් ඉතිහාසය වළලන්න ශදන්න එපා.
හිටපු අධිකරණ අමාතයතුමා - ව්ෂතමාන උසස් අධ්යාපන
අමාතයතුමා - කිදවා, "මහින්ද රාජප් ය මහත්මයා හවුල්
ගිවිසුමකට එශහම නකත්නම් එකඟතාවකට ්වා" කියා 00වන දා
් ශවලාශද ංකන් කි මූන් මහත්මයා කිදවා කියා. යම්කි ක
ගිවිසුමකින් ගිවිසුම්ගත ශවලා තිශංනවා නම්, එය ඉදිරිපත්
කරන්න.

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

නැඟී සිටිගේය.
எழுந்தார்.
rose.

ගු ඉන්ිනක අනුුද්ධ ගහේර ජ ෙහතා
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
ගරු අමාතයතුමනි, මට තවත් ශපොඩි ශවලාවයි තිශංන්ශන්.

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
මශ ශවලාශවන් ගන්න. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔය වා්ෂතාව -ඔය
අත්සන් කරපු ගිවිසුම- මම ශම් පා්ෂලිශම්න්තුශද වා්ෂතාගත කළා.
එය ශම් පා්ෂලිශම්න්තුශද වා්ෂතාගත කළාම එදා ඔංතුමන්ලාශ
්ඩුක්ශද හිටපු සභානායක ගරු නිමල්  කරිපාල ද  කල්වා
මකතිතුමාත්, ශම් පා්ෂලිශම්න්තුශද එවකට ඔංතුමන්ලාශ ්ඩුක්
ප් යශේ ්රධ්ාන සංවිධ්ායක ගරු දිශන්ය් ගුණව්ෂධ්න මකතිතුමාත්
කියන ශදශදනාම කිදශද, ඒ අයවත් ශම් ගකන දකනශගන  කටිශේ
නකහක; දකනුම් දීම්  කර තිබුශඩු නකහක; එය දකනශගන  කටිශේ
හිටපු ජනාධිපතිතුමා සහ හිටපු විශේ කටයුතු අමාතයතුමාය
කියලායි. ශම් පා්ෂලිශම්න්තුශද හකන්සාඩ් වා්ෂතාශද සාහන්ව
තිශංනවා, - [ංාධ්ා කිරීම් ]

ගු ඉන්ිනක අනුුද්ධ ගහේර ජ ෙහතා
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
ශංොශහොම ස්තුතියි. ශමය අලුත් පා්ෂලිශම්න්තුව් ; අපි අලුත්
සාමාජිකශයෝ. අපි කාරුණිකව ඉල්ලා  කටිනවා, ඒ වා්ෂතාව නකවත
වතාව්  ඉදිරිපත් කරන්න කියා. ශමොකද, එතශකොට ශම්
සීඅයිඩීකාරයන්ට ශසොයන්න ශේවල් නකහක. දකන් සීඅයිඩීකාරශයෝ
ඉන්නවා, ලකම්ශංෝගිනි ගකන ශසොයන, රත්තරන් අ ව
් යන් ගකන
ශසොයන, මාලිගා ගකන ශසොයන, ශලො ප ශලො ප ශ ම් ගකන
ශසොයන. ඒවා ශසොයන්න ශදය්  යක? මහින්ද රාජප් ය
මහත්මයාට ගහන්න පුළුවන් නම් තිශංන ශහොාම ගකහිල්ල තමයි
ඔය වා්ෂතාව ශමොක් ද කියා ශපන්වීම. එය ඉදිරිපත් කරලා
ශපන්වන්න. එය සමාජගත ශවලා නකහක. ඒ ශංොරුව සමාජගත
වන්ශන් නකහක. ශම් රටට ජීවන හුස්ම පිම්ශද ඒ නායකයා කියන
එක කවුරුත් දන්නවා.
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ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
මම වගකීම්  ඇතිවයි කියන්ශන්.

ගු ඉන්ිනක අනුුද්ධ ගහේර ජ ෙහතා
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
හරි, ඔංතුමා ඒ වා්ෂතාව අපට කඩිනමින් ලකශංන්න
සලස්වන්න. ශපෞේගලිකව ශහෝ එය ලකශංන්න සලස්වන්න. අපි
එතශකොට එය පරී් යා කරලා ඔංතුමාට ඒ කෘතාතාව
පිරිනමන්නම්. අපට ඇහුණා, ඔංතුමා පසුගිය දවස්වල කියපු
ශේවල්. අපට වි ව
් ාස කරන්න ංකරි ඒකයි. වතාව්  ඔංතුමා
රූපවාහිීන නාලිකාවකට ඇවිත් කිදවා, ්ශයත් ජීවිශත්ටවත් හවුල්
්ඩුක්වල ඇමතිකම් ගන්ශන් නකහක කියා. ඔංතුමා පකහකදිලිවම
එය කිදවා. හකංකයි ඔංතුමා අද වාඩි ශවලා ඉන්ශන් හවුල්
්ඩුක්ශද. ඒ නිසා තමයි ඔංතුමා කියන ශේ අපට පිළිගන්න ංකහක
කිදශද. එදා ඔංතුමා හම්ංන්ශතොට වරාය ගකන කතා කරේදී අපි
ඔංතුමාට මහා ඉහළින් ගරු කළා. එදා ඔංතුමා රණ විරුවන් පාවා
ශදන එක ගකන කාා කරේදී අපි ඔංතුමාට ඉහළින් ගරු කළා. එදා
ඔංතුමාට එ් සත් ජාතික ප් යය එළව එළවා ගකහුවා. ඒ
 කයලුශදනා එළවා එළවා ගහපු ශවලාශද අපි තනිකර ඔංතුමා
ශවනුශවන් කාා කරලා කිදවා, "අපි ශමොන පදනශම්  කටියත්, ඒ
පුේගලයා හරි ශේ කියනවා" කියා. හකංකයි ඔංතුමා වරේදා ගත්තා.
ඔංතුමා ්රකා කළා, "්ශේ හවුල් ්ඩුක්වල නකහක. තනි එ් සත්
ජාතික ප් ය ්ඩුක්ව්  තිශංනවා නම් මම එහි ඉාගන්නවා.
එශහම නකත්නම් නකහක" කියා. නමුත් දකන් අමාතයාං ය්  භාර
ශගන ඉන්නවා.

SAITM ්ර ්නය ගකනත් අද උශේ කතා කළා. [ංාධ්ා කිරීම් ]

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔංතුමාට තවත් විනාඩියක කාලය පයි
තිශංන්ශන්.

ගු ඉන්ිනක අනුුද්ධ ගහේර ජ ෙහතා
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
ශංොශහොම ස්තුතියි. ශජනරාල් ශ්රීමත් ශජෝන් ශකොතලාවල
්ර් යක වි ්වවිදයාලයට ඒ දරුවන් 900 ශදනා අරශගන ශහොා
විධියට කටයුතු කරනවා නම් ශහොායි. ශමහි ශංොශහෝ ශේවල් කතා
කරන්න ්වත් දකන් අවස්ාාව්  නකහක. අද අධ්යාපන ් ශයේ්රය
යන රමශදදය දිහා ංලන්න. උසස් අධ්යාපනය ශකශසේ ශවතත්,
අධ්යාපන අමාතයතුමා සමඟ සම්ංන්ධ් ශවලා ශම් අධ්යාපන
් ශයේ්රය ශවනුශවන් වකඩ පිළිශවළ්  ශගන එන්න ්ඩුක්වට
පුළුවන් නම්, එය ශංොශහොම වටිනවා. අද ශපෞේගලික පන්ති
මායායාව්  රට තුළ නි්ෂමාණය ශවලා තිශංනවා. ඒ තුළින්
ජාවාරම්වලට, ශහශරොයින් ්දි මත් ද්රවයවලට දරුශවෝ ඇදංකහි
ශවලා ඉන්නවා. අද සමාජ වියමාචාර ගණනාව්  රට තුළ  කේධ්
වනවා. දරුවන්  කටින පියවරුන් විධියට අපට දකශනනවා, ශම්
සමාජය යන්ශන් ශංොශහොම නරක තකනකටයි කියලා. අද
ගුරුවරුන් ශපෞේගලික පන්තියට මූලිකත්වය ශදන තත්ත්වයට
පත් ශවලා ඉන්නවා. අද ගුරුවරුන්ට ශදන වකටුප කීයද? ශම්
පා්ෂලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ට ශදනවාට වඩා දහශදොශළොස්
ගුණයකින් වකඩි කරලා ගුරුවරුන්ට වකටුේ ශදන්න. හකංකයි
ශපෞේගලික අධ්යාපනය පකත්තට ඒ ගුරුවරුන් ශයොමු වන්න ඉඩ
තංන්න එපා. ඊට අදාළ ීනති හදන්න. ීනති හදන්න තමයි
පා්ෂලිශම්න්තුව
තිශංන්ශන්.
වකටුප
වකඩි
කරන්න,
ශදතුන්ගුණයකින්. දකන් රුපියල් )0,000්  ශදනවා නම්, රුපියල්
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180,000් , රුපියල් 000,000්  පමණ පඩිය්  ගුරුවරය පට
ශදන්න. හකංකයි, "ශපෞේගලික පන්ති කරන්න එපා" කියා
කියන්න. ඒ වාශ ජාතික ්රතිපත්තිය්  හදන්න. ශම් තිශංන්ශන්
ජාතික ්ඩුක්ව් .  කයලුශදනා එකතු ශවලායි ්ඩුක්ව කරන්ශන්.
TNA එක විප් යය නමට හදාශගන  කටියාට TNA එකත් ඉන්ශන්
්ඩුක්ව ඇතුශළේ. ඒක තමයි කියන්ශන් "අහවල් ශේ ශදන්න"
කියා. වි කවන ්ඩුක්රම වයවස්ාා සංශ ෝධ්නය ශගන එන එක,
ශම් ්ඩුක්රම වයවස්ාාව සංශ ෝධ්නය කරන එක ශනොශවයි
කරන්න තිශංන්ශන්. රටට ඊට වඩා වකදගත් වන ජාතික ්රතිපත්ති
ටික හදන්න. එශහම ශනොකර, නායකයන් හකම තිස්ශසේම
හදන්ශන් ප් ය ව්ෂධ්නය කරන්නයි. JVP එක ප් යය ව්ෂධ්නය
කරනවා. අශන්  ප් ය හදනවා, ංලශේ රැීම ඉන්න. නායකශයෝ
හදනවා, ශකොශහොම ශහෝ ංලශේ රැීම ඉන්න. ඒවා නතර කරලා
අනාගත දරුවාට රට ශගන යන්න පුළුවන් ්්ෂිකක දක් ම්  ඇතිව
ගමන් කරන්න පුළුවන් අධ්යාපන ්රතිපත්තිය් , අධ්යාපන
වකඩසටහන් , අධ්යාපන රමශදදය්  හදන්න. SAITM දරුවන්
පාශ්ෂ තංන්න ංකහක. "SAITM" නම අයින් කරන්න.
ශකොතලාවල ්ර් යක වි ්වවිදයාලයට ඒ දරුවන් ංාවා ශගන ඒ
වකඩ පිළිශවළට ශයොමු කරන්න. ඔවුන්ට සායනික පුහුණුව ලංා
ශදන්න. ඒ ගකටලුව අවසන් කරන්න. අපි වි ව
් ාස කරනවා,
ඔංතුමාට ඒ ් තිය, හයිය, වධ්්ෂයය තිශදවි කියා; ඔය ශසෞ ය
අමාතයතුමා ශමොන විධියට ශදසා ංෑවත් ඔංතුමා ශකොන්ද ශකළින්
තියාශගන ඒ කටයුත්ත කරාවි කියා. ඒ වාශ ම ඔංතුමා ඉදිරිපත්
කරන්න හදන අර ශල් නය කඩිනමින් අප අතට ලකම ලා ඒ ගකන
සංවාදය්  ඇති කරගන්නත් අවස්ාාව ලකශදවි කියා
ංලාශපොශරොත්තු ශවනවා.
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, තවත් කරුණු ගණනාව් 
කියන්න තිබුණත් කාලය සීමිත ශවලා තිශංන නිසා අවසාන
ව ශයන් ශම් කාරණය පමණ්  කියන්නම්. ශමහිදී ජල ්ර න
් ය් 
ගකනත් කාා කළා. ශමය උතුරට, නකශඟනහිරට පමණ්  සීමා වූ
්ර න
් ය්  ශනොශවයි. ශමය මුළු රටටම ශපොදු ්ර න
් ය් . අද කි කම
පළාතක සම්ංන්ධීකරණ කමිටු හරියාකාරව ක්රියාත්මක වන්ශන්
නකහක. සම්ංන්ධීකරණ කමිටුවලට ඒ ංලය තිශංනවා. තමන්ශ
්රශේ ශේ වකඩ පිළිශවළ, වකඩසටහන, පරිසරය ්දි  කයල්ල තීන්දු
කරන්ශන් දිස්්රි්  සම්ංන්ධීකරණ කමිටුව සහ ්රාශේය ය
සම්ංන්ධීකරණ කමිටුවයි. ඒ තුළ වකඩ පිළිශවළ්  නකති නිසා
තමයි නකශඟනහිර පළාශත් මඩකලපුවට ඔය ශේ  කේධ් ශවලා
තිශංන්ශන්. ්ඩුක්ව්  විධියට ඒවා සම්ංන්ධ්ශයන් නියම
්රතිපත්ති, වකඩසටහන් ශගනාශවොත් ඒවා හරියාකාරව කරශගන
යන්න පුළුවන් ශදවි. ජලය කියන්ශන් වි ාල අව යතාව් 
තිශංන, ඉදිරිශේදී වි ාල වටිනාකම්  ලකශංන
ශදය් ය
කියමින්, මට අවස්ාාව ලංා දීම සම්ංන්ධ්ශයන් ස්තුතිවන්ත
ශවමින් මම නිහඬ ශවනවා.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
මීය ළඟට ගරු රන්ජන් රාමනායක නිශයෝජය අමාතයතුමා.
ඔංතුමාට විනාඩි 54ක කාලය්  තිශංනවා

[අ.භා.4.0 ]

ගු රන්ෙන් රාෙනායක ෙහතා (සොෙ සවිබලගැන්වීම්
නිගය්ෙය අොතයුරො)
(மாண்புமிகு ரஞ்ென் ராமநாயக்க - சமூக வலுவூட்டல்கள்
பிரதி அகமச்சர்)

(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social
Empowerment)
ශංොශහොම ස්තුතියි, ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි.
නිශයෝජය කාානායක ුරරය ලකබුණාට පසු ඔංතුමාට සුං
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[ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා]

පතන්නත් මට ංකරි වුණා. ඔංතුමා ප් යග්රාහී ශනොවී
 කයලුශදනාටම ශහොා ශසේවය්  ඉටු කරයි කියා මම
ංලාශපොශරොත්තු ශවනවා.

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ජාතික ්ර් යක අරමුදල්
(සංශ ෝධ්න පනත් ශකටුම්පත ගකන කාා කිරීශම්දී විවිධ් අදහස්
්රකා වුණා. ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, යුේධ්ය අවසන්
වුණාට පසු රණ විරුවන්ට වකඩිම ශසේවය්  ඉටු වුශඩු, ඔවුන්ශ
විශ්රාම වකටුේ, දීමනා ගකන සාකච්ඡා කරේදී වකඩිම ශසේවය්  වුශඩු
යහ පාලන ්ඩුක්ශවන් කියන එක මම ශංොශහොම පකහකදිලිව
කියනවා. ඒ සාහා ඕනෑ තරම් උදාහරණ තිශංනවා. පසුගිය
කාලශේ ්ංාධිත රණ විරුවන් ජනාධිපති ශල්කම් කා්ෂයාලය
ළඟට ඇවිල්ලා උේශකෝයණ කරනවා අපි දක් කා. ඒ අයට අව ය
 කයලුම ශේවල් ලකබුණා; දීමනාත් ලකබුණා. ශගෝසාභය රාජප් ය
මහත්මයාශ කාලශේ ඒවා අත හකර දකමුවත්, අශේ ්ඩුක්ශවන් ඒ
 කයලුම ශේවල් ලකබුණාය කියන එක මම ශම් අවස්ාාශද
ශංොශහොම පකහකදිලිව කියනවා.
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශම් වියය සාකච්ඡා කරන
අතශ්ෂ අද උශේ වරුශද ශම් සභාශද කාා කරපු වියය ගකනත්
කාා කරන්න මම ංලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ තමයි උසස්
අධ්යාපනය. ගරු උසස් අධ්යාපන අමාතය (්චා්ෂය විජයදාස
රාජප් ය මහත්මයා උශේ කරපු මුළු කාාවම ශගදර  කට PEO
TV හරහා නරඹන්න අවස්ාාව මට ලකබුණා. එතුමා ශම්
ශගෞරවීනය සභාශද  කටියදීම යම් යම් පා්ෂ ව
් යන් වි කන් මට
පකමිණිලි කරපු ශේවල් ගකන එතුමාශගන් අහන්නට මම ශම්
අවස්ාාව ශයොදා ගන්නවා.
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශම් වියය ගකන කාා කරේදී
ඇත්ශතන්ම මට මනාප අක්ශවනවා; මිනිසුන් මා ශකශරහි තිශංන
්රසන්නතාව, ්දරය, ප්රියතාව අක්ශවනවා. ශේ පාලනශේදී
කරන්න තිශංන ශහොාම ශේ තමයි ශදන ශදය්  කාලා ශවන
ශදය්  ංලාශගන ඉන්න එක. මම ශම් කරන්න යන්ශන්  කයතින්
ශගල  කා ගකීනම් ; වි ව
් විදයාල  කසුන්ශගන් ංහුතරයකශ
මනාප නකතිකර ගකීනම් . නමුත්, අගතියට පත් පා්ෂ ්වය
ශවනුශවන් තමයි මම හකම විටම ශපීන ඉන්ශන්. ඒ කියන්ශන්,
්ධ්ාරය් , උපකාරය් , හඬ්  නකති
helpless ජනතාව
ශවනුශවන් ශපීන ඉන්න එක තමයි මශ ශේ පාලන ්රතිපත්තිය.
මශ
පසුගිය ශේ පාලන ගමන විම්ෂ නය කශළොත්
තමුන්නාන්ශසේලාට ඒක දකනගන්නට පුළුවන්.
මම අද කාා කරන්ශන් නවක වදයට පා්ර වන ගශමන් ්
අහිංසක කම්කරුවන්ශ , ශගොවීන්ශ , ඒ වශ වෘතීන් කරන
අහිංසකම මදපියන්ශ දරුවන් ගකනයි. මම පසුගිය කාලශේ
Facebook එක හරහා ශසොයා ගත් එම වීඩිශයෝ ද්ෂ න මශ ළඟ
තිශංනවා. මම ඒවා සභාගත කරන්නම්. ගරු නිශයෝජය
කාානායකතුමනි, ශම් අවස්ාාශද ගකලරිශේ පාසල් ළමුන්
ඉන්නවා. ඒ නිසා මට ඒවා ගකන විස්තරාත්මකව කියන්නට ංකහක.
නමුත්, අවශංෝධ් කර ගීනවි. ඒක කියන්ශන් ශකොශහොමද කියලා
මට ශත්ශරන්ශන්ත් නකහක. නවක වදයට පා්ර වුණු ගම්වලින් ්පු
අහිංසක යුවතියන්, තරුණයන් නිරුවත් කරලා ඔවුන්ට විවිධ්
ශේවල් කරන්නට කියලා ශපොල්ලකින් ගසමින් ංල කරනවා. ගරු
උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමාශගන් අහනවා, එතුමාශ දරුශව පට
ශම් හිරිහකරය කළා නම් ඔංතුමා ශමොකද කරන්ශන් කියලා.
ශමතකන දරුවන් ඉන්න නිසා මට කියන්න ංකහක, සමහර අයට
සමහර ශේවල් ශත් ශකෝේපවලට දාලා ංශලන් ශංොන්න ශදනවා.
ඒ යුවතියන්, ඒ අහිංසක වි ්වවිදයාල ශියයාවන් අඬමින් ජරාව දමපු
ඒ ශත් ශංොනවා. ම දශද නකත්නම් ගහනවා. ඊට පස්ශසේ යම් යම්
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අතවරවලට ල්  කරනවා. Mobile phone එක on කරශගන,
සජීවීව, ඒවා YouTube එශ්  upload කරශගන, Facebook එශ් 
upload කරශගන ඒ අය ශම් ශේ කරනවා. ශමවකනි ්රස්තවාදී
වි ව
් විදයාල ශියයයන් ගකන කවුද කාා කරන්ශන්? ඔවුන් අවුරුදු
් , 8්  එක දිගට වි ව
් විදයාලවල ඉන්නවා. හකමදාම පාශ්ෂ. ගරු
නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශමතුමා කියන විධියට -මම උශේ
ශමතුමාශ කාාව ඇහුවා, - එක උේශකෝයණයකට රුපියල් ල් ය
3්  වකය ශවනවාලු. උේශකෝයණ ්  කරලා තිශංනවාලු. ඒ
උේශකෝයණ ට රුපියල් ල් ය 05්  වකයශවලා තිශංනවා. ඒවාට
්රතිපාදන ශවන් කරන්ශන් කවුද? ගරු උසස් අධ්යාපන
ඇමතිතුමනි, මම අහන්න කකමකතියි, ඔංතුමාශ දරුශව පට ශම්ක
වුණා නම් ඔංතුමා ශමොකද කරන්ශන් කියලා. අද ශම් නවක වදය
නිසා සමහර අය මාන කක ්ංාධ්වලට ල් ශවලා තිශංනවා.
සමහර අය සදාකල් ්ංාධිත - disabled - තත්ත්වයට
පත්ශවලා තිශංනවා. ශම්ක ඉතාම දරුණු තත්ත්වය් . එතුමා
කියන විධියට ශම් ශේ නිසාම, උසස් ශපළ ඉතාම ඉහළින් සමත්
වුණු ශංොශහෝ අය ලංකාශද වි ව
් විදයාලවලට එන්ශන් නකහක.
ශමොකද, ඔවුන්ව ශගොදුරු කර ගන්න, ඔවුන්ව පළිහ්  කර ගන්න
විවිධ් ූලට ශේ පාලනායන් සහ ශේ පාලන ප් ය සකදී පකහකදී
ංලාශගන ඉන්නවා. ඒ උේශකෝයණවලට ්ශද නකත්නම්, ඒ
පිකටින්වලට ්ශද නකත්නම් ශනොශය පත් ලිංගික හිරිහකර
කරනවා; ගහනවා; ංණිනවා; ශ්රේම සම්ංන්ධ්තා ඇති කර ගන්න
ංල කරනවා. ශම්වා ගකන කවුද කාා කරන්ශන්? ශම්වා කිදවාට
පස්ශසේ ශහට ඉාලා මට එක දිගට මඩ ්රහාර එල්ල ශවයි. දකනට
මට නක් 05්  තිශංනවා. ීනතිා මහත්වරු ංහුතරය්  මා එ් ක
තරහයි. විනිසුරුවරුන් ංහුතරය්  තරහයි. ශදොස්තරවරු
ංහුතරය්  තරහයි. ඒ වාශ ්ර න
් තිශංනවා. නමුත් ජනතාව
ඡන්දය දීලා අපිව පා්ෂලිශම්න්තුවට එවා තිශංන්ශන් අගතියට
පත් වන පා්ෂ ්වයන් ගකන කාා කරන්න මිස් , තමන්ශ වා කයට
මනාප වකඩි කර ගකීනමට ශනොශවයි.
ශම් අවස්ාාශද මම එතුමා කිදව තවත් කාාව්  quote
කරන්න; මාතෘකාව කර ගන්න කකමකතියි. මහශපොළ
ශියයත්වශයන් අද වි ්වවිදයාල දරුවන් ල් ය ගණන් 
අධ්යාපනය ලංනවා; ඒ ශියයත්ව මුදල ලංා ගන්නවා. නමුත් අපි
පසු ගිය දවස්වල රූපවාහිනිශේ සහ අශන පත් මාධ්ය නාළිකාවල
දක් කා ඒ ශේ ලංා දුන්න ඇතුලත්මුදලි මහත්මයාශ නාම
පුවරුව  පළුශගඩිවලින් ගහලා  පක් කරනවා. ඒ නාම පුවරුව
 පළුශගඩිවලින් ගහලා  පක් කරන දරුවන්ට ඇත්ශතන්ම මම
අනුකම්පා කරනවා. කරුණාකරලා ශම් මාන කකත්වය ශවනස්
කර ගන්න. ඔවුන්  පළුශගඩිවලින් ගහලා නාම පුවරුව  පක්
කරලා,  පණුහරුප කියමින් එතකන කෑගහනවා. නමුත් ශම් මුදල
ලංා ගන්නවා. ඒ නම් ටික ්ර කේධ් කරන්ශන් නකහකයි කියලා ගරු
ඇමතිතුමා කියනවා මම අහශගන හිටියා. ශමොකද, ඒ දරුවන්ශ
ශදමදපියන්ට ගශම් ඇවිදින්න ංකරි ශවනවා, පාශ්ෂ ංකහකලා යන්න
ංකරි ශවනවා කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, කරුණාකරලා ඒ නම් ටික
්ර කේධ් කරන්න. ශමොකද, ශම් දරුවන්ට තමුන්නාන්ශසේ කියන
විධියටම ඉශගන ගන්න ඒ නිදහස් අධ්යාපනය - free education ලංා ගන්න අශේ රශට්  කයලුම ශදනා උදද ශවනවා.
තමුන්නාන්ශසේලා කියන විධියට කශඩ්ට ගිහිල්ලා ගන්න පරිේපු
ටිකට, සීනි ටිකට ගහන ංදුවලින් තමයි ශම් අය ඉශගන ගන්ශන්.
ඒ නිසා ශම් අයට කි කම අයිතිය්  නකහක, ඒ විධියට නාම පුවරු
 පක් කරන්න. අපි ංකලුශවොත් අද ලංකාශද හකමදාම මහ පාශ්ෂ
උේශකෝයණ. ශම් අය කවදාද සරසවියට ගිහිල්ලා ඉශගන
ගන්ශන්? ශමතුමා කියන විධියට කලා වියයයන් - Arts - කරන
අය අනුන්ශගන් ංලාශගන අන්තිමට examination එකට
ලියනවා. වකඩිපුර ඉන්ශන් පාශ්ෂ. පාශ්ෂ ඉාශගන කෑගහනවා.
පදිකයන්ට, රැකියාව කරලා යන ජනතාවට ශගදර යන්න ංකහක,
traffic එක. කාටවත් වකඩ කර ගන්න ංකහක. ශම් ශියය
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ශියයාවන්ශගන් මම ඉල්ලා  කටිනවා ශම් වාශ ශේවල් කරන්ශන්
නකතිව, ශේ පාලන අතශකොළු ශනොවී කරුණාකරලා තමන්ශ
අධ්යාපනයට  කත ශයොමු කරන්නය කියලා. ඒකයි මශ ඉල්ලීම.
මම ශම් අවස්ාාශද ගරු ඇමතිතුමාශගන් උත්තරය් 
ංලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔංතුමාශ දරුව පට
ශම් වාශ ශදය්  වුණා නම් ඒකට පිළිතුරු ශදන්න විතරද ඔංතුමා
ංලාශගන ඉන්ශන්? ශම් ශියය ශියයාවන් ගකන ඔංතුමාට කි කම
ශසශනහස්  නකේද? ඔංතුමා ශම් ගකන ශපීන ඉන්ශන් නකත්ශත්
ඇයි කියන එකට දකන් මම ඔංතුමාශගන් උත්තරය් 
ංලාශපොශරොත්තු ශවනවා.

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ගරු චන්ද්ර කරි ගජදීර මන්ත්රීතුමනි, ඔංතුමාත් කාා කිරීමට
ංලාශගන  කටින නිසා මම විනාඩි ශදශකන් පිළිතුර කියන්නම්.

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මම ශම් ගකන කාා කරන්න
උශේ වරුශද ඔංතුමාශගන් ්රමාණවත් කාලය්  ගත්තා. නමුත්
අශේ ගරු රන්ජන් රාමනායක නිශයෝජය ඇමතිතුමාශ ්ර න
් යට
එතුමා දකන් උත්තරය්  ංලාශපොශරොත්තු වන නිසා විශ ය
ේ ශයන්ම
එයට උත්තරය්  ශදන්න ඕනෑ.
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, අපි හිතනවා අද ශම් රශට්
තිශංන ශලො පම ්ර ්නය මත් පක්කාරශයෝ සහ මිීන මරන
පාතාලය කියලා. ඊට වඩා ංරපතළ ්ර න
් ය තිශංන්ශන්
වි ව
් විදයාල පාතාලශේයි. ශමොකද, අශේ රශට් අනාගතය භාර
ගන්න ඉන්න උගතුන්, බුේධිමතුන් හකශදන්න යන තකන වන
වි ව
් විදයාලයට ගියාම ඒ දරුවන්ට  කදු වන අකරතකදංය ගකන
තමයි අපිත් අශේ ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමාත් කාා කශළේ. ශම්
පිළිංාව මම උශේත් පකහකදිලි කළා. අපි telephone එකට සවි
කරන app එක්  හදලා ඒ පිළිංාව ශතොරතුරු අරශගන
ක්රියාත්මක කරන්න යනවා.
ශම් පිළිංාව ශපොලී කය දකනුවත් කරනවා. ශම් සම්ංන්ධ්ශයන්
5998 පනත්  තිශංනවා. මා ඒ ගකන ශගෞරව ූර්ෂවකව උශේත්
සාහන් කළා. ගරු (වවදය රශම්ය් පතිරණ මන්ත්රීතුමාශ
පියතුමා වන රිච්ෂඩ් පතිරණ හිටපු අධ්යාපන ඇමතිතුමා තමයි ඒ
පනත ඉදිරිපත් කශළේ. එදා කාටවත් කරන්න ංකරි වුණු ශදය් 
එතුමා කළාය කියලා මා උශේත් සාහන් කළා. ශම් පිළිංාව
තීරණය්  ශගන පා්ෂලිශම්න්තුවට ීනතිය්  ශගශනන්න එතුමාට
විතරයි ්ත්ම ් තිය තිබුශඩු. ඒ පිළිංාව දකනට ශහොා ීනතිය් 
තිශංනවා; දකඩි ීනතිය්  තිශංනවා. ශම් රශට්ම ජනතාවට දකන
ගන්න මා එකම ඉල්ලීම්  කරනවා. වි ව
් විදයාලවලට දරුවන්
යවපු ශදමවුපියන්ශගන් මා කාරුණිකව ඉල්ලා  කටිනවා,
වි ව
් විදයාලයට ගිය තමන්ශ දරුවන් ශමොනවාද කරන්ශන්
කියලා කරුණාකරලා ශසොයා ංලන්නය කියලා. ඒ අය ඉශගන
ගන්නවාද, එශහම නකත්නම් එ්  එ්  අයශ අතශකොළු ංවට
පත්ශවලා තිශංනවාද, එශහමත් නකත්නම් වි ව
් විදයාලවල  පලියට
පාතාල ශමශහයවන තරුණයන්ශ ම ල්ල්  ංවට පත්ශවලා
තිශංනවාද කියලා ශසොයා ංලන්න. ශමොකද, අපි ඉදිරිශේදී
අනිවා්ෂයශයන්ම ශම් පිළිංාව ීනතිය දකඩිව ක්රියාත්මක කරනවා.
මා කරන එකම ඉල්ලීම ශමයයි. "ශම් අශේ එකම දරුවා. අපට
අනුකම්පා කරලා ශම් ්ර න
් ය විසාා ශදන්න"යි කියලා, ඒවාට
සම්ංන්ධ්වන ශියය ශියයාවන්ශ අම්මලා, තාත්තලා, සශහෝදර
සශහෝදරිශයෝ කවදාවත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ළඟටවත්, ගරු
අගමකතිතුමා ළඟටවත්, ශම් ඇමතිවරු ළඟටවත් එන්න එපා. ඒ
සම්ංන්ධ්ශයන් අශපන් කවදාවත් සමාව් , අනුකම්පාව් 
ලකශංන්ශන් නකහකයි කියන පණිවුඩය වි ව
් විදයාල ශියයයන්ශ
 කයලු ශදමවුපියන්ට ශදනවා.
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ගු රන්ෙන් රාෙනායක ෙහතා

(மாண்புமிகு ரஞ்ென் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔංතුමා දකන් ්රකා කරන්ශන්, ඉදිරිශේදී
කකමරා සවි කරලා, ශම් ක්රියාවල ශයශදන අයට, ශියයයන්ට
අඩන්ශත්ට්ටම් කරන අයට දඬුවම් කරනවාය කියලායි. අතීතශේදී
 කදු කළ එවකනි ක්රියා සම්ංන්ධ්ශයන් වීඩිශයෝ ද්ෂ න කිහිපය්  මා
ළඟ තිශංනවා. මා අද ඒවා සභාගත කරන්නම්. ඒ ළමයින්
නිරුවත්කරලා ඔවුන්ට ශපොලුවලින් ගහනවා. ඒ ළමයින් කි කම
ශදය්  කරලා නකහක.

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ඔංතුමා ඒ සා් ෂි දකන් ඉදිරිපත් කශළොත්, ඒවා
සම්ංන්ධ්ශයන් දකන් ීනතිය ක්රියාත්මක කරනවා.

ගු රන්ෙන් රාෙනායක ෙහතා

(மாண்புமிகு ரஞ்ென் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)
මා ඒවා අද සභාගත කරන්නම්. ඒ ළමයින් නිරුවත් කරලා
ශපොලුවලින් ගහනවා, ඔවුන්ට පිටි කවනවා, ශනොශය පත් අපවි්ර
ජලශයන් ඔවුන් නාවනවා, ඔවුන්ශ
ඇඟට මු්රා කරනවා.
ශලෝකශේ කි කම වි ව
් විදයාලයක ශමවකනි ශේවල් කරනවාය
කියලා මා හිතන්ශන් නකහක. ඉදිරිශේදී  කයලුම වි ව
් විදයාලවල
්රස්තවාදි ය යයයන් වි කන් මට අපහාස කරනු ලංයි. ඒ මඩ ්රහාර
මා ංලාශපොශරොත්තු වනවා.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමනි, ඔංතුමාට තව විනාඩි ශදකක
කාලය්  තිශංනවා.

ගු රන්ෙන් රාෙනායක ෙහතා

(மாண்புமிகு ரஞ்ென் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)
ශහොායි. ඒ වුණත් මා ශම් කාරණය කිව යුතුයි. ශමොකද,
ගම්වලින් එන අහිංසක දරු දකරියන්ට කි කම පිහිට්  නකහක; හඬ් 
නකහක. ඒ අය ශනොශය පත් පිකටින්වලට ංශලන් ද් කාශගන
යනවා. ඒ සම්ංන්ධ්ශයන් ඇමතිතුමා නි ක පිළිතුර්  ශදයි කියලා
මා හිතනවා.

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ඊශේ ශම් සභාශද කළ
කාාව්  ගකන ශපොඩ්ඩ්  කියන්න ඕනෑ. එතුමන්ලාශ නම්
කියන්න
මා ංලාශපොශරොත්තු
වන්ශන්
නකහක.
ශම්
පා්ෂලිශම්න්තුවට ශමවර අලුතින් පත් වී ්පු මන්ත්රීවරු
කිහිපශදශන්  ඊශේ මශ නම සාහන් කරමින් විවිධ් ශචෝදනා
කළා. ඒවා ශංොශහොම ්රාාමික ශචෝදනා. එතුමන්ලාශ නම්
කියන්නවත් මා කකමකති ශවන්ශන් නකහක. එතුමන්ලා ්රචාරය ලංා
ගන්න කළ උගුලට, ඒ ශකොශහොල්ලෑ ගුලියට මා අහුශවන්ශන්
නකහක. මා කකන්ටිශම්  කටියදී සභානායක කා්ෂයාලශයන් කාා
කරලා මට කිදවා, "ගරු රන්ජන් ඇමතිතුමා, අන්න ඔංතුමාට
ශදශදන ප ංණිනවා"යි කියලා. මා ඇහුවා, "කවුද ංණින්ශන්?"
කියලා. එතශකොට කිදවා, "අශන් නම මතක නකහක. ංණිනවා"යි
කියලා. මා කිදවා, "නම මතක නකත්නම් මා ශකොශහොමද ගිහින්
නම කියන්ශන්? ශමය ්රචාරක උගුල් . මා ශම්කට අහුශවන්ශන්
නකහක"යි කියලා. අ පර්  නෑර ඒ සම්ූර්ෂණ කාාවම මා ඇහුවා. ඒ
ශගෞරවීනය මිතුරන්  කයලුශදනාශගන්ම මා ඉල්ලා  කටිනවා,
එතුමන්ලාට මා අභිශයෝග කරනවා, ශම් පා්ෂලිශම්න්තුශද ස්ාාවර
නිශයෝගවලට මුවාශවලා අභිශයෝග කරන්ශන් නකතුව, එළිශේදී ඒ
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පා්ෂලිශම්න්තුව

[ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා]

ගකන කියන්න කියලා. මා වයාපාරිකයන්ශගන් ගත් මුදල් ගකන
කිදවා. ඒ වයාපාරිකයන්ශ නම් ශමොනවාද? පසුගිය දවස්වල
කළුගල් වයාපාරිකය පශගන් මා රුපියල් ල් ය 500්  ගත්තාය
කියලා කිදවා. මා අභිශයෝග කළා. ඒ නම කිදශද නකහක.
අනි්  කාරණය තමයි, මාශ ශ්රේම සම්ංන්ධ්තා ගකන ශචෝදනා
කිරීම. මා හිතන හකටියට මශ ශ්රේම සම්ංන්ධ්තා උේධ්මනයට
ශහෝ රුපියශල් අව්රමාණය වීමට ශහෝ ශඩොලරශේ අගය ඉහළ
යෑමට ංලපාන්ශන් නකහක.
මශ ශ්රේම සම්ංන්ධ්තා මම ්ර කේධිශේ පිළිශගන තිශංනවා.
ඒවා ශම් ගරු සභාවට උචිත නකහක. ඒ වාශ වල්පල් කාා කරන්න
ශනොශවයි මම පා්ෂලිශම්න්තුවට පත් වුශඩු. අපි ශම්
පා්ෂලිශම්න්තුවට පත්ශවලා එන්ශන් අගතියට පත් පා්ෂ ව
්
ශවනුශවන් කාා කරන්නයි. ඒ නිසා මම නකවත නකවතත්
කියනවා, අපි ඒ තත්ත්වයට යන එක ශහොා නකහක කියලා. ඒ
 කයලු මන්ත්රීවරුන්ට මම උත්තර ශදන්න ලෑස්තියි. උසාවිශේදී
ශහෝ මා එතුමන්ලා හමුවන්න ලෑස්තියි. හකංකයි, එතුමන්ලා
ස්ාාවර නිශයෝගවලට මුවාශවලා පා්ෂලිශම්න්තුව ඇතුශළේ ඒ කාා
කියන්ශන් නකතිව, මා ශම් සභාශද නකති අවස්ාාශද ඒ කාා
කියන්ශන් නකතිව, පා්ෂලිශම්න්තුශවන් පිටතදී එක වචනය් වත්
අක් ශනොකර ඒ මුළු කාාවම කියනවා නම් ශහොායි. එතුමන්ලා
එ් ක මශ
කි ක තරහ්  නකහක. අපි මි්රශයෝ. අපි
දුරකානශයනුත් කාා කරනවා. ඒ නිසා ඒ  කයලු ශචෝදනා
පා්ෂලිශම්න්තුශවන් පිටදී කියන්න ඕනෑ. එතශකොට මට ඒවාට
උත්තර ශදන්න පුළුවන්.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
දකන් කාාව අවසාන කරන්න.

ගු රන්ෙන් රාෙනායක ෙහතා

(மாண்புமிகு ரஞ்ென் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ඒ පහර ශදන ද්ෂ න, මු්ර
ශපවීම්, පිටිවලින් ගකසීම් සහ අතපය කකඩීම් වාශ ශේවල්වල
වීඩිශයෝ ද්ෂ න මම ගරු උසස් අධ්යාපන අමාතයවරයාට ලංා
ශදනවා. ඉදිරිශේදී ශම් කටයුතු නවත්වනවා ශසේම, ඒවාට ශගොදුරු
ශවලා අද ්ංාධිත තත්ත්වශේ ඉන්න,  කය දිවි නසා ගත්ත සහ
අධ්යාපනය හකර දා පිටරට ගිය අයටත් වන්දිය්  ලංා ශදන්න කියා
ඉල්ලා  කටිනවා. ශමොකද, ශනොකළ වරදකට ශම් අය ශලො ප
හිංසනයකට ල්  වී තිශංන නිසා. ඒ ගකන ශසොයා ංලන්න කියලා
ගරු ඇමතිතුමාශගන් ඉල්ලමින් මශ කාාව අවසන් කරනවා.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ඊළඟට, චන්ද්ර කරි ගජදීර මන්ත්රීතුමා. ඔංතුමාට විනාඩි 50් 
තිශංනවා.

[අ.භා.4.(3]

ගු චන්ද්රසිරි ගෙදීර ෙහතා

(மாண்புமிகு சந்திரசிறி கெதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මම අද කාා කරන්න
සූදානම් වුණු, ජාතික ්ර් යක අරමුදල් (සංශ ෝධ්න පනත්
ශකටුම්පතට අමතරව අශේ ගරු රන්ජන් රාමනායක නිශයෝජය

අමාතතුමා මතු කළ කරුණකට අදාළව යම්  කියන්න කකමතියි.
ඇත්ත ව ශයන්ම ගරු රන්ජන් රාමනායක නිශයෝජය අමාතයතුමා
කියපු විධිශේ -එවකනි ස්වභාවශේ- නවක වධ්ය්  තිශංනවා නම්
ශහොා නකහක. මාත් වි ව
් විදයාලශේ අධ්යාපනය ලංනශකොට
නවක වධ්යට මුහුණ දුන් ශකශන් . මම ශලෝ  කරපු කංඩ්
එක්  ඇතුශළේ ඉාශගන ංණ කිදවා. ඇත්ත ව ශයන්ම සමහර
නවක වධ් විශනෝදාත්මකයි. ම මට වතුර දාලා අපට කිදවා ශම්
ශකොශන් ඉාලා එහා ශකොනට ංඩගාලා පිහිනන්න කියලා. ඉතින්
එශහම පිහිනලා ඉවර ශවලා, අශයත් යහළු මි්රශයෝ වුණාට
පස්ශසේ එශ්  ශපොඩි '්තල්' එක පත් තිශංනවා. ඒ නිසා ශම්
නවක වධ්ය කියන කාරණශේදී සමස්ත ශියය ්රජාවටම ශචෝදනා
කරන්න ශහොා නකහක.
ඒ ශවනුවට 'නවක ්රස්ත වදය් '
තිශංනවා නම් අපි ඒ ගකන ංලන්න ඕනෑ. එශහම ශේවල් කරන
මාන කක ශලඩ්ක් ඉන්නවා. ඒ අයශ සමාජ ්ර න
් ගකන ංලන්න
ඕනෑ. ශමහිදී පළමුශවන්ම වකදගත් ශවන්ශන් රටට ගකලශපන,
ශලෝකය දකින්න පුළුවන් උගත් පරපුර්  ම හි කිරීමට අව ය නව
අධ්යාපන ්රතිපත්තිය්  සකලසුම් කිරීමයි. ඒක ්රාාමික
අධ්යාපනශේ  කට එන්නට ඕනෑ. එතශකොට ශවනස් වූ මනස් 
ඇති තරුණශය් - [ංාධ්ා කිරීම් ]

ගු රන්ෙන් රාෙනායක ෙහතා

(மாண்புமிகு ரஞ்ென் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)
Sir, I rise to a point of Order.

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔංතුමා වි ්වවිදයාලශේ  කටි ඉතාම බුේධිමත්
පුේගලය ප නිසා මා ඔංතුමාශගන් අහන්න කකමතියි, යුශරෝපශේ
ශවන රටවල; ජ්ෂමනිශේ,- [ංාධ්ා කිරීම් ]

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ඒක point of Order. එක් 
අමාතයතුමා.

ශනොශවයි ගරු

නිශයෝජය

ගු රන්ෙන් රාෙනායක ෙහතා

(மாண்புமிகு ரஞ்ென் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, පකහකදිලි කර ගකීනම් . ඒ
වාශ රටවල ශම්වා ශවනවාද කියලා එතුමාශගන් දකනගන්න
කකමකතියි. ශවන රටවල ශම් නවක වධ්ය තිශංනවාද මන්ත්රීතුමා?

ගු චන්ද්රසිරි ගෙදීර ෙහතා

(மாண்புமிகு சந்திரசிறி கெதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
යම් රටවල යම් කි ක අක්වකඩි ්රමාණයකින් තිශංනවා. කළු
ජාතික ළමයින් ්වාම සුදු ජාතිකයන් නවක වධ්ය දීපු අවස්ාා
තිශංනවා. ඒක ශවනම ස්වභාවය් . ඒ වාශ ශේවල් ශංොශහෝ
ශවලාවට පිරිමි ශහොස්ටල්වල තමයි ශවන්ශන්. ඒ ගකන ඒ අය ඒ
තරම් ගකඹුරු විධියට කල්පනා කරන්ශන්ත් නකහක. ඒක
සම්්රදායය්  විධියට තිශංනවා. මම කියන්ශන්, එකත් නකති විය
යුතුයි. ඒ ගකන කි ක ත්ෂකය්  නකහක. මම කිදශද නවක වධ්ය
 කදුශවන ස්වභාවය ගකන. අපට ශම්වා ඔ් ශකොම නකති කරන්න
පුළුවන්කම පත් නකහක. අපි ශම් පා්ෂලිශම්න්තුශදදී
ීනති
පකශනදවා; නවක වධ්යට දඬුවම් ශදන ීනති පකශනදවා. ඒවා
ංරපතළ දඬුවම්. ඇත්ත ව ශයන්ම ඒක කළත් අපට ශම්
තත්ත්වය ශවනස් කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා උසස් අධ්යාපනය
ලංන ශියයයන් තුළ තිශංන ඒ මාන කකත්වශේ ශවනස හදන්න
නම්, ජාතික තලශේ අධ්යාපන සකලසුමකින් මිනිසා ශවනස්
කිරීශම් වකඩ පිළිශවළ්  ්රාශයෝගිකව ශගන යන්න ඕනෑ. එශහම
නකත්නම් අපට ඒ තත්ත්වය ශවනස් කරන්න ංකහක.
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දකන් සමහර රටවල "මානව ගුණය" කියලා වියයය් 
තිශංනවා. මානව ගුණය -සංශදදීත්වය- එක වියයය් . එශහම
තත්ත්වය්  නි්ෂමාණය කිරීමට ගකළශපන අධ්යාපන ්රතිපත්තිය් 
අපි සකස් කළ යුතුයි. ශම් සමහර  කේධි සමහරුන්ට විශනෝදාං .
නවක වදයට මුහුණ දීපු අය වඩාත් මි්රයි, ඊට පස්ශසේ. නමුත්
ශපොලුවලින් ගහලා, අත් කඩලා, ශියයයන්ට මුහුණ ශදන්න ංකරි
විධිශේ ංරපතළ හිංසාකාරී ක්රියා කරනවා නම් අපි ඒවා
වළ් වන්න ඕනෑ. එහි කි කම සකකය්  නකහක.

ගු රන්ෙන් රාෙනායක ෙහතා

(மாண்புமிகு ரஞ்ென் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)
ලිංගික අතවර.

ගු චන්ද්රසිරි ගෙදීර ෙහතා

(மாண்புமிகு சந்திரசிறி கெதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
ඔද, ලිංගික අතවර. 'සමහර අයට සමහර ශේවල් ශකෝේපවලට
දාලා ංශලන් ශංොන්න ශදනවා' කියලා ඔංතුමා කියන ශකොටම
මට හකුණණා, ඒ ශංොන්න ශදන්ශන් ශමොනවාද කියලා. එවකනි
ශේවල් නම් ඉතාම අමානුෂිකයි. හකංකයි, ඇත්ත ව ශයන්ම එශහම
ශේවල්  කදු වනවා නම්  කදු ශවන්ශන්, ශමොළශේ විකෘතිය්  තිශංන
මිනිසුන් අතින්. හකම මිනිශහ පශගන්ම ඒ තත්ත්වය ඇති ශවන්ශන්
නකහක. මා කියන්ශන් ශම්කයි. අපි ශම් කරුණු සංවාදයට ල් 
කරලා, ඒවා ගකන ශසොයා ංලලා, අධ්යයනය කරලා වි ව
් විදයාල
ශියයයන්ශ
මනස හකදිය යුතුයි. වි ව
් විදයාලයට ශියයයන්
ඇතුළත් වන ්රම්භක අවස්ාාශද ඔවුන් දකනුවත් කරන්න විවිධ්
පාසමාලා පටන් ගන්නවා. ඒවා තුළ වුණත් මනස ශවනස් කිරීශම්
වකඩසටහන් තිම ය යුතුයි. ඇත්ත ව ශයන්ම ඔවුන් උසස්
අධ්යාපනය හදාරන්න වි ව
් විදයාලයට ඇතුළත් වුණු අවස්ාාශද
 කට රමානුූලලව එම වකඩසටහන් ්රම්භ කරන්න පුළුවන් නම්,
ශම් වාශ හුඟ්   කේධි වළ් වා ගන්න අපට පුළුවන් ශවයි.

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, අශන්  කාරණය තමයි,
සමාජමය ්ර න
් සහ ඔවුන් මුහුණ ශදන කටුකත්වය ශම් ක්රියාවලට
තදින් ංලපෑම. අධ්යාපනය හදාරන්න උසස් අධ්යාපන
්යතනවලට එනශකොට ඔවුන් අසීරුකම්වලට මුහුණ ශදනවා
වාශ ම, ඒ තුළින් වවරය ඇති වනවා. ශියයයන් ංාහිර
පන්තිවලට යනවා කියලා දකන් ශමතකනදී කිදවා. දකන් ඉස්ශකෝශල්
උගන්වන්ශන් නකහක. ඒ නිසා දරුවන් සෑශහන වියදම් කරශගන
තමයි ංාහිර පන්තිවලට යන්ශන්. ශම්වාත් එ් ක ඇති වන සමාජ
ශරෝධ්ය සහ ්තතිය වි ව
් විදයාලය තුළදී ඔහු කාශගන් ශහෝ
පිරිමහ ගන්න ංලනවා. එශහම ඒවාත් තිශංනවා. ඒ නිසා සමස්ත
සමාජයම උක් යටි පරු කරන ශවනසකට පරිව්ෂතනය කිරීමත් ශම්
 කේධි වළ් වා ගකීනමට වකදගත් වනවා. ඇමතිතුමාශ අදහසට
විරුේධ් අදහස්  ශනොශවයි මා කිදශද. ශම් තත්ත්වය වළ් වන්න
ඔංතුමා ශම් ගන්න උත්සාහය පිළිංාවත්, සමහර කාරණා සෘජුව
මතු කිරීම ගකනත් මා ඔංතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ජාතික ්ර් යක අරමුදල්
(සංශ ෝධ්න පනත් ශකටුම්පත ගකන විවාද කරනශකොට අශේ
සමහර මන්ත්රීතුමන්ලා කිදවා, ඇත්ත ව ශයන්ම රණ විරුවන්
ශවනුශවන් සුංසාධ්නය්  තමයි ශම් පනත් ශකටුම්පතින් අරශගන
එන්ශන් කියලා. ශම් සංශ ෝධ්නය ගකන ඒ අ්ෂාශයන් කාා කළා.
නමුත් ශම් සංශ ෝධ්නශයන් එක කාරණයයි වකදගත්ශවලා
තිශංන්ශන්. ඒක තමයි, ශම් අරමුදල කළමනාකරණය. මුල්
පනශත් නවවකනි වගන්තිශේ ශම් සුංසාධ්නය අන්ත්ෂගතයි.
1985 අංක 9 දරන ජාතික ්ර් යක අරමුදල් පනශත් 9වකනි
වගන්තිශේ ශමශසේ සාහන් වනවා;
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"තම රාජකාරි කටයුතු ඉටු කරන අතරතුර දී තුවාල ලද ශහෝ මියගිය,
ශපොලිස් ංලකාශේ ශහෝ සන්නේධ් හමුද්රවල ශහෝ යම් සාමාජිකය පශ
පවුල්වලට යම් ්රතිලාභ ශගවීම ඇතුලව, ...."

තවත් කාරණය්  එහි සාහන්ව තිශංනවා. ශම් කාරණයත්
අමතක කරන්න එපා. ඒ කාරණය ගකන අපි කවුරුවත් හිතුශද
නකහක.
1985 අංක 9 දරන ජාතික ්ර් යක අරමුදල් පනශත්
තවදුරටත් ශමශසේ සාහන් වනවා:
".... ජාතික ්ර් යාව ්රව්ෂධ්නය කිරීමට සහ සහතික කිරීමට වඩාත්ම
ශහේතු වන්ශන් යයි මඩුඩලය අදහස් කරන ්කාරයට සහ කා්ෂයයන්ට,
අරමුදලට අයත් මුදල් ජනාධිපතිවරයාශ විධ්ානවලට යටත්ව ශයොද්ර
ගකීනම මඩුඩලශේ කා්ෂයය විය යුතු ය."

ශම් ්කාරයට මුල් පනශත් නවවකනි වගන්තිශේ කරුණු
ශදක්  ඇතුළත් ශවනවා. රණවිරු සුංසාධ්නය එක කරුණ් .
නමුත් අද ශම් ගකන කාා කරනශකොට සමහර අය කිදවා,
"රණවිරු සුංසාධ්නය ශවනුශවන් තමයි ශම් පනත් ශකටුම්පත
ශගනාශද" කියලා. නකහක ඒක වකරැදියි. අපි ශම් කාරණා දිහා
මධ්යස්ාව ංකලුශද නකත්නම් අපට වරදිනවා.

යුේධ්ශයන් පස්ශසේ ්ංාධිත වූ ශමන්ම මිය ගිය
රණවිරුවන්ශ
පවුල්
ශවනුශවන්
වාශ ම, ශනොශය් 
්කාරශයන් අතවරවලට පත් ශවච්ච රණ විරුවන් ශවනුශවන්
ජාතික සුංසාධ්න වකඩ පිළිශවළ්  ශගන ගියා.
රණවිරු ශසේවා අධිකාරිය සක්රීය ශකරුවා. ඒ වාශ ම
ඉතිහාසශේ කවදාවත් නකති විධියට - ශලෝකශේ ශවන රටවල
තිබුණාද දන්ශන් නකහක.- ජාතික පාසල්වල උසස් අධ්යාපනය
ලංන්න අවස්ාාව නකති රණවිරුවන්ශ දරුවන්ට අධ්යාපනය
ලකබීම සාහා ශවනම පාසල් නි්ෂමාණය ශකරුවා. ජාතික
ව ශයන් ශම් වාශ වකඩපිළිශවළ්  පසුගිය යුගශේ අරශගන ගියා.
ඒ නිසා ශම්ක අද පටන් ගත් එක්  ශනොශවයි. ඉතිහාසය පුරාම
රණවිරු සුංසාධ්නය ශවනුශවන් ශගනාපු වකඩපිළිශවළ පසුගිය
රජය ඉතාම සා්ෂාකව ඉස්සරහට ශගන ගියා. ඒ නිසා ශම්
කාරණශේ දී අපි ශගෞරව ගන්න එක ශනොශවයි, යාා්ෂාවාදීව
්රශද වීමයි ශවන්න ඕනෑ. ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි,
රණවිරුශවෝ යුේධ්යට යවලා ඒ මියගිය රණවිරු පවුල්වල
සුංසාධ්නය සකලසීම, මියගිය රණවිරුවා ශවනුශවන්, ්ංාධිත
රණවිරුවා ශවනුශවන් සලකා ංකලීමට වඩා රට ඇතුශළේ යුේධ්ය් 
ඇති වීම වකළක් වීමයි අපට වකදගත් ශවන්ශන්. ඒක තමයි අශේ
මූලික පදනම විය යුත්ශත්. යුේධ්ය ශකොශහොමද ්රම්භ වුශඩු
කියලා අපි දක් කා. යුේධ්ය පටන් ගත්ශත් කවුද? ඒ ඉතිහාසයට
යන්න දකන් ශවලාව්  නකහක. ඒ ගකන ශවන ශවලාවක අපට කාා
කරන්න පුළුවන්. අද යුේධ්ය පාවිච්චි කරලා, උතුර - ද පණ
ශදපකත්තට ශංදිලා ජාතිවාදී සංකල්පනා උඩ අපට ශම්කට විසඳුම්
ශහොයන්න ංකහක.
ඇත්ත ව ශයන්ම රණවිරුශවෝ ගිශේ
්රස්තවාදය පරාජය කරන්නයි; ශංදුම්වාදය පරාජය කරන්නයි.
රට ශංදීම වළ් වන්නයි ගිශේ. රට ශංදීශම් අරගළශේ ්රධ්ානම
්යුධ්ය වුශඩු ්රස්තවාදය. අපි කවුරුත් ්රස්තවාදයට විරුේධ්යි.
උතුශ්ෂ තිබුණත්, ද පශඩු තිබුණත් විරුේධ්යි. ගරු නිශයෝජය
කාානායකතුමනි, ද පශණන් ්රස්තවාදය ්පු අවස්ාා තිබුණු ංව
මා ඔංතුමාට කියන්න කකමතියි. ඒ තමයි දහතුන්වන ්ඩුක්රම
වයවස්ාා සංශ ෝධ්නය ශගනාපු අවස්ාාව. දහතුන්වන ්ඩුක්රම
වයවස්ාා සංශ ෝධ්නශයන් තමයි පළාත් සභා ්ශද. පළාත් සභා
ශගශනන ශවලාශද එය ශම් ජාතික ගකටලුවට යම් ්රමාණයක ශහෝ
විසඳුම්  ශවයි කියලා, එදා අපි ඒකට ප් යව හිටියා. ඒ
ශවනශකොට ද පශඩු ්රචඩුඩත්වය, ඊනියා ශේ ශ්රේමිත්වය මතු
වුණා. විශ ේයශයන්ම ජනතා විමු් ති ශපරමුශඩු - අශේ මි්රවරු
ශම් අවස්ාාශද ගරු සභාශද නකහක. - එම නායකත්වය යටශත්
තමයි ශේ ශ්රේමීය  ජනතා වයාපාරය හකදුශඩු. කාතන රැල්ල් 
කරශගන ගියා. මම ශදසකරය්  ශංෝම්ංවලට මුහුණ දීපු
ශකශන් .
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පා්ෂලිශම්න්තුව

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ඔංතුමාට තව විනාඩියයි තිශංන්ශන්.

ගු චන්ද්රසිරි ගෙදීර ෙහතා

(மாண்புமிகு சந்திரசிறி கெதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, මශ
තිබුණු එක-

විනාඩි පහශළොව් 

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු මන්ත්රීතුමා, අපට කාලය පිළිංාව ්ර ්නය්  තිශංනවා.

ගු චන්ද්රසිරි ගෙදීර ෙහතා

(மாண்புமிகு சந்திரசிறி கெதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
ශහොායි. මූලික ව ශයන් අද අපි ශම් ශදපිරිස අතර සංශදදීතාව
නි්ෂමාණය ශවන ජාතික වකඩපිළිශවළකට, සංහිඳියාවකට යෑම
අව යයි කියන එක මා ඔංතුමාට කියන්න කකමතියි. ශදපකත්තට
ශංදී සටන් කිරීම ශනොශවයි කළ යුත්ශත්. පසුගිය කාලශේ ශම්
ශවනුශවන් අපි ්රධ්ාන වගකීම්  ඉ කලූ ංව මම කියන්නට ඕනෑ.
ඇත්ත ව ශයන්ම යුේධ්යට සම්ංන්ධ් වූ උතුශ්ෂ තරුණයන්
12,000්  පුනරුත්ාාපනය කිරීශම් වකඩපිළිශවළ්  ශගන ගියා.
ඒක කාටවත් අමතක කරන්නට පුළුවන් එක්  ශනොශවයි. අශේ
රශට් එය අගය ශනොකළත්, ශලෝකය එය අගය කළා. උතුශ්ෂ
 කයලු ්ර න
් විසාන්න ංකරි වුණු ංව ඇත්ත. තවමත් ගකටලු
තිශංන ංව ඇත්ත. උතුරට සංව්ෂධ්නය දිය යුතු ංවත් ඇත්ත. ඒ
තිශංන වියමතාව ශවනස් කිරීම කළ යුතු ංවත් ඇත්ත. එම
වියමතාව නිසා තමයි යුේධ්ය පටන් ගත්ශත්. ඒ නිසා අපි
ශදශගොල්ලන්ම ශම්කට වගකියන්න ඕනෑ. එම 50,000්  වූ
තරුණයන්ට නි ක පුනරුත්ාාපනය ලංා දීලා, ඔවුන්ශ ්්ෂිකක
් තිය ශගොඩ නඟන්න අවම ශපොලිය්  යටශත් ණය මුදල්  ලංා
ශදන්න පසු ගිය රජයට පුළුවන්කම ලකබුණා. එක පකත්තකින්
උතුශ්ෂ සශහෝදරවරු ඒ ක්රියාවලිය අගය කරන්න ඕනෑ. අශන් 
පකත්ශතන් අපි අතර සංහිඳියාව ඇති කිරීම සාහා වූ මාන කක
තත්ත්වයන් නි්ෂමාණය කිරීමත්, විවිධ් ංලපෑම් මත උතුශ්ෂ
තිශංන ්්ෂිකක ් තිය හූරාගන්න හදන ශවනත් ංලශදග
තිශංනවා නම් ඒවා පරාජය කිරීමටත්, ඒවාට ංලපෑම් කිරීමටත්,
ඔවුන්ශ පරිසරය ්ර් යා කිරීමටත්, ඔවුන්ශ ජාතික සම්පත්
්ර් යා කිරීමටත්, ඔවුන්ශ ජීවන තත්ත්වය දියුණු කිරීමටත්,
ඔවුන්ශ අධ්යාපන වකඩසටහන් ් තිමත් කිරීමටත් අව යයි. ඒ
සාහා වූ ජාතික ක්රියාවලියක අව යතාව තිශංනවා. ඒ නිසා තමයි
අපි ්ඩුක්රම වයවස්ාා සංශ ෝධ්නය ගකන ංලාශගන හිටිශේ.
උතුශ්ෂ ්ර න
් යට දිය හකකි ශේ පාලන විසඳුම එයයි.

එම ශේ පාලන විසඳුම අද යටපත් කරලා තිශංනවා. ංලය
ගන්නශකොට උතුරට ශේ පාලන විසඳුම් ලංා දීම ගකන කාා
කරනවා. ංලය ගත්තාට පසුව උතුර අමතක කරනවා. ඡන්දශේ දී
විතරයි අපි විසඳුම් ගකන කාා කරන්ශන්.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
කාාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්ත්රීතුමනි.

ගු චන්ද්රසිරි ගෙදීර ෙහතා

(மாண்புமிகு சந்திரசிறி கெதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
අවසන් කරනවා, ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි. අපි කි කම
ජන ශකොට්සාසය්  රවටන්න ශහොා නකහක. ඔවුන්  කයලුශදනාම
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එකම රශට් ජීවත් වන අශේම සශහෝදරවරු. එක රට් , එක
ජාතිය්  විධියට කල්පනා කරලා,  කයලුම ජනවා්ෂගික ශකොටස්වල
අයිතීන් ්ර් යා කරන ශේ පාලන විසඳුම්  ඉදිරියට ශගන
යාමයි අප කළ යුත්ශත්. ඒක යුේධ්යට මුහුණ දුන් රණවිරුවන්ටත්
කරන ශගෞරවය් . උතුශ්ෂ මිය ගිය අයශ ාාතීන්ශ දු් 
අශාෝනා පහ ශවන්නත්, ඉදිරිශේ දී එවකනි තත්ත්වය්  ඇති
ශනොශවන්නත් ඒ තුළින් හකකියාව ලකශංනවා වාශ ම මි්රය ලී
්රශද යකින් රශට් ජාතික සංව්ෂධ්නය ඉස්සරහට ශගන යන්න
පුළුවන් ංවත් ්රකා කරමින්, ඔංතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින්, මා
නිහඬ ශවනවා.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ශංොශහොම ස්තුතියි.

The next speaker is Hon. Gnanamuthu Srineshan. You
have 15 minutes.
[பி.ப. 5.57]

ගු ාානමු ජුර ශ්රීගන්සන් ෙහතා

(மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீசநசன்)

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan)

தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கசள, முதலில் உங்க
ளுக்கு எனது வணக்கத்கதத் ததாிவித்துக் தகாள்கின்சறன்.
இன்று சதசியப் பாதுகாப்பு நிதியம் பற்றிய விவாதம்
நகடதபற்றுக்தகாண்டிருக்கின்றது. உண்கமயில், சதசியப்
பாதுகாப்பு நிதியம் அவசியமானது. அது இருக்கத்தான்
சவண்டும். சதசியப் பாதுகாப்பு நிதியத்தின் அதிகாிப்கப
யுத்தத்திற்கு முற்பட்ட காலம், யுத்தத்திற்குப் பிற்பட்ட காலம்
என்று
பார்க்கின்றசபாது,
யுத்த
காலத்தில்
சதசியப்
பாதுகாப்பிற்கான நிதியம் அதிகாித்திருப்பகதயிட்டு நாங்கள்
குகறதசால்ல வரவில்கல. ஆனால், யுத்தம் முடிந்ததன்
பின்னர் இந்தத் சதசியப் பாதுகாப்பு நிதியம் உயர்ந்துதகாண்டு
தசல்வதும், தபாருளாதார வளர்ச்சி வீதம் குகறந்துதகாண்டு
தசல்வதும் வித்தியாசமான ஒரு சபாக்காகசவ காணப்படு
கின்றது. குறிப்பாக, 2010ஆம் ஆண்டில் 202.2 பில்லியன்
களாகக் காணப்பட்ட சதசியப் பாதுகாப்பு நிதியம் 2018இல்
290.7 பில்லியன்களாக அதிகாிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. புள்ளி
விபர ாீதியாகப் பார்க்கின்றசபாது, சதசியப் பாதுகாப்பு
நிதியம் யுத்த காலத்தில் உயர்ந்திருப்பது என்பது நாங்கள்
சாதாரண மாக ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய ஒரு விடயம். ஆனால்,
யுத்தம் முடிந்ததன் பின்னர் இந்தத் சதசியப் பாதுகாப்பு நிதியம்
உயர்ந்துதகாண்டு தசல்வததன்பது ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாத
ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது.

உலக நாடுகளின் சதசியப் பாதுகாப்பு நிதியத்கத
அட்டவகண ாீதியாகப் பார்க்கின்றசபாது, உலகத்தில் தபரும்
வல்லரசாகக் கருதப்படுகின்ற சீனாகவ எடுத்துக்தகாண்டால்,
அதன் சதசியப் பாதுகாப்பு நிதியம் ஏறத்தாை மாறாத ஒரு
கணியமாக இருக்கின்றது. 2013ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2018ஆம்
ஆண்டுவகரயும் தமாத்தத் சதசிய உற்பத்தியில் 1.9 வீதமாகக்
காணப்படுகின்றது.
ஆனால்,
எங்களுகடய
சதசியப்
பாதுகாப்பு நிதியம் என்பது தமாத்தத் சதசிய உற்பத்தியில் 2.2
வீதமாக இருக்கின்றததன்றால், சீனாவின் விகிதாசாரத்கத
விட, எமது பாதுகாப்பு நிதியத்தின் விகிதாசாரம் உயர்ந்திருப்
பகதப் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ெப்பான் நாட்டின்
சதசியப் பாதுகாப்பு நிதியத்கத எடுத்துப் பார்க்கின்றசபாது,
அது தமாத்தத் சதசிய உற்பத்தியில் 0.9 வீதமாகக் காணப்படு
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கின்றது. இந்த நிகலயில் எங்களுக்கு முன்மாதிாியான நாடுகள்
வைிகாட்டுகின்ற
சபாக்ககப்
நாங்கள்
பின்பற்றுவதா?
இல்கலயா? என்று பார்க்க சவண்டும். அடுத்து. மியன்மாகர
எடுத்துப்பார்க்கின்றசபாது, அங்கு 2007ஆம் ஆண்டுக்கான
சதசியப் பாதுகாப்பு நிதியம் தமாத்தத் சதசிய உற்பத்தியில் 2.5
வீதமாக இருக்கின்றது.
அசதசபான்று பாகிஸ்தாகன
எடுத்துக்தகாண்டால், 2017ஆம் ஆண்டில் அதன் சதசிய
பாதுகாப்புச் நிதியம், தமாத்தத் சதசிய உற்பத்தியில் 3.5
வீதமாகக்
காணப்படுகின்றது.
ஆகசவ,
பாகிஸ்தான்,
மியன்மார் சபான்ற நாடுகளின் இந்த -

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ජපානය ්ර් යාවට ශවන්
කරන මුදල ඔවුන්ශ අය වකශයන්  කයයට 0.9්  වාශ අක්
්රමාණය් ය කියා ගරු මන්ත්රීතුමා සාහන් කළා. ජපානය වකනි
රට්  ්ර් යාවට ශවන් කරන මුදල අශේ රට ්ර් යාවට ශවන්
කරන මුදල සමඟ සංසන්දනය කරන්න ංකහක. ශමොකද, ජපානය
ඇශමරිකාවත් එ් ක ්ර් යක ගිවිසුම්  තිශංනවා. ඒ නිසා
ජපානය ්ර් යාවට වියදම් කරන්ශන් නකහක. ජපානයට ්ර් යාව
ලංාදීම සම්ංන්ධ් වගකීම ඇශමරිකාව භාරශගන තිශංනවා. ඒක
අන්ත්ෂජාතික ගිවිසුම් . නමුත් ශ්රී ලංකාව ්ර් යා කරන්න
කවුරුවත් ජාතයන්තරව ඉදිරිපත් ශවලා නකහක. ඒ නිසා ස්වාධීනව
කටයුතු කරන රාජයය්  විධියට ශකොශහොමටත් ඒ රශට් සහ ශම්
රශට් ්ර් යක වියදශම් ශවනස්  ස්වාභාවිකවම තිශංන්න ඕනෑ.

ගු ාානමු ජුර ශ්රීගන්සන් ෙහතා

(மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீசநசன்)

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan)

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கசள, நான் உங்களுகடய
கருத்திகன ஏற்றுக்தகாள்கின்சறன். ஆனால், சீனாகவ
எடுத்துப் பார்க்கின்றசபாது, அதன் பாதுகாப்பு நிதியம்
தமாத்தத் சதசிய உற்பத்தியில் 1.9 வீதமாக, ஒரு மாறாக்
கணியமாகத் ததாடர்ந்து ஐந்து ஆண்டுகளாகப் சபணப்பட்டு
வருகின்றது. இந்த இடத்தில் நான் என்ன தசால்ல
வருகின்சறன் என்றால், இதில் நாட்டின் இகறகம என்ற ஒரு
பகுதியும் மக்களின் உாிகம என்ற ஒரு பகுதியும் என இரண்டு
பகுதிகள் இருக்கின்றன. அதிகாரத்சதாடு சம்பந்தப்பட்ட,
நாட்கடப் பாதுகாப்பசதாடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விடயமாக
இகறகம காணப்படுகின்றது. இகறகம பற்றி சொன்
ஒஸ்ாின் குறிப்பிடுகின்றசபாது, நிகனப்பகதச் தசய்வதற்கான
அதிகாரம், அல்லது நிகனத்த விடயங்ககள நிகறசவற்றக்
கூடிய அதிகாரம் என்று எல்லாம் குறிப்பிடுகின்றார். ஒரு
விதத்தில் பார்ததால் ஒஸ்ாின் சபான்றவர்களின் கருத்
தாடல்கள்
ெனநாயகத்துக்கு
முரணானதாகத்தான்
அகமந்திருக்கின்றன. ஆனால், ெனநாயகத் தன்கமசயாடு
ஒப்பிட்டு உாிகமயா, இகறகமயா என்று பார்க்கின்றசபாது,
உாிகம என்பதற்கு ெனநாயக நாடுகளில் மிகவும் முக்கித்துவம்
தகாடுக்கின்றார்கள்.
யுத்தத்திற்குப் பிற்பட்ட காலத்தில் சதசிய பாதுகாப்பு
நிதியம் அதிகாித்துக்தகாண்டு தசல்வகதயும், தபாருளாதார
வளர்ச்சி
வீதம்
வீழ்ச்சிகய
சநாக்கிச்
தசல்வகதயும்
புள்ளிவிபராீதியாகக் காணலாம். ஆனால், உண்கமயில்
மக்களிம் ஓர் எதிர்பார்ப்பு இருக்கின்றது. அதாவது யுத்தம்
முடிந்ததன் பின்னர் பாதுகாப்பு நிதியம் குகறந்துதகாண்டு
தசல்கின்ற ஒரு சபாக்கு காணப்படுதமன்றும், தபாருளாதார
அபிவிருத்தியில் அதிகாித்த தன்கம காணப்படுதமன்றும்
எதிர்பார்க்கின்றார்கள்.
ஆனால், அதில் ஒரு மாறுபட்ட
சபாக்ககசய அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது.
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இடதுசாாிச் சிந்தகனயுகடய சிசரஷ்ட அரசியல்வாதி
தயன்ற வககயில் தகௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கெதீர
அவர்கள் நல்லததாரு விடயத்கதக் குறிப்பிட்டார். அவர்
மிகவும் அறிவியல்பூர்வமாக ஆக்கபூர்வமான கருத்துக்ககள
தவளியிடுகின்ற
ஒரு
நடுநிகலச்
சிந்தகனயாளதரன்ற
அடிப்பகடயில்
அவருகடய
கருத்துக்ககள
மிகவும்
விருப்பமாகப் நான் பார்ப்பதுண்டு. உண்கமயில் அடிப்பகட
வாதத்திற்கு அப்பாற்பட்டு அறிவியல் ாீதியாக நாங்கள் பார்க்க
சவண்டும். ஒரு நாட்டில் யுத்தம் முடிவகடந்ததன் பின்னர்
இரண்டு பக்கங்ககளப் பார்க்கலாம். அந்த வககயில்
யுத்தத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் என்ற ஒரு பக்கம்
இருக்கின்றது; யுத்தத்தினால் பாதிப்பிகன ஏற்படுத்தியவர்கள்
என்ற ஒரு பக்கம் இருக்கின்றது. மீள் குடிசயற்றம், மீள்
கட்டுமானம்சபான்ற
விடயங்ககளப்
பார்க்கின்றசபாது
இராணுவ முகாதமான்கற ஓாிடத்திலிருந்து இன்சனார்
இடத்திற்குக் தகாண்டு தசல்வதற்குப் பாதுகாப்பு நிதியத்கதப்
பயன்படுத்துவகத விட, மீள் குடிசயற்றத்திற்கான நிதியிகனப்
பயன்படுத்துகின்ற சபாக்சக காணப்படுகின்றது.
உண்கமயில்
வடக்கு,
கிைக்கு
மக்ககளப்
தபாறுத்தமட்டில், யுத்தத்தில் தவன்றகதவிட, தவன்றதன்
பின்னர் மக்களின் மனங்ககள தவல்வததன்பதுதான் மிக
முக்கியமான விடயம். இந்த நாட்டில் மக்களின் மனங்கள்
தவல்லப்படுகின்ற
சபாதுதான்
நிரந்தரமானததாரு
சமாதானத்கத கட்டிதயழுப்ப முடியும். கடந்த காலத்தில் யுத்தம்
ஏற்பட்டதற் கான காரணங்ககளக் கண்டறிய சவண்டும்.
அந்தக் காரணங்கள் ததாடர்ந்தும் இருக்குமானால் நாட்டில்
நிரந்தரமான சமாதானத்கத ஏற்படுத்திக் தகாள்வததன்பது
கடினமானததாரு காாியமாக இருக்கும். எனசவதான் தகௌரவ
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கெதீர அவர்கள் ஒரு விடயத்கதக்
குறிப்பிட்டார். அதாவது ஓர் இனத்கத ஏமாற்றி விட்சடா
தமன்சறா அல்லது தவன்றுவிட்சடாதமன்சறா எண்ணுவது
இன்னுதமாரு முறுகல் நிகலகயயும் முரண்பாட்கடயும்
ஏற்படுத்துவதற்கு வைிசகாலும்.
உண்கமயில் யுத்தத்திற்குப் பிற்பட்ட காலத்தில் நாட்டின்
பாதுகாப்பு என்பது நிகழ்ச்சி நிரலில் முன்னிகலப்படுத்தப்
படசவண்டிய ஒரு விடயமாக இருந்தாலும்கூட, பாதிக்கப்பட்ட
மக்கள் சார்பான தசயற்பாடுகள் எப்படி இருக்கின்றததன்ற
விடயத்திலும் முக்கிய கவனம் தசலுத்தசவண்டியவர்களாக
நாங்கள் இருக்கின்சறாம். அந்த அடிப்பகடயில், எனக்கு
முன்பு
சபசிய
தகௌரவ
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்
வியாசைந்திரன்
அவர்கள்
பல
விடயங்ககளக்
குறிப்பிட்டிருந்தார். உாிய பதில்ககள தகௌரவ அகமச்சர்
அவர்கள்
வைங்கிக்
தகாண்டிருந்தார்.
யுத்தத்தில்
பாதிக்கப்பட்ட
கிைக்குப்
பிராந்தியத்கத
எடுத்துப்
பார்க்கின்றசபாது,
அங்கு
தமிழ்
மக்கள்
வாழுகின்ற
பிராந்தியம், முஸ்லிம் மக்கள் வாழுகின்ற பிராந்தியம் என்று
இருக்கின்றன. தமிழ் மக்கள் வாழுகின்ற பிரசதசங்களில்
அபிவிருத்திகயக் கட்டிதயழுப்புகின்ற விடயத்தில் மிகவும்
மந்தமான தசயற்பாடுகள் காணப்படு கின்றன. குறிப்பாக,
அரசியல்வாதிகள்
தங்களுகடய
வாக்கு
வங்கிகயத்
தக்ககவத்துக் தகாள்வதில் அக்ககற காட்டுகின்றார்கள்.
சதசிய அகமச்சர்களாக இருப்பவர்களும் கூட குறிப்பிட்ட
பிரசதசங்ககள அபிவிருத்தி தசய்து தகாண்டால் தாங்கள்
அடுத்த முகறயும் வாங்கு வங்கிகயக் தகாண்டு தவன்று
விடலாம் என்ற எண்ணம் தகாண்டிருக்கின்றார்கள்.
எனசவ,
கிைக்குப்
பிராந்தியத்தில்
காணப்படுகின்ற
குடிநீர்ப் பிரச்சிகன, சபாக்குவரத்துப் பிரச்சிகன, மீள்கட்டு
மானப் பிரச்சிகன, குடிசயற்றம் சம்பந்தமான பிரச்சிகன -

533

පා්ෂලිශම්න්තුව

[ගරු ාානමුත්තු ශ්රීශන්සන් මහතා]

இவ்வாறு
பல்சவறுபட்ட பிரச்சிகனகள் தீர்க்கப்படாத
நிகலயில் அங்கு அபிவிருத்தி என்கின்ற விடயம் எட்டப்படாத
நிகலகம
காணப்படுகின்றது.
குறிப்பாக,
5
6
ததாைிற்சாகலகள் இயங்கிய மட்டக்களப்பு மாவட்டத்கத
எடுத்துக்தகாண்டால், இன்று எல்லாத் ததாைிற்சாகலகளும்
ஒரு பூச்சிய நிகலயில் கிடப்பில் சபாடப்பட்டிருக்கின்றன.
இந்த விடயங்களில் மாற்றம் ஏற்படாதுவிட்டால் இந்த
ஆட்சிகய நல்லாட்சி என்று தசால்லிக்தகாண்டிருப்பதில்
அர்த்தம் இல்லாமல் சபாய்விடும். "ததாைிற்சாகலககள
இயங்கச் தசய்யுங்கள்; ததாைில் வாய்ப்புக்ககளக் தகாடுங்கள்;
மக்களின்
வாழ்வாதாரத்கதக்
கட்டிதயழுப்புங்கள்;
அவர்களுக்கு மாற்றத்கத ஏற்படுத்தி, மக்களின் மனங்களில்
ஏற்பட்டிருக்கும் வடுக்ககள, காயங்ககள ஆற்றுங்கள்" என்று
நாங்கள் இந்தப் பாராளுமன்றத்தில் பிரசவசித்ததிலிருந்து குரல்
தகாடுத்துக் தகாண்டிருக்கின்சறாம். ஆனால், இதுவகரக்கும்
அந்தத் ததாைிற்சாகலகள் திறக்கப்படவில்கல. அவற்றில் 5
ததாைிற்சாகலககளக் கூறிப்பிடலாம். அதாவது மூவாயிரத்
துக்கும்
சமற்பட்ட
ததாைிலாளர்கள்
சவகல
தசய்த
வாகைச்சசகன paper factory மூடப்பட்டுக் கிடக்கின்றது,
ஓட்டுத் ததாைிற்சாகலகள், அாிசி ஆகலகள் மூடப்பட்டுக்
கிடக்கின்றன. இகதயும்விட, ஓர் அரச அச்சகம் மூடப்பட்டுக்
கிடக்கின்றன; பண்கணகள் மூடப்பட்டுக் கிடக்கின்றன.
யுத்தம் முடிவகடந்ததன் பின்னரும் அபிவிருத்தி என்கின்ற
விடயத்கத
சநாக்கிச்
தசல்லாவிட்டால்,
அடிப்பகடத்
சதகவயான குடிநீகரக்கூட அந்த மக்களுக்குப் சபாதியளவு
வைங்காதுவிட்டால், இந்த யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட
மக்களுக்கு யுத்த தவற்றியினால் நல்ல தசய்திகள் தகாண்டு
தசல்லப்படவில்கல என்றுதான் தபாருள்படும்.
தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கசள, நான் ஒரு விடயத்கதக்
குறிப்பாகச் தசால்ல விரும்புகின்சறன்.
அதாவது எமது
மாவட்டத்திசல உன்னிச்கசக் குளம் என்ற ஒரு தபாிய குளம்
காணப்படுகின்றது. அந்தக் குளத்திலிருந்து நீர் எடுக்கப்பட்டு,
அந்த நீர் ததாகலதூரங்களிலுள்ள நகரப் பகுதிகளுக்கு,
ஏறத்தாை 50 - 60 கிசலா மீற்றர்களுக்கப்பால் தகாண்டு
தசல்லப்படுகின்றது. ஆனால், உன்னிச்கசக் கிராமம் என்று
தசால்லப்படுகின்ற
கிராமத்திற்குக்
குடிநீர்
தகாடுக்கப்
படவில்கல. தகௌரவ நீர் வைங்கல் அகமச்சர் அவர்களிடம்
பல
தடகவகள்
இந்த
விடயத்கதச்
நான்
சுட்டிக்
காட்டியிருக்கின்சறன். அசதசநரம் உன்னிச்கசக் குளத்திலிருக்
கின்ற
நீர்
அந்தக்
குளத்திற்குப்
பக்கத்திலிருக்கின்ற
கிராமங்களான உன்னிச்கசக் கிராமம், ஆயித்தியமகலக்
கிராமம்,
மணிபுரம்,
தநல்லிக்காடு,
மகிைதவட்டுவான்,
பாவற்தகாடிச் சசகன, பன்சசகன எனப் பல்சவறுபட்ட
பக்கத்துக் கிராமங்ககள விடுத்து, அந்தக் கிராமங்ககளக்
கடந்து ததாகலதூரங்களுக்குக் தகாண்டு தசல்லப்படுகின்றது.
ஆனால், பக்கத்திலிருக்கின்ற அதாவது அங்கிருந்து சில
மீற்றர்களுக்கப்பாலிருக்கின்ற கிராமங்களுக்கு வைங்கப்பட
வில்கல. இந்த விடயம் சம்பந்தமாக நீர் வைங்கல் அகமச்சர்
தகௌரவ றவுப் ஹக்கீம் அவர்களிடம் அடிக்கடி நான்
பிரஸ்தாபித்துக் தகாண்டிருக்கின்சறன். ஆனால், இன்னும்
கூட, அந்த நீர் அந்த மக்களுக்குக் கிகடக்காத நிகலகம
காணப்படுகின்றது.
எனசவ, யுத்தத்தின் பின்னர் எல்லா மக்களுக்கும்
குடிநீராவது தகாடுக்கப்பட்டிருக்கின்றதா? என்று பார்க்கின்ற
சபாது, உன்னிச்கசக் குளத்திலிருக்கின்ற நீர் உன்னிச்கசக்
கிராமத்திற்சக கிகடக்கவில்கல என்றால், நாங்கள் என்ன
தசய்து
தகாண்டிருக்கின்சறாம்
என்பகதப்
பாிசீலகன
தசய்யசவண்டியவர்களாக இருக்கின்சறாம். ஏதனன்றால்,
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எங்களுகடய மக்கள் இந்த நல்லாட்சிகய ஏற்படுத்த
சவண்டும்
என்பதற்காக
அதிகமான
வாக்குககள
அளித்தவர்கள். இந்த நல்லாட்சி ஏற்பட்டு - இந்தப்
பாராளுமன்றம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு ஏறத்தாை இரண்டகர மூன்று வருடங்களாகின்றன. இந்த சநரத்தில் எங்களுகடய
மக்களுக்கு
என்ன
மாற்றம்
ஏற்படுத்திக்
தகாடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது?
குடிநீர்
வைங்கப்
பட்டிருக்கின்றதா? இந்த நிகலயில் அந்தப் பிரசதசத்தில்
வாழ்கின்ற மக்களில் 80 வீதமானவர்கள் சுத்திகாிக்கப்பட்ட
நீகரப் பருகவில்கலதயன மருத்துவ அறிக்ககதயான்று
ததாிவிக்கின்றது. இதனால் kidney, cancer சபான்ற சநாய்கள்
ஏற்படுவதாகக்கூடச் தசால்லப்பட்டிருக்கின்றது. எனசவ, இந்த
நல்லாட்சியின்மூலமாக அடிப்பகட வாழ்வாதாரப் பிரச்சிகன
ககளத் தீர்க்க சவண்டிய ஒரு நிகலகமயிருக்கின்றது.
தகௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வியாசைந்திரன்
அவர்கள், பதுகள வீதியில் நீர் சுத்திகாிப்பு ஆகலதயான்று
ததாடங்கவிருப்பதாகக்
குறிப்பிட்டிருந்தார்.
ஆனால்,
உண்கமயில் அகவ
வரட்சிக்குட்பட்ட பிரசதசங்களாகும்.
அங்கு குடிநீக ரப் தபறுவதில் மக்கள் மிகவும் அல்சலால
கல்சலாலப்படுகின்ற நிகலகம காணப்படுகின்றது. அந்த
மக்களின்
ஓர்
அடிப்பகடத்
சதகவயான
குடிநீக ர
வைங்குவதற்கு முன்பு வியாபார அடிப்பகடயில் ஒரு
ததாைிற்சாகலகய அங்கு ஏற்படுத்துவது என்பது அந்த
மக்ககள இன்னும் வஞ்சிக்கின்ற ஒரு தசயற்பாடாகத்தான்
அகமய முடியும்.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Hon. Member, you have only two more minutes.

ගු ාානමු ජුර ශ්රීගන්සන් ෙහතා

(மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீசநசன்)

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan)

இந்த இடத்தில் நான் ஒரு விடயத்கதச் சுட்டிக்காட்ட
விரும்புகின்சறன். அதாவது இந்தப் பாராளுமன்றத்தில்
அடிக்கடி எனது கருத்துக்ககளப் பதிவு தசய்திருக்கின்சறன்.
தகௌரவ பிரதமர் அவர்களிடமும் பிரஸ்தாபித்திருக்கின்சறன்.
இந்த நல்லாட்சி இரண்டகர - மூன்று வருடங்ககள
தநருங்குகின்றது. இந்தக் காலகட்டத்தில் எங்களுகடய
பிரசதசத்தில் என்ன அபிவிருத்திகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்
கின்றன? வாழ்வாதாரங்களில் என்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்
கின்றன? என்று நாங்கள் பார்க்கின்சறாம்.
நாங்கள் இந்த இடத்தில் தகௌரவ அகமச்சர் செித்
பிசரமதாஸ அவர்களுக்கு நன்றி தசால்ல சவண்டும். ஏதனன்
றால் அவருகடய அகமச்சின்கீைான வீட்டுத் திட்டங்கள்
மக்களுக்கு ஓரளவு தகாடுக்கப்பட்டுக் தகாண்டிருப்பகத
அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆனால், குடிநீர்
வைங்கலுக்குப் தபாறுப்பான அகமச்சு மூலமான தசயற்பாடு
களில் இன்னும் நியாயமான, சமநிகலயான, சமத்துவமான,
பாரபட்சமற்ற தசயற்பாடுகள் சமற்தகாள்ளப்படவில்கல.
சமூக அடிப்பகடயில், இன அடிப்பகடயில் சிந்திப்பகத
பிகைதயன்று
நான்
தசால்லவில்கல.
ஆனால்,
ஓர்
இனத்திற்கான, சமூகத்திற்கான ஓர் உாிகமகயச் சிறப்புாிகம
யாக
அதிகம்
தகாடுத்துக்
தகாண்டிருக்கின்றசபாது
இன்னுசமார் இனத்தின் அடிப்பகடத் சதகவககளக்கூடப்
பூர்த்தி தசய்ய முடியாத நிகலகம காணப்படுமாகவிருந்தால்,
அந்த மக்கள் இந்த நல்லாட்சியிோ்ன்மீது நம்பிக்ககயிைப்பதற்கு
அது ஓர் அடிப்பகடயாக அகமந்துவிடும்.
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இந்தப் பாராளுமன்ற விவாதங்களின்சபாது இந்தக் குடிநீர்
விடயத்கதப் பற்றி 3 தடகவகள் நான் பிரஸ்தாபித்திருக்
கின்சறன். இவ்வாறு பிரஸ்தாபித்தும் உன்னிச்கசக் குளத்தி
லிருந்து வருகின்ற நீர் அந்த உன்னிச்கச கிராமத்திலுள்ள
மக்களுக்கு இன்னும் கிகடக்கவில்கலதயன்றால் இகததயாரு
வஞ்சகனயாக - வஞ்சிப்பாகத்தான் தசால்லக்கூடியதாக
இருக்கும். எனசவ, நடுநிகலயாகவும் பாரபட்சமில்லாமலும்
பக்கச்சார்பில்லாமலும் சிந்திக்கின்றவர்கள் இந்த விடயங்
களில் சாியான பதில்ககளத் தரசவண்டும். அந்த வககயில்
இனிவரும் இரண்டு ஆண்டுகளிலாவது மாற்றங்கள் ஏற்பட
சவண்டும்.
அந்த
மாற்றங்கள்
நல்லாட்சியின்
நல்ல
சகுனங்களாக, நல்ல சாட்சியங்களாக அகமயசவண்டுதமனக்
கூறி, எனது உகரகய நிகறவு தசய்கின்சறன்.

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා ඔංතුමාශගන් ඉල්ලීම්  කරනවා.
ඔංතුමා සාහන් කළ උන්නිච්ශචයි ජලා ය-Is that Unnichchai?

ගු ාානමු ජුර ශ්රීගන්සන් ෙහතා

(மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீசநசன்)

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan)

ஆம்,
குளம்.

மட்டக்களப்பு

மாவட்டத்திலுள்ள

உன்னிச்கசக்

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

Can you kingly give me all those details. We will
look into that with the Hon. Prime Minister and the
President.
ගු ාානමු ජුර ශ්රීගන්සන් ෙහතා

(மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீசநசன்)

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan)

I will give the details. Please consider this matter as it
is very important.
ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

You had better give all those details. I will certainly
attend to that with His Excellency the President.

ගු ාානමු ජුර ශ්රීගන්සන් ෙහතා

(மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீசநசன்)

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan)

Okay. Thank you.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
මීය ළඟට, ගරු කංචන විශේශසේකර මහතා. ඔංතුමාට විනාඩි
නවයක කාලය්  තිශංනවා.

[අ.භා.).53]

ගු කංචන විගිගසේ කර ෙහතා

(மாண்புமிகு கஞ்சன விசெசசகர)

(The Hon. Kanchana Wijesekera)
ශම් අවස්ාාව ලංා දුන්නාට ඔංතුමාට ස්තුතියි, ගරු නිශයෝජය
කාානායකතුමනි. අද දවශසේ පකවකත්ශවන ජාතික ්ර් යක
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අරමුදල් (සංශ ෝධ්න පනත් ශකටුම්පත පිළිංා විවාදයට එකතු
ශවන්න ලකබීම පිළිංාව මා සතුටු ශවනවා. අද දවශසේ ශම්
විවාදයට එකතු වුණු ශංොශහෝ ශදශන්  ජාතික ්ර් යක අරමුදල්
පනත පිළිංාව කාා කරනවාට වඩා උතුරු-නකශඟනහිර
්රශේ වල අවුරුදු තිහ්  තිස්ශසේ පකවකති යුේධ්ය ගකනත්, ්ර් යක
අමාතයාං ය ශවනුශවන් ශවන් කරන මුදල් පිළිංාවත්, තවත්
විවිධ් කාරණා පිළිංාවත් කරුණු මතු කළා කියා මා හිතනවා.
ජාතික ්ර් යක අරමුදල් (සංශ ෝධ්න පනත් ශකටුම්පත ශම්
ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කර තිශංන ශම් ශවලාශද මා ශම් ගරු
සභාශද අවධ්ානය ශයොමු කරවන්න කකමකතියි, ශම් ්ඩුක්ව
ංලයට පත් ශවනශකොට ලංා දීපු ශපොශරොන්දුවල තිබුණු කරුණු
කාරණා ගණනාව්  අද දවශසේ ්ර් යක අමාතයාං ය, ඒ
වාශ ම ශම් අරමුදල් තුළින් කේපාදුවට ල්  ශවලා තිශංනවා
කියන කාරණය සම්ංන්ධ්ශයන්.

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ද්රවිඩ ජාතික සන්ධ්ානය
නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරු ශමොන විධියට කිදවත්, අපට
ලකශංන ශතොරතුරු අනුව අද වන විට යුද හමුදාව ඇතුළු ්ර් යක
අමාතයාං ය යටශත් තිශංන  කයලු ්යතනවල දීමනා -ඉන්ධ්න
දීමනාව, ්රවාහන දීමනාව-  කයල්ල  කයයට (4කින් පමණ
කේපාදුවට ල්  කරලා තිශංනවා. ඒ වාශ ම පුහුණු ශවනුශවන්,
විශේ ගමන් ශවනුශවන් පසුගිය කාලය පුරාවට ලංා දීපු සහන
 කයයට 90කින් පමණ කේපාදුවට ල්  කරලා තිශංනවා. ඒ
වාශ ම අශේ යුද හමුදාවලට තවත් තහංචි ගණනාව පත් පකනවිලා
තිශංනවා. අවුරුදු තිහ්  තිස්ශසේ යුේධ් කරලා ්රස්තවාදය පරාජය
කිරීශම් වරදට, එ් සත් ජාතීන්ශ සාම සාධ්ක හමුදාවට එකතු
ශවන ශ්රී ලාංකීය යුද හමුදාවට දකන් ීනති පකනවිලා තිශංනවා, ඒ
සාම සාධ්ක කටයුතුවලට සහභාගි ශවන්න පුළුවන් 0009 වසශරන්
පසුව ංාවා ගත්ත නිලධ්ාරින්ට පමණයි කියලා. ඒ නිසා අපි
විශ ේයශයන්ම ඒ පිළිංාව ශම් ගරු සභාශද අවධ්ානය ශයොමු
කරවනවා. පසුගිය කාලය පුරාම රණවිරුවන් ගණනාව් 
තමන්ශ ජීවිතය පරිතයාග කරලා, තමන්ශ ජීවිතශේ ශකොටස්
පරිතයාග කරලා කරපු කකප කිරීම ශවනුශවන් ඔවුන්ට අව ය
සහන, ් තිය ඉදිරියටත් ලංා ශදන්න, ශම් අරමුදල් තව තවත්
් තිමත් කරශගන යන්න අව ය වටපිටාව සූදානම් කරලා
ශදන්න කියලා ඉල්ලීම්  කරනවා.
මන්ත්රීවරු කිහිප ශදශන ප ශම් පිළිංාව අදහස් දක් වූවා.
මඩකලපුව දිස්්රි් කය නිශයෝජනය කරන ගරු එස්.
වියාශල්න්දිරන් මන්ත්රීතුමා -විශ ේයශයන් යහ පාලන ්ඩුක්ව
ංලයට ශගශනන්න කටයුතු කළ කඩුඩායම්  හකටියට- කිදවා,
උතුරු නකශඟනහිර ්රශේ වල ්්ෂිකකය කඩාශගන වකටිලා
තිශංනවා; සංව්ෂධ්නය අඩාළ ශවලා තිශංනවා කියලා. ඒ විතර් 
ශනොව රැකියා ්ර ්න ගණනාව්  ගකනත් එතුමා කිදවා. නමුත්, ගරු
නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශම් ්ඩුක්ව ංලයට පත් කරන්න
කටයුතු කරපු කඩුඩායම හකටියට ශදමළ ජාතික සන්ධ්ානය
විප් යශේ වාඩි ශවලා අවුරුදු තුන හමාර්  තුළ කටයුතු කරපු
්කාරය සම්ංන්ධ්ශයන් අපට ගකටලුව්  තිශංනවා. ්ඩුක්ශවන්
ශගන එන පනතකට සහශයෝගය ලංා ශදන්න ශදමළ ජාතික
සන්ධ්ානය සූදානම් ශවලා ඉන්නවා. නමුත්, ඔවුන් එක පකත්තකින්
විශදචනය කරන ගමන් ්ඩුක්ව ශගන එන ඕනෑම පනත්
ශකටුම්පතකට අත උස්සා සහශයෝගය ශදන්න පසුගිය අවුරුදු
තුශන්ම කටයුතු කළා. එම නිසා පා්ෂලිශම්න්තුශද ්රජාතන්්රවාදය
්ර් යා ශවන්න නම්, එතුමන්ලාශ ්රශේ වලටත් යම් කි ක
සංව්ෂධ්නය්  -එතුමන්ලා කියනවා නම් ඒක ලකම ලා නකහක,
ලකශංන්න ඕනෑයි කියලා- අව ය නම්, එතුමන්ලාට වකඩ
කරන්නත් පුළුවන් හයිය තිශංනවා නම්, ඒ 5)ශදනාත් ශම්
්ඩුක්ශදම පා්ෂ ව
් කරුවන් ංවට පත් ශවලා, ඇමතිකම්
කිහිපය්  අරශගන -ශමොකද, එතුමන්ලා ශම් ්ඩුක්ව ් තිමත්
කිරීශම් ශකොටස්කරුවන් හකටියට කටයුතු කරන නිසා- කටයුතු
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කළා නම් ඔවුන්ට උතුරට, නකශඟනහිරට අව ය සංව්ෂධ්නය ශගන
යන්න පුළුවන් ශවයි කියලා මා හිතනවා. ශමොකද? අපි දක් කා
පසුගිය ඉතිහාසය පුරාම  කදු වුණු ශේවල්. ඕනෑම ශකශන පට
ශචෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න ශල් කයි. නමුත්, ශචෝදනා ඉදිරිපත්
කරනවා වාශ ම ඔවුන්ට එකට වකඩ කරන්න අවස්ාාව් 
තිශංන්න ඕනෑ. විශ ය
ේ ශයන් ශ්රී ලංකා නිදහස් ප් යශේ
කඩුඩායම්  එකතු කර ශගන ජාතික ්ඩුක්ව්  හකටියට ගකට
ගහශගන යන ශම් ්ඩුක්ව පසුගිය කාලය පුරාවට පිරිහීමට ල් 
ශවලා තිශංනවා. විප් යශේ කඩුඩායම වකඩි ශවලා තිශංනවා.
විප් යශේ කඩුඩායම් ්රමාණයත් වකඩි ශවලා තිශංනවා. ඒ නිසා
ශම් අවස්ාාශදදී, ්ඩුක්වට එකතු ශවලා වමත්රීපාල  කරිශසේන
මකතිතුමා, රනිල් විරම කංහ මකතිතුමා යන ශදපළත් එ් ක එශහම
නකත්නම් ඔවුන් පත් කරපු නායකයන් ශදපළත් එ් ක කටයුතු
කිරීශම් හකකියාව ඔවුන්ට තිශංනවා.
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, 0009 මකයි මාසශේ 58
ශවනි දා ඒ යුේධ්ය අවසන් වුණාට පසුව මහින්ද රාජප් ය
රජශයන් වි ාල සංව්ෂධ්න වයාපෘති ගණනාව්  උතුරු
නකශඟනහිර පළාත්වල ්රම්භ කළා. අපට මතකයි, එදා දවශසේ
සංව්ෂධ්න වයාපෘති ්රම්භ කරනශකොට තිබුණු වි ාලම ගකටලුව
තමයි, උතුරු පළාත් සභාව. උතුරු පළාත් සභා මකතිවරණය් 
පවත්වන්න ඒ ශවලාශද වාතාවරණය්  තිබුශඩු නකහක. නමුත්,
උතුරු පළාත් සභා මකතිවරණය්  ලංා දීලා උතුරු නකශඟනහිර
ජනතාවට ඒ පළාත් සභා ශදකට අව ය තමන්ශ නිශයෝජිතයන්
පත් කර ගන්න අවස්ාාව දුන්නා. ඒ නිශයෝජිතයන් පත් කර ගකීනම
තුළ අද උතුරු පළාත් සභාශද ඉන්ශන් ශ්රී ලංකා නිදහස් ප් යශේ,
එ් සත් ජාතික ප් යශේ, ශපොදුජන එ් සත් ශපරමුශඩු, එශහම
නකත්නම් ඒකාංේධ් විප් යය නිශයෝජනය කරන, නකත්නම් ජනතා
විමු් ති ශපරමුණ නිශයෝජනය කරන මහ ඇමතිවරශය ප; ඇමති
මඩුඩලය්  ශනොශවයි. අද දවශසේ උතුරු පළාත් සභාව
නිශයෝජනය කරන්ශන් ශදමළ ජාතික සන්ධ්ානය නිශයෝජනය
කරන කඩුඩායම් . ඒ නිසා උතුරු පළාශත් ඒ සංව්ෂධ්න කටයුතු
කරශගන යන්න, උතුරු පළාශත්  කටන තරුණයින්ශ
තිශංන
ගකටලු පිළිංාව අවධ්ානය ශයොමු කරලා ඒ ශවනුශවන් කටයුතු
කරන්න ඔවුන්ට ශනොහකකියාව්  තිශංනවා නම් ඒ වරද
පකටශවන්ශන් ද පශඩු ඉන්න ශේ පාලන නායකයින්ට ශනොශවයි.
ඒක ඔවුන් ශවතම පකවශරන වගකීම්  ංවට පත් ශවලා
තිශංනවා. ඒ නිසා ශචෝදනා කරනවාට වකඩිය ඔවුන්ට ලකබී
තිශංන පහසුකම් තුළින් තමන්ශ ශකොට්සාසවල ජනතාවට,
උතුරු නකශඟනහිර ජනතාවට යම් කි ක ශසේවය්  කරන්න උත්සාහ
කරනවා නම් එයින් ්රතිලලය්  ලකශදවි කියලා මා හිතනවා.
ගරු මුජිබු්ෂ රහුමාන් මන්ත්රීතුමා පසුගිය රජයට ශචෝදනා
ගණනාව්  එල්ල කළා. හිටපු ්ර් යක ශල්කම්තුමාට දකන්
ශචෝදනා ගණනාව්  එල්ල ශවනවා. ශගෝසාභය ීනතිකාව්  ඇති
ශවලා
තිශංනවා.
ශගෝසාභය
රාජප් ය
මකතිතුමා
ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වනවාද, නකේද කියලා තීන්දුව් 
අරශගන නකහක. ශපොදුජන එ් සත් ශපරමුණ හකටියට අපි එශහම
තීන්දුව්  අරශගන නකහක. ඒකාංේධ් විප් යය හකටියට අපි එශහම
තීන්දුව්  අරශගන නකහක. හකංකයි, දකන් ීනතිකාව්  ඇති ශවලා
තිශංනවා. එතුමා මුස්ලිම් ජනතාව අතරට යනශකොට, මුස්ලිම්
ජනතාව එතුමාව වකලා ගන්නශකොට, එදා  කදු වුණු වකරදි  කදුවීම්,
වකරදි මත නිවකරදි වනශකොට අද ීනතිකාව්  ඇති ශවලා තිශංනවා.
ගරු මුජිබු්ෂ රහුමාන් මන්ත්රීතුමාට මා කියනවා, -දකන් එතුමන්ලා
නිශයෝජනය කරන්ශන් ්ඩුක් ප් යය- අලුත්ගම  කේධිය්  ගකන
අවුරුදු ගණනාව්  කියන්ශන් නකතිව, අශේ ්ඩුක්ශවන් වකරැේද් 
වුණා නම් ඒ සම්ංන්ධ්ශයන් පරී් යණය්  කරන්න කියලා.
ශමොකද, දකන් ඔංතුමන්ලාශ
්ඩුක්ව්  තිශංන්ශන්.
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අසාධ්ාරණයට ල්  වුණු යම් කි ක පුේගලය ප ඉන්නවා නම්,
කාතනයට ල්  වුණු පුේගලය ප ඉන්නවා නම් ඔවුන් ශවනුශවන් ඒ
පරී් යණය කරන්න ඒකාංේධ් විප් යය හකටියට අපි සම්ූර්ෂණ
සහශයෝගය ශදනවා. අපටත් ංලා ගන්න ඕනෑ එදා දවශසේ
අලුත්ගම  කේධිශේ නි්ෂමාතෘවරුන් කවුද කියලා.

පසුගිය දවසක වුණු දිගන  කදුවීම ගකනත් කාා කළා අපි
දක් කා. ඒ ගකන කාා කරනශකොට කියනවා, "ශපොදුජන එ් සත්
ශපරමුශඩු මන්ත්රීවරුන් කිහිප ශදශන ප ර් ෂිත ංන්ධ්නාගාර ගත
කරලා ඉන්නවා, ඒ නිසා ශම්ක ශපොදුජන එ් සත් ශපරමුශඩු
වකඩ් " කියලා. ඊට ශපර ගිංශතොට  කේධිය්  වුණා. ඒ  කේධිය
වනශකොට අත්අඩංගුවට ගත්ශත් කවුද? අශේ ගරු විශේපාල
ශහට්ටි්රච්චි මන්ත්රීතුමාත් දන්නා කියන, එ් සත් ජාතික ප් යය
නිශයෝජනය කරන ්රාශේය ය සභා මන්ත්රීවරශය් . දකන් දිගන
 කේධියට ශපොදුජන එ් සත් ශපරමුණ
සම්ංන්ධ්යි කියලා,
්ඩුක්ව අපට ශචෝදනාව එල්ල කරනවා නම්, ගිංශතොට  කේධියට
අත්අඩංගුවට ගත්ශත් එ් සත් ජාතික ප් යශේ මන්ත්රීවරය ප නම්,
එශහනම් ඒ වරද පකටශවන්න ඕනෑ එ් සත් ජාතික ප් යයටයි.
අපි කියන්ශන් නකහක, ඒක එ් සත් ජාතික ප් යය ශමශහයවා
කරපු ශදය්  කියලා. ඒ වාශ ම අපි කියන්ශන් නකහක, දිගන
 කේධියත් ශේ පාලන හස්තය්  ශමශහයවා කරපු කටයුත්ත් 
කියලා. ඒ පිළිංාව පරී් යණ පවත්වන්න, ඒකට අශපන් ංාධ්ාව් 
නකහක. දිගන  කේධිය සම්ංන්ධ්ශයන් දිළුම් අමුණුගම මන්ත්රීතුමා
පසුගිය දිනවල ්රස්ත විම්ෂ න ඒකකයට කකාවා ්ර න
් කළා.
එහිදී එතුමාශ ජංගම දුරකානය භාර දීලා, ඒ  කයලු ්ර ්නවලට
මුහුණ දුන්නා. එම නිසා ශම් ශේවල් සම්ංන්ධ්ශයන් සාධ්ාරණ
පරී් යණය්  පකවකත්ශවනවා නම්, අශේ කි කම විශරෝධ්තාව් 
නකහක.
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, අවසාන ව ශයන් මම
ශමම කරුණ කියනවා. රන්ජන් රාමනායක නිශයෝජය ඇමතිතුමා
අද ශම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා කාාව්  කළා. එතුමා මන්ත්රීවරුන්
ගණනාවකට ශචෝදනා කළා. එතුමාට විරුේධ්ව යම් කි ක
ශචෝදනාව්  තිශංනවා නම්, එළියට ඇවිල්ලා ඉදිරිපත් කරන්න
කියලා
එතුමා
කිදවා.
පා්ෂලිශම්න්තුශදදී
ශනොශවයි,
පා්ෂලිශම්න්තුශවන් පිටතදී ඊඒීඨ සමූහ වයාපාරය පිළිංාව මමත්
එතුමාට අභිශයෝගය්  කළා. හකංකයි, ඒකට නම් එතුමා උත්තර
දුන්ශන් නකහක. එතුමාශ කාාශදදී එතුමා කිදවා, අසරණ වුණු
මිනිසුන්ට උදවු කිරීම එතුමාශ ගතිය්  කියලා. එතුමා ඒ කා්ෂයය
කරන ්කාරය අපි දක් කා. අසරණ ශවලා හිටපු අගමකතිතුමා
වි ව
් ාස භංගශයන් ශදරා ගන්න එතුමා වි ාල කා්ෂය භාරය් 
කරනවා අපි දක් කා. අසරණ ශවලා හිටපු අ්ෂජුන මශහේන්ද්රන්ට,
අ්ෂජුන් ඇශලෝ කයස්ට, COPE එක ඇතුශළේ අසරණ වුණු
ප්ෂශපචුවල් ශෙයරීස් සමාගමට එතුමා උදවු කරනවා අපි දක් කා.
අවසාන ශමොශහොශත් footnotes ගහපු කඩුඩායම්  හිටියා.
පස්ශසේ footnotes ගහපු කට්ටියත් නකහක, ශම්කට විරුේධ්ව
කටයුතු කරපු කට්ටියත් නකහක. ඒ අය විශේ ගත වුණා කිදවා.
අසරණ වුණු ඒ කඩුඩායම් ශදකට නම්, එතුමා උදවු කරන
්කාරය අපි දක් කා.
අද කල් තකබීශම් විවාදය තිශංන්ශන් ග්රාමීය ය සංව්ෂධ්න ංකං ප
කඩා වකීඑම පිළිංාවයි. මම එතුමාශගන් නකවත වතාව්  ඉල්ලීම් 
කරනවා. පා්ෂලිශම්න්තුව තුළ ශනොශවයි, මම පා්ෂලිශම්න්තුශවන්
පිටතදී කරපු ඒ අභිශයෝගය භාරශගන පුළුවන් නම්, අද සවස
තිශංන කල් තකබීශම් විවාදයට ශහෝ ඇවිල්ලා ඒ පිළිංාව උත්තර
ලංා ශදන්න කියලා. අසරණ ජනතාව ශවනුශවන් ශපීන  කටිමින්
එතුමා කරන ඒ කා්ෂය භාරය අපි අගය කරනවා. හකංකයි, අසරණ
වුණු අගමකතිතුමා නිදහස් කරගන්න ගිහිල්ලා එතුමා වි ාල
අමාරුවක වකටුණාය කියන එකත් අපි එතුමාට කියනවා.
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ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, යුේධ්ය්  අවසාන වුණු
පමණින් ්ර් යක අමාතයාං ශේ වකය ය ්ෂයය කපා දකමීය ශම්
හකකියාව්  නකහක. යුේධ්ය අවසාන වුණු විගස තුශනන් එකක භූමි
්රශේ ය්  නකවත ශම් රටට එකතු වුණා; උතුරු නකශඟනහිර
ජනතාව වි ාල සං යාව්  එකතු වුණා. ඒ දවස අපට මතකයි,
එවකට පුනරුත්ාාපන හා ංන්ධ්නාගාර ්රතිසංස්කරණ ඇමතිතුමා
හකටියට චන්ද්ර කරි ගජදීර මකතිතුමා ඩලස් අලහේශපරුම හිටපු
ඇමතිතුමාත් එ් ක එකතු ශවලා තරුණ ශසේවා සභාව යටශත්
එල්ීඑීඑඊ ්රස්තවාදීන් වි ාල පිරිස්  පුනරුත්ාාපනය කරන්න
විවිධ් ශමශහයුම් කළා. එදා ඒ පිරිස පුනරුත්ාාපනය කරලා "තල්
රුේපාශවන් - ශපොල් රුේපාවට" කියලා වකඩසටහන්  ක්රියාත්මක
කරලා, උතුශරන් ද පණට එන ඒ වකඩ පිළිශවළ ක්රියාත්මක කරලා,
සංහිඳියාව ඇති කරන්න කටයුතු කළ ්කාරය අපට මතකයි. ඒ
සාහා එතුමන්ලා වි ාල කා්ෂය භාරය්  කළා.

්ර් යක අමාතයාං ශේ වකය ය ්ෂයය වකඩි වුශඩුත් ශවන
ශමොනවත් නිසා ශනොශවයි. එදා දවශසේ පුනරුත්ාාපන කටයුතු
කිරීශම් වගකීම පකවරුශඩු යුද හමුදාවටයි. ඒ සාහා අව ය
පහසුකම් සපයන්න හමුදාශද වි ාල නිලධ්ාරින් ්රමාණය් 
ශයොදවා තිබුණා. යුේධ්ය්  අවසාන වුණු පමණින් අශේ ්ර් යාව
පිළිංාව අවත් ශසේරුව්  කරන්න පුළුවන්කම්  නකහක. අශේ
්ර් යාව
් තිමත් කළ යුතුයි. එම නිසා ්ර් යක
අමාතයාං ශේ අරමුදල් තව තවත් ් තිමත් කරලා, ජීවිත
පරිතයාග කරපු රණ විරුවන්ශ පවුල්වලට, ්ංාධිත වුණු රණ
විරුවන් ඇතුළු ඒ  කයලුශදනා ශවනුශවන් උපරිම සහන සලසන්න
කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම ්ඩුක්වට කරමින්, අද ඉදිරිපත්
කරන පනත් ශකටුම්පතට ප් යව මම නිහඬවනවා.

ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන් සභා සම්ෙත විය.
පන ජ ගකටුම්පත ඊ අනුකූලව ගද වන වර ිරයවන ලදී.
வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டாம் முகறயாக மதிப்பிடப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time.

ෙුර පයවන ගය්ෙනාව සභා සම්ෙත විය.
''පන ජ ගකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිගම්න්ුර කාරක සභාවක පැවරිය
යුුර ය.'' - [ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා]
தீர்மானிக்கப்பட்டது.
"சட்டமூலம் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவுக்குச் சாட்டப்படுமாக" -

[மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ]

Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [ The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe.]

කාරක සභාගවහිදී සලකා බලන ලදී.
[නිගය්ෙය කථානායකුරො මූලාසනාරූඪ විය.]

குழுவில் ஆராயப்பட்டது.
[மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.]
Considered in Committee.
[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.]

1 සි 3 ගතෂක වගන්තිඥ පන ජ ගකටුම්පගතහි ගකල සෂක හැටිය
තිඥබිය යුුර යයි නිගය්ග කරන ලදී.
1 இலிருந்து 3 வகரயான வாசகங்கள் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக

இருக்கசவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

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

(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)
4 වන වගන්තියට සංශ ෝධ්න ඉදිරිපත් කිරීම, ජාතික
්ර් යාව පිළිංා ්ංශික අධී් යණ කාරක සභාශද සභාපති ගරු
මලිත් ජයතිලක මහතා.

4 වන වගන්තිඥය.- ප්රධාන ප්රාප්තිඥගේ 13 වන
වගන්තිඥය සංගශ්්ධනය ිරීමෙ.

வாசகம் 4. - (முதன்கமச் சட்டவாக்கத்தின் 13ஆம்
பிாிகவத் திருத்துதல்.)
CLAUSE 4. - (A mendment of Section 13 of the principal enactment.)

ගු ෙලි ජ ෙයතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு மலித் ெயதிலக)

(The Hon. Malith Jayathilake)
ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සාහන් සංශ ෝධ්නය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"0 වන පිටුශද, ්රධ්ාන ්රාේතිශේ ( වන වගන්තිය පහත දක් ශවන
පරිදි සංශ ෝධ්නය කරනු ලකශද:
'4 වන වගන්තිශේ "ජාතික ්ර් යාව" යන වචන ශවනුවට "ජාතික
්ර් යක" යන වචන ්ශේ කිරීම.' "

සංගශ්්ධනය ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන් සභා
සම්ෙත විය.
திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Amendment put, and agreed to.

ගු සභාපතිඥුරො

(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Chairman)
ගරු ඇමතිතුමා එම සංශ ෝධ්නයට එකඟද?

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
එකඟයි.

අපි එම සංශ ෝධ්නය අනුමත කරනවා.

4 වන වගන්තිඥය සංගශ්්ධිතාකාරගයන් පන ජ ගකටුම්පගතහි
ගකල සෂක හැටිය තිඥබිය යුුරයයි නිගය්ග කරන ලදී.
4ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக
இருக்க சவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Clause 4 , as amended, ordered to stand part of the Bill.

5 වන වගන්තිඥය පන ජ ගකටුම්පගතහි ගකල සෂක හැටිය තිඥබිය
යුුරයයි නිගය්ග කරන ලදී.
5ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக
இருக்க சவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Clause 5 ordered to stand part of the Bill.

ප්රාප්තිඥ වගන්තිඥය සහ නාෙය පන ජ ගකටුම්පගතහි ගකල සෂක
හැටිය තිඥබිය යුුරයයි නිගය්ග කරන ලදී.
පන ජ ගකටුම්පත සංගශ්්ධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.
சட்டமாகு வாசகமும் தகலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க
சவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
சட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்கக தசய்யப்பட்டது.
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported with Amendments.
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පා්ෂලිශම්න්තුව

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ශසෝදුපත්වල භායා සහ
මුද්රණ ශදෝය, වයාකරණ ශදෝය, අංක ශදෝය නිවකරදි කර ගකීනම හා
්නුයංගික සංශ ෝධ්න සාහා අවසර ශදන ශලස ඉල්ලා  කටිමි.

ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, ''පනත් ශකටුම්පත දකන්
සංශ ෝධිතාකාරශයන් තුන්වන වර කිය විය යුතුය'' යි මා ශයෝජනා
කරනවා.

ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන් සභා සම්ෙත විය.
පන ජ ගකටුම්පත ඊ අනුකූලව සංගශ්්ධිතාකාරගයන් ුරන් වන
වර ිරයවා සම්ෙත කරන ලදී.

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
அதன்படி, சட்டமூலம் திருத்தப்பட்டவாறு மூன்றாம்முகறயாக
மதிப்பிடப்பட்டு நிகறசவற்றப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.

කල්තැබීෙ

ஒத்திகவப்பு
ADJOURNMENT
ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, "පා්ෂලිශම්න්තුව දකන් කල්
තකම ය යුතුය"යි මා ශයෝජනා කරනවා.

ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී.

வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
කල් තකබීශම් ශයෝජනාව, ගරු රශම්ය් පතිරණ මහතා.

ඊට ්රාම, කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරශය්  ගරු ඉන්දික
අනුරුේධ් ශහේරත් මහතාශ නම මූලාසනය සාහා ශයෝජනා
කරන්න.

ගු (කචාර්ය) විෙයදාස රාෙපෂක ෙහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விெயதாஸ ராெபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ගරු නිශයෝජය කාානායකතුමනි, "ශම් අවස්ාාශද ගරු
ඉන්දික අනුරුේධ් ශහේරත් මන්ත්රීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය"යි මම
ශයෝජනා කරනවා.

ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන් සභා සම්ෙත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරුව ගු නිගය්ෙය කථානායකුරො මූලාසනගයන් ඉව ජ
වූගයන් ගු ඉන්ිනක අනුුද්ධ ගහේර ජ ෙහතා මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
மாண்புமிகு
பிரதிச்
சபாநாயகர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்று அகலசவ, மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்
அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. DEPUTYSPEAKER left the Chair, and THE
HON. INDIKA ANURUDDHA HERATH took the Chair.
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ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු රශම්ය් පතිරණ මන්ත්රීතුමනි, ඔංතුමා කාා කරන්න.

ග්රාමීය ය බැංකු පාලනය සඳහා නිසි රෙගව්දයෂක
සැකීනෙ
கிராமிய வங்கிககள ஒழுங்குறுத்துவதற்கான
முகறகமகய வகுத்தல்

FORMULATION OF METHODOLOGY FOR REGULATION OF
RURAL BANKS

[අ.භා. ).0 ]

ගු (වවදය) රගම් න පතිඥරණ ෙහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரசமஷ் பதிரண)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද දින සභාව කල් තංන
අවස්ාාශදදී මම පහත සාහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා.
"දකනටමත් අ්ෂබුදකාරී තත්ත්වයට පත් වී ඇති ශ්රී ලාංශ් ය මූලය
් ශයේ්රය සහ මූලය සමාගම් අතරට ග්රාමීය ය ංකං ප පේධ්තිය ද ශගොදුරු වන
ංව ඉතා පකහකදිලිව ශපන්නුම් ශකශ්ෂ.
හංරාදුව විවිධ් ශසේ වා සමුපකාර සමිතිය මන්න් පාලනය වන හංරාදුව
ග්රාමීය ය ංකං පව  කය තකන්පත්කරුවන්ශ මුදල් රුපියල් ශකෝටි (0්  පමණ
අවභාවිත ශකොට ගනුශදනුකරුවන් 34,000්  පමණ ඉතා අසරණ
තත්ත්වයට පත් කර ඇත.
ශමම ගනුශදනුකරුවන්ට නි ්චිත විසඳුම් ඉදිරිපත් කිරීමට ශහෝ
තකන්පතු මුදලින් ශකොටස්  ශහෝ ලංා දීමට ද පාලනාධිකාරිය සහ ද පණු
පළාත් සමුපකාර සංව්ෂධ්න ශදපා්ෂතශම්න්තුව අශපොශහොසත් වී ඇත.
නි ක නියාමන රමශදදය්  ශනොමකති, වගවීම්  ශනොමකති මූලය
සමාගම් ශලස කටයුතු ශකශරන ලාංශ් ය ග්රාමීය ය ංකං ප පේධ්තිශේ
සකලකිය යුතු ග්රාමීය ය ංකං ප ්රමාණය්  ඉදිරිශේදී කඩා වකීඑශම් පකහකදිලි
අනතුර්  මතු වී ඇත.
එම නිසා ශමම ංකං ප පේධ්තිය රමවත්ව පවත්වා ශගන යාමට නි ක
රමශදද සකසන ශලසත්, එම ංකං ප මහ ංකං පශද නියාමනයට යටත්
කරන ශලසත් මුදල් අමාතයතුමාශගන් ඉල්ලා  කටිමි. එශමන්ම දකනට
ඉතා අසරණභාවයට පත් වී ඇති හංරාදුව ග්රාමීය ය ංකං ප තකන්පත්කරුවන්ට
සාධ්ාරණ ඉටු කර ශදන ශලස ද ශයෝජනා කරමි."

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, හංරාදුව ග්රාමීය ය ංකං පව
වාශ ම ශ්රී ලාංකීය ් ෂුද්ර මූලය ් ශයේ්රය මුහුණ ශදන ගකටලු
පිළිංා ශමම ගරු සභාශද දී විවාදය්  ඊශේ දිනශේදී පකවතුණා.
එම විවාදශේ දී ශම් මූලය ් ශයේ්රශේ ඇති ශවලා තිශංන අ්ෂබුදය
ග්රාමීය ය මට්ටශම් ංකං ප පේධ්තිය හරහාත් ඔක්දුවන තත්ත්වය්  අද
වන විට ඇති ශවලා තිශංන ංව ශංොශහොම පකහකදිලිව
ශපශනනවා. හංරාදුව විවිධ් ශසේවා සමුපකාර සමිතිය යටශත් ශමම
ග්රාමීය ය ංකං පව තකන්පතුකරුවන් 34,000කශගන් පමණ තකන්පතු
ලංා ශගන තිශංනවා. ශ්රී ලාංකීය මුදලින් රුපියල් ශකෝටි (0කට
්සන්න ්රමාණය්  තකන්පතු ව ශයන් ලංා ශගන ල් යයකට
වඩා මුදල් තකන්පත් කරපු තකන්පතුකරුවන් 4,000්  ඉන්න ශම්
සමිතිය හදි කශේම තම මූලය තත්ත්වය අයහපත් තත්ත්වයට පත්
ශවලා කඩා වකීඑම නිසා ශම් පළාශත් ජීවත් ශවන පවුල් රැසක
පිරිස්  ඉතාම අසරණභාවයකට පත් ශවලා තිශංනවා. ETI
සමාගශම් රුපියල් ශකෝටි 3,400කට ්සන්න මුදල්  තකන්පත්
කරපු 34000ක පිරිස්  ඉන්නවා. හකංකයි, තකන්පත්කරුවන්ශ
සං යාව ගත්තාම, හංරාදුව ග්රාමීය ය ංකං පශදත් ඒ හා සමානව
තකන්පත්කරුවන් පිරිස්  මුදල් තකන්පත් කරලා තිශංනවා,
තකන්පත් මුදල ්රමාණාත්මකව ඊට අක් ්රමාණය්  වුණාට.
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අද ජනතාව අතර මතය්  තිශංනවා, ශම් සමුපකාර ග්රාමීය ය
ංකං ප රජය සතුව, රජශේ නියාමනය යටශත් පාලනය වන
්යතනය් ය කියන කාරණය. අද පළාත් සමුපකාර වියය පළාත්
පාලන විමධ්යගත වියය්  හකටියට පළාත් සභාවට භාර ශවලා
තිශංනවා. පළාත්වල තිශංන සමුපකාර අමාතයාං ය මන්න්
සමුපකාර සංව්ෂධ්න ශදපා්ෂතශම්න්තු හරහා යම් නියාමනයකට
ශම්වා යටත් ශවලා තිශංනවා. අපට දකන ගන්නට ලකබී තිශංන
ශතොරතුරු අනුව, හංරාදුව ග්රාමීය ය ංකං පව විතර්  ශනොශවයි
ලංකාව පුරා ක්රියාත්මක වන ග්රාමීය ය ංකං ප රාශිය්  නියමිත
නියාමනය  කදු ශනොවී, විගණනය  කදු ශනොවී අ ඩුඩව පවත්වා
ශගන යන ංව දකන ගන්නට තිශංනවා. ඒ අ්ෂාශයන් ගත් කළ
සමුපකාර සංව්ෂධ්න ශදපා්ෂතශම්න්තුවලින් ලංා ශදන
නිශයෝගවලින් පරිංාහිරව නියමිත විගණනය්  ශනොමකතිව
ක්රියාත්මක වන ග්රාමීය ය ංකං ප ශම් රශට් වි ාල ්රමාණය් 
තිශංනවා.
රාජය ්ර් යාව පිළිංාව ඡායාව්  තිශංන නිසා ජනතාව
ඉතාම අපහසුශවන් තමුන් හරිහම්ං කරපු ධ්නය ශගනිහිල්ලා ශම්
ංකං පවල තකන්පත් කරනවා. ඒ විධියට වි ාල මුදල්  තකන්පත්
කරලා තිශංනවා. ඒ පළාශත් වි ාල පිරිස්  එ් ක ශකොරියාශද
ශසේවය කරපු තරුණ මහත්මශය්  ඇවිත් ශම් සම්ංන්ධ්ශයන් අපට
කිදවා. ඒ මහත්මයා වසර 4්  ශකොරියාශද ශසේවය කරලා ඉතාම
දු්  මහන් කශයන් හම්ං කරගත්ත රුපියල් ල් ය 90ක මුදල්  ශම්
ංකං පශද මාස 3ක කාලයකට තකන්පත් කරලා තිශංනවා. අද එම
ංකං පව කඩා වකීඑම නිසා එකම සතය් වත් ගන්නට ංකරිව ඔහු
ඉතා අසරණ තත්ත්වයට පත් ශවලා ඉන්නවා. අශන් 
තකන්පත්කරුවන්ශ තත්ත්වයත් ඊට ශදවකනි නකහක.
අද රජය ETI සමාගශම් කාරණයට මකදිහත් ශවලා  කයයට
50ක මුදල්  හරි තකන්පත්කරුවන්ට ලංා ශදන්නට ශයෝජනා
කරලා, ඒ කටයුතු  කේධ් ශවමින් පවතිනවා. ඒක ශහොා කාරණය් .
වසර 4්  ඇතුළතදී ඉතිරි මුදල් ටික ETI තකන්පත්කරුවන්ට ලංා
ශදනවා කියලා රජය අක් ගණශන් ශපොශරොන්දුව්  හරි ශවලා
තිශංනවා. ඒ සාහා මහ ංකං පව යම් පමණකට මකදිහත් ශවලා
තිශංනවා. නමුත්, අද හංරාදුව ග්රාමීය ය ංකං පවට වි පණන්නට
ශේශපොළ්  නකහක. හරියට ත් ශසේරු කරලා වටිනාකම්  ගන්න
පුළුවන් ශේශපොළ්  ඔවුන්ට නකහක. ශම් සාහා සමුපකාර සංව්ෂධ්න
ශදපා්ෂතශම්න්තුවට මකදිහත් ශවන්නට ංකහක. අධ්ය් ය
මඩුඩලවල  කටින පිරිස් ඒ මුදල් අවභාවිත කරනවා නම්,
පරිපාලනය
හරියට
කරන්ශන්
නකත්නම්
සමූපකාර
ශදපා්ෂතශම්න්තුව මන්න් අධ්ය් ය මඩුඩලයට තුන්ශදශන්  පත්
කරලා ශම්ක යම් පමණකට නියාමනය කිරීශම් රමශදදය්  මීය ට
ශපර තිබුණා. හකංකයි, දකන් තිශංන තත්ත්වය යටශත් සමුපකාර
සංව්ෂධ්න ශදපා්ෂතශම්න්තුශද නිලධ්ාරි මහත්වරුනුත් ශම්
රමශදදය යටශත් තනතුරු ලංා ගන්න අකමකතියි. ශමොකද, ඊට
පස්ශසේ තකන්පත්කරුවන්ට හකකියාව්  ලකශංනවා, ීනතිය
පකත්ශතන් සමුපකාර සංව්ෂධ්න ශදපා්ෂතශම්න්තුශද නිලධ්ාරින්ට
විරුේධ්වත් ීනතිය ක්රියාත්මක කරන්න. ඒ නිසා නිලධ්ාරින්ශ
පකත්ශතනුත් ශංොශහොම පකහකදිලි හිරවීම්  තිශංනවා. ඔවුන්ට
කරන්න පුළුවන් ශේ අදාළ උපශදස් ලංාදීම පමණයි. හකංකයි,
අධ්ය් ය මඩුඩලවල ක්රියා කරන සමහර වංචාකාරී පුේගලයින්
නිසා අදාළ උපශදසුත් මහා සභාශද සම්මත කරශගන ක්රියාත්මක
කරන්න ංකරි තත්ත්වය්  තිශංනවා. සමුපකාර වයාපාරය එක
පකත්තකින් යම්කි ක කාල වකවානුවකදීත්, ව්ෂතමානශේදීත්
ශහොඳින් ක්රියාත්මක වන සමිති හරහා වි ාල පිරිසකට ශසත
සලසන ්යතන පේධ්තිය්  ංවට පත් ශවලා තිබුණා. හකංකයි, අද
ශම් ග්රාමීය ය ංකං ප පේධ්තියට රජශේ නි ක නියාමනය්  ශනොමකති
නිසා, මධ්යම රජශයන් ශහෝ පළාත් සභාශවන් ශම්කට විගණනය
ශවනුශවන් සහ ීනතිය පකත්ශතන් නි ක පරිදි ක්රියාත්මක ශවන්න
පුළුවන් ීනති පේධ්තිය්  නකති නිසා ගනුශදනුකරුවන් ඉතාම

544

අපහසුතාවට පත් ශවලා තිශංනවා. ඒ නිසා අපට අද ශපොලී කයකට
ගිහිල්ලා පකමිණිල්ල්  කරලා ශම් සම්ංන්ධ්ශයන් ීනතිය
ක්රියාත්මක කරවා ගන්න හකකියාව්  නකහක. ීනති පේධ්තිය ඉතාම
ලිහිල්. ඒ නිසා රජය පකත්ශතන් වගකීම්  තිශංනවා, පළාත් සභා
සමඟ සම්ංන්ධ් ශවලා සමුපකාර ග්රාමීය ය ංකං ප නියාමනය සාහා
කි කයම් රමශදදය්  සකස් කරන්න. අශේ පළමුවකනි ඉල්ලීම
ඒකයි. ශම්ක අද හංරාදුවට ංලපාන කාරණය්  වුණාට, ගාල්ල
දිස්්රි් කශේ තවත් සමිතියකට, ශදකකට ංලපාන කාරණය් 
වුණාට, අනාගතශේදී ලංකාශද ස්ාාන රාශියක ශම් වාශ  කේධීන්
ඇති ශවන්නට පුළුවන් පසුතලය්  සකස් ශවමින් තිශංනවා. ඒ
නිසා ශම් ග්රාමීය ය ංකං ප රජශේ මහ ංකං පව යටශත් යම්කි ක
අධී් යණයකට පත් කරන්න කටයුතු සලස්වන්න කියන
ශයෝජනාව අපි කරනවා. ඒ සම්ංන්ධ් ශයෝජනාව විමධ්යගත
වියය්  නිසා පළාත් සභා සමඟ සාකච්ඡා කරන්න අව යයි. ඒ
ශයෝජනා පළාත් සභාවලට යවලා ඒ ශවනුශවන් කටයුතු
කරන්නය කියන ඉල්ලීම අපි කරනවා.
අද අසරණ තත්ත්වයට පත් ශවලා ඉන්න හංරාදූව ග්රාමීය ය
ංකං පශද තකන්පත්කරුවන් ඒ පළාශත් වි ාල උේශකෝයණවල
නිරත ශවනවා. ඒ පළාශත් ජනතාව ගිහිල්ලා ශම් ංකං පව වට
කරනවා. හකංකයි, උත්තර ශදන්න කවුරුවත් නකති නිසා ඔවුන්
අසරණ ශවලා ශගදර එනවා. ශම් වංචා කරපු අධ්ය් ය මහත්වරු
අද කාටවත් උත්තර ශදන්ශන් නකතිව, කි කම  කේධිය්   කදු
ශනොවුණා වාශ තමුන්ශ පාක්ශද ජනතාවශ සල්ලි ශහොරකම්
කරලා ශගවල්වලට ශවලා ඉන්නවා. ඔවුන්ට කාශ වත්
ශචෝදනාව්  නකහක. ශපොලී කයට ගිහිල්ලා පකමිණිල්ල්  දාලා
යු් තිය ඉය්ට කරගන්න රමශදදය්  නකහක. ශම් තත්ත්වය
ඉදිරියට තවත් වකඩි ව්ෂධ්නය ශවන්න ඉඩ තිශංනවා. ශමොකද,
තකන්පත්කරුවන්ට අද රාජය ංකං පවකට ගිහිල්ලා ණය්  ගන්න
පුළුවන්කම්  නකහක. ජනතාවට තකන්පතුව හකටියට තියන්න,
්ර් යණ හකටියට තියන්න ශේශපොළ්  නකහක. රාජය ශසේවක ඇප
ලංා ගන්න ංකහක. ඒ නිසා ඔවුන් ග්රාමීය ය ංකං පවට යනවා.
ශම් ග්රාමීය ය ංකං ප එක පකත්තකින් ජනතාවට යම්කි ක ණය් 
ශදන ගමන්, අශන්  පකත්ශතන් රාජය ංකං පවකින් ලංාශදන
ශපොලියට වඩා වකඩි ශපොලිය්  ශදන්න ජනතාවට ශපොශරොන්දු
ශවනවා. ඒ ශපොලිය ලංා ශදනවා. හකංකයි, ඔවුන්ට ඒ මුදල්
්රති්ශයෝජනය කරලා තකන්පත්කරුවාට ලංා ශදන ශපොලියට
වඩා වකඩි ශපොලිය්  ංකං පවට ලංා ගන්න රමශදදය්  නකහක.
ඔවුන් මුදල ලංා ගන්නවා. තකන්පත්කරුවන්ට රජශේ ශපොලී
මුදලට වඩා වකඩි ්රතිලාභ ලංා ශදනවා. ඔවුන්ට ඒ මුදල්
්රති්ශයෝජනය කරන්න තකන්  නකහක. ඔවුන් තමුන්ශ අධ්ය් ය
මඩුඩලවලට  කයයට 3ට, (ට ණය පහසුකම් ලංා ශදනවා. ඒ
නිසා රමානුූලලව ශම් අයශ තකන්පත් ් යය ශවලා යනවා. ඒ
්කාරශයන් තකන්පත්කරුවන්ශගන් ලංා ගත්ත ශකෝටි ගණන්
මුදල් අද ් යය ශවලා ගිහිල්ලා ශම් ංකං ප කඩා වකටිලා තිශංනවා.
ඒක ඉතාම අවාසනාවන්ත තත්ත්වය් . තමුන්ශ දුක ශහළි
කරන්ශන් නකතිව අසරණව ශගවල්වලට ශවලා කාටවත්
කියාගන්න විධිය්  නකතිව ජීවත් ශවන දහස් ගණන් පිරිස් ඉන්න
ංව හංරාදූව ග්රාමීය ය ංකං ප ණය රමය කඩා වකටුණාට පස්ශසේ අපි
දක් කා. ඒ ජනතාවට යන්න එන්න තකන්  නකහක. තමුන් ජීවිත
කාලයම අරපරිස්සමට තියපු රුපියල් 40,000, රුපියල් 4,000
ග්රාමීය ය ංකං පවට දාලා ංකං පව කඩා වකටුණාට පස්ශසේ ඒ
මිනිස්සුන්ට යන්න එන්න තකන්  නකහක; කියන්න කරන්න ශදය් 
නකහක. ඔවුන් ඉතාම අසරණ තත්ත්වයට පත් ශවලා තිශංනවා. ඒ
නිසා මහජන නිශයෝජිතයින් හකටියට, රජය හකටියට, ශම්
කාරණයට මීය ට වඩා මකදිහත් ශවන්න අව යයි කියලා අපි වි ව
් ාස
කරනවා. එශහම කශළේ නකත්නම්, අපි සෑම ශකශන පටම ්රංල
ගකටලුව්  ංවට ශම් කාරණය පත් වනවා. ඒ නිසා අපි ගරු මුදල්
අමාතයතුමාට ශයෝජනා කරනවා, ශම් මූලය ්යතන යම්කි ක
රමශදදය්  අනුව නියාමනය කරන්න කියලා.
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[ගරු (වවදය රශම්ය් පතිරණ මහතා]

ජනතාවශගන් මුදල් ලංා ගකීනමට ඒ ශගොල්ලන්ට ශංොශහොම
පකහකදිලි අයිතිය්  තිශංන ංව ඔවුන් කියනවා. ඔවුන් ජනතාවට
කියන්ශන්, "ශම්වා රජයට සම්ංන්ධ් ්යතන. සමුපකාර
ශදපා්ෂතශම්න්තුව රජශේ ්යතනය් " කියලායි. ඒ වාශ ම ඔවුන්
ජනතාවට කියනවා, "ගාල්ල සමුපකාර ශරෝහලත් ශම්කට
සම්ංන්ධ්යි." කියලා. නමුත්, කි කම සම්ංන්ධ්ය්  නකහක. ජනතාව
ශම් කාා වි ්වාස කරලා, මුදල් ලංා ශදනවා. අපි දක් කා, පසුගිය
කාලශේ පිරමීය ඩ ගනුශදනුවලට සම්ංන්ධ් ශවන්න එපා, ඒවාශේ
මුදල් තකන්පත් කරන්න එපා කියලා මහ ංකං පව පුවත් පත්වල
වරින් වර නිශදදන පළ කළා. ඒක ශහොා පියවර් . ජනතාව
දකනුවත් වනවා. ශමවකනි කරුණු පිළිංාවත්, මූලය සමාගම්
පිළිංාවත්, අවිධිමත් ශලස පාලනය වන ග්රාමිය ංකං ප පිළිංාවත්
ජනතාව දකනුවත් කරන්න අව යයි. එශහම නකත්නම් අශේ රශට්
වි ාල පිරිස්  ශම්වාශේ ශගොදුරු ංවට පත් ශවලා අසරණ වනවායි
 කහිපත් කරමින්, මා නිහඬ වනවා. ඔංතුමාට ශංොශහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ය
ේ ශයන්ම ETI ්යතනය
වකනි මූලය ්යතන කඩා වකීඑශම්දී අපි දක් කා වි ාල පිරිස් 
අසරණභාවයට පත් වනවා. මහ ංකං ප වංචාව නිසා ශම් රශට්
්ශයෝජකයන් අසරණ වුණු අවස්ාා අපි දක් කා. ඒ නිසා අද
ජනතාවශ වි ව
් ාසය ම ීමශගන යමින් පවතිනවා. පසුගිය කාලශේ
ග්රාමීය ය ංකං පවල මුදල් තකන්පත් කරපු, ්ශයෝජනය කරපු
ශංොශහෝ ශදශන පශ ඒ වි ව
් ාසය අද ම ීමශගන යමින් පවතින
ශමොශහොතක අපි ගරු සභාශද අවධ්ානය ශයොමු කරවනවා, ශම්
ශවනුශවන් මකදිහත් වීම්   කදු කරන්න කියලා. විශ ේයශයන්ම
පළාත් සභාව, මධ්යම ්ඩුක්ව ඒ ශවනුශවන් යම්කි ක නියාමන
වකඩ පිළිශවළ්  සකස් කරලා ශම් ග්රාමීය ය ංකං ප පේධ්තිය ්ර් යා
කර ගකීනම ශවනුශවන් අව ය කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලිම
කරමින්, ගරු (වවදය රශම්ය් පතිරණ මන්ත්රීතුමා ශගනා
ශයෝජනාව නකවත වතාව්  ස්ිකර කරමින්, මා නිහඬ වනවා.

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(The Hon. Presiding Member)
මීය ළඟට, ගරු විශේපාල ශහට්ටි්රච්චි මන්ත්රීතුමා.

(The Hon. Presiding Member)
ශයෝජනාව ස්ිකර කිරීම, ගරු කංචන විශේශසේකර මන්ත්රීතුමා.

[අ.භා.).(0]

ගු කංචන විගිගසේ කර ෙහතා

ගු විගිපාල ගහට්ටිකරච්ික ෙහතා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(மாண்புமிகு கஞ்சன விசெசசகர)

(The Hon. Kanchana Wijesekera)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, හංරාදූව විවිධ් ශසේවා
සමුපකාර සමිතියට අනුංේධ් ග්රාමීය ය ංකං පවල  කදු ශවච්ච මුදල්
අවභාවිතය පිළිංාව ගරු (වවදය රශම්ය් පතිරණ මන්ත්රීතුමා
සභාව කල් තංන අවස්ාාශද ඉදිරිපත් කරපු ශයෝජනාව මා ස්ිකර
කරනවා. ශම් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කරපු ශවලාශද ඇත්තටම ශ්රී
ලංකා නිදහස් ප් ය හංරාදූව ්සන සංවිධ්ායකතුමාත් හිටියා නම්
ශහොා ංව විශ ය
ේ ශයන්ම සාහන් කළ යුතුයි.  කයලු ග්රාමීය ය ංකං ප
පසුගිය කාලය පුරා පළාත් සභාශද, ඒ වාශ ම මධ්යම රජශේ
නියාමනය යටශත් තිබුණාට, අපි දන්නවා ගාල්ල දිස්්රි් කශේ
පමණ්  ශනොශවයි, මාතර දිස්්රි් කශේත් විවිධ් ස්ාානවල තිශංන
ග්රාමීය ය ංකං පවල කඩා වකීඑම් අද ඇති ශවලා තිශංන ංව. ඒ කඩා
වකීඑම්වලට ්රධ්ානම ශහේතුව ංවට පත් ශවලා තිශංන්ශන්, ඒ කඩා
වකශටන ංකං ප පිටුපස තිශංන වි ාල ශේ පාලන හයිය. ශම්ක
දකන් මාතර දිස්්රි් කශේත් ශම් ්කාරයටම ක්රියාත්මක වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, සමහර ස්ාානවල ශම්ක
මායායාව්  හකටියටයි ක්රියාත්මක ශවන්ශන්. ශම් ග්රාමීය ය ංකං ප තුළ
වත්කම් වකඩි ්රමාණය්  නකහක. නමුත්, ග්රාමීය ය ංකං පවල
නිලවරණයට ඉදිරිපත්ව තරග කරන පිරිස ඒ සාහා වියදම් කරන
මුදල දිහා ංකලුවාම, ශම් සාහා සංවිධ්ානය වන ්කාරය දිහා
ංකලුවාම ඉතාමත් පුදුමයි. ඔවුන් ශම් සාහා වියදම් කරන මුදල
අහිංසක ජනතාවශ
තකන්පතුවලින්, නකත්නම් අහිංසක
ජනතාවශ
වත්කම්වලින් උපයා ගකීනශම් රමශදදයන්ටත්
ඇතුළත් ශවලා තිශංනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට
හිශතන හකටියට ශම් රශට් මහ දවාශල්  කදු ශවච්ච මහ ංකං ප
වංචාශවන් පසුව දකන් ඒක ශරෝගය්  හකටියට ග්රාමීය ය ංකං පවලටත්
ශංෝ ශවලා තිශංනවා. අද දවශසේ ශම් ග්රාමීය ය ංකං පවල  කදු ශවමින්
තිශංන අරමිකතා වකළක් වීම සාහා විශ ය
ේ ශයන්ම පළාත් සභාව
පකත්ශතන්  කදුවන මකදිහත් වීශම්ත් අක් පාක් තිශංනවා. පළාත් සභා
හා පළාත් පාලන අමාතයවරයාට හකකියාව තිශංනවා, අධ්ය් ය
මඩුඩලවලට සුදුසු නිලධ්ාරින් පත් කරලා, අව ය නියාමන
කටයුතු කිරීමට. නමුත්, අපි දකිනවා සමහර තකන්වල -හකම තකනම
ශනොශවයි.- ග්රාමීය ය සමුපකාර අධ්ය් ය මඩුඩල පත් කරේදී
ශේ පාලන ංලපුළුවන්කාරකම්වලට හා ඔවුන්ශ
නි්ෂශේ
තුළින් ඒ කටයුතු  කේධ් වන ංව. ඒ නිසා විශ ේයශයන්ම ශම් ගරු
සභාශද අවධ්ානය මා ඒ ශකශරහි ශයොමු කරවනවා.
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(மாண்புமிகு விசெபால தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, දූයණයට, අරමිකතාවට
එශරහිව සටන් වදින ඔංතුමා මූලාසනශේ ඉන්න ශවලාවක
ශමවකනි ශයෝජනාව්  ගකන සාකච්ඡා කිරීමට ලකබීම ගකන මා
සතුටු වනවා.

ගාල්ල දිස්්රි් කශේ හංරාදූව විවිධ් ශසේවා සමූපකාර සමිතිශේ
පසුගිය කාල පරිච්ශේදය තුළ ශකෝටි )0කට ්සන්න මුදල්  වංචා
කිරීම සම්ංන්ධ්ශයන් මා හිතවත් ගාල්ල දිස්්රි්  පා්ෂලිශම්න්තු
මන්ත්රී ගරු (වවදය රශම්ය් පතිරණ මන්ත්රීතුමා ශගනා
ශයෝජනාව, ද පණු පළාත නිශයෝජනය කරන අශේ මි්ර කංචන
විශේශසේකර මන්ත්රීතුමා ස්ිකර කළා, එම කාරණාව ද පණු පළාත්
සභාශද සමුපකාර ශදපා්ෂතශම්න්තුවට අයත්වන්න්  නිසා.
ඇත්ත ව ශයන්ම ශම් ශවලාශද අපි ශේ පාලන ශේදය් 
නකතිව ශම් දූයණයට විරුේධ්ව එකට කටයුතු කරනවා. ශම් තුළින්
ශපශනනවා දූයණ විශරෝධී කටයුතු සාහා එ් සත් ජාතික
ප් යයද, ශපොදුජන එ් සත් ශපරමුණද, එශහම නකත්නම් ශ්රී ලංකා
නිදහස් ප් යයද කියලා ශේදය්  නකතිව කටයුතු කරන ංව.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම්
පිළිංාව මා ඉතා
ශහොඳින්ම දන්නා කාරණා කිහිපය් ම තිශංනවා. ගාල්ල දිස්්රි් 
සම්ංන්ධීකරණ කමිටුශද සම සභාපතිවරයා හකටියට මා ශම් ්ර ්න
ගකන පසුගිය වර පකවකත්වූ කමිටු සාකච්ඡාශදදී ශපොලී කයට,
අපරාධ් පරී් යණ ශදපා්ෂතශම්න්තුවට සහ අදාළ අශන පත්
්යතනවලට දකනුම් දුන්නා, වහාම ශම්වා පිළිංාව පරී් යණය් 
කරන්න කියලා. ද පණු පළාශත් පළාත් සමුපකාර අමාතයාං ය
භාර අමාතයවරයා හකටියට කටයුතු කරන්ශන් ශ්රී ලංකා නිදහස්
ප් යය නිශයෝජනය කරන ීනතිා යූ.ජී.ඩී. ්රියතිලක මකතිතුමා.
එතුමා ශම් සම්ංන්ධ්ව මා සමඟ සාකච්ඡා කළ කාරණාත්, ඒ
ශවනුශවන් ගත හකකි ක්රියාමා්ෂග ශමොනවාද කියන එක පිළිංාවත්
ඉතාම ශකටිශයන් සාහන් කරන්නට කකමකතියි. මම හිතන විධියට
ඒ ංකං පව රුපියල් ශකෝටි )0ක මුදල්  වංචා කරලා තිශංනවා.
දකනට තකන්පත්කරුවන්ට ල් ය ක මුදල්  පමණයි ශගවලා
තිශංන්ශන්. තව ශකෝටි 43ක මුදල්  අහිංසක ගනුශදනුකාර
ජනතාවට ශගවන්නට තිශංනවා.
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පසුගිය කාල පරිච්ශේදය තුළ, ශ්රී ලංකා නිදහස් ප් යයට
සම්ංන්ධ් එ් සත් ජනතා නිදහස් සන්ධ්ානයට උදවු කළ
සභාපතිවරශය්  තමයි ශම් සමුපකාරශේ හිටිශේ. ගරු වවදය
රශම්ය් පතිරණ මකතිතුමන්ලා ශම්වාට සම්ංන්ධ් නකහක. පකවකත්වූ
පරී් යණශයන් පස්ශසේ, සමුපකාර පනශත් )0 වගන්තියට අනුව ඒ
සභාපතිවරයා ඉවත් කළා. ඉන් පසු ඔහු ගාල්ල මහාධිකරණශේ
නක්ව්  දාලා ඒ රැකියා තහනම ඉවත් කර ගකීනම සාහා තහනම්
නිශයෝගය්  ගත්තා. ඒ නිශයෝගශයන් පස්ශසේ ඉතාම
අවාසනාවන්ත ශදය්   කේධ් වුණා. සමුපකාර ශකොමසාරිස්වරයා
කකාවන්ශන් නකතිව, ඒ පිළිංාව විමසන්ශන් නකතිව ඒක
පා්ෂ ්විකව තමයි මහාධිකරණශේදී තහනම් නිශයෝගය්  ලංා
දුන්ශන්. සාමානයශයන් එශහම  කේධ් ශවනවා.
ඔහු
අධිකරණශයන් ලංාගත්ත තහනම් නිශයෝගය ක්රියාත්මක වුණු
නිසා සමුපකාර ශකොමසාරිස් ශදපා්ෂතශම්න්තුවටවත්, ංලය
තිශංන අමාතයවරයාටවත් ඒ පිළිංාව කටයුතු කරන්නට
ශනොහකකි වුණා. ඒ නිසා  කේධ් වුශඩු, ඊළඟ සමුපකාර ඡන්දය
ශවලාශදත් ඒ පුේගලයාශ කඩුඩායම ජයග්රහණය කරලා ඒ
පුේගලයාම නකවත සභාපති ංවට පත් වීමයි. නමුත්, පසුව නකවත
පරී් යණය්  කරලා ඔහු ඉවත් කරලා තිශංනවා.
ශවනම
පරී් යණය්  කරලා සමුපකාරශේ සභාපතිකශමන් ඉවත් කළත්,
ඒ කාලය තුළ  කදු වුණු ශේවල් පිළිංාව උත්තර ශදන්න ඕනෑ.
ගරු මන්ත්රීතුමා කිදවා වාශ 04,000කට වකඩි පිරිස්  ශම්
සමුපකාරය සමඟ ගනුශදනු කළා. ඒ ගනුශදනු කරලා
තිශංන්ශන්ත් අූරරු විධියට. මහජන ංකං පව වාශ
රාජය
ංකං පවලත්, වාණිජ ංකං පවලත් සාමානයශයන් ස්ිකර තකන්පතු
සාහා ශදන්ශන්  කයයට 50ක 53ක වාශ ශපොලිය් . හකංකයි, ඒ
කි කම ංකං පවක නකති තරශම් ඉහළ ශපොලී අනුපාතය් ,  කයයට
5)්  වකනි ශපොලී අනුපාතය්  ශදනවා කියලා ්රචාරය කරලා
තමයි ශම් ග්රාමීය ය ංකං පව තකන්පතු ලංාශගන තිශංන්ශන්. මහජන
ංකං පව, ලංකා ංකං පව වාශ ංකං පවල තිබුණු මුදල් ශගනකල්ලා
මිනිස්සු ශම් සමුපකාර ංකං පශද තකන්පත් කළා. කවුද අකමකති
ඉහළ ශපොලියකට? රජශයන් පිළිගත් ග්රාමීය ය ංකං ප වයාපාරය ගකන
මිනිසුන්ට වි ව
් ාසය්  තිබුණා. ඒ නිසා ග්රාමීය ය ංකං පව ස්ිකර
තකන්පතුවකට  කයයට 5)්  ශපොලිය ලංා ශදන විට,  කයයට 50ට,
55ට ශවනත් ංකං පවල ස්ිකර තකන්පත් දාලා තිබුණු ශංොශහෝ අය ඒ
මුදල් ග්රාමීය ය ංකං පශද තකන්පත් කළා. ශම්ක තමයි අශේ ගරු
රශම්ය් පතිරණ මන්ත්රීතුමා කිදශද. ඉමදූව ්රශේ ශේ තරුණ
මහත්මශය්  ශකොරියාශද ගිහිල්ලා උපයපු ල් ය 90්  ශගනකල්ලා
ශම් ංකං පශද දකම්මා. ශම් ංකං පව ශම් සල්ලි තමන්ට ඕනෑ ඕනෑ
අයට ඕනෑ ඕනෑ විධියට දුන්නා. සමහරුන්ට සාමානය ඇප ශදක් 
මත සමුපකාර කළමනාකරුශ වුවමනාවට ණය දීලා තිශංනවා.
මම හිතන විධියිට මිනිස්සු වකඩි ලාභය්  ලංන්නට ශම් කරා ශයොමු
වුණා.
ශමහි විශ ය
ේ ත්වය වන්ශන්, සමහර ංකං ප කළමනාකරුවන්
සල්ලි තිශංන ශකොල්ලන්ශ , සල්ලි තිශංන වයාපාරිකයන්ශ
ශගවල්වලට ගිහිල්ලා ඒ අයශ සල්ලි අරශගන ශම් ංකං පශද
තකන්පත් කිරීමයි. එහිදී හරිම අූරරු  කදුවීම්  වුණා. ඉමදුව
්රාශේශිකශේ හිටපු කළමනාකාරතුමියට ල් ය පහක ණය් 
ගන්න ඕනෑය කියන ශකොට,
ශචෝදනාවට ල්  ශවච්ච ඒ
සභාපතිවරයා කිදවා, "එශහම නම් ගිහිල්ලා මුදල්  අරශගන
එන්න. ඔයාට ඒ එ් කම ණය ශදන්නම්." කියලා. මම ශම් කියන
කාරණය රශම්ය් පතිරණ මන්ත්රීතුමා දන්නවා. ඊට පස්ශසේ
තරුණශය්  ළඟට ගිහිල්ලා කියනවා, "අශේ ංකං පව ශමන්න ශම්
වාශ ශපොලිය්  ලංා ශදනවා. ඒ නිසා කරුණාකරලා ශම්
ංකං පශද තකන්පත් කරන්න. ඔංට ඉතාම වා කදායකයි" කියලා. ඒ
මුදල තකන්පත් කළාට පස්ශසේ
ඒ සමුපකාරකශේ
කළමනාකාරතුමිය රුපියල් ල් ය පහක ණය මුදල ගත්තා.
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ශම් වාශ මුදල් දීපු වි ාල පිරිස්  අද ඉතා අසීරුතාවට පත්
ශවලා ඉන්නවා. ශමහිදී මුදල් තකන්පත් කිරීශම් ශරගුලා ක
සම්ූර්ෂණශයන්ම උල්ලංකනය කරලා තිශංනවා. ද පණු පළාත්
සමුපකාර ශකොමසාරිස්වරයා චරශල් ය්  මන්න් කියලා
තිශංනවා, රජශේ පිළිගත් වාණිජ ංකං පවල ශපොලී අනුපාතයට
වඩා වකඩි ශවන විධියට කටයුතු කරන්න එපා කියලා. නමුත් ඒ
 කයල්ල උල්ලංකනය කරලායි කටයුතු කශළේ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තවත් ජාවාරම්  කරලා
තිශංනවා. සමහර ශවලාවට  කයයට 5)ක ශපොලිය්  ශදනවා
කියලා මුදල් ගන්නවා.  කයයට 5)යි කිදවාම තකන්පත්කරුවන්
මුදල් තකන්පත් කරනවා. ඒ නිසා ඒ සමුපකාරකශේ ඕනෑ තරම්
මුදල් තිශංනවා. ඊට පස්ශසේ ඒ මුදල මහජන ංකං පව වාශ
ශවනත් ංකං පවක තකන්පත් කරනවා. එවකනි ංකං පවක අක් ශපොලී
්රමාණයකට තකන්පත් කරලා, ඒක සුරැ පම්  විධියට තියලා
සමුපකාර සමිතිය නකවතත් ණය්  ගන්නවා. ඒ විධියට අක් ශපොලී
්රමාණය්  ලකශංන විධියට ංකං පවල තකන්පත් කළාම ශකෝටි
30කට ්සන්න මුදල්  ශමොන විධියටවත් තකන්පත්කරුවන්ට
නකවත ශගවන්න ංකහක. ශමොකද ංකං පශවන් ලකශංන ශපොලියට
වඩා වකඩි ශපොලිය්  තකන්පත්කරුවන්ට ශගවන්න තිශංන නිසා.
ශම් ශහේතුව නිසා ශමොක් ද ශවලා තිශංන්ශන්? මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, ඒ නිසා ශකෝටි 30ක මුදල්  සම්ූර්ෂණශයන්ම
අවභාවිත ශවලා තිශංනවා. තවත් ශකෝටි 50ක මුදල්  යම් යම්
අයට සුළු සුළු ඇප මත ලංා දීලා තිශංනවා. අක් ත් ශසේරු
සුරැ පම් ්රමාණය්  අරශගන තමයි ඒ ණය දීලා තිශංන්ශන්. ඒ
නිසා ශමොනවා කළත් ශම් මුදල ශගවන්න පුළුවන්කම්  නකහක.
ශම්ක ඉතාම අවාසනාවන්ත  කේධිය් .  කයයට 5)ක ශපොලියට
ගම්වල තකන්පත්කරුවන්ශගන් මුදල් ලංාශගන ඒ මුදල්  කයයට (,
8 වාශ සුළු ශපොලියකට හිතවත් අයට ශදනවා. සමුපකාරශේ
මකශන්ජ්ෂ ශකශන්  හදි කශේ ණය්  ඉල්ලුශවොත්, කි කම ංය් 
නකතුව  කයයට (ක,  කයයට 8ක ශපොලියට ඒ ණය මුදල ශදනවා.
ශම් වාශ ඉතාම අවාසනාවන්ත, අකාරුණික පාලන තන්්රය් 
තමයි ඒ සමුපකාරවල තිබුශඩු.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශම් කියන කාරණය ගරු
කංචන විශේශසේකර මන්ත්රීතුමා දන්නවා. ශම් තත්ත්වය මාතර
සමුපකාර සමිතිශේත් තිශංනවා. පසු ගිය කාලශේ මාතර
සමුපකාර ්ශරෝගය ාලශද අමුතු ශේවල්  කදු වුණා. ඒ
සභාපතිවරයා ක්රියා කරන්ශන් අත්තශනෝමතිකව. ඒ ශේවල්
සම්ූර්ෂණශයන් වහශගනයි ඉන්ශන්. ඒ සභාපතිවරයා ඉවත්
කරන්න පළාත් සභාශද ඇමතිවරයාටවත් ංකහක. ඒක මතක තියා
ගන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ සමුපකාර සමිතිශේ ඉතාම
අවාසනාවන්ත  කේධි ශවනවා. ශපොලී කයට සම්ංන්ධ් ඇතකම් අය
ශම් දූෂිතයන් ්ර් යා කරනවා. ශම් දූෂිත සභාපති ්ර් යා
කරන්ශන් ශමොන ්කාරයටද කිදශවොත්, ඒකට ශමන්න ශහොා
උදාහරණය් . මාතර සමුපකාර ශරෝහශල් දරු උපත්  ගකන
කාාව්  තිශංනවා. ශපරිඅම්මා කියන කාන්තාවකට දරුශව් 
ලකශංන්න හිටියා. ඒ කාන්තාව, ශපොලී කශේ සාජන්වරශය පශ
ම රිාක වන ශ්ෂ ාශ නමින් ඒ සමුපකාර ශරෝහලට ඇතුළත්
කරනවා. ඒ ශපොලිස් සාජන්වරයාටයි, ම රිාටයි -ඒ ශදපළටදරුශවෝ නකහක. ඒ නිසා දරු ජාවාරම කර ගන්න දරුශව ප හම්ං
ශවන්න ඉන්න ශපරිඅම්මා ඇතුළු කරනවා, සමුපකාර ශරෝහලට.
ශ්ෂ ා කියන නමින් ඇතුළු කරලා, ඒ දරුවා ලකබුණාට පස්ශසේ අර
ශදන්නා ඒ දරුවා අරශගන යනවා. ශපරිඅම්මාටයි දරුවා
ලකශංන්න ඉන්ශන්. හකංකයි, ශ්ෂ ා නමින් තමයි ශපරිඅම්මා
ශරෝහලට ඇතුළත් කරන්ශන්. ශමොකද, දරුවා ලකබුණාට පසුව
ශ්ෂ ාට දරුවා ගන්න ඕනෑ නිසා. ශම් පිළිංාව ශපොලිස්පතිවරයාට
පකමිණිලි කරලා තිශංනවා. ශපොලිස්පතිවරයාට පකමිණිලි කළාට

549

පා්ෂලිශම්න්තුව

[ගරු විශේපාල ශහට්ටි්රච්චි මහතා]

පස්ශසේ, ඒ පිළිංාව පරී් යණය කරන්න ඉන්ශන්ත් ශපොලී කශේ ඒ
සාජන් මහත්තයායි. ඔහු පරී් යණවලට යනවා. පරී් යණ කළාට
 කේධිය අහුශවන්ශන් නකහක, ඒක යට ගකහුවා. ඒ නිසා නකවත ශම්
පිළිංාව ශපොලිස්පතිට දන්වලා තිශංනවා. නමුත් අද ශවනශත් 
ඒ ගකන පරී් යණය්  නකහක. ඒ නම්-ගම් තිශංනවා. ඒවා අව ය
සා් ෂිවලට ශදන්න පුළුවන්. ද පණු පළාශත් සමුපකාර
අමාතයවරයා ඉතාම පකහකදිලිව ශම්වාට විරුේධ් ශවනවා. ශම්
පිටුපස එ් තරා ශේ පාලන හස්තය්  ක්රියාත්මක ශවනවා. ඒ
කවුද කියලා රශම්ය් පතිරණ මන්ත්රීතුමා දන්නවා; මාත් දන්නවා.
හකංකයි, ශම් සම්ංන්ධ්ශයන් යටින් ක්රියාත්මක ශවලා ඒ, ශහොරු
්ර් යා කරන තත්ත්වයට පත් ශවලා තිශංනවා. ඒ නිසා අද ශම්
පිළිංාව පරී් යණ කරන්න ශපොලී කයට ංකහක, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි. මාතර ශපොලී කශේ පකමිණිල්ල දකම්මාට වකඩ්  නකහක.
ශම් ශහොරු ්ර් යා කරන ඇතකම් ශපොලිස් නිලධ්ාරින් ඉන්නවා.
මම එය ංය නකතිව කියනවා. අර "ශ්ෂ ා" කියන කාන්තාවශ
නමින් ශපරියම්මා ශරෝහලට ඇතුළත් කරලා ලකබුණු දරුවා ගකන
පරී් යණය්  කරන්න කියලා මම ශපොලිස්පතිවරයාට කියනවා.
සාමානයශයන් ශපොලිස්පතිතුමාට පකමිණිල්ල්  කළාම එය කාටද
යවන්ශන්? ශපොලිස්පතිතුමා අදාළ කටයුතු කිරීම සාහා එය
යවනවා, පළාත් භාර ශජයය්ස නිශයෝජය ශපොලිස්පතිට. ඊට පසුව
ඔහු එය ශපොලිස් අධිකාරිවරයා ශවත යවනවා. ශපොලිස්
අධිකාරිවරයා එය සහකාර ශපොලිස් අධිකාරිවරයාට යවනවා.
අවසානශේ එය යන්ශන්,  කදුවීම වූ ්රශේ ශේ HQI ශවත ශහෝ
එතකන  කටින කවුරුන් ශහෝ නිලධ්ාරිය ප ශවතයි. අවසානශේ  කදු
වන්ශන් "නක්ත් හාමුදුරුවන්ශ - ංක්ත් හාමුදුරුවන්ශ " වාශ ,
ීනතිය හරියාකාරව ක්රියාත්මක ශනොවීමයි. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, ඒ නිසා ඔංතුමාශගන් මා ඉල්ලීම්  කරනවා.
හංරාදුව විවිධ් ශසේවා සමුපකාර සමිතියට අදාළ  කේධිය
සම්ංන්ධ්ශයන් කටයුතු කරන්න මුදල් අමාතයාං යට  කේධ්
වනවා. ගාල්ල දිස්්රි් කශේ අ් මීය මන සමුපකාරය ඇතුළුව
සමුපකාර 55කට ්සන්න ්රමාණය්  තිශංනවා. ද පණු පළාශත්
සමුපකාර 33්  තිශංනවා. ගාල්ල, මාතර, හම්ංන්ශතොට කියන
දිස්්රි් කවල සමුපකාර ් ශයේ්රය ශකශරහි පකවකති ජනතාවශ
වි ව
් ාසය සම්ූර්ෂණශයන්ම භංගත්වයට පත් ශවලා තිශංනවා.
ගම්ංද ්රශේ වල දු්  විඳින අහිංසක මිනිස්සු එදා වි ව
් ාසය මත
ඉඩම්  ශහෝ  පම්  ශහෝ ශදය්  ඇපයට තියලා අක් ශපොලියකට
කීය්  ශහෝ ණය්  ලංා ගත්තා. අද ඒ අය එශසේ ණය මුදල්  ලංා
ගන්න ංකරි ඉතාම අසීරු තත්ත්වයට පත් ශවලා ඉන්නවා. ශම්
වයාපාරය සම්ූර්ෂණශයන්ම කඩා දමන්න කටයුතු කරපු, ඉතාම
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට පත් කරපු අයට විරුේධ්ව
අනිවා්ෂයශයන්ම කටයුතු කරන්න ඕනෑ.
විශ ේයශයන්ම අපි ඊශේ ශනොශය පත් මූලය ්යතන පිළිංාව
කතා කළා. ස්ව්ෂණවාහිීන නාලිකාව ඇතුළු ඊඒීඨ සමූහ වයාපාරය
ගකන කාා කළා. එම මූලය ්යතනශේ මුදල් තකන්පත් කළ
ගනුශදනුකරුවන් සං යාව 34,000යි.
කලින් කාා කළ
මන්ත්රීවරය පත් කිදවා වාශ , ඒ පිළිංාව ශලො ප ්ර කේධිය් 
තිශංනවා. කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරය ප ඒ ගකනත් කිදවා.
ශමම ග්රාමීය ය ංකං පශද ගනුශදනු කරුවන් සං යාව 04,000යි. ඒ
පිළිංාව ්ර කේධිය්  තිබුණත්, ශම් ග්රාමීය ය ංකං ප ගකන කවුරුවත්
දන්ශන් නකහක. මම වගකීශමන් කියනවා, ශම් වකරැේද අපි නිවකරැදි
කරන්න ඕනෑ. අපි ජනතාවට වග කියන්න ඕනෑ. ශම්  කේධිය නිසා
අද ග්රාමීය ය ංකං ප වයාපාරය සම්ූර්ෂණශයන් කඩා වකීඑ තිශංනවා.
ගශම් මිනිහා තුළ ශම් ශකශරහි වි ව
් ාසය නකති වන ශකොට, ඉතාම
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයට පත් ශවනවා. ඒ පිළිංාව පරී් යණ
පකවකත්වූවා.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශයෝජනාව්  කරන්න
කකමකතියි. කරුණාකර අශේ ්ංශික අධී් යණ කාරක සභාවට Sectoral Oversight Committee එකට- ශම් සම්ංන්ධ්ශයන් අදාළ
පුේගලයන් ශගන්වන්න. අදාළ පළාත් සභාශද අමාතයවරයා
සා් ෂි ශදන්න ලෑස්තියි; ශකොමසාරිස්වරයා සා් ෂි ශදන්න
ලෑස්තියි; දිස්්රි්  ශකොමසාරිස්වරුන් සා් ෂි ශදන්න ලෑස්තියි. ඒ
සාහා සම්ංන්ධ් වුණු  කයලු වගකිව යුතු නිලධ්ාරින් ශගන්වා,
්ංශික අධී් යණ කාරක සභාව මන්න් ඒ පිළිංාව විසඳුම්  ලංා
දීලා, රජය ශහෝ මකදිහත් ශවලා, ඒ වකරැේද කරපු අයශගන් වකරැදිකාරයන්ශගන්- මුදල් අය කර ගන්න. ගරු රශම්ය් පතිරණ
මන්ත්රීතුමා කිදවා වාශ , ඔවුන්ශ
ශේපළ විධියට දකන්
තිශංන්ශන් ශතල් පිරවුම්හල විතරයි. ඒකත් උකස් තියලාද කියන
එක ්ර න
් ය් . මා හිතන්ශන් ඒකත් උකස් තියලා. ගරු ගයන්ත
කරුණාතිලක
අමාතයතුමාට,
ගරු
වජිර අශදව්ෂධ්න
අමාතයතුමාට, අපට - කයලු මහජන නිශයෝජිතයන්ටපාරිශභෝගිකයන් ශම් පිළිංාව පකමිණිලි කර තිශංනවා. ඒ නිසා
සමස්ත මහජන නිශයෝජිතයන් ශවනුශවන් මම ඉල්ලීම් 
කරනවා. අපි ප් ය ශේදය්  නකතිවයි ශම් පිළිංාව කටයුතු
කරන්ශන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔංතුමා මූලාසනශේ
 කටින ශවලාශද මා ඔංතුමා මන්න් ගරු කාානායකතුමාශගන්
ඉල්ලීම්  කරනවා, අදාළ අය ්ංශික අධී් යණ කාරක සභාවට
ශගන්වා ඒ කාරණය සම්ංන්ධ්ශයන් අව ය කටයුතු කරන්න
කියා. අද අපරාධ් පරී් යණ ශදපා්ෂතශම්න්තුවට ශම් වාශ
ශදය් , ශහොරකම්  අල්ලන්න ංකරි නම් ජාතයන්තරයට ගිය
ශහොරු අල්ලන්ශන් ශකොශහොමද කියා මම අහනවා. වකරැදි කරපු
අය අද ඒ ගම් ්රශේ වල නිදුකින් ඉන්නවා. අද ඒ මුදල් පිළිංාව
කතා කරනවා. අපට සකකය්  තිශංනවා, ඒ මුදල්  පමන
්කාරශයන් පාවිච්චි කළාද කියන එක සම්ංන්ධ්ශයන්. ඉතාම
අකාරුණික විධියට ඒ මුදල් පාවිච්චි කර තිශංනවා. ඒ
සම්ංන්ධ්ශයන් අව ය කටයුතු කරන්න කියා මා ඉල්ලා  කටිනවා.
අපරාධ් පරී් යණ ශදපා්ෂතශම්න්තුවටත් අපි වගකීශමන් කියනවා,
ශම් සම්ංන්ධ්ශයන් වා්ෂතා කරන්න ඕනෑ, ශපොලිස්පතිතුමා ශම්
පිළිංාව නකවත පරී් යණය්  කරන්න ඕනෑ කියා. මාතර  කේධිය
්දි  කදුවීම්වලට අදාළ  කයලු පා්ෂ ව
් යන් අපි ශදන්නම්. ශම් රශට්
තිබුණු "සම උපකාරය" යන අරුතින් කටයුතු කරශගන ගිය පිරි කදු
පාලන තන්්රය් , දරුවන් ජාවාරම් කරන ත් කඩින් ංවට පත්
ශවලා තිශංනවා; සම්ූර්ෂණශයන්ම දහ ජරා වෑශහන තත්ත්වයට
පත් කර තිශංනවා. ඒ සම්ංන්ධ්ශයන් අව ය කටයුතු කරන්න
කියා මා ඉල්ලීම්  කරනවා. ශමය අශේ දිස්්රි් කශේ  කේධ් ශවච්ච
කාරණය්  වන නිසා, ශම් ශයෝජනාව ශගන ඒම සම්ංන්ධ්ශයන්
ගරු රශම්ය් පතිරණ මන්ත්රීතුමාටත්, එය ස්ිකර කළ ගරු කංචන
විශේශසේකර මන්ත්රීතුමාත් ඇතුළු  කයලුශදනාටම අපි ස්තුතිවන්ත
ශවනවා. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක අමාතයතුමා ඇතුළු අප
 කයලුශදනාශ ඉල්ලීම වන්ශන් ශම්  කේධිය සම්ංන්ධ්ශයන්
අව ය කටයුතු කරන්න කියන එකයි. ඒ ශකශරහි අවධ්ානය
ශයොමු කරලා, ශකටි කාලය්  තුළ අව ය කටයුතු කරන්න
කියලා මා ඉල්ලීම්  කරනවා. ශමොකද, නක්ව්  දකම්මාට පසුව
තීන්දුව්  ශදන්න සාමානයශයන් අවුරුදු 4් , )්  පමණ ගත
වනවා. එතශකොට සමහරවිට පාලන තන්්ර ශවනස් ශවනවා;
ශනොශය්  ශේවල් ශවනස් ශවනවා. අධිකරණ නිශයෝගය් 
ගත්තාම, එය ශවනස් කරන්න අවුරුදු ගණන් ගත වන තත්ත්වය් 
ඇති ශවලා තිශංනවා. ඒ නිසා ශමම  කේධිය සම්ංන්ධ්ශයන්
ඉ් මනින් අව ය කටයුතු කරන්න කියා ඉල්ලා  කටිමින්, මට
කාලය ලංා දීම සම්ංන්ධ්ශයන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමාට
ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශ කතාව අවසන් කරනවා.
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ගු නිහාල් ගලප්ප ජතිඥ ෙහතා
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ශයෝජනාව ශමතරම් පහු
ශවලා ශගන ඒම පිළිංාව, විශ ය
ේ ශයන්ම අශේ ගරු රශම්ය්
පතිරණ මන්ත්රීතුමාටත්, එතුමාශ දිස්්රි් කය නිශයෝජනය කරන
එ් සත් ජාතික ප් යශේ අශන පත් මන්ත්රීවරුන්ටත් මා කනගාටුව
්රකා කරනවා.

ශමොකද, ශම්ක තමුන්නාන්ශසේලාශ දිස්්රි් කශේ ජනතාවශ
දු්  ගකනවිල්ල් . රශම්ය් පතිරණ මන්ත්රීතුමනි, ඔංතුමා කියපු
කාරණා ඉතාමත්ම සතයයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ග්රාමීය ය ංකං ප
ගනුශදනුකරුවන් 34,000්  ඉන්නවා. හංරාදුව විවිධ් ශසේවා
සමුපකාර සමිතිය යටශත් ග්රාමීය ය ංකං ප 55්  තිශංනවා. එම ග්රාමීය ය
ංකං ප ා ා 55 තුළ තමයි 34,000්  වන ගනුශදනුකරුවන්
නිශයෝජනය ශවන්ශන්. කලින් කිදවා වාශ ම, මහ ජනතාව
දහඩිය මහන් කශයන් හම්ං කරගත් රුපියල් ශකෝටි )0ක තකන්පතු
මුදල් තිශංනවා. අද එම තකන්පතු මුදල් ගන්න ගියාම ඒ සාහා වග
කියන්න, එම මුදල් ලංා ශදන්න කි කම ශකශන්  නකහක,
මඟහකරලා පකත්තකට ශවලා ඉන්නවා. ගරු රශම්ය් පතිරණ
මන්ත්රීතුමා කිදවා වාශ ම, තකන්පතුකරුවන්ශගන් තකන්පතු ලංා
ගකීනශම්දී  කයයට 54,  කයයට 5),  කයයට 5 වකනි ්ක්ෂයණීය
ශපොලී අනුපාත ශපන්වා කරුණු ඉදිරිපත් කරලා, සුරංගනා කාා
කියලා තමයි ඒ මිනිසුන්ශ
සල්ලි තකන්පත් කරවාශගන
තිශංන්ශන්. කාාව්  තිශංනවා ශන්, "ගන්නශකොට රචනය ශදනශකොට වයසනය" කියලා. ඒකයි ශම් ශවලා තිශංන්ශන්.
ගන්න ශකොට රචනය දාලා, ශපොත දාලා ගන්නවා. නමුත් ගරු
ඇමතිතුමනි, ඒ විධියට තකන්පත් කරන මුදල් ඒ ග්රාමීය ය ංකං පශදම
 කටින විවිධ් ශසේවා සමුපකාර සමිතිශේ සභාපති, අධ්ය් ය
මඩුඩලය ඇතුළු ග්රාමීය ය ංකං ප නිලධ්ාරින් ්පසු ණයට ගන්නවා.
ගන්ශන් කීයටද?  කයයට තුශන්, හතශ්ෂ, පශහේ ශපොලියට. ඊට
පස්ශසේ ශමොක් ද ශවන්ශන්? කඩා වකශටන එක අහන්න ශදය් 
නකහක. ශමන්න ශමශහම තමයි ශම් නස්පකත්තියට ඒ ශගොල්ලන්
දායක වුශඩු.
මම කියන්න ඕනෑ තවත් කාරණය්  තිශංනවා. ශමන්න ශම්
විධියට තකන්පත් කරලා තිශංන මුදල් පිළිංාව ඒ ජනතාව ශලො ප
ංලාශපොශරොත්තුවකින් හිටියත්, ජනතාවට එම මුදල් ලංා ගකීනම
සම්ංන්ධ්ශයන් ගකටලුව්  ඇති ශවලා තිශංනවා. මම උදාහරණ
කිහිපය්  කියන්නම්. එක්  තමයි ශමතුමන්ලා කිදවා වාශ ම,
දි්  පඹුශ්ෂ ්රදීේ කියන මහත්මයා අවුරුදු පහශළොව්  ශකොරියාශද
හිටියා. ඔහු ශංොශහොම අමාරුශවන්, මහන් කශයන්, සීතල විාශගන
සල්ලි හම්ං කරශගන ඇවිල්ලා ඉඩම්  ගත්තා. ඒ ඉඩමත්
වි පණුවා. ශගනාපු සල්ලි තව රුපියල් ල් ය 0්  තිබුණා. ඉඩම
වි පණුශද ල් ය 00කට. ඔ් ශකෝම ල් ය 90යි. ඒ මනුස්සයාශ
රුපියල් ල් ය 90 සමුපකාර ග්රාමීය ය ංකං පශද නිලධ්ාරින් ගගදර ෙ
ගිහිල්ලා අරශගන ඇවිල්ලා තමයි තකන්පත් කශළේ. ඒ තරම්ම
හදිස් කයි. අද ඒ මනුස්සයාට අල්ලපු අත්තත් නකහක; පය ගහපු
අත්තත් නකහක. ශමොක් වත් නකහක, අසරණ ශවලා ඉන්නවා.

ගරු අමකතිතුමනි, අහංගම ්රශේ ශේ පදිංචි තකන්පත්කරුශව් 
තමන් තකන්පත් කළ මුදල් ගන්න ගියා. ශමොකටද? ශගදර
මරණය්  ශවලා. රුපියල් ,000යි ගන්න ගිශේ. රුපියල් ,000
ගන්න ගියාම ඔහුශ ංකං ප ගිණුශම් සත පහ් වත් සාහන්
ශවන්ශන් නකහක. එම නිසා ඒ මනුස්සයා අ පළාශගන ්පසු ්වා.
ශමන්න ශම් වාශ
තමයි අද ඒ මිනිස්සු අසරණ ශවලා
තිශංන්ශන්. එම මුදල්
කාශ වත් ශේවල් ශනොශවයි.
ශේ පාලනායන්ශ ශහෝ සමුපකාර සමිතිශේ සභාපතිතුමාශ
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ශහෝ උප සභාපතිතුමාශ ශහෝ අධ්ය් ය මඩුඩලශේ ශහෝ එම
සමුපකාර ග්රාමීය ය ංකං පවල ඉන්න මකශන්ජ්ෂ ශනෝනලාශ ,
මහත්වරුන්ශ ශහෝ ශවන කාශ වත් මුදල් ශනොශවයි. ඒවා
අසරණ මිනිසුන්ශ දහඩිය මහන් කශයන්, ශල් කඳුළු වකය කරලා
ශහොයපු මුදල්. අද ඒ මහත්වරු එම මුදල් ඕනෑ ඕනෑ විධියට,
ලාභදායක විධියට, අක් ශපොලියට අරශගන, ඒවායින් චංචල,
නි ච
් ල ශේශපොළ අරශගන ඉතාමත්ම යහතින් වකජශඹනවා.
නමුත්, අර මිනිස්සු අද හූල්ලමින් ඉන්නවා. ශම්ක තමයි ඇති
ශවලා තිශංන තත්ත්වය.
විශේපාල ශහට්ටි්රච්චි මන්ත්රීතුමා කිදවා වාශ ම, ඔංතුමාට
කිව යතු තව කාරණය්  තිශංනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. එම විවිධ්
ශසේවා සමුපකාර සමිතිශේ වකලිගමශ කියලා සභාපතිවරශය් 
හිටියා. වකලිගමශ කියන එම සභාපතිවරයා තමයි 0050 ඉාලා
එම විවිධ් ශසේවා සමුපකාර සමිතිශේ සභාපති ව ශයන් හිටිශේ. ඒ
මනුස්සයා තමයි සමුපකාර ග්රාමීය ය ංකං පශද තිබුණු මුදල් විනා
කිරීමට මුළුමනින්ම දායක වුශඩු; මකදිහත් වුශඩු. ඊට පස්ශසේ
කලින් කිදවා වාශ ම ඔහුට නක්ව්  වකටුණා. ්රශේ ශේ  කටින
නමගිය ශේ පාලනායා එම නක්වට ඉදිරිපත් වුණා.
එශහම මකදිහත් ශවලා, එතුමාශ
්නිසංසශයන්,
්නුභාවශයන් ශම් පුේගලයා මුදා ගත්තා; ශදරාගත්තා. ඒ නිසා ඒ
පුේගලයා අද නිරුපද්රිතව ඉන්නවා. එම ශේ පාලනායාශ ඡන්ද
වයාපාරශේදී ංත් පකකට් ශංදන්න, වතුර ශංෝතල් ශංදන්න
රුපියල් ල් ය ගණන් ශම් සභාපතිවරයා සහ ග්රාමීය ය ංකං පශද
මහත්වරු, ශනෝනලා වි කන් පරිතයාග කර තිශංනවා. ඒ නිසා ශම්
ශහොරකම කළ පුේගලයා ඒ ශේ පාලනායාශ ්නිසංසශයන්,
්නුභාවශයන් අදත් ඉතාම යහතින් වකජශඹනවා. එතුමා ශ්රී ලංකා
නිදහස් ප් යශේ හිටපු ශකශන් . එතුමා ඒ පකත්ශතන් ශම්
පකත්තට ඇවිත්; ශපොශහොට්ටුශද සාමාජිකශය්  ශවලා, නකවත
වතාව්  ශම් කටයුත්ත කරන්න අද මකදිහත් ශවලා ඉන්නවා. ගරු
රශම්ය් පතිරණ මන්ත්රීතුමනි, ශම් රය්ටයාශගන්, ශද්රෝහියාශගන්
ශංොශහොම ්රශද ම් ශවන්නය කියා මම තමුන්නාන්ශසේලාශගන්
විශ ේයශයන් ඉල්ලා  කටිනවා.
තමුන්නාන්ශසේලා ශදශගොල්ශලෝම සමුපකාර වයාපාරය
මුළුමනින්ම විනා කළා. රට පුරා සමුපකාර ්රාශේශික වි ාල
්රමාණය්  තිශංනවා. ශම් ්රාශේශික අද මුළුමනින්ම විනා
කරලා, ''සම උපකාරය'' අනි්  පකත්ත ගහලා, අද ඒවා නිකම්ම
නිකම් මකස්ශසෝ ඇහිශරන තකන් ංවට පත් ශවලා තිශංනවා.
සමුපකාර ්රාශේශික ටික කාලා, දකන් ග්රාමීය ය ංකං ප ටික සුේද
කරන්න පටන්ශගන තිශංනවා. මම දකන් කියූ ්රාශේය ය
ශේ පාලනායාශ ශේ පාලන වකඩවලදී එයාශ වාහනවලට
ශතල් ගහන්නත් ශම් මුදල් ශයොදවා තිශංනවා. අන්න ඒ කාරණය
මම විශ ේයශයන්ම තමුන්නාන්ශසේලාශ
අවධ්ානයට ශයොමු
කරනවා.
ශම් සමුපකාරශේ හිටපු සභාපතිවරයා -වකලිගමශ කියන
පුේගලයා- රුපියල් ල් ය 00ක cheque එක්  ංලහත්කාරශයන්
අරශගන ගියාය කියා ඔහුට විරුේධ්ව සමුපකාර නිශයෝජය
සාමානයාධිකාරිවරයා ශපොලී කශේ පකමිණිල්ල්  දමා තිශංනවා.
නමුත් අද වනතුරු ශපොලී කය ශම් පුේගලයා අත් අඩංගුවට ශගන
නකහක. ඒ ්රශේ ශේ  කටින ශේ පාලනායාශ ්නුභාවශයන්,
්නිසංසශයන් ඔහු නිරුපද්රිතව  කටිනවා; ඒ ශේ පාලනායා ශම්
ශහොර ශදටුවා ්ර් යා කරනවා. එවකනි රැකවරණය්  තමයි අද
ඔහුට ලකබී තිශංන්ශන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ජනතාව ශම්
සම්ංන්ධ්ශයන් පකමිණිලි ඉදිරිපත් කළත්, ශම් මුදල්වලට යට
ශවලා ඒ කි කම පකමිණිල්ල්  ශපොලී කය භාර ගන්ශන් නකහක,
මඟහරිනවා.
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි, ජනතා විමු් ති
ශපරමුශඩු ගාල්ල දිස්්රි්  පළාත් සභා මන්ත්රී, එම කඩුඩායශම්
නායක නලින් ශහේවශ
සශහෝදරයා ශම් සම්ංන්ධ්ශයන්
විශ ේයශයන් මකදිහත් ශවලා ශම් වන විට ඒ සාහා කටයුතු
කිහිපය්  කර තිශංන ංව මම ඔංතුමාට කියන්න කකමකතියි. ඒ
ජනතාව මකදිහත් කර ශගන, ''හංරාදුව ග්රාමීය ය ංකං පව හා
තකන්පත්කරුවන් සුරැකීශම් සංගමය'' පිහිටුවා එහි අනු ාසක
විධියට ඔහු ශම්  කයලුම ගනුශදනුකරුවන් ශවනුශවන් සක්රිය
මට්ටශමන් කටයුතු කරනවා. ඒ වාශ ම, හංරාදුව සමුපකාර ංල
්රශේ ය පුරාම ශපෝස්ට්ෂ වයාපාරය්  දියත් කර, අහිංසක
තකන්පත්කරුවන්ශ මුදල් ශම් ශහොර ශදටුවන්ශගන් මුදා ගන්න
ඔහුශ පකත්ශතන් කටයුතු කර තිශංනවා. මාධ්ය සාකච්ඡාව් 
කකාවා මාධ්ය දකනුවත් කිරීම මන්න් මුළු රටම ශම් සම්ංන්ධ්ශයන්
දකනුවත් කිරීශම් කටයුත්තටත් ඔහු මකදිහත් වී තිශංනවා. ඒ විතර් 
ශනොශවයි, දිස්්රි්  සම්ංන්ධිකරණ කමිටුවට ශම් ්ර ්නය ඉදිරිපත්
කර එය විසාා ශදන ශලසත්, ඒ ගකන සාකච්ඡාවට ගන්නා ශලසත්
ඔහු ඉල්ලා තිශංනවා. ඒ වාශ ම, දිස්්රි්  සම්ංන්ධිකරණ
කමිටුව පකවකත්ශවන අවස්ාාවක ඒ ජනතාව ශගන්වාශගන, ඒ
අයට  කදුවූ නස්පකත්තියට විරුේධ්ව වි ාල උේශකෝයණය්  ඔහු එදා
ඒ දිස්්රි්  සම්ංන්ධිකරණ කමිටුව ඉදිරිශේ කර තිශංනවා. ශම්
ජනතාවශ ්ර ්නයට විසඳුම්  ලංාදීමට ශමවකනි කා්ෂයයන්
රාශිය්  එතුමාශ පකත්ශතන් දියත් කර තිශංනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ද පණු පළාත් සභාශද හිටපු
සමුපකාර ඇමතිවරයා අශේ හම්ංන්ශතොට පකත්ශත් ඉන්න ්ර කේධ්
පුේගලශය් . ''පකතුම'' කියා සමිති විශ ය
ේ ය්  එතුමාශ තිශංනවා.
ශමන්න ශම් "පකතුම" සමිතිවලටත් ශම් ග්රාමීය ය ංකං පවල මුදල්
පරිතයාග කරවාශගන, තමන්ශ ශේ පාලන කටයුතුවලට ඒවා
ශයොදවා ශගන තිශංනවා. ඒ කාරණය ගකනත් තමුන්නාන්ශසේශ
අවධ්ානය ශයොමු කරන්න කියා මා ඉල්ලා  කටිනවා.
කවුරු කවුරුත් ශම්වාට සම්ංන්ධ්ශවලා තිශංනවා. ඒ නිසා
කාශ කාශ ත් මලුවල ශමොන ශමොනවා හරි තිශංනවාය කියන
එක එයින් පකහකදිලි ශවනවා. ඒ වාශ ම, පළාත් සභාශද අවිධි
කාරක සභාවට ශම්  කයලුම නිලධ්ාරින් කකාවා ඒ අය ගකන
පරී් යණය්  පකවකත්වීමටත් පළාත් සභා මන්ත්රී නලින් ශහේව ශ
මහතා වි කන් කටයුතු ශයොදා තිශංනවා. ඒ විතර්  ශනොශවයි, ශම්
සම්ංන්ධ්ශයන් සමුපකාර සමිති පනශත් () (5 යටශත් 005)
වසශ්ෂ  කටම පරී් යණය්  කරශගන යනවා. නමුත් එහි ්රතිලල
ලංාදීමට තවමත් කටයුතු කර නකහක. ඒ නිසා ශම් තත්ත්වය ගකන
නලින් සශහෝදරයා වි කන් " කරස" රූපවාහිනිශේ සංවාදයකදී කාා
කර තිශංනවා. ඒ කාා කිරීශම්දී හංරාදුශද ඉන්න ඒ
ශේ පාලනායාට ඒක වකදිලා; දකනිලා ඔහුශ
ඉහ ශමොළ
රත්ශවලා ඔහු අශේ නලින් සශහෝදරයාට විරුේධ්ව රුපියල් මිලියන
50ක වන්දිය්  ඉල්ලා එන්තරවා කය්  යවා තිශංනවා. නමුත්
ඒවාට අද ශමොන ක්රියා මා්ෂගය් වත් අරශගන නකහක. ශමන්න ශම්
වාශ කටයුතුත්  කේධ්ශවලා තිශංනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා
ශම් ගකන ශමන්න ශම් ්කාරයට කටයුතු කළ යුතුය කියා අපි
ශයෝජනා කරනවා.

554

ගරු විශේපාල ශහට්ටි්රච්චි මන්ත්රීතුමා කිදවා වාශ ,
පළමුවකනිව කළ යුතු වන්ශන්, මීය ට අදාළ ංලධ්ාරින්  කයලුශදනාම
පා්ෂලිශම්න්තුවට කකාවලා ඒ අය සම්ංන්ධ්ශයන් පරී් යණය් 
වහාම දියත් කිරීමයි. ඒ වාශ ම අල්ලස් ශහෝ දූයණ ශචෝදනා
විම්ෂ න ශකොමියන් සභාවට ශම් සම්ංන්ධ්ශයන් පකමිණිල්ල් 
කරලා එය අනිවා්ෂයශයන්ම විම්ෂ නයට ල්  කළ යුතුයි.
සමුපකාර සමිතිශේ හිටපු සභාපති, අධ්ය් ය මඩුඩලය, ංකං ප
කළමනාකරුවන් සහ අනි පත් නිලධ්ාරින්  කයලුශදනාශ ම
වත්කම් ංකරකම් පිළිංාව ශසොයා ංලලා, ඒවා තහනමට ල් 
කරලා ඒ  කයලු ශේවල් අත්පත් කරශගන ශම් අහිංසක මිනිසුන්ශ
්රා්ෂානා ඉය්ට කරන්න, අනිවා්ෂයශයන්ම මකදිහත් වන්නය කියන
ඉල්ලීම මම ශම් ශමොශහොශත් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් කාරණය සම්ංන්ධ්ශයන්
අද නි චි
් ත, පකහකදිලි, විධිමත් වගකීම්  සහිත උත්තරය්  ශදන්න
අදාළ ඇමතිවරු සහභාගි ශනොවීම පිළිංාව මා ඉතාම කනගටු
ශවනවා. ඒ නිසා මට කියන්න තිශංන්ශන්, " වකටත් නියරත්
ශගොයම් කා නම්, කාට පවසම් ඒ අමාරුව" කියන කියමන විතරයි.
ස්තුතියි.

ගු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා.

[අ.භා. .08]

ගු ගයන්ත කුණාතිඥලක ෙහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද දින සභාව කල් තංන
අවස්ාාශද ඉදිරිපත් කරන ලද ශයෝජනාව සම්ංන්ධ්ශයන් ගරු
මන්ත්රීවරු හතරශදන ප වි කන් ඉතාම වකදගත් කරුණු කාරණා
රාශිය්  ඉදිරිපත් කළා. අද ඉදිරිපත් කළ ඒ  කයලුම කාරණා
වියයය භාර අමාතයවරයාශ අවධ්ානයට ශයොමු කරවනවා. අද
දින එතුමාට ශම් ්ර ්නයට පිළිතුරු ශදන්න
පකමිශණන්න
ශනොහකකි වුශඩු, ශම් දිනවල ශම් ශවලාව මුස්ලිම් භ් තිකයන්
ශනෝම්ම  අරින ශවලාව නිසායි. එතුමා ශම්  කයලුම කරුණු
සම්පිඩුඩනය
කරලා,
ඉදිරි
දිනයකදී
ඒ
පිළිංාව
තමුන්නාන්ශසේලාට එතුමාශ අදහස් ්රකා කරාවි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලිනන් සභා සම්ෙත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

පාර්ලිගම්න්ුරව ඊ අනුකූලව අ.භා. 7.09 2018 ජුනි 19වන
අඟහුවාදා අ.භා. 1.00 වන ගතෂක කල් ගිගේය.

அதன்படி பி. ப. 7.09 மணிக்கு பாராளுமன்றம், 2018 யூன் 19 ,

தசவ்வாய்க்கிைகம பி. ப. 1.00 மணிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது.

Parliament adjourned accordingly at 7.09 p.m. until 1.00 p.m. on
Tuesday, 19th June, 2018.

සැ.යු.
ශමම වා්ෂතාශද අවසාන මුද්රණය සාහා ස්වකීය නිවකරදි කළ යුතු තකන් ද් වනු රි ක මන්ත්රීන් මින් පිටපත්  ශගන නිවකරදි කළ යුතු
්කාරය එහි පකහකදිලිව ල පණු ශකොට, පිටපත ලකබී ශදසතිය්  ශනොඉ් මවා හැන්සා්  සංස්කාරක ශවත ලකශංන ශසේ එවිය යුතුය.

குறிப்பு

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககளத் தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து அதகனப் பிகை
திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் சவண்டும்.

NOTE
Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to the Editor of HANSARD within two weeks
of receipt of the uncorrected copy.
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හැන්සා්  වාර්තා
ගකලයද 5 ගපලල්ගහේන්ගගලඩ ිරුයපන පාර අංක 163 දරන සනථානගයහි ිළහිටි
රෙගේ ප්රවි ජතිඥ ගදපාර්තගම්න්ුරගව් ිළහිටි රෙගේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්ගයන්
ියල දී ගත හැක.

ගෙෙ හැන්සා්  වාර්තාව www.parliament.lk ගවබ් අඩවිගයන්
බාගත හැක.

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள
இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்சஹன்தகாட, தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள
அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்
பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம்.

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து
பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும்.
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