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ප.බහ. 9.30ට ඳහර්ලිශම්න්තු රැස විඹ. කථහනහඹකතුභහ
ගරු චභල් යහජඳ්ෂ භවතහ] මරහනහරඪ විඹ.
தரரளுன்நம் ப.த. 9.30 றக்குக் கூடிது. சதரரகர்
அர்கள் [ரண்புறகு சல் ரஜதக்ஷ] கனக கறத்ரர்கள்.

The Parliament met at 9.30 a.m., MR. SPEAKER [THE HON.
CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

AUDITOR-GENERAL'S REPORT
කථහනහඹකතුභහ

(iv) (52 ළනි අධිකහයඹ ව) සුයහඵදු රඥහඳනශත් 22 ළනි ගන්තිශේ (1)
ළනි උඳ ගන්තිඹ ඹටශත් සුයහඵදු ම්ඵන්ධශඹන් මුදල් වහ රAභ
ම්ඳහදන අභහත්යඹහ විසින් ඳනන රදු, 2012 ඔ්ෂශතෝඵර් 05
දිනළති අංක 1778/41 දයන අති විශලේ ගළට් ඳත්රහශේ ඳශ කයනු රළබ
නිඹභඹ (අංක 952, 953, 954 ව 955 දයන සුයහඵදු නිශේදන);
(v)

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරම්ඳහදන වහ
ජරහඳවන අභහත්තුභහ ව රණ්ඩු ඳහර්ලසශේ ප්ර ධහන
ංවිධහඹකතුභහ)

(ரண்புறகு
றதணஷ்
குர்ண
லர்ங்கல்,
டிகரனகப்பு அகச்சரும் அசரங்கத் ப்தறன் பற்
தகரனரசரதம்)

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

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු බහනහඹකතුභහ ශනුශන්, "එකී
හර්තහ මුද්රුණඹ කශ යුතුඹ"යි භභ ශඹෝජනහ කයමි.

ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ.

(52 ළනි අධිකහයඹ ව) සුයහඵදු රඥහඳනශත් 22 ළනි ගන්තිශේ (1)
ළනි උඳ ගන්තිඹ ඹටශත් සුයහඵදු ම්ඵන්ධශඹන් මුදල් වහ රAභ
ම්ඳහදන අභහත්යඹහ විසින් ඳනන රදු, 2012 ඔ්ෂශතෝඵර් 05
දිනළති අංක 1778/42 දයන අති විශලේ ගළට් ඳත්රහශේ ඳශ කයනු රළබ
නිඹභඹ (අංක 956 දයන සුයහඵදු නිශේදනඹ); ව

(vi) (235 ළනි අධිකහයඹ ව) ශර්ගු රඥහඳනශත් 10 ළනි ගන්තිඹ ඹටශත්
රනඹන තීරු ගහසතු ම්ඵන්ධශඹන් ව ශඹෝජනහ (2012 ශනොළම්ඵර් 8
දිනළති අංක 1783/18 දයන අති විශලේ ගළට් ඳත්රහඹ). - [අග්රාහභහත්තුභහ
ව බුේධ ලහන වහ රගමික කටයුතු අභහත් ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ
ශනුට ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශ්රී  රංකහ ප්ර ජහතහන්්රිරක භහජහදී ජනයජශේ රණ්ඩුරAභ
්සථහශේ 154(6) ්සථහ ප්ර කහය 2010 මුදල් ර්ඹ වහ
විගණකහධිඳතියඹහශේ හර්තහශේ ඳශමුළනි කහණ්ඩශේ VIII
ළනි ශකොට ව වඹළනි කහණ්ඩශේ VII ව VIII ළනි
ශකොටස; ව 2011 මුදල් ර්ඹ වහ විගණකහධිඳතියඹහශේ
හර්තහශේ ශදළනි කහණ්ඩශේ V ළනි ශකොට, තුන්ළනි
කහණ්ඩශේ I ළනි ශකොට ව වතයළනි කහණ්ඩශේ II ළනි
ශකොට භභ ඉදිරිඳත් කයමි.

1989 අංක 13 දයන නිසඳහදන ඵදු (විශලේ විධිවිධහන) ඳනශත් 3 ළනි
ගන්තිඹ ඹටශත් නිසඳහදන ඵදු ම්ඵන්ධශඹන් මුදල් වහ රAභ ම්ඳහදන
අභහත්යඹහ විසින් ඳනන රදු, 2012 ඔ්ෂශතෝඵර් 05 දිනළති අංක
1778/40 දයන අති විශලේ ගළට් ඳත්රහශේ ඳශ කයනු රළබ නිශඹෝගඹ;

(iii) 2011 අංක 18 දයන යහඹ වහ ගුන් ශතොටුඳර ංර්ධන ඵදු ඳනශත් 3
ළනි ගන්තිශේ (3) ළනි උඳ ගන්තිඹ ඹටශත් යහඹ වහ ගුන්
ශතොටුඳර ංර්ධන ඵදු ම්ඵන්ධශඹන් මුදල් වහ රAභ ම්ඳහදන
අභහත්යඹහ විසින් ඳනන රදු, 2012 ශනොළම්ඵර් 09 දිනළති අංක
1783/34 දයන අති විශලේ ගළට් ඳත්රහශේ ඳශ කයනු රළබ නිශඹෝගඹ;

විගණකහධිඳතියඹහශේ හර්තහ

கக்கரய்ரபர் அறதறறணது அநறக்கக

බහශම්ඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන රදී.
சதரபீடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Ordered to lie upon the Table.

(i)

1979 අංක 40 දයන ශ්රී  රංකහ අඳනඹන ංර්ධන ඳනශත් 14 (1) ළනි
ගන්තිඹ ඹටශත් ශස ඵදු ම්ඵන්ධශඹන්, මුදල් වහ රAභ ම්ඳහදන
අභහත්යඹහශේ එකතත්ඹ තති කර්භහන්ත වහ හිජජ කටයුතු
අභහත්යඹහ විසින් ඳනන රදු, 2012 ළප්තළම්ඵර් 03 දිනළති අංක
1774/3 දයන අති විශලේ ගළට් ඳත්රහශේ ඳශ කයනු රළබ නිශඹෝගඹ;

(ii)

1979 අංක 40 දයන ශ්රී  රංකහ අඳනඹන ංර්ධන ඳනශත් 14 (1) ළනි
ගන්තිඹ ඹටශත් ශස ඵදු ම්ඵන්ධශඹන්, මුදල් වහ රAභ ම්ඳහදන
අභහත්යඹහශේ එකතත්ඹ තති කර්භහන්ත වහ හිජජ කටයුතු
අභහත්යඹහ විසින් ඳනන රදු, 2012 ශනොළම්ඵර් 08 දිනළති අංක
1783/20 දයන අති විශලේ ගළට් ඳත්රහශේ ඳශ කයනු රළබ නිශඹෝගඹ; ව

(iii) 1979 අංක 40 දයන ශ්රී  රංකහ අඳනඹන ංර්ධන ඳනශත් 14 (1) ළනි
ගන්තිඹ ඹටශත් ශස ඵදු ම්ඵන්ධශඹන්, මුදල් වහ රAභ ම්ඳහදන
අභහත්යඹහශේ එකතත්ඹ තති කර්භහන්ත වහ හිජජ කටයුතු
අභහත්යඹහ විසින් ඳනන රදු, 2012 ශනොළම්ඵර් 08 දිනළති අංක
1783/21 දයන අති විශලේ ගළට් ඳත්රහශේ ඳශ කයනු රළබ නිශඹෝගඹ. [කර්භහන්ත වහ හිජජ කටයුතු අභහත් ගරු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ
ශනුට ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

බහශම්ඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන රදී.

හර්තහ මුද්රුණඹ කශ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන රදී.

Ordered to lie upon the Table.

அநறக்கக அச்சறடப்தடக் கட்டகபறடப்தட்டது.

2896

சதரபீடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Ordered that the Report be printed.

ලිපි ශල්ඛනහදිඹ පිිතගළන්වීභ

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள்
PAPERS PRESENTED
(i)

1989 අංක 13 දයන නිසඳහදන ඵදු (විශලේ විධිවිධහන) ඳනශත් 3 ළනි
ගන්තිඹ ඹටශත් නිසඳහදන ඵදු ම්ඵන්ධශඹන් මුදල් වහ රAභ ම්ඳහදන
අභහත්යඹහ විසින් ඳනන රදු, 2012 ශනොළම්ඵර් 08 දිනළති අංක
1783/19 දයන අති විශලේ ගළට් ඳත්රහශේ ඳශ කයනු රළබ නිශඹෝගඹ;

(203 ළනි අධිකහයඹ ව) ශභෝටර් හවන ඳනශත් 237 ළනි ගන්තිඹ
භත කිඹවිඹ යුතු, එකී ඳනශත් 140,141 ව 164 ළනි ගන්ති ඹටශත්
ප්ර හවන අභහත්යඹහ විසින් හදන රදු, 2012 ජුනි 22 දිනළති අංක 1763/26
දයන අති විශලේ ගළට් ඳත්රහශේ ඳශ කයනු රළබ ව 2012 ඔ්ෂශතෝඵර් 10
දිනළති අංක 1779/17 දයන අති විශලේ ගළට් ඳත්රහඹ භිනන් ංශලෝධනඹ කයන
රද නිශඹෝග. - [ප්ර හවන අභහත් ගරු කුභහය ශල්ගභ භවතහ ශනුට ගරු
දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]

බහශම්ඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන රදී.
சதரபீடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

Ordered to lie upon the Table.

ඳහර්ලිශම්න්තු
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ශඳත්ම්

ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ

PETITIONS

(The Hon. Buddhika Pathirana)

தக்கள்

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු පිඹංකය ජඹයත්න භවතහ - ඳළමිණ නළත.
ගරු හසුශේ නහනහඹ්ෂකහය භවතහ - ඳළමිණ නළත.
ගරු සුන්ත පුංිකනිරශම් භවතහ - ඳළමිණ නළත.

(ரண்புறகு புத்றக தற)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ.

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අධ්හඳන අභහත්තුභහ ශනුශන් භහ
එභ ප්ර ලසනඹට පිිතතුය දීභ වහ තිඹක කහරඹ්ෂ ඉල්රහ සිටිනහ.

ප්ර ලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිශඹෝග කයන රදී.

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ (ශෞඛ් නිශඹෝජ් අභහත්තුභහ)

(ரண்புறகு னலித் றசரரக்க - சுகரர தறற அகச்சர்)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, කෆගල්ර, භහශදයිඹහ, ශර ඳහය, අංක
703/30 දයන සථහනශඹහි ඳදිංික ඒ.පී. යත් කුභහය ජඹසිංව
භවතහශගන් රළබුු ශඳත්භ්ෂ භභ පිිතගන්මි.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු සිල්ෂති රනන්දන් භවතහ - ඳළමිණ නළත.
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත.

ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ
(ரண்புறகு புத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් තුන
පිිතගන්මි.
(1) ඳහදු්ෂක, ඉංගිරිඹ ඳහය, අංක 61/16 දයන සථහනශඹහි
ඳදිංික ඩී. වීයසිංව භවතහශගන් රළබුු ශඳත්භ;
(2) භහදම්ශඳ, න නගයඹ, "නියිඩ්'" නිශහි ඳදිංික
එම්.ය.එස. සිල්හ භවතහශගන් රළබුු ශඳත්භ; ව
(3) භවනුය, අම්පිටිඹ, ඳල්ශල්ගභ, අංක වී/සී 709 දයන
සථහනශඹහි ඳදිංික එස.වී.ශ්ෂ. තිරක ද සිල්හ භවතහශගන්
රළබුු ශඳත්භ.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු පී. පිඹශේන භවතහ - ඳළමිණ නළත.
ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ - ඳළමිණ නළත.

ඉදිරිඳත් කයන රද ශඳත්ම් භවජන ශඳත්ම් පිිතඵ කහයක
බහට ඳළරිඹ යුතු ඹයි නිශඹෝග කයන රදී.

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்ககபப் ததரதுதக் குளவுக்குச் சரட்டக்
கட்டகபறடப்தட்டது.

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ප්ර ලසනරට හිකක පිිතතුරු

றணரக்களுக்கு ரய்பன றகடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ප්ර ලසන අංක 2 -1652/'11- (2), ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ.

றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
Question ordered to stand down.

ඉන්ධන මිර ළඩි කිරීභ : විසතය

ரறததரருள் றகன அறகரறப்பு: றதம்
INCREASE IN FUEL PRICE : DETAILS

2412/'12

3. ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ
(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඛනිජ ශතල් කර්භහන්ත අභහත්තුභහශගන් තස ප්ර ලසනඹ - (1):
(අ) (i) 2012.02.11 දින ශවෝ රන්න දිනක සිදු කශ ඉන්ධන
මිර ළඩි කිරීභට අනු මිර ළඩිව එ්ෂ එ්ෂ ඉන්ධන
ර්ගඹ වහ ඒහ ළඩි කශ මුදර ශන් ශන් ලශඹන්
කශර්ද;
(ii) එභ මිර ගණන් ළඩි කිරීභට ශවේතු කශර්ද;
(iii) එකී මිර ගණන් ළඩි කිරීභ අනුභත කශ ඵරධහරිඹහ
කවුරුන්ද;
ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?
(ර) (i) ඉවත ඉන්ධන මිර ළඩි කිරීභ ඳසු ගිඹ කහරශේ දී සිදුව
ශවජින් ගනුශදනුශන් සිදු ව ඳහඩු පිඹහ ගළනීභ වහ
සිදු කයනු රළබුශේද;
(ii) ශනොඑශේ නම්, එභ මිර ළඩි කිරීශභන් ඉටු කය ගළනීභට
අශප්්ෂෂිත කරුු කශර්ද;
ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ත) (i) භවජනඹහට දයහගත ශනොවළකි ශර ඉන්ධන මිර ළඩි
කිරීභ තුිතන් ඉන්ධන භත යහ ඳතින භසත
රර්ථිකඹටභ වහනි සිදු ශනොන්ශන්ද;
(ii) එභ ඉන්ධන මිර ළඩි කිරීභ ංශලෝධනඹ කය
ඳහරිශබෝගිකයින්ට වනඹ්ෂ රළශඵන රකහයඹට මිර
අඩු කිරීභට කටයුතු කයන්ශන්ද;
(iii) එශේ නම්, එභ දිනඹ කශර්ද;
ඹන්නත් එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?
(ඈ) ශනොඑශේ නම්, ඒ භන්ද?
ததற்தநரலிக்
றணர:

ககத்தரறல்கள்

அகச்சகக்

தகட்ட

(அ) (i) 2012.02.11ஆம் றகற அல்னது அற்கு அண்றத்
தரரு றகறறல் தற்தகரள்பப்தட்ட ரறததரருள்
றகனதற்நத்றன்தடி றகன அறகரறக்கப்தட்ட
எவ்தரரு ரறததரருள் கக ற்ரம் அற்நறன்
அறகரறக்கப்தட்ட தத்தரகக ணறத்ணறரக
ரதன்தகபெம்;
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(ii)

தற்தடி றகன அறகரறப்புக்கரண கரங்கள்
ரக ன்தகபெம்;

(iii) தற்தடி றகன அறகரறப்கத
அறகரரற ரதன்தகபெம்

(ii) whether action will be taken to revise the
aforesaid fuel price hike in a manner that
would grant relief to the consumers; and

அங்கலகரறத்

(iii) if so, the aforesaid date ?

அர் குநறப்தறடுரர?
(ஆ) (i ) தற்தடி ரறததரருள் றகன அறகரறப்தரணது
கடந்
கரனத்றல்
கடததற்ந தயட்ஜறன்
தகரடுக்கல்ரங்கலிணரல் ற்தட்ட ஷ்டத்க
ஈடு
தசய்ற்கரக
தற்தகரள்பப்தட்டர
ன்தகபெம்;
( i i ) இன்தநல், தற்தடி றகன அறகரறப்தறன் பனரக
றகநதற்நறக் தகரள்ற்கு றர்தரர்க்கப்தட்ட
றடங்கள் ரகதன்தகபெம்
அர் குநறப்தறடுரர?
(இ) (i ) ததரதுக்கபரல் ரங்கறக்தகரள்ப படிரரர
ரறததரருள் றகன அறகரறக்கப்தட்டன் பனரக
ரறததரருள்லது ங்கறறருக்கறன்ந எட்டுதரத்ப்
ததரருபரரத்றற்கும்
தசம்
ற்தடரர
ன்தகபெம்;
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(d) If not, why ?
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්ර ේභජඹන්ත භවතහ (ඛනිජ ශතල්
කර්භහන්ත අභහත්තුභහ)
(ரண்புறகு .டி. சுசறல் தறதஜந்
ககத்தரறல்கள் அகச்சர்)

-

ததற்தநரலிக்

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of Petroleum
Industries)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්ර ලසනඹට පිිතතුය ශදනහ.
(අ)

(i)
ඛනිජ ශතල් නිසඳහදන ර්ගඹ
ශඳට්රුල් 90 ඔ්ෂශට්න්
ශඳට්රුල් 95 ඔ්ෂශට්න්

( i i ) தற்தடி ரறததரருள் றகன அறகரறப்கத றருத்ற
தகர்தரருக்கு றரம் கறகடக்கும் றத்றல்
றகனகக்
குகநப்தற்கு
டடிக்கக
டுப்தரர ன்தகபெம்;
( i ii) ஆதணறல், அத்றகற ரதன்தகபெம்

ලීටර් එකක මිර
(රුපිඹල්)
149.00
167.00

ගෘවසත භමිශතල්

106.00

කහර්මික භමිශතල්

111.00

රංකහ සුපිරි ඩීල්

142.00

රංකහ ඔශටෝ ඩීල්

115.00

දළවි ශතල් 800'

92.20

அர் குநறப்தறடுரர?

දළවි ශතල් 1500'

90.00

( ஈ) இன்தநல், ன்?

දළවි ශතල් 3500'

90.00

asked the Minister of Petroleum Industries :
(a) Will he state (i) separately, each type of fuel of which the price
was increased and the amount by which the
price of each type of fuel was increased as
per the fuel price hike that came in to effect
on or around 11.02.2012;
(ii) the reasons for increasing the aforesaid prices;
and

(ii)

රනඹනික වහ පිරිඳවදු කශ ඛනිජ ශතල්ර ශේශීඹ
සිල්රය මිර ගණන් රනඹන මිරට ඩහ ඉතහ ඳවශ
භට්ටභක ඳළළතීභ ශවේතුශන් දීර්ඝ කහරඹ්ෂ
තිසශේ ංසථහ ඉතහ විලහර ඳහඩු්ෂ රඵයි.
පිරිළඹ පිිතබිඹු න ඳරිදි ශේශීඹ සිල්රය මිර
ගණන් නිර්ණඹ ශනොවීභ ශම් වහ ඵරඳහන ප්ර ධහන
ශවේතුයි.

(iii)

ඳතින ්සථහපිත නිඹභඹන්ට අනු ගරු ඛනිජ
ශතල් කර්භහන්ත අභහත්හංලඹ මුදල් වහ
රAභම්ඳහදන අභහත්හංලඹ භත හකා කහ කය
කහලීන ලශඹන් ශේශීඹ ශශශ ශඳොශ ඛනිජ
ශතල්ර මිර ගණන් නිර්ණඹ කයනු රඵයි.

(iii) the person in authority who approved the
aforesaid price hike?
(b) Will he inform this House (i) whether the aforesaid fuel prices were
increased in order to cover the loss incurred
through the hedging deal which took place in
the recent past; and
(ii) if not, of the targets expected to achieve
through the aforesaid price hike?
(c) Will he also state (i) whether the entire economy that is dependent
on fuel would not be affected by the aforesaid
price hike which was effected in a manner
which made the general public cannot bear
the cost of fuel;

(ර) (i)

නළත.

(ii) රනඹනික මිර භත ගරඳහ ගළනීභ වහඹ.
(ත)

(i) ශරෝක ශශශ ශඳොශශේ ඛනිජ ශතල් මිර ගණන්
අඛණ්ඩ ඉවශ ඹහශම් ප්ර ණතහ්ෂ ඳතී. ශකශේ
ශතත් ශේශීඹ ශශශ ශඳොශශේ ඉවශ ඹන ඛනිජ
ශතල් නිසඳහදනර සිල්රය මිර ගණන් තුශ
ජහත්න්තය මිර ගණන් පිිතබිඹු න රකහයශේ
රAභශේදඹ්ෂ කස කිරීභට පිඹය ශගන තත.
ශකශේ වුත්, රංකහ ඛනිජ ශතල් නීතිගත ංසථහ
රනඹනික ව ශඳයළරි පිරිළඹට ඩහ අඩු
අගඹකට ඛනිජ ශතල් නිසඳහදන ශේශීඹ ශශශ
ශඳොශශේ විකිණීභ අඛණ්ඩ ඳහඩු රළබීභට ප්ර ධහන
ශවේතුකි. එශේභ විදුලිඵර ජනනඹ වහ රඵහ

ඳහර්ලිශම්න්තු
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ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්ර ේභජඹන්ත භවතහ

[ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්ර ේභජඹන්ත භවතහ]

(ii)

(iii)

ශදන ඉන්ධන ව ප්ර හවන ්ෂශේත්රහඹට රඵහ ශදන
ඉන්ධන ඉතහ වනහධහය මිර්ෂ ඹටශත් රඵහ දීභ
ශභභ ඳහඩු ශකශයහි ෘජුභ ඵරඳහ තිශේ.
එඵළවින්, ශභභ මිර ංශලෝධනඹන් හර්
රර්ථිකඹ ශකශයහි තති කයනු රඵන අහිතකය
ඵරඳෆම් අභ කය ගළනීශම් අයමුිජන් සිදු කයන
රේදකි. අඛණ්ඩ ඳහඩු රළබීභ ශවේතුශන්
ංසථහශේ දහඹක ප්ර හේධනඹ ව ංිකතඹන් දිඹවී
ශගොස තති අතය, ඵළංකුලින් රඵහ ගත් ණඹ
කහයක ප්ර හේධනඹ භත ංසථහ ඳත්හ ශගන ඹනු
රඵයි.
ඉන්ධන මිර ගණන් ංශලෝධනඹ කිරීශම්දී
එඹ
භවජනතහට දළරිඹ වළකි ද ඹන්න පිිතඵ රකහ
ඵරයි. ජහත්න්තය ශශශඳොශල් ශතල් මිර ඳවශ
ඹන විට රකහ ඵළලිඹ වළක.
දිනඹ්ෂ නිලසිකත කි ශනොවළක. ජහත්න්තය
ශශශඳොශල් ශතල්ර මිර උා චහචනඹ අනු
මිර තීයණඹ ශේ.

(ඈ) ඳළන ශනොනඟී.

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ

(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භශේ ඳශමුන අතුරු ප්ර ලසනඹ ශභඹයි.
ගරු අභහත්තුභනි, ඳසු ගිඹ කහර කහනුශේ ශම් ශතල් මිර
දිගින් දිගටභ ඹම් ඹම් භට්ටමින් ඳවශ ඹමින් තිබුණහ. ඔඵතුභහ කිඹහ
තිශඵන විධිඹට ජහත්න්තය -ශරෝකශේ අශනකුත් යටර- ශතල්
මිරත් එ්ෂක ංන්දනඹ කයරහද ශම් මිර ළඩි කශහඹ
කිඹන්ශන්?

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු භන්ත්රීaතුභහ
කථහශන්.

අතුරු ප්ර ලසන අවන්න. ඔඹ
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ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්ර ේභජඹන්ත භවතහ

(ரண்புறகு . டி. சுசறல் தறதஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු භන්ත්රීaතුභහශේ ඳශමුන අතුරු ප්ර ලසනඹට පිිතතුය
ශභඹයි. දළනට මිර මීකයණඹ්ෂ ක්රිරඹහත්භක න්ශන් නළවළ. දීර්ඝ
කහරඹ්ෂ තිසශේ ජහත්න්තය ශශ ශඳොශශේ රනඹනික මිර
අනු ගළරපීශම්දී සිදුව ඳහඩු භහ දව්ෂ ඳභණ ඳළතුණහ. භහ
ශදකක ඳභණ කහරඹ්ෂ ජහත්න්තය ශශද ශඳොශශේ ශතල් මිර
ඳවශ ගිඹත් නළත එඹ ඹථහ තත්ත්ඹට ඳළමිණ අද නවිට
ඳතින මිර ළඩි ව මිර භට්ටමින් භ ඳතිනහ. පිරිඳවදු කශ
ඵළයල් එකක මිර ශඩොරර් 120ත් ශඩොරර් 125ත් අතය ඳතිනහ.
ඒ අනු අදට මිර ගණන ඵළලුත් අදත් ශඳට්රුල්, ඩීල් ව
භමිශතල් ඹන ශම් තුනභ රඵහ ශදන්ශන් රනඹනික මිරට ඩහ
අඩුටයි.

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ

(ரண்புறகு . டி. சுசறல் தறதஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

නළවළ. එශවභ ශන්ශන් නළවළ. ගණනඹ කයන වළටි භහ
ඔඵතුභහට කිඹන්නම් ඕනෆනම්.
ශඵොය ශතල් ඵළයල් එකක මිරත්, පිරිඳවදු ශතල් ඵළයල් එකක
මිරත් අතය ශන ශන්ශන් ශඩොරර් 8ත්-10ත් අතය. නමුත් අශප්
පිරිඳවදුශේ ඳළයිජබහඹ ව කහර්ඹ්ෂභතහ අවුරුදු 45කට
ඳසශේ හභහන්ශඹන් අඩුශන රකහයඹට අඩු වීභ නිහ සිඹඹට
42්ෂ නිසඳහදනලින් ඹන්ශන් දළවි ශතල්. දළවි ශතල් සිඹඹට 42්ෂ
නිසඳහදනඹ නතහ්ෂ කල් ශඵොය ශතල් පිරිඳවදු කිරීභ පිරිඳවදු
මිරට ඩහ රහබදහයී ශන්ශන් නළවළ.

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ

(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

භශේ තුන්ළනි අතුරු ප්ර ලසනඹ ශභඹයි. ඔඵතුභන්රහ ශම් ඩීල්
මිර ළඩි කශහභ කිේහ, 2012 ශඳඵයහරි භහශේ 12 ළනිදහ
ඉරහ ශඳෞේගලික ඵස හිමිඹන්ට, ්රිර ශයෝද යථ, ඳහල් ෆන්, ධීය
ශඵෝට්ටුරට වනහධහයඹ්ෂ ශදනහඹ කිඹරහ. නමුත් ශම් න
තුරු ශඳෞේගලික ඵස යථරට ලත ඳවක වනහධහයඹ්ෂ දීරහ
නළවළ. රඵන ශඳඵයහරි න ශකොට ඔවුන් ඵස ගහසතුර මිර ළඩි
කයනහ. භභ ඔඵතුභහශගන් දළනගන්න කළභළතියි, කදහද ශම්
ශඳෞේගලික ඵස යථරට ශඳොශයොන්දු වුු ඉන්ධන වනහධහයඹ
ශදන්ශන් කිඹරහ. ඔඵතුභහ ශනොශයි ශම්කට ග කිඹන්න ඕනෆ.
ඔඵතුභහශේ ඳළත්ශතන් ශම් මිර ගණන් ළඩි වුණහභ රණ්ඩුශන්
ශඳොශයොන්දු වුණහ, ශම් වහනහධහයඹ ශදනහඹ කිඹරහ.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්ර ේභජඹන්ත භවතහ

(ரண்புறகு . டி. சுசறல் தறதஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

නළවළ, ඛනිජ ශතල් කර්භහන්ත අභහත්හංලඹ කිසිභ
ශඳොශයොන්දු්ෂ දීරහ නළවළ. අදහශ විඹඹ බහය අභහත්යඹහශගන්
අවන්න. අපි එශවභ ශඳොශයොන්දු්ෂ දීරහ නළවළ.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශඵොශවොභ සතුතියි.

ජීන විඹදම් වනහධහයඹ : ශගොවි ජනතහ

ரழ்க்ககச் தசனவு : ரணறம்: றசரறகள்
COST OF LIVING ALLOWANCE : FARMERS

2429/‟12

4. ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ

(ரண்புறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ශගොවිජන ශේහ වහ නජීවී අභහත්තුභහශගන් තස ප්ර ලසනඹ - (1):
(අ)

(i)

ශ්රී  රංකහශේ ශගොවිතළශනහි නිඹළශශන සිඹලුභ
ශගොවි ජනතහට ජීන විඹදම් වනහධහයඹ්ෂ
රඵහ දීභට කටයුතු කයන්ශන්ද;

(ii)

එශේ නම්, එඹ ක්රිරඹහත්භක කිරීභට අනුගභනඹ
කයන ක්රිරඹහ ඳටිඳහටිඹ කුභ්ෂද;

(iii)

එ්ෂ ශගොවිඹකුට රඵහ දීභට ඵරහශඳොශයොත්තුන
වනහධහය මුදර ශකොඳභණද;

(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

තත්ත ලශඹන්භ, පිරිඳවදු කශ ශතල් ශගන්න්නට සිේධ
වීභ නිහ තභයි අඳට ශම් රහබඹ ගන්නට ඵළරි ශරහ තිශඵන්ශන්.
ඔඵතුභහ ඒක පිිතගන්නහ. ඵරහගහයඹ ශුේධ කය ඵරහගහයශේ ඒක
කය ගත්තහ නම් ඊට ඩහ අඩු ගණනකට ශදන්නට තිබුණහඹ කිඹහ
ඔඵතුභහ පිිතගන්ශන් නළේද?
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(iv)

එභ මුදර ගණනඹ කිරීභට
නිර්ණහඹකඹන් කශර්ද;

ශඹොදහ

ගත්

(iv)

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ර) ශනොඑශේ නම්, ඒ භන්ද?

(ර)

கன தசககள், ண சலரசறகள் அகச்சகக் தகட்ட
றணர:
(அ) (i )

இனங்ககறல்
றசரத்றல்
ஈடுதடும்
அகணத்து
றசரறகளுக்கும்
ரழ்க்ககச்
தசனவு ரணறதரன்கந ங்க டடிக்கக
டுப்தரர ன்தகபெம்;

(ii ) அவ்ரநரறன், அகண கடபகநப்தடுத்
டுக்கப்தடும் தசன்பகந ரதன்தகபெம்;
(iii ) றசரற எருருக்கு ங்க றர்தரர்க்கப்தடும்
ரணறத் தரகக வ்பவு ன்தகபெம்;
(iv ) அந்த்
தரகககக்
தன்தடுத்ப்தடும்
ரதன்தகபெம்

கறப்பீடு
தசய்
அபவுதகரள்

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?

whether action will be taken to grant a cost
of living allowance to the farming
community engaged in farming in Sri Lanka;

(ii) if so, the procedure that will be followed to
implement it;
(iii) of the amount of the financial assistance
expected to be provided to each farmer; and
of the criteria that have been used to
calculate the above mentioned amount ?

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භශේ ප්ර ලසනඹ ජීන විඹදම්
වනහධහයඹ්ෂ පිිතඵයි. ගරු නිශඹෝජ් තභතිතුභනි, භහශේ
ඳශමුශනි අතුරු ප්ර ලසනඹ ශභඹයි. ගෘවඹක රවහය විඹදභ සිඹඹට
53කින් නළතරහ තිශඵනහ. රවහය ශනොන විඹදභ සිඹඹට 21කින්
නළතරහ තිශඵනහ. භසතඹ්ෂ වළටිඹට ගත්තහභ 2007 - 2010ත්
අතය ශම් යශට් නික විඹදභ-

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු භන්ත්රීaතුභහ, කරුණහකයරහ ප්ර ලසනඹ අවන්න. විසතය
කයන්නට ශදන්න ඵළවළ. ශකටිශඹන් ප්ර ලසනඹ අවන්න.

ශම් යශට් ගෘවඹක විඹදභ රුපිඹල් 22,000 සිට රුපිඹල්
31,000 ද්ෂහ ළඩි වී තිශඵන ශභොශවොතක ශම් යශට් 2,700,000්ෂ
ව ශගොවි ජනතහට ජීන විඹදම් දීභනහ්ෂ රඵහ ශදන්න කටයුතු
කයන්ශන් නළේද?

ගරු එස.එම්. චන්ද්රුශේන භවතහ

(ரண்புறகு ஸ்.ம். சந்றதசண)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ඔඵතුභහ අවරහ තිශඵන්ශන් ශගොවි ජනතහට තිශඵන
ප්ර ලසනඹ්ෂ ගළන ශන්. දළන් අවන්ශන් ශඳොදු ප්ර ලසනඹ්ෂ විධිඹට ශන්.
ජීන විඹදභ කිේහභ ඒක යශට්භ තිශඵන ප්ර ලසනඹ්ෂ.
තමුන්නහන්ශේ අවරහ තිශඵන්ශන් ශගොවි ජනතහට රඵහ ශදන
වනහධහය පිිතඵයි. ඒ පිිතඵ අවන්න.

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ

(ரண்புறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(b) If not, why?

අතුරු ප්ර ලසන අවන්නට භට අයිතිඹ්ෂ තිශඵනහ.

ගරු එස.එම්. චන්ද්රුශේන භවතහ (ශගොවිජන ශේහ වහ
නජීවී නිශඹෝජ් අභහත්තුභහ)
-

கன

தசககள்,

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

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශගොවිජන ශේහ වහ නජීවී
අභහත්තුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්ර ලසනඹට පිිතතුරු ශදනහ.
(අ) (i)

(ரண்புறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(a) Will he inform this House -

(ரண்புறகு ஸ்.ம். சந்றதசண
ணசலரசறகள் தறற அகச்சர்)

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ

(ரண்புறகு சஜறத் தறதரம)

asked the Minister of Agrarian Services and Wildlife:

(iv)

ගහ කයන ශබෝගඹ, කෘෂි ශේලගුිජක කරහඳ වහ
හරි රAභඹ භත ඳදනම් ශඳොශවොය නිර්ශේල ශභභ
වනහධහයඹ ගණනඹ කය ගළනීභට ඳදනම් කය ගත්
නිර්ණහඹකඹන් ශේ.
අදහශ ශනොශේ.

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ

(ஆ) இன்தநல், ன்?

(i)
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ශ්රී  රංකහශේ ශගොවිතළශනහි නිඹළශරන සිඹලුභ
ශගොවි ජනතහට ගහ වනහධහයඹ්ෂ රඵහ දී තත.
(ii) ශභඹ ශඳොශවොය වනහධහයඹ්ෂ ශර ක්රිරඹහත්භක
කයනු රළශේ.
(iii) ගහ කයන ශබෝගඹ, කෘෂි ශේලගුිජක කරහඳ වහ
හරි රAභඹ අනු ශඳොශවොය නිර්ශේලඹන් ශනස
න ඵළවින් රළශඵන වනහධහයඹ ද ඒ අනු ශනස
ශේ.

ගරු එස.එම්. චන්ද්රුශේන භවතහ

(ரண்புறகு ஸ்.ம். சந்றதசண)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

අයිතිඹ අදහශ විධිඹට ඳහවිා ික කයන්න.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ප්ර ලසනඹට අදහශ අතුරු ප්ර ලසන අවන්න.

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ

(ரண்புறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

අදහශ තභයි තහුශේ.

ගරු එස.එම්. චන්ද්රුශේන භවතහ

(ரண்புறகு ஸ்.ம். சந்றதசண)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ජීන විඹදභ පිිතඵ භශගන් අවරහ ළඩ්ෂ නළවළ. ශගොවීන්
ගළන අවන්න භශගන්.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

රඵහ දුන් පිිතතුරු අනු ප්ර ලසනඹ අවන්න.

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ

(ரண்புறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ශම් ප්ර ලසනඹ අවරහ තිශඵන්ශන්
ජීන විඹදම් දීභනහ්ෂ ගළන.
භභ ගරු නිශඹෝජ් තභතිතුභහශගන් ඳශමුශනි අතුරු ප්ර ලසනඹ
විධිඹට අවන්ශන් ශභඹයි. නික ජීන විඹදභ රුපිඹල් 22,000
සිට රුපිඹල් 31,000 ද්ෂහ ළඩි වී තිශඵන ශභොශවොතක, ශම් යශට්
2,700,000්ෂ ව ශගොවි ජනතහට ජීන විඹදම් දීභනහ්ෂ රඵහ
දීභට කටයුතු කයනහද?

ගරු එස.එම්. චන්ද්රුශේන භවතහ

(ரண்புறகு ஸ்.ம். சந்றதசண)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ජීන විඹදභ කිඹරහ ශනභ ශදන්න අල් නළවළ.
තමුන්නහන්ශේ දන්නහ, රුපිඹල් 3,500ට තිශඵන ශඳොශවොය මිටිඹ
අපි ශදන්ශන් රුපිඹල් 350ට. සිඹඹට 90ක ළඹ ඵය්ෂ යජඹ
දයනහ. ඒ වනහධහයඹ අපි රඵහ ශදනහ. ඒකත් වනහධහයඹ්ෂ.
ඒක විලහර වනහධහයඹ්ෂ. තමුන්නහන්ශේට කිඹන්නට ඕනෆ දළන්
යරිඹහ කිශරෝග්රාෆම් 265ක හිජජ මිර රුපිඹල් 19,756්ෂ නහඹ
කිඹහ. ටීඑසපී ශඳොශවොය කිශරෝග්රාෆම් 95ක මිර රුපිඹල් 6,744.21යි.
එම්ඕපී ශඳශවොය මිර රුපිඹල් 6,536.70යි. එකතු රුපිඹල්
33,036.91යි. වන මිර ලශඹන් රුපිඹල් 3,045යි අපි අඹ
කයන්ශන්. එතශකොට ශව්ෂටඹහර් එකකට රුපිඹල් 29,991.91ක
වනහධහයඹ්ෂ යජඹ ශදනහ. ඊට ඩහ ශදන වනහධහයඹ
ශභොක්ෂද? ශගොවීන්ට උඳරිභ වනහධහයඹ දීරහ ශන් තිශඵන්ශන්.

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ

(ரண்புறகு சஜறத் தறதரம)
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ශඳොශවොය වනහධහයඹ ශදන ශකොට යශට් වළභ ප්ර ශේලඹකභ
ශගොවීන්ට එකභ භට්ටභට තභයි ශඳොශවොය දුන්ශන්. භවය විට
කඳුකයශේ ශගොවීන්ට අල් ප්ර භහණඹටත් ඩහ රළශඵනහ. භවය
විට යජ යට, උතුරු භළද හශේ ශඳොශවොය ඌනතහ්ෂ තිශඵන
කරහඳරට ශදන ශඳොශවොය ප්ර භහණඹ ත ළඩි න්න ඕනෆ.
ශඳොශවොය ශඵදහ වළයරහයි තිශඵන්ශන්. භවය ප්ර ශේලරට ශදන
ප්ර භහණඹ අඩු ශරහ තිශඵනහ. භවය ප්ර ශේලරට ශදන ප්ර භහණඹ
ළඩි නහ. එශවභයි සිේධ ශරහ තිශඵන්ශන්.

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ

(ரண்புறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භශේ තුන්න අතුරු ප්ර ලසනඹ ශභඹයි.
2,700,000්ෂ ශගොවි ජනතහ ශම් යශට් දශ ශේශීඹ නිසඳහදනඹට
සිඹඹට 11ක දහඹකත්ඹ්ෂ රඵහ ශදනහ. කරුණහකය භහ
ඔඵතුභහශගන් නළතත් ය්ෂ පුන-පුනහභ අවනහ, ශඳොශවොය
වනහධහයඹ ශනොශයි, ශනභ භ ජීන විඹදම් දීභනහ්ෂ රඵහ
ශදන්න ඔඵතුභන්රහ කටයුතු කයනහද කිඹරහ.

ගරු එස.එම්. චන්ද්රුශේන භවතහ

(ரண்புறகு ஸ்.ம். சந்றதசண)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

භභ තමුන්නහන්ශේට ඒ ගළන කිඹන්නම්. වනහධහය රඵහ
ගන්න ශගොවිශඹෝ කිඹන්ශන් හිතන්ශනෝ ශනොශයි. ශගොවිශඹෝ
කිඹන්ශන් යජරු. තමුන්නහන්ශේ ඵරහශඳොශයොත්තු වුණහට
ශගොවිශඹෝ ජීනහධහයඹ්ෂ ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් නළවළ. ශම්
කහරශේ ශගොවිශඹෝ යජරු හශේ.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශවොයි, ගරු භන්ත්රීaතුභනි. භභත් ශගොවිශඹ්ෂ. ශගොවීන්ට
අඳවහ කයන්න එඳහ.

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භශේ ශදන අතුරු ප්ර ලසනඹ ශභඹයි.
එතුභහශේ පිිතතුශර් වන් වුණහ, ජීන විඹදම් වනහධහයඹ්ෂ
වළටිඹට ශඳොශවොය වනහධහයඹ රඵහ ශදනහ කිඹරහ. අ්ෂකයඹකට
රඵහ ශදන ශඳොශවොය වනහධහයඹ කිශරෝග්රාෆම් 215 සිට 155 ද්ෂහ
කිශරෝග්රාෆම් 60කින් කප්ඳහදු කයරහ තිශඵනහ. භහ එතුභහශගන්
අවන්න කළභළතියි, -

ශෞඛ් ්ෂශේත්රහශේ නිරධහරින් : රඳදහ ණඹ
சுகரர தசக ஊறர்கள் : இடர் கடன்

OFFICERS IN HEALTH SECTOR : DISTRESS LOAN
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5. ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ

ගරු එස.එම්. චන්ද්රුශේන භවතහ

(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(ரண்புறகு ஸ்.ம். சந்றதசண)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ශෞඛ් අභහත්තුභහශගන් තස ප්ර ලසනඹ - (1) :

නළවළ, ගරු කථහනහඹකතුභනි.

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ

(ரண்புறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භට ප්ර ලසනඹ අවන්න ඉඩ ශදන්න. භට ප්ර ලසනඹ අවන්න ඉඩ
දුන්ශන් නළවළ.
යරිඹහ කිශරෝග්රාෆම් 125 සිට 90 ද්ෂහ කඳහ තිශඵනහ. එම්ඕපී
ශඳොශවොය කිශරෝග්රාෆම් 45 සිට 30 ද්ෂහ කඳහ තිශඵනහ. ටීඑසපී
ශඳොශවොය කිශරෝග්රාෆම් 45 සිට 35 ද්ෂහ කඳහ තිශඵනහ. එතශකොට
ශඳොශවොය වනහධහයඹ කිශරෝග්රාෆම් 60කින් කප්ඳහදු කිරීභ
හධහයණද කිඹහ භහ ඔඵතුභහශගන් අවන්න කළභළතියි.

ගරු එස.එම්. චන්ද්රුශේන භවතහ

(ரண்புறகு ஸ்.ம். சந்றதசண)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

නළවළ, ගරු භන්ත්රීaතුභනි. කප්ඳහදු්ෂ කයරහ නළවළ. අපි එ්ෂ
එ්ෂ කරහඳ ප්ර ශේලර නිඹළදි ඳරී්ෂණඹ්ෂ කශහ. අපි මුලින්භ

(අ)

(i) ශෞඛ්
අභහත්හංලඹ
ඹටශත්
ව
සිඹලු
ශදඳහර්තශම්න්තු වහ රඹතනර ශේකයින්ට
රඳදහ ණඹ ශගවීභ වහ ර්ඹකට රුපිඹල්
මිලිඹන 60ක ඳභණ මුදර්ෂ ශන් කශ යුතු වු ද,
ශම් න විටත් ඒ වහ ශන් කය තත්ශත් රුපිඹල්
මිලිඹන 5ක මුදර්ෂ ඳභණ්ෂ ඵත්;
(ii) එභ නිහ ශෞඛ් ්ෂශේත්රහශේ සිඹලුභ නිරධහරින්ට
තභන්ට හිමි රඳදහ ණඹ රඵහ ගළනීභ වහ
ශඳොශයොත්තු ශල්ඛනශේ දිගු කර්ෂ රැඳී සිටීභට සිදු
වී තති ඵත්;

එතුභහ දන්ශනහිද?
(ර) (i) ශම් න විට රඳදහ ණඹ රඵහ ගළනීභ වහ
ශඳොශයොත්තු ශල්ඛනශේ රැඳී සිටින ශෞඛ්
ශේකයින් ංඛ්හ ශකොඳභණද;
(ii) එභ රඳදහ ණඹ ශගවීභ වහ ශන් කශ යුතු හිත
මුදර ශකොඳභණද;
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(iii) ඉල්ලුම් කය තති රඳදහ ණඹ කඩිනමින් රඵහ දීභ
වහ පිඹය ගන්ශන්ද;
ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ත) ශනොඑශේ නම්, ඒ භන්ද?
சுகரர அகச்சகக் தகட்ட றணர:
(அ) (i ) சுகரர
அகச்சறன்கலளள்ப
ல்னரத்
றகக்கபங்கள்
ற்ரம்
றரணங்கபறன்
ஊறர்களுக்கும் இடர் கடன்ககபச் தசலுத்து
ற்கரக ருடதரன்ரக்கு ரூதர 60 றல்லின்
எதுக்கப்தட தண்டிததரறலும் இதுக
அற்கரக ரூதர 5 றல்லின் ரத்றத
எதுக்கப்தட்டுள்பது ன்தகபெம்;
( i i ) இணரல்,
சுகரர
தசகறன்
சகன
உத்றதரகத்ர்களும் க்குரற இடர் கடகணப்
ததற்ரக்தகரள்ற்கரக லண்டகரனம் கரத்றருப்
ததரர்
தட்டிலில்
இருக்கதண்டிபெள்பது
ன்தகபெம்
அர் அநறரர?
(ஆ) (i )

இதுக இடர் கடன் ததற்ரக்தகரள்ற்கரக
கரத்றருப்ததரர் தட்டிலில் உள்ப சுகரர
தசக ஊறர்கபறன் ண்றக்கக வ்ப
தன்தகபெம்;

( i i ) தற்தடி இடர் கடகணச் தசலுத்துற்கரக
எதுக்கப்தடதண்டி றலுகப் தத்தரகக
வ்பதன்தகபெம்;
( i ii ) றண்ப்தறத்துள்ப இடர் கடகணத் துரறரகச்
தசலுத் டடிக்கக டுப்தரர ன்தகபெம்
அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர?
(இ) இன்தநல், ன்?

asked the Minister of Health:
(a) Is he aware that (i) irrespective of the fact that approximately a
sum of 60 million rupees has to be allocated
per year to provide distress loans to the
employees of all the departments and
institutions under the Ministry of Health,
only a sum of 5 million rupees has been
allocated for this purpose even by now;
(ii) all the officers in the health sector have to
remain on the waiting list for a long time to
obtain the distress loan for which they are
entitled to due to the aforesaid reason ?
(b) Will he inform this House (i) of the number of health service employees
remaining on the waiting list at present to
obtain the distress loan;
(ii) of the outstanding amount to be allocated to
provide the aforesaid distress loans;
(iii) whether steps will be taken to provide the
distress loans immediately for those who have
applied ?
(c) If not, why ?
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ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශෞඛ් අභහත්තුභහ ශනුශන් භභ
ඒ ප්ර ලසනඹට පිිතතුරු ශදනහ.
(අ) (i) ශෞඛ් අභහත්හංලඹ වහ එහි ශයෝවල් තතු
විභධ්ගත රඹතන ශත රඳදහ ණඹ ශගවීභ වහ
2012 ර්ශේ රුපිඹල් මිලිඹන 900ක ප්ර තිඳහදන අඹ
ළඹ භිනන් ශන් කය තත.
(ii) අ්ෂමුදල් රඵහ දීභ ප්ර භහද වීභ නිහ නිරධහරින්ට
ශඳොශයොත්තු ශල්ඛනශේ රැඳී සිටීභට සිදු ශේ.
(ර) (i) 15,306යි.
(ii) රු. මිලිඹන 1689.40යි.
(iii) ඔේ. ශයෝවල් ශත දදනික රළශඵන රදහඹශභන්
වදිසි වහ ප්ර මුඛතහ ණඹ මුදල් ශගවීභට ශයෝවල් ශත
දළනුම් දී තති අතය, ඒ ඒ රඹතන ශත රළශඵන
රදහඹභ ඒ වහ ප්ර භහණත් ශනොශේ.
(ත) ඳළන ශනොනඟී.

ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ

(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශෞඛ් අභහත්හංලඹ ඹටශත් තිශඵන
සිඹලුභ
ශදඳහර්තශම්න්තුර
රඳදහ
ණඹ
ශනොශගවීභ
ම්ඵන්ධශඹන් තභයි භභ ප්ර ලසනඹ අවරහ තිශඵන්ශන්. ගරු
නිශඹෝජ් තභතිතුභහ කිේහ මුදල් ශන් කශහඹ කිඹරහ. ශභතළන
තිශඵන ප්ර ලසනඹ න්ශන් ශම් ශන් කයන මුදල් අතයභළදදී ශනත්
කටයුතු වහ ශඹොදහ ගන්න එකයි. ඒ නිහ තභයි ශම් ප්ර ලසනඹ භතු
ශරහ තිශඵන්ශන්. ශකොශම ජහතික ශයෝවශල් ඳභණ්ෂ රඳදහ
ණඹ ඵරහශඳොශයොත්තුශන් 1000කට ළඩි පිරි්ෂ ශඳොශයොත්තු
ශල්ඛනශේ ඉන්නහ. ශන් කශ මුදරත් නළත හසඳ ශන්න
පු න් නිහයි භභ තමුන්නහන්ශේශගන් අවන්ශන්.

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ශන් කශ මුදර ශනත් කටයුතුරට
ශඹොදහ ගන්ශන් නළවළ. තත්ශතන්භ බහණ්ඩහගහයශඹන් ප්ර භහණත්
මුදර්ෂ ගන්න ඕනෆ. ඒ වහ දළනට රුපිඹල් මිලිඹන 900්ෂ ශන්
කය තිශඵනහ. ඒක ශන් කශහට ඒ මුදල් ප්ර තිඳහදන අපි
බහණ්ඩහගහයශඹන් රඵහ ගන්න කටයුතු කය ශගන ඹනහ. ඒ
රළබීශම් ප්ර භහදඹ තභයි ශම්කට ශවේතු න්ශන්. රඳදහ ණඹ කිඹහ
තිබුණහට සීභහ රඳදහ වළටිඹට ශනොශයි තිශඵන්ශන්. ඒ
ශේකඹන් ඉල්රනහ. ළටුප් ළඩි වීම් භත ඉල්රන ප්ර භහණඹ
විලහර ලශඹන් ළඩි නහ. ළටුඳ ළඩි න විට ඔහු ඉල්රන
ප්ර භහණඹත් ළඩි ශනහ. ශම්ශ්ෂ අඩු ඳහඩු්ෂ -ප්ර භහදඹ්ෂ- තිශඵන
ඵ අඳ පිිතගන්නහ. ඒ මුදල් රඵහ ගළනීභ වහ දළනට
බහණ්ඩහගහයඹත් භත හකා කහ කය ශගන ඹනහ. ඉදිරිශේදී
රළබුු වහභ ශම් කටයුත්තට උඳරිභ ප්ර භහණඹ්ෂ රඵහ ශදන්න
කටයුතු කයනහ. සිඹල්රභ ම්පර්ණ කයනහ කිඹහ භභ
කිඹන්ශන් නළවළ. ප්ර මුඛතහ අනු ප්ර භහණත් අයුරින් රඵහ ශදන්න
කටයුතු කයනහ.

ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ

(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශභභ මුදල් ශනත් කහර්ඹන් වහ
ශඹොදන්ශන් නළවළ කිඹහ ගරු අභහත්තුභහ කිේහ. ශකොශම

ඳහර්ලිශම්න්තු
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[ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ]

(ර) (i) අම්ඳහය තහනහඹභ ප්ර තිංසකයණඹ කිරීභ වහ ශම්
න විට ළරසුම් කස කය තිශේද;

ජහතික භව ශයෝවශරත් රඳදහ ණඹ මුදල් ශන කටයුතු වහ
ශඹොදහ ශගන තිශඵනහඹ කිඹන එක භභ ගකීශභන් කිඹනහ.
ඒක තමුන්නහන්ශේ ශවොඹරහ ඵරන්න ශයි.

(ii) එශේ නම්, ඒ වහ ප්ර තිඳහදන ශන් කය තිශේද;
(iii) ඒ අනු තහනහඹභ ංර්ධනඹ කිරීශම් කටයුතු
රයම්බ කයන දිනඹ කශර්ද;
ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ත) ශනොඑශේ නම්, ඒ භන්ද?

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ඒ ගළන දළන්වහට ගරු භන්ත්රීaතුභහට සතුතියි. එශවභ ශදඹ්ෂ
භව ශයෝවශල් සිදු ශරහ තිශඵනහ නම්, ඔඵතුභහ ශත ශතොයතුරු
තිශඵනහ නම් ශදන්න. එතශකොට ඒ ම්ඵන්ධශඹන් කටයුතු
කයන්න පු න්.

ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ

(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භශේ ශදන අතුරු ප්ර ලසනඹ ශභඹයි.
දද් ඳර්ශේණහගහය තහ්ෂණ විද්හඥ - MLT - තනතුරු
වහ ඵහ ගන්ශන් අවුරුදු ශදකක පුහුුකින් ඳසුයි.
ශඳෞේගලික රඹතනරත් ශම් පුහුු රඵහ ශදනහ. භහ වශේ
අඹයි ය්ෂ පුහුු රළබ අඹයි ඵහ ගන්නහ තළනට තවිත්
තිශඵනහ. දද් බහත් ශම්ක අනුභත කය තිශඵනහ. ශම්ක
සුදුසු තත්ත්ඹ්ෂ ශනොශයි. ශම් ම්ඵන්ධශඹන් තමුන්නහන්ශේ
අඳට ශදන පිිතතුය ශභොක්ෂද?

உள்ளூரட்சற,
றணர:
(அ)

ரகரசகதகள்

அகச்சகக்

தகட்ட

(i ) அம்தரகந
ரட்டத்றல்
அம்தரகந
கசகதக்குச் தசரந்ரண அச ரடிவீடு
உரற றத்றல் புணகப்பு
தசய்ப்
தடரகறணரல் ரளுக்கு ரள் அறகடந்து
ருகறன்நதன்தகபெம்;
( i i ) சுற்ரனரத்
துகநறன்
தம்தரட்கடத்
தரடர்ந்து
தற்தடி
ரடிவீட்கட
உரற
றத்றல் புணகப்தன்பனம் ததருபவு
ருரணத்க ஈட்ட படிபெம் ன்தகபெம்
அர் அநறரர?

(ஆ) (i ) அம்தரகந ரடிவீட்கடப் புணகப்தற்கரக
ற்ததரது
றட்டங்கள்
குக்கப்தட்டுள்பர
ன்தகபெம்;
( i i ) ஆதணறல், அற்கரக றற எதுக்கப்தட்டுள்பர
ன்தகபெம்;

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ඳසු ගිඹ දක ශම් ෘත්තිකඹන් ළඩ ර්ජනඹකත් ශඹදුණහ.
ශම් ප්ර ලසනඹට අදහශ නළවළ, ගරු කථහනහඹකතුභනි. නමුත් තති
ශරහ තිශඵන ප්ර ලසනඹ්ෂ නිහ කිඹන්න ඕනෆ. ශභභ රඹතනඹ
දද් බහ විසින් පිිතශගන තිශඵනහ. දද් බහ තභයි
ශම්හ නිකුත් කයන්ශන්. ඒ ෘත්තීඹ මිති දද් බහත් භත
ශම් ගළන හකා කහ්ෂ ඳළළත්ශනහ. ශම් ම්ඵන්ධශඹන්
ප්ර මිතිඹ්ෂ තිශඵනහද, ශකොයි රකහයශඹන්ද ශන්ශන් කිඹන එක
ම්ඵන්ධ ඒ ෘත්තිකඹන් ඉල්ලීභ්ෂ කයන්න ඕනෆ. ශභොකද,
ශම්ක අඳ රඵහ දුන් ශදඹ්ෂ ශනොශයි. ඒ රඹතනඹට දද්
බහ විසින් රඵහ දී තිශඵන ශදඹ්ෂ. දළන් ඒ ගළන හකා කහ්ෂ
කය ශගන ඹනහ.

අම්ඳහය යජශේ තහනහඹභ : ප්ර තිංසකයණඹ
அம்தரகந அச ரடி வீடு : புணகப்பு

AMPARA GOVERNMENT REST HOUSE : RENOVATION

1954/‟11

7. ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ
(ரண்புறகு புத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහත්තුභහශගන් තස
ප්ර ලසනඹ - (1) :
(අ)
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( iii) அன்தடி
ரடிவீட்கட
அதறறருத்ற
தசய்ற்கரண தறகள் ஆம்தறக்கப்தடும் றகற
ரதன்தகபெம்
அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர?
(இ) இன்தநல், ன்?

asked the Minister of Local Government and
Provincial Councils:
(a) Is he aware that (i) the Government Rest House that comes
under the Ampara Municipal Council is
falling into decay day by day for want of
proper maintenance; and
(ii) with the promotion of tourism a huge
income can be earned by the renovation of
the aforesaid Rest House?
(b) Will he inform this House (i) whether there is a plan to renovate the
Ampara Rest House, at present;

(i) අම්ඳහය දිස්රිර්ෂකශේ, අම්ඳහය නගය බහට අඹත්
යජශේ තහනහඹභ නිසි ප්ර තිංසකයණඹ්ෂ ශනොභළති
වීශභන් දිශනන් දින විනහලඹට ඳත්න ඵත්;

(ii) if so, whether allocations have been made, in
this regard; and

(ii) ංචහයක ්හඳහයඹ ප්ර ර්ධනඹ වීභත් භත එභ
තහනහඹභ නිසි ශර ප්ර තිංසකයණඹ කිරීභ තුිතන්
විලහර රදහඹභ්ෂ උඳඹහ ගත වළකි ඵත්;

(iii) accordingly, the date on which the
development works of the Rest House will
commence?

එතුභහ දන්ශනහිද?

(c) If not, why?
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ගරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ (ඳශහත් ඳහරන වහ
ඳශහත් බහ නිශඹෝජ් අභහත්තුභහ)
(ரண்புறகு இந்றக தண்டரரக்க - உள்ளூரட்சற, ரகர
சகதகள் தறற அகச்சர்)

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

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ
අභහත්තුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්ර ලසනඹට පිිතතුය ශදනහ.
(අ) (i)

ශම් න විට එහි අත්ල් නවීකයණ කටයුතු සිදු
කය තත.

(ii) ඔේ. දළනටභත් විවිධ ශේහ ළඳයීශභන් එභ
තහනහඹභ රදහඹම් උඳඹන තත්ත්ඹට ඳත්කය තත.
(ර) (i)

ඔේ.

(ii) ඔේ. 2013 දළඹට කිරුශ ළඩටවශනන් ශම්
වහ ප්ර තිඳහදන ශන් කය ශදනු රළශේ.
(iii) අත්ල් සු ංර්ධන කටයුතු දළනටභත් සිදු
කයමින් ඳතින අතය, දළඹට කිරුශශන් ශන් ව
ප්ර තිඳහදන රළබුු වහභ ළරසුභට අදහශ ංර්ධන
කටයුතු රයම්බ කිරීභට ඵරහශඳොශයොත්තු ශේ.
(ත) අදහශ ශනොශේ.

ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ
(ரண்புறகு புத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භශේ ඳශමුළනි අතුරු ප්ර ලසනඹ ශභඹයි.
අම්ඳහය නගය බහ ඹටශත් තිශඵන ශම් තහනහඹශම් දළනට
අත්ල් නඩත්තු කටයුතු සිදු කයනහඹ කිඹරහ ගරු නිශඹෝජ්
තභතිතුභහ වන් කශහ. ශම් අත්ල් නඩත්තු කටයුතු ඹනුශන්
අදවස කයන්ශන් ශභොනහද කිඹරහ භට වන් කයන්නට
පු න්ද, ගරු නිශඹෝජ් තභතිතුභනි?

ගරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு இந்றக தண்டரரக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශභභ තහනහඹභ දළනට නගය බහ
භිනන් ඳහරනඹ වුත්, ශභඹ අඹත් න්ශන් යහජ් ඳරිඳහරන වහ
සශේල කටයුතු අභහත්හංලඹටයි. ඒ ශනුශන් යහජ් ඳරිඳහරන
වහ සශේල කටයුතු අභහත්හංලඹ වහ ශගවිඹ යුතු මුදල් ශගහ
නගය බහ ශභහි නීත්නුකර අයිතිඹ ඳයහ ගන්නට ශම්
නශකොට කටයුතු කයමින් ඳතිනහ. ඒ හශේභ ශභහි සු
ංර්ධන කටයුතු ශම් නශකොට නගය බහ භිනන් ශකශයමින්
ඳතිනහ. ඒ හශේභ ශම් නශකොටත් ශම් තහනහඹභ විවිධ කටයුතු
වහ රඵහ ශදන්නට කටයුතු කයමින් තිශඵනහ. ඒ හශේභ ශම්
න ශකොටත් යහජ් නිරධහරින්ට ව අශනකුත් අඹ වහ ශගවීභ්ෂ
තති එඹ රඵහ ශදන්න කටයුතු කය තිශඵනහ.

ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ

ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ
(ரண்புறகு புத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශතොයතුරු රඵහ ගන්න ශතදී ඹන්නභ
ඕනෆ නළවළශන්. ඳශමුළනි අතුරු ප්ර ලසනඹට භට ඳළවළදිලි පිිතතුය්ෂ
රළබුණහ නම් භහ තුටු ශනහ. සිදු කය තිශඵන අත්ල්
නවීකයණ කටයුතු ශභොනහද? නවීකයණ කටයුතු සිදු විඹ යුතු අඩු
ඳහඩුර ශල්ඛනඹ්ෂ භහ ගහ තිශඵනහ. ඒ නිහ ගරු නිශඹෝජ්
තභතිතුභනි, ඔඵතුභහ කිඹනහ නම් භට ඵරන්න පු න් ශම්
කිඹන පිිතතුය ත්ඹ්ෂද නළත්නම් නිරධහරින් ශනොභත ඹළවීභ්ෂද
කයන්ශන් කිඹරහ.

ගරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு இந்றக தண்டரரக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශභතුභහ කිඹන විධිශේ ගළටලු්ෂ
එතළන ඳළන නළිනරහ නළවළ. දළනටභත් යහජ් නිරධහරින්ට ව ඒ
නහතළන් අල් කයන පුේගරඹන්ට එහි ඳවසුකම් රහ
තිශඵනහ. ශකශේ ශතත් "දළඹට කිරුශ" ළඩටවන ඹටශත්
ශම් වහ අපි ප්ර තිඳහදන ශන් කය තිශඵනහ. ඒ ප්ර තිඳහදන රළබුු
වහභ ඉතිරි අත්ල් ංර්ධන ළඩකටයුතුත් ඒ ළරළසභට
අනු කයන්න අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.

ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ
(ரண்புறகு புத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භශේ තුන්න අතුරු ප්ර ලසනඹ ශභඹයි.
අත්ල් නඩත්තු කටයුතු සිදු නහඹ කිඹරහ ගරු නිශඹෝජ්
තභතිතුභහ මුලින්භ වන් කශහ. දළන් කිඹන්ශන් දළඹට
කිරුශශන් ශන් න මුදලින් රඳසු අත්ල් නඩත්තු කටයුතු
සිදු කයනහ කිඹරහයි. ඒ කිඹන්ශන් දළන් ශම්ක ශකොටස
ශදකකටයි සිදු න්ශන්. ඔඵතුභහ කිඹන විධිඹට ඳශමුළනි
ශකොට සිදු ශනහ; ශදන ශකොට ශඳඵයහරි 04ළනි දහ දළඹට
කිරුශ ළඩටවනට භගහමී නිභහ ශනහ. ඒ කිඹන්ශන්,
ශඳඵයහරි 04 ළනිදහ න ශකොට සිඹලු නවීකයණ කටයුතු නිභහ
ශරහ අංග ම්පර්ණ තහනහඹභ්ෂ ඵට ශම් තහනහඹභ ඳත් ශනහ
කිඹන එකද?

ගරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு இந்றக தண்டரரக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු භන්ත්රීaතුභනි, දළඹට කිරුශ ළඩටවන රයම්බ ශන
ශකොට ඔඵතුභහට තවිල්රහ ඒ නහතළන ඳහවිා ික කයන්න පු න්
රකහයඹට අපි ඒක ප්ර තිංසකයණඹ කයනහ.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශඵොශවොභ සතුතියි.

(ரண்புறகு புத்றக தற)

ශලින්ශකෝ මව ්හඳහයඹ : මර් ගළටලු

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අම්ඳහය නගය බහට අඹත් ශම්
තහනහඹශම් ළසිකිිත ඳේධතිඹ ඉතහ ඳවත් තත්ත්ඹකයි
තිශඵන්ශන්. ඊට අභතය භවය කහභය නිසි ප්ර ශඹෝජනඹකට
ගන්ශන් නළති කළඩුු ඵඩු ඵහහියහදිඹ ශගොඩ ගවරහ තිශඵනහ. ඒ
අතශර් -
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8. ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு ற கருரரக்க)

කථහනහඹකතුභහ

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(Mr. Speaker)

(අ)

(சதரரகர் அர்கள்)

ශතදී ඒ ඳළත්ශත් ගිඹහද?

මුදල් වහ රAභ ම්ඳහදන අභහත්තුභහශගන් තස ප්ර ලසනඹ - (1) :
(i)

ශලින්ශකෝ මව ්හඳහයශේ මර්භඹ ගළටලු
පිිතඵ ප්ර ථභශඹන් හර්තහ ව දිනඹ කශර්ද;

ඳහර්ලිශම්න්තු
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(ii)

(ර)

asked the Minister of Finance and Planning:

ඉවත භහගශම් ඵයඳතශ මර් අර්බුදඹ ශ්රී  රංකහ
භව ඵළංකුට නිර ලශඹන් හර්තහ ව දිනඹ
කශර්ද;

ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?
(i) එභ අසථහශේ ත්කම් විකුණනු රළබුශේ නම්,
තළන්ඳත්කරුන්ට ශගවීභට වළකින මුදල්
ප්ර භහණඹ ශකොඳභණද;
(ii)

ත්කම් විකිණීශභන් රළබ රදහඹභ ශකොඳභණද;

(iii)

ශම් ද්ෂහ තළන්ඳත්කරුන්ට ශගහ තති මුදර
ව අදහශ තළන්ඳත්කරුන්ට ඉතිරි මුදර
ශගවීභට අල් න කහර සීභහ කශර්ද;

ඹන්නද ශලින්ශකෝ මව ්හඳහයශේ එ්ෂ එ්ෂ
භහගභට අදහශ, ශන් ශන් ලශඹන් එතුභහ වන්
කයන්ශනහිද?
(ත)
(i) ශම් රකහයශේ මර්භඹ අර්බුදඹ්ෂ තතිවීභට
භව ඵළංකු ගකි යුතුද;
(ii)

භව ඵළංකුශේ ර්තභහන අධිඳතිතුභහශේ නභ
කශර්ද;

(iii)

ඉවත වන් මර් ගළටලු තතින අසථහශේ
සිටි භව ඵළංකුශේ අධිඳතිතුභහශේ නභ කශර්ද;

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඈ) ශනොඑශේ නම්, ඒ භන්ද?

(i )

தசலிங்தகர
குளத்றல்
றற
தருக்கடி
றனவுது தற்நற பல் அநறகுநற ப்ததரது
அநறக்ககறடப்தட்டது ன்தகபெம்;

( i i ) தற்கூநற குளத்றல் றனவும் தரதூரண
றற தருக்கடி தற்நற இனங்கக த்ற ங்கறக்கு
ப்ததரது உத்றதரகபூர்ரக அநறக்ககறடப்
தட்டது ன்தகபெம்
அர் கூரரர?
(ஆ) தசலிங்தகர குளத்றன்
அடிப்தகடறலும்,
(i)

கம்தணற

தசரத்துகள்
றற்கப்தட்டரல்
களுக்கு தசலுத்ப்தடக்கூடி
தவ்தநரகவும்;

எவ்தரன்நறன்
கப்தரபர்
தரககக

( i i ) தசரத்துக்கபறன்
றற்தகணறணரல்
ததற்ரக்தகரண்ட
தரககறகண
தநரகவும்;

அக
தவ்

( i ii ) இற்கநக கப்தரபர்களுக்கு தசலுத்ப்
தட்ட தரகககபெம் சம்தந்ப்தட்ட கப்தர
பர்களுக்கு லறத்தரகககச் தசலுத்துற்
குத் தகப்தடும் கரனத்கபெம்
அர் கூரரர?
(இ) (i )

இவ்ககரண றற தருக்கடி றகழ்ற்கு
ததரரப்பு த்ற ங்கறர ன்தகபெம்;

( i i ) த்ற ங்கறறன் ற்ததரக ஆளுணரறன்
ததகபெம், தலும்;

( ஈ)

(a) Will he state as to when (i) the first sign of the financial problems in
Ceylinco Group was reported; and
(ii) the serious financial crisis in the aforesaid
Group was officially reported to the Central
Bank of Sri Lanka?
(b) Will he also state separately, the amounts on per
company basis of Ceylinco Group that(i) could be paid to depositors if the assets were
sold then;
(ii) were received from the sale of assets; and
(iii) were paid against the depositors as at to-date
and the time to be required to pay the balance
to relevant depositors?
(c) Will he inform this House (i) whether the Central Bank is responsible for the
occurrence of financial crisis in this nature;
(ii) the name of the present Governor of the
Central Bank; and
(iii) the name of the Governor of the Central Bank
when the occurrence of the aforesaid financial
problem?

றற, றட்டறடல் அகச்சகக் தகட்ட றணர:
(அ)
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(d) If not why?
ගරු (රචහර්ඹ) යත් අමුුගභ භවතහ (ජහත්න්තය මර්
වශඹෝගිතහ අභහත් ව මුදල් වහ රAභම්ඳහදන නිශඹෝජ්
අභහත්තුභහ)

(ரண்புறகு கனரறற சத் அபதக - சர்தச றற
கூட்டிகப்பு
அகச்சரும்
றற,
றட்டறடல்
தறற
அகச்சரும்)

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

ගරු කථහනහඹකතුභනි, මුදල් වහ රAභ ම්ඳහදන අභහත්තුභහ
ශනුශන් භහ එභ ප්ර ලසනඹට පිිතතුරු ශදනහ.
(අ) (i) ශලින්ශකෝ මව ්හඳහයඹ ඹනුශන් රඹතනඹ්ෂ
භහගම් ඳනත ඹටශත් ලිඹහඳදිංික වී ශනොභළත. එශේ
වුද 2008 ශර් අහන කහර්තුශේදී ඳවත වන්
රඹතන ද්රුශීරතහ ප්ර ලසනරට මුහුණ දුන් ඵ හර්තහ
කශ වළකිඹ.
01.

ශරහන් ඵෆන්්ෂ පී.එල්.සී.

02.

එම්.බී.එස.එල්. ශේවින්ස ඵෆන්්ෂ ලිමිටඩ් (ශඳය
නහභඹ - ශලින්ශකෝ ශේවින්ස ඵෆන්්ෂ ලිමිටඩ්)

03.

ඒෂිඹන් ෆිනෆන්ස ලිමිටඩ්

04.

ද ෆිනෆන්ස කම්ඳළනි ලිමිටඩ්

05.

ද සටෆන්ඩඩ් ශරAඩිට් රංකහ ලිමිටඩ් (ශඳය නහභඹ ශලින්ශකෝ ඉන්ශසට්භන්ට් තන්ඩ් රිඹලිටි
ලිමිටඩ්)
ය.බී. ෆිනෆන්ස කම්ඳළනි ලිමිටඩ් (ශඳය නහභඹ ද ෆිනෆන්ස තන්ඩ් ගළයන්ටි කම්ඳළනි ලිමිටඩ්)
ශන්න් රංකහ ෆිනෆන්ස පී.එල්.සී. (ශඳය නහභඹ ශලින්ශකෝ ෆිනෆන්ස පී.එල්.සී.

( i ii ) தற்குநறப்தறடப்தட்ட றற தருக்கடி றகழ்ந்
ததரது
த்ற
ங்கறறன்
ஆளுணரக
இருந்ரறன் ததகபெம்;

06.

அர் இச்சகதக்குத் தரறறப்தரர?

07.

இன்தநல், ன்?
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ඒ ඒ රඹතන පිිතඵ ශන ශනභ විභසීභ්ෂ
කශශවොත් පිිතතුරු ළඳයිඹ වළකිඹ. ගරු භන්ත්රීaයඹහ
අදවස කයන්ශන් කුභන රඹතනඹ්ෂ ම්ඵන්ධශඹන් දළයි
ඳළවළදිලි නළත.
(ii) ඳළන ශනොනඟී.
(ර) (i) ඳළන ශනොනඟී.
(ii) ඳළන ශනොනඟී.
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ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

භහ ඉසශල්රහ භශේ අතුරු ප්ර ලසනඹ අවන්නම් ශකෝ.

ගරු (රචහර්ඹ) යත් අමුුගභ භවතහ
(ரண்புறகு கனரறற சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

අවන්න, අවන්න.

(iii) ඳළන ශනොනඟී.
(ත) (i) ඳළන ශනොනඟී.
(ii) අජිත් නිහඩ් කේයහල්
(iii) ඳළන ශනොනඟී.
(ඈ) ඳළන ශනොනඟී.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ශදන ටඹ.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි,-

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ඔඵතුභහ අවපු ප්ර ලසනඹ අනු. එශවභ
රඹතනඹ්ෂ නළවළ කිඹරහ තභතිතුභහ කිඹනහ නම් තත්
ප්ර ලසනඹ්ෂ තිශඵන්න විධිඹ්ෂ නළවළ ශන්.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

භශේ ප්ර ලසනශේ ඳශමු ශකොටට තමුන්නහන්ශේ උත්තය
දුන්නහ. එහිදී කිේහ, MBSL, The Finance හශේ රඹතන ගළන.
ඒහ අදහශ නළත්නම් තයි, ඒ උත්තය දුන්ශන්? ඒ උත්තය දීභ
ම්ඵන්ධශඹන් භශේ අතුරු ප්ර ලසන අවනහ. භහ හිතන වළටිඹට, ඒ
කඩහ ළටුු මව ්හඳහයශේ මුදල් තළන්ඳත් කයපු
තළන්ඳත්කරුන් 31,000්ෂ විතය ඉන්නහ. කරුණහකයරහ
ඔඵතුභහ-

ගරු (රචහර්ඹ) යත් අමුුගභ භවතහ
(ரண்புறகு கனரறற சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

භශේ පිිතතුය අනු ශම් කථහ අදහශ නළවළ ශන්. ගරු
කථහනහඹකතුභනි, ශම් ළශඩ් කයන්න ශදන්න ඵළවළ. ප්ර ලසන
අවපුහභ, ඒ ප්ර ලසනඹට අදහශ අතුරු ප්ර ලසන තසීශම් ම්ප්ර දහඹඹ්ෂ
ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ තිශඵනහ. ඳළවළදිලි ප්ර ලසනඹ්ෂ තහුහභ-

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු තභතිතුභනි, ම්ප්ර දහඹඹට ඉසශල්රහ භශේ අතුරු
ප්ර ලසනඹ අවන්න.

(ரண்புறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එතුභහ භශේ ප්ර ලසනඹට පිිතතුරු රඵහ
දුන්නහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් භභ අතුරු ප්ර ලසන තුන්ෂ අවන්න
ඵරහශඳොශයොත්තුශන් සිටිනහ. ගරු තභතිතුභනි, භශේ
ප්ර ලසනශඹන් අවරහ තිශඵනහ, Ceylinco Group එක ගළන. ඒ
හශේ රඹතනඹ්ෂ තිශඵනහ.

ගරු (රචහර්ඹ) යත් අමුුගභ භවතහ
(ரண்புறகு கனரறற சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු භන්ත්රීaතුභනි, තමුන්නහන්ශේ හිතනහ තති, එශවභ
රඹතනඹ්ෂ තිශඵනහ කිඹරහ. නමුත් භභ උත්තය ශදන්න ඕනෆ,
register කයපු රඹතනඹ්ෂ ගළන ශන්.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

වරි. ඔඵතුභහ දළන් රඹතනර නම් ගඹ්ෂ කිේහ ශන්. තයි,
එශවභ නම් ඒ නම් ටික දුන්ශන්? Ceylinco Group කිඹරහ එක්ෂ
තිශඵන නිහ ශන් ඒ නම් ටික දුන්ශන්.

ගරු (රචහර්ඹ) යත් අමුුගභ භවතහ
(ரண்புறகு கனரறற சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

දළන් ඒ ප්ර ලසනඹට අදහශ නළති ශනොශඹ්ෂ ශේල් අතුරු ප්ර ලසන
විධිඹට අවනහ. ඔඵතුභහ වරිඹට ප්ර ලසනඹ තහුශොත් අපි වරිඹට
පිිතතුරු ශදන්නම්.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔඵතුභහ ප්ර ලසනඹට වරිඹට උත්තය දුන්නහ නම් භට රඳහු
අවන්න ශදඹ්ෂ නළවළ.

ගරු (රචහර්ඹ) යත් අමුුගභ භවතහ
(ரண்புறகு கனரறற சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

තමුන්නහන්ශේ ශකොශවේත් වන් නළති රඹතනඹ්ෂ ගළන
අවනහ.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ
ගරු (රචහර්ඹ) යත් අමුුගභ භවතහ
(ரண்புறகு கனரறற சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, දනතික එශවභ ශදඹ්ෂ නළවළ
කිඹරහ ඉතහභ ඳළවළදිලියි.

(ரண்புறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, The Finance, F&G, Fingara හශේ
රඹතනර ල්ලි අද රණ්ඩුශන් අයශගන තිශඵනහ. එශවභ
නම් තයි, ඒ තළන්ඳත්කරුන්ශේ මුදල් ශගන්න ඵළරි න්ශන්?
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ඳහර්ලිශම්න්තු

ගරු (රචහර්ඹ) යත් අමුුගභ භවතහ
(ரண்புறகு கனரறற சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

එශවභ නම්, ඒ අදහශ රඹතනශේ නමින් ප්ර ලසනඹ අවන්න.
එතශකොට අඳට උත්තය ශදන්න පු න්.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

එශවභ එක්ෂ නළතිලු.

ගරු (රචහර්ඹ) යත් අමුුගභ භවතහ

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு கனரறற சத் அபதக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එශවභ එක්ෂ නළවළ.

(ரண்புறகு ற கருரரக்க)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භශේ ශදළනි අතුරු ප්ර ලසනඹ ශභඹයි.
ගරු තභතිතුභනි, ජහතික ඉතිරි කිරීශම් ඵළංකු The Finance
එශකන් ශකොටස ප්ර භහණඹ්ෂ අයශගන තිශඵනහ. ඒ ගනුශදනු
ම්ඵන්ධශඹන් ප්ර දීප් කහරිඹම් නම් කයරහ තිශඵනහ. ඒශකන්
අද-

ගරු (රචහර්ඹ) යත් අමුුගභ භවතහ
(ரண்புறகு கனரறற சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශම් ශල්රභ නත්න්න ඕනෆ. ශම්
විධිඹට ගිශඹොත් අඳට උත්තය ශදන්න ඵළවළ ශන්. එ්ෂශකෝ
ඔඵතුභහශේ කථහකදී ශම් ගළන කිඹන්න. එශවභ නළත්නම්
Adjournment Motion එක්ෂ වරි ශභොක්ෂ වරි ශගශනන්න.
ඔඵතුභහ ශම් අසථහශේ television කළභයහ දිවහ ඵරහශගන
අවනහ ප්ර ලසන. ශම් කථහ අද රෑ දභනහ television එශ්ෂ. ශම්ක
යතඳෆභ්ෂ ශන්.
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(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ඒ පිිතඵ ශනභ ප්ර ලසනඹ්ෂ තහුශොත්
ඔඵතුභහට උදේ්ෂ ලශඹන් උත්තය ශදන්න පු න්.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒ කහරශේ තිබුු ප්ර ලසනරට දළන් ඉන්න භව ඵළංකුශේ
අධිඳති-

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

දළන් කහරඹ අහනයි.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ඔඵතුභහ අවපු ප්ර ලසනඹට ගරු තභතිතුභහ රඵහ
ශදන පිිතතුය තිශඵනහ ශන්. කරුණහකය ඒ පිිතතුයට අදහශ
අතුරු ප්ර ලසන අවන්න. ගරු තභතිතුභහ ඒ පිිතඵ දළනුත් නිහ
උත්තය ශදයි.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ශම් ප්ර ලසනඹට භහ ශනොශයි උත්තය
දුන්ශන්. එතුභහයි උත්තය දුන්ශන්. එතුභහ කිේහ, Celestial
Residencies, Ceylinco Housing, MBSL, The Finance
රඹතනර නම්. ඒ රඹතන ශම් උත්තයඹට අදහශ නළත්නම් තයි
ඒ රඹතනර නම් උත්තයඹට තතුශත් කශශේ?

ඒ කිඹන්ශන්?

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

කහරඹ අහනයි. දළන් ශරහ ශඳය රු 10.00යි. ශරහ
ඹනහ ඉතහභ ශේගශඹන්.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ශම්ක අය
විශලේ කහයක බහ හශේ ශන්.
අග්රාවිනිලසචඹකහයතුමිඹට උත්තය ශදන්නත් ශරහ ශදන්ශන්
නළතුහ හශේ භටත් ඉඩ ශදන්ශන් නළවළ.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු (රචහර්ඹ) යත් අමුුගභ භවතහ

ඔඵතුභහ ඒ ශකොමිටිශේ නළවළ ශන්.

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு கனரறற சத் அபதக)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ කහරශේ ද්රුශීරතහට මුහුණ දුන්
ශකොම්ඳළනි ශභොනහද කිඹරහයි භහ කිේශේ.

(ரண்புறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නළවළ, ඒක තභයි. නළති නිහ තභයි ශම් අවන්ශන්.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඉතින් ඒක තභයි භහ අවන්ශන්.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

කහයණඹ ඳළවළදිලියි. ශලින්ශකෝ මව ්හඳහයඹ-

ගරු (රචහර්ඹ) යත් අමුුගභ භවතහ
(ரண்புறகு கனரறற சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

එශවභ එක්ෂ නළවළ.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

මුල් ශකොටට දීපු පිිතතුශයන් ඳසශේ ඔඵතුභහ ශන ශදඹ්ෂ
කිඹන්න ගිඹ නිහ ශන් ශම් ප්ර ලසනඹ තති වුශණ්. ඒකත් ශනොකිඹහ
හිටිඹහ නම් වරි ශන්.

ගරු (රචහර්ඹ) යත් අමුුගභ භවතහ
(ரண்புறகு கனரறற சத் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ගළශශඳන ප්ර ලසන අවන්න. එතශකොට නිළරැදි
උත්තය ශදන්නම්. ශභතළන වළභ දහභ උශේට නහට්ඹ්ෂ
යතඳහනහ. ඒක රෑට television එශ්ෂ දභනහ.
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asked the Minister of Petroleum Industries:

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

දළන් ශදන ටඹ. ඳශමුළනි ප්ර ලසනඹ, ගරු යවි කරුණහනහඹක
භවතහ.

(a) Will he inform this House whether the
Sapugaskanda Oil Refinery is going to be
expanded?
(b) Will he state -

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(i) as to when the Sapugaskanda Oil Refinery
was first commissioned; and

(ரண்புறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ ඳශමුළනි ටශේදී knockout
කරහ. ශදන ටශේදී භභ ඳශමුළනි ප්ර ලසනඹ අවනහ ඔඵතුභහශේ
අයඹ ඳරිදි.

(ii) the capacity of the Refinery at the time it was
commissioned and now separately?
(c) Will he also state -

පුගසකන්ද ශතල් පිරිඳවදු : විසතය

(i) whether there are any other Oil Refineries
being built in the country;

SAPUGASKANDA OIL REFINERY : DETAILS

(ii) if so, the names of those new refineries; and

சபுகஸ்கந் ண்தய் சுத்றகரறப்பு றகனம் : றதம்

1523/‟11

1. ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு ற கருரரக்க)

(iii) whether any of them is being financed by
the Government?
(d) If not, why?

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඛනිජ ශතල් කර්භහන්ත අභහත්තුභහශගන් තස ප්ර ලසනඹ - (2):
(අ)

(ර)

ඉදිරිශේදී පුගසකන්ද ශතල් පිරිඳවදු පු ල් කිරීභට
කටයුතු කයන්ශන්ද ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට
දන්න්ශනහිද?
(i)

පුගසකන්ද
ශතල්
පිරිඳවදු
මුලින්භ
ශභශවයුම් රයම්බ කයන රද දිනඹ කශර්ද;

(ii)

එභ රයම්බක අසථහශේදී එහි ධහරිතහ ව
දළන් එහි ධහරිතහ ශන් ශන් ලශඹන්
කශර්ද;

ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?
(ත)
(i) ශනත් ශතල් පිරිඳවදු කිසි්ෂ ශභයට
ශකොතළනක ශවෝ ඉදි ශමින් ඳතින්ශන්ද;
(ii)

එශේ නම්, එකී න පිරිඳවදුර නම් කශර්ද;

(iii)

ඒහ අතරින් කිසිඹම් පිරිඳවදු්ෂ යජඹ විසින්
මුදල් ශඹොදහ ඉදි කයන්ශන්ද;

ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?
(ඈ) ශනො එශේ නම්, ඒ භන්ද?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්ර ේභජඹන්ත භවතහ

(ரண்புறகு .டி. சுசறல் தறதஜந் )

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ ප්ර ලසනඹට පිිතතුය ශභශේයි.
(අ) ඔේ. නවීකයණඹ වහ.
(ර) (i) 1969.10.12
(ii)

(ත) (i)

රයම්බක අසථහශේදී ධහරිතහ ඵළයල් 38,000කි.
ශම් න විට එභ ධහරිතහ ඵළයල් 50,000 ද්ෂහ
ර්ධනඹ වී තත.
නළත.

(ii) ඳළන ශනොනඟී.
(iii) ඳළන ශනොනඟී.
(ඈ) අදහශ ශනොශේ.
යජශේ අධහනඹ ශඹොමු
නවීකයණඹ වහඹ.

තත්ශත්

ඳතින පිරිඳවදු

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ
ததற்தநரலி ககத்தரறல் அகச்சகக் தகட்ட றணர:
(அ) சபுகஸ்கந் ண்தய் சுத்றகரறப்பு
றஸ்ரறக்கப்தடவுள்பர
ன்தக
இச்சகதக்குத் தரறறப்தரர?

றகனம்
அர்

(ஆ) (i )

சபுகஸ்கந் ண்தய் சுத்றகரறப்பு றகனம்
பற் டகரக ப்ததரது தசற்தடுத்ப்
தட்டது ன்தகணபெம்;
( i i ) அது தசற்தடுத்ப்தட்டததரதும், ற்ததரள
தும் அச்சுத்றகரறப்பு றகனத்றன் ஆற்நகன
ணறத்ணறரகவும்
அர் கூரரர?

(இ) ( i )

(ஈ)

(ரண்புறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔඵතුභහ කිේහ, දකට ඵළයල් 50,000්ෂ ශතල් පිරිඳවදුශේ
පිරිසිදු කයනහ කිඹරහ. අද දක අල්තහ ඵළයල් 200,000්ෂ
ශන්ද?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්ර ේභජඹන්ත භවතහ

(ரண்புறகு . டி. சுசறல் தறதஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

නළවළ. දළනට පිරිඳවදුශේ තිශඵන ධහරිතහ ප්ර භහණත් න්ශන්
දදනික ඉල්ලුශභන් සිඹඹට 30කටයි.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

ரட்டில் தர ரது சுத்றகரறப்பு றகனம்
றர்ரறக்கப்தடுகறன்நர ன்தகபெம்;
( i i ) அவ்ரநரறன்
அந்ச்
சுத்றகரறப்பு
றகனங்கபறன் ததர்ககபபெம்;
( i ii ) இககபறல்
ததம்
அசரங்கத்ரல்
றறபட்டப்தடுகறநர ன்தகபெம்
அர் கூரரர?

ඒ නිහ ර්ෂ ශදකක ඵළයල් ප්ර භහණඹ්ෂ තිබුණහ නම් වරි?

இன்தநல், ன்?

ඔේ, වරි.

(ரண்புறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්ර ේභජඹන්ත භවතහ

(ரண்புறகு . டி. சுசறல் தறதஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
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ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔඵතුභන්රහ ඉයහනශඹන් රුපිඹල් ශකෝටි 27,500ක ණඹ්ෂ
රඵහ ශගන, අවුරුදු ඳවකට ඉසශල්රහ ශම් ශතල් පිරිඳවදු
නවීකයණඹ කයන්න වළදුහ. එකට හිටපු ෂවුසි තභතිතුභහ ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් ශරොකු ළඩ කටයුත්ත්ෂ කයන්නට ඵළලුහ; ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් ගිවිසුම් ගළහුහ. නමුත් අද න තුරු - අවුරුදු
ඳවකට ඳසුත්- ඉයහනඹට ම්ඵහධක ඳනහ තිශඵනහ කිඹරහ
දළන දළනත් ශම් ප්ර ලසනඹ ම්ඵන්ධශඹන් විකල්ඳ අදව්ෂ, විකල්ඳ
ශඹෝජනහ්ෂ ඉදිරිඳත් කශශේ නළත්ශත් තයි කිඹන ප්ර ලසනඹට
කරුණහකයරහ භට උත්තය ශදනහද, තභතිතුභනි?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්ර ේභජඹන්ත භවතහ

(ரண்புறகு . டி. சுசறல் தறதஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, 2007 ර්ශේදී ඉයහනඹත් භත
අශඵෝධතහ ගිවිසුභ්ෂ තති කය ගත්තහ, පිරිඳවදු නවීකයණඹ ව
තදුයටත් දීර්ඝ කිරීභ - modernization and expansion - වහ.
ශම් වහ KBC රඹතනශඹන් ලක්තහ හර්තහ්ෂ කළශේහ.
KBC රඹතනශේ ලක්තහ හර්තහ 2010 ශනොළම්ඵර් භහශේදී
රළබුණහ. ලක්තහ හර්තහ අනු මුලින් තසතශම්න්තු කශ මුදර ව
ශඩොරර් බිලිඹන 1.5 ශනුට ශඩොරර් බිලිඹන 2්ෂ ව ඒශකන්
සිඹඹට 20්ෂ එ්ෂශකෝ එකතු න්න ඕනෆ, නළත්නම් අඩු ශන්න
ඕනෆ කිඹන ඳදනමින් හර්තහ ළඳයුහ. ඒ අනු ඉතිරි මුදල්
ප්ර භහණඹ ශොඹහ ගළනීභ වහ 2011 ඉරහ ඉයහනඹත් භත
හකා කහ කයමින් ඳළතුණහ. ඒ අතයතුය 2011 භළද බහගඹ න විට
ඉයහනඹට ළටුු තවංිකඹත් භත ඉයහන ඵරධහරින් විසින් එඹ
න්හඹ ඳත්රහශඹන් ඉත් කය ගනු රළබුහ. එහි ප්ර තිපරඹ්ෂ වළටිඹට
දළනට expansion project එක කයන්ශන් නළවළ. එඹ කයන්න
විලහර මුදර්ෂ ළඹ නහ. ඒ වහ ණඹ්ෂ ගත්තත් විලහර මුදර්ෂ
අල්යි. එතශකොට යශට් ණඹ ප්ර භහණඹ ළඩි ශන්න පු න්. ඒ
නිහ දළරිඹ වළකි ප්ර භහණඹකට, ශඩොරර් මිලිඹන 500ක යහමු තුශ
modernization කිඹන රAභඹට -සිඹඹට 40්ෂ න දළවි ශතල්
නළත පිරිඳවදු කයන්නට modernization කිඹන රAභඹට- ඹන්න
අභහත් භණ්ඩර අනුභළතිඹ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඒ වහ
ඉංජිශන්රු තසතශම්න්තු කස කයමින් ඳතිනහ.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

භශේ ශදන අතුරු ප්ර ලසනඹ ශභඹයි, ගරු කථහනහඹකතුභනි.
වළභ යටකටභ ශම් පිරිඳවදුර අල්තහ්ෂ නළවළ. දළන්
සිංගප්පරු, භහරදියින හශේ යටර පිරිඳවදු නළවළ. නමුත් ඒ
යටර ඉන්ධන මිර අශප් හශේ යටරට ඩහ අඩුශන්
ඳතිනහ.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

භශේ ප්ර ලසනඹ න්ශන් ශභඹයි. සිංගප්පරු, භහරදියින
හශේ යටරට පිරිඳවදු නළතු අශප් යටට ඩහ අඩු මිරකට
ඉන්ධන විකුණන්න පු න් නම්, අපි පිරිඳවදු තිඹහ ශගන අධික
මිරකට ඉන්ධන විකුණන්ශන් තයි?
වතයන ප්ර ලසනශේදී
කථහනහඹකතුභහ කිේහ, එතුභහ ශගොවිශඹ්ෂ-

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒහ අදහශ නළවළ.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

භභ අදහශ කය ගන්නයි වළදුශේ. ශභොකද, වී නිසඳහදනශඹන්
අරහබ ශරහ තිශඵනහ.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්ර ේභජඹන්ත භවතහ

(ரண்புறகு . டி. சுசறல் தறதஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

භන්ත්රීaතුභහ අවන ප්ර ලසනඹ භට ශත්ශයනහ. භට උත්තය දිඹ
වළකියි.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු භන්ත්රීaතුභහ, ඔඵතුභහ දළන් අවන්ශන් ශභොක්ෂද? ගරු
තභතිතුභහ, ශභතුභහ අවපු අතුරු ප්ර ලසනඹට ශකටිශඹන් උත්තය
ශදන්න.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්ර ේභජඹන්ත භවතහ

(ரண்புறகு . டி. சுசறல் தறதஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, සිංගප්පරු කිඹන්ශන් ශතල් ශශශ
ශඳොශ ඳතින එක භධ්සථහනඹ්ෂ. සිංගප්පරුශේ ශතල්
ශශශහශම් ශඹශදන ප්ර ධහන රඹතනර ගඵඩහ තතු සිඹල්ර
සිංගප්පරුශේභ තිශඵනහ. ඒ නිහ සිංගප්පරුට වළකිඹහ්ෂ
තිශඵනහ, තයගකහරී මිර්ෂ ඹටශත් ශතල් මිර නිඹභ කයන්න.
භහරදියිනට ශතල් ඳඹන්ශන් එ්ෂත් අයහබි එමීර් යහජ්ශඹන්.
ඒ නිහ ඒ යශට් තිශඵන තත්ත්ඹ අශප් යටත් එ්ෂක ගශඳන්න
ඵළවළ. නමුත් ඉන්දිඹහ වහ ළඳීශම්දී, ඉන්දිඹහට ඩහ රංකහශේ
ශතල් මිර අඩුයි.

කථහනහඹකතුභහ

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්ර ේභජඹන්ත භවතහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ශවොයි.

(ரண்புறகு . டி. சுசறல் தறதஜந்)
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(Mr. Speaker)

ශකොශවේද ඒ?

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

සිංගප්පරු, භහරදියින හශේ යටර. අශප් ඳරිඳවදු
තිශඵනහ.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ප්ර ලසනඹ අවන්න.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භශේ තුන්ළනි අතුරු ප්ර ලසනඹ ශභඹයි.
2001 දී ශම් හශේ අදව්ෂ අනු තභයි අපි ්රිරකුණහභරශේ ශතල්
ටළංකි 99භ දීරහ, තයගකහරීත්ඹ්ෂ තති කයරහ, තයගකහරීත්ඹ්ෂ
තති ශතල් විකුණන්න කටයුතු කශශේ. එදහ ඒ කටයුත්ත
වරිඹහකහය කශහ නම් අද ඔඵතුභහට ශම් හශේ හියදඹ්ෂ තති
න්ශන් නළවළ. ශම් හශේ ම්ඳත් තිඹහ ශගන, ඒහ නළති කය
ශගන, ක කඩ ්හඳහයඹ්ෂ ශගනි ඹන්ශන් තයි? එතශකොට අශප්
ගරු කථහනහඹකතුභහ හශේ ශගොවිශඹකුටත්-
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(i)

ශභොයටු - ශභෝදය ධීය යහශේ ඉදිකිරීම්ලින්
ඳසු ශම් ද්ෂහ ඉවත වන් ඳරිදි මිඹශගොස
තති ධීයයින් ංඛ්හ ශකොඳභණද;

වරි, ඒ ටික තති.

(ii)

මිඹ ගිඹ එභ ධීයයින් වහ න්දි මුදල්
ප්ර දහනඹ කය තිශේද;

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්ර ේභජඹන්ත භවතහ

(iii)

එශේ නම්, ශම් න විට ශගහ තති මු
ශකොඳභණද;

(iv)

මිඹ ගිඹ එ්ෂ ධීයශඹකු ශනුශන් එභ ඳවුරට
ප්ර දහනඹ කශ න්දි මුදර ශකොඳභණද;

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

(ரண்புறகு . டி. சுசறல் தறதஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ශම් ගරු භන්ත්රීaතුභහට කිඹන්න
ඕනෆ, එදහ තිබුු යජශේ රර්ථික ප්ර තිඳත්ති අනු තභයි ඒ තීන්දු
ගත්ශත් කිඹරහ. නමුත් භහ ශභහිදී වන් කයන්න ඕනෆ, ඒ
අසථහශේදී අභහත් භණ්ඩර ංශේල ශදක්ෂ ඉදිරිඳත් වුු ඵ.
එදහ විඹ බහය අභහත්යඹහ වළටිඹට ගරු කරු ජඹසරිඹ භළතිතුභහ
එක අභහත් භණ්ඩර ංශේලඹ්ෂ ඉදිරිඳත් කශහ, භහගම් තුන්ෂ
ඹටශත් තයගකහරී මිර්ෂ වදරහ තයගඹ අනු ඳහරිශබෝගිකඹහට අඩු
මිරට ශතල් රඵහ ගළනීශම් වළකිඹහ රඵහ ශදන්න. ඒ ඳශමුළනි
අයමුණ.
ත අභහත් භණ්ඩර ංශේලඹ්ෂ ඉදිරිඳත් කශහ, ෂර්්ෂ
රඹතනඹ බහය, එකට හිටපු ගරු මිලින්ද ශභොයශගොඩ
තභතිතුභහ. එතුභහශේ කළබිනට් ඳත්රහශේ තිබුශණ් ඒ ශවේතු
ශනොශයි. එදහ තිබුු තත්ත්ඹ අනු, රය්ෂක ශවේතන් භත ශම්
ශතල් ටළංකි ටික ශම් භහගභට දීශභන් අඳට රය්ෂහ ළඩි
ශනහ කිඹන ශවේතුයි. ඒ නිහ-

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு ற கருரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ශදකභ ශවොයි.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්ර ේභජඹන්ත භවතහ

(ரண்புறகு . டி. சுசறல் தறதஜந்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ශදකභ ශවො ශන්න පු න් තමුන්නහන්ශේරහට. වළඵළයි
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ ශදකභ ඒ විධිඹට කශහ නම්, 2009 භළයි
19 ළනිදහ ත්රහසතහදඹ ඳයහජඹ කයරහ අශප් වීශයෝදහය රය්ෂක
වමුදහන්ට ශම් හභකහමී ඳරියඹ වදන්න ශන්ශන් නළවළ.

මුදර

ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?
(ත) හයකන් කහරශේදී ශභොයටු-ශභෝදය ධීය යහශඹන්
මුහුදු ශගොස නළත ඳළමිශණන ධීය ශඵෝට්ටුරට එභ
ධීය යහඹ තුශට පිවිසිඹ ශනොවළකි තත්ත්ඹ්ෂ
තතිවීභට ශවේතු කශර්ද ඹන්නත් එතුභහ වන්
කයන්ශනහිද?
(ඈ) ශනොඑශේ නම්, ඒ භන්ද?

கடற்தநரறல்,
லக
அகச்சகக் தகட்ட றணர:

பபனங்கள்

அதறறருத்ற

(அ) 2004ஆம் ஆண்டு சுணரற அணர்த்த்றன் தறன்ணர்
புணகக்கப்தட்ட தரட்டு - பகத்துரம்
லன்தறடி துகநபகத்றற்குள்
தறதசறப்தற்கு
பற்சறத்ததரது
ததகனறல்
சறக்கற
தடகு
கறழ்ந்கரல் லணர்கள் இநந்ரர்கள் ன்தக
அர் அநறரர?
(ஆ) (i ) தரட்டு, பகத்துரம் லன்தறடித் துகநபக
றர்ரறப்புகபறன் தறன்ணர் இற்கநக ததன
குநறப்தறட்டரர
இநந்
லணர்கபறன்
ண்றக்கக வ்பவு ன்தகபெம்;
( i i ) இநந் தற்தடி லணர்களுக்கரக ட்டஈட்டுத்
தரகக ங்கப்தட்டுள்பர ன்தகபெம்;
( i ii ) ஆதணறன்
இற்கநக
தசலுத்ப்தட்ட
தரத்ப் தத்தரகக வ்பதன்தகபெம்;

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

( i v ) இநந் லணதரருர் சரர்தறல் தற்தடி
குடும்தத்துக்கு
ங்கப்தட்ட
ட்டஈட்டுத்
தரகக வ்பதன்தகபெம்

(Mr. Speaker)

ශඵොශවොභ ශවොයි.

அர் குநறப்தறடுர?

ශභොයටු - ශභෝදය ධීය යහශේදී මිඹශගොස තති
ධීයයින් : න්දි මුදල්

தரட்டு-பகத்துரம் லன்தறடித் துகநபகத்றல்
இநந் லணர்கள் : ட்டஈடு
DECEASED FISHERMEN AT MORATUWA-MODERA FISHERY
HARBOUR : COMPENSATION

3038/‟12

6. ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවත්මිඹ

(ரண்புறகு (றருற)தரஸி தசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන අභහත්තුභහශගන් තස
ප්ර ලසනඹ - (1) :
(අ) 2004 සුනහමි ්නශඹන් ඳසු ප්ර තිංසකයණඹ කයන
රද ශභොයටු - ශභෝදය ධීය යහඹට තතු වීභට ශගොස
භහරිඹහට අසුවී, ශඵෝට්ටු ශඳයළීභ නිහ ධීයයින්
මිඹශගොස තති ඵ එතුභහ දන්ශනහිද?

(இ) லன்பம் குன்நற தருகரனத்றல் தரட்டு பகத்துரம்
லன்தறடித்
துகநபகத்றலிருந்து
கடலுக்குச் தசன்ர றரும்பும் லன்தறடிப் தடகுகள்
தற்தடி லன்தறடித் துகநபகத்றற்குள் தறதசறப்
தற்கு படிர றகனக ற்தட்டகக்கரண
கரங்கள் ரக ன்க அர் குநறப்தறடுரர?
(ஈ)

இன்தநல், ன்?

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources
Development:
(a) Is he aware that fishermen have died as a result
of the capsizing of boats caught in gale force
winds while trying to enter the MoratuwaModera Fishery Harbour that was restored after
the Tsunami disaster in 2004?

ඳහර්ලිශම්න්තු
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[ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවත්මිඹ]

(ත)

හයකන් කහරශේදී ධීය යහශේ ප්ර ධහන දිඹකඩනඹට දකුු
ශදසින් ළලි පිරීභ වහ යහඹ ශේභ ළලි පිරීභ ශවේතුශන් යහඹ
කශටහි ය සබහඹ්ෂ තති ශේ. එහි ප්ර තිපරඹ්ෂ ශර ධීය
ඹහත්රහහරට, යහඹට පිවිසීශම් අඳවසුතහ තති ශේ. ශභඹට පිිතඹභ්ෂ
ලශඹන් ශම් න විට, ශභභ සථහනශේ ළලි ඉත් කයන
ඹහත්රහහ්ෂ ශඹොදහ ළලි ඉත් කිරීභට කටයුතු කයමින් ඳතී.

(ඈ)

ඳළන ශනොනඟී

(b) Will he state (i) the number of fishermen who have died in the
aforesaid manner, after the constructions at
Moratuwa-Modera Fishery Harbour, up to
now;
(ii) whether compensation has been paid for the
fishermen who died;

2926

ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවත්මිඹ

(ரண்புறகு (றருற)தரஸி தசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අතුරු ප්ර ලසන අවන්න ඵළරිද?

(iii) if so, the amount that has been paid up to now;
and

කථහනහඹකතුභහ

(iv) the compensation paid to the family of a
fisherman who died?

අතුරු ප්ර ලසන-

(c) Will he also state the reasons for the occurrence of
a condition where fishing boats that set sail from
Moratuwa-Modara Fishery Harbour, in the offseason cannot enter it when returning from sea?

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු (දද්) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ரண்புறகு கத்ற கனரறற ரஜற தசணரத்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

අතුරු ප්ර ලසන අවන්න ඵළවළ ශන්.

ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවත්මිඹ

(d) If not, why?

(ரண்புறகு (றருற)தரஸி தசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එක අතුරු ප්ර ලසනඹ්ෂ අවන්න
පු න්ද?

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

දළන් කහරඹ ඳහු ශරහයි තිශඵන්ශන්. බහගත කශත් කභ්ෂ
නළවළ.

ගරු (දද්) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ (ධීය වහ ජරජ
ම්ඳත් ංර්ධන අභහත්තුභහ)

(ரண்புறகு
கத்ற கனரறற
ரஜற தசணரத்ண கடற்தநரறல், லக பபனங்கள் அதறறருத்ற அகச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries
and Aquatic Resources Development)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එභ ප්ර ලසනඹට පිිතතුය භහ බහගත*
කයනහ.

* Answer tabled:
ඔේ

(ii)

(Mr. Speaker)

එක අතුරු ප්ර ලසනඹ්ෂ අවන්න.

ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවත්මිඹ

(ரண்புறகு (றருற)தரஸி தசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු තභතිතුභනි,-

ගරු (දද්) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ரண்புறகு கத்ற கனரறற ரஜற தசணரத்ண)

ප්ර ලසනඹට පිිතතුය දන්ශන් නළතු ඔඵතුමිඹ ශකොශවොභද වයස
ප්ර ලසන අවන්ශන්? එශවභ නම් භභ උත්තයඹ කිඹන්නම්. වයස
ප්ර ලසන අවන්ශන් ශකොශවොභද භශේ පිිතතුය දන්ශන් නළතු?

* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட :

(ර) (i)

(சதரரகர் அர்கள்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

* බහශම්ඹ භත තඵන රද පිිතතුය:

(අ)

කථහනහඹකතුභහ

කථහනහඹකතුභහ

06 (වඹයි)

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔේ

එතුමිඹශේ ම්ප්ර දහඹ ශරහ තිශඵන්ශන් ලිඹහ ශගන තවිල්රහ
අවන එකයි. ඉතින් ඒ නිහ කභ්ෂ නළවළ.

(iii) රුපිඹල් 770,155.00
(iv)

ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවත්මිඹ
අනු
අංකඹ
01

නභ

ශගහ තති මුදර (රු.)

02

එම්.ශෝභසිරි ල්ගහදු

200,000.00

03

එම්.උපුල් ධර්භසිරි ප්ර නහන්දු

200,000.00

04

ඩේලිේ.එස. නිවහල් ධම්මික

05

එා .සුජිත් කුභහය ද සිල්හ

100,000.00

06

ටී. තිර්ෂ පීරිස

200,000.00

ඩේලිේ.ඒ.ගහමිිජ සිල්හ

ශගහ තති මු මුදර

20,155.00

50,000.00

770,155.00

(ரண்புறகு (றருற)தரஸி தசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ලිඹහශගන තවිල්රහ ශනොශයි. ගරු කථහනහඹකතුභනි, එතුභහ
ශදන පිිතතුය භභ ශවොහකහයභ දන්නහ. ඒ පිිතතුයට අල් ඳරිදි
අතුරු ප්ර ලසන අවන්නත් භභ දන්නහ. ශභොකද, ගරු තභතිතුභහ
ශදන පිිතතුයත් භභ දන්නහ.

ගරු (දද්) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ரண்புறகு கத்ற கனரறற ரஜற தசணரத்ண)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔඵතුමිඹ පිිතතුය දන්නහ නම් ශභොකටද, තහුශේ?
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ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවත්මිඹ

(ரண்புறகு (றருற)தரஸி தசணரரக்க)

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

(Mr. Speaker)

ශම් ධීය යහඹ වදන්න -

වරි, තති ශන්ද?

ගරු (දද්) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවත්මිඹ

(ரண்புறகு கத்ற கனரறற ரஜற தசணரத்ண)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අපි ශම් බහට රහභ අශඳන් ප්ර ලසන
අවනහ. අශප් භවය තභතිරු රශේ නළත්නම් තභයි භහධ්ශේත්
ඳශ ශන්ශන් තභතිරු තවිල්රහ නළවළ කිඹරහ. භන්ත්රීaරුන්ට
කයන්න තිශඵන්ශන් ශම් ප්ර ලසන අවන එකයි. ඒත් ශරහට
ශභතළනට එන්ශන් නළවළ, ඒ ප්ර ලසන අවන්න. භභ නම් වළභදහභ
ශභතළනට එනහ. අද අශනකුත් ළඩ කටයුතු ඳළත්තක තිඹරහ භභ
ශභතළනට රශේ ශම් ප්ර ලසනඹට පිිතතුරු ශදන්නයි.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

එතුමිඹ එන්ශන්ත් හවනඹකයි. ඒ හවනශේ ටඹර් එකකට
ශභොක්ෂ වරි වුශණොත් ශකොශවොභද ශරහට එන්ශන්?

ගරු (දද්) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ரண்புறகு கத்ற கனரறற ரஜற தசணரத்ண)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

භට ප්ර ලසනඹ්ෂ නළවළ, ඔඵතුභහ එකත ශනහ නම් භභ පිිතතුය
කිඹන්නම්.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු භන්ත්රීaතුමිඹ, ඉ්ෂභනට අතුරු ප්ර ලසනඹ අවන්න.

ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවත්මිඹ

(ரண்புறகு (றருற)தரஸி தசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

භභ අවන අතුරු ප්ර ලසනඹ ශභඹයි. ශම් යහඹ ශභතළන වදන්න
සුදුසුද කිඹරහ අධ්නඹ්ෂ කයරහද ශම් යහඹ ශභතළන වදරහ
තිශඵන්ශන්?

ගරු (දද්) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ரண்புறகு கத்ற கனரறற ரஜற தசணரத்ண)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔේ ලක්තහ අධ්ඹනඹ්ෂ කශහ. ලක්තහ හර්තහ්ෂ නළති
ශකොයි ශරහකත් යහඹල්-

ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවත්මිඹ

(ரண்புறகு (றருற)தரஸி தசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ශභොකද, ශම්කට කිඹන්ශන් භරු කශඳොල්ර කිඹරහයි.

ගරු (දද්) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ரண்புறகு கத்ற கனரறற ரஜற தசணரத்ண)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔඵතුමිඹ අවන්ශන් ඔඹ යහශේ ළලි පිශයන එක ගළන ශන්.
රංකහශේ යහඹල් නඹක ළලි පිශයනහ. කිරින්ද යහඹ වළදුශේ
ජඳහනශේ ''ජයිකහ'' එශකනුයි. ජඳහනඹයි ලක්තහ අධ්ඹනඹ
කශශේ.
අන්තිභට ශම්ක නත්න්න ඵළරි ජඳහනශඹන්
''ළලිශගොේහ'' කිඹන ශනෞකහ දුන්නහ. ඒ ශනෞකහ සුනහමිඹට
ගිඹහ. ඊට ඳසු ජඳහනශඹන් රශඹත් තත් ශනෞකහ්ෂ
ශනොමිරශේ දුන්නහ. ඒ ලක්තහ අධ්ඹනඹ කශශේත් ජඳහනශඹනුයි.
අපි ශනොශයි. ශම්ශකදිත් ලක්තහ අධ්ඹනඹ්ෂ කශහ. නමුත් ළලි
පිශයනහ. දළන් ළලි අයින් කයනහ. ශනභභ භහගභ්ෂ භිනන්
ළලි අයින් කයනහ.
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(ரண்புறகு (றருற)தரஸி தசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ළලි අයින් කිරීශභන් ශරොකු ඳහරිරික ප්ර ලසනඹ්ෂ එනහ, ගරු
කථහනහඹකතුභනි.

ගරු (දද්) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ரண்புறகு கத்ற கனரறற ரஜற தசணரத்ண)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔතළන තභයි ඔඵතුමිඹ යේදහ ගන්නහ තළන. ධීයඹන්
ඉල්රන්ශන්, ඒ ශගොල්රන්ශේ ධීය ඹහත්රහහ ශගශනන්න ළලි අයින්
කයන්නඹ කිඹහයි. ඔඵතුමිඹ එක ශරහකදී කිඹනහ, ළලි නිහ
ඹහත්රහහරට එන්න ඵළවළ කිඹරහ. අනි්ෂ අතට කිඹනහ, ළලි අයින්
කයනශකොට ඳහරිරික ප්ර ලසනඹ්ෂ එනහඹ කිඹහ.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශවොයි, දළන් අතුරු ප්ර ලසන තහුහ තති ශන්ද?

ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවත්මිඹ

(ரண்புறகு (றருற)தரஸி தசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භශේ අහන අතුරු ප්ර ලසනඹ ශභඹයි.
ගරු තභතිතුභනි, ශම් ප්ර තිංසකයණ කටයුතු බහය දී තිශඵන්ශන්
කහටද? ශකොන්ත්රහහත් දී තිශඵනහද එශවභ නළත්නම් -

ගරු (දද්) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ரண்புறகு கத்ற கனரறற ரஜற தசணரத்ண)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ශම්ක චීනශඹන් දී තිශඵන grant එක්ෂ; නිකම් වම්ඵ වුු
රධහයඹ්ෂ. ශම්ක ප්ර දහනඹ්ෂ. චීන භහගභ්ෂ තභයි ශම්ක කශශේ.
අඳට ඒහ කයන්න ඵළවළ.

ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවත්මිඹ

(ரண்புறகு (றருற)தரஸி தசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු තභතිතුභනි, රධහයඹ්ෂ වුණත්
ඳදනභ්ෂ ඹටශත් ශදනහ නම් -

ශම්ක ශකොන්ත්රහහත්

ගරු (දද්) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ரண்புறகு கத்ற கனரறற ரஜற தசணரத்ண)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒශගොල්රනුයි ශකොන්ත්රහහත් දුන්ශන්.

ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවත්මිඹ

(ரண்புறகு (றருற)தரஸி தசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ශම්ශ්ෂ ශටන්ඩර් ක්රිරඹහඳටිඳහටිඹ ශභොක්ෂද කිඹහ භභ අවනහ.

ගරු (දද්) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ரண்புறகு கத்ற கனரறற ரஜற தசணரத்ண)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

චීන භහගභකින් ශම්ක වදන්ශන්.

ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවත්මිඹ

(ரண்புறகு (றருற)தரஸி தசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

චීන භහගභකින්ද ශම්ශ්ෂ ප්ර තිංසකයණ කටයුතු කයන්ශන්?

ඳහර්ලිශම්න්තු
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ගරු (දද්) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ரண்புறகு கத்ற கனரறற ரஜற தசணரத்ண)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

දළන් කයන එක ශනොශයි. දළන් කයන්ශන්, ශටන්ඩර් එක්ෂ
දභරහ, ඉවශභ මිරට -

ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවත්මිඹ

(ரண்புறகு (றருற)தரஸி தசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ශටන්ඩර් ක්රිරඹහ ඳටිඳහටිඹකින්ද ශම්ක කශශේ කිඹන එක තභයි
භට දළන ගන්න ඕනෆ.

ගරු (දද්) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ரண்புறகு கத்ற கனரறற ரஜற தசணரத்ண)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔේ.

ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවත්මිඹ

(ரண்புறகு (றருற)தரஸி தசணரரக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

සතුතියි, ගරු කථනහඹකතුභනි.

ගරු (දද්) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ

(ரண்புறகு கத்ற கனரறற ரஜற தசணரத்ண)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

භභ හිතන වළටිඹට මරහනශේ විශලේ උඳකහයඹ්ෂ තිශඵනහ,
අශප් ශයෝසි ශේනහනහඹක භන්ත්රීaතුමිඹට.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු විජිත ශවේයත් භවතහ.

ගරු විජිත ශවේයත් භවතහ

(ரண்புறகு றஜற தயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අග විනිසුරුතුමිඹ ම්ඵන්ධ
ශදෝහභිශඹෝගඹ පිිතඵ ශොඹහ ඵරන විශලේ කහයක බහශේදී
අපි තීන්දු්ෂ ගත්තහ, අද දින ඳහර්ලිශම්න්තුට ශඹෝජනහ්ෂ
ඉදිරිඳත් කයරහ එහි ඳරී්ෂණ කටයුතු කය ශගන ඹහභට ත
භහඹ්ෂ කල් ඉල්රන්න කිඹරහ. ගරු අනුය ප්රිාඹදර්ලන ඹහඳහ
තභතිතුභහ ඒ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයයි කිඹරහ භභ
ඵරහශඳොශයොත්තු වුණහ. ඒ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ශනොවුු නිහ භභ
ඔඵතුභහට ඒ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයන්ශන් කහරඹ දීර්ඝ කය
ගළනීශම් අල්තහ්ෂ එතළන තිශඵන නිහයි. ඒ ශඹෝජනහ අද
දින ඉදිරිඳත් ශනොකශශේ තයිද කිඹන්න භහ දන්ශන් නළවළ.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ ශඹෝජනහ නිඹභ විධිඹට ඉදිරිඳත් කශශොත්, භට ඒ ගළන
රකහ ඵරන්න පු න්.

ගරු විජිත ශවේයත් භවතහ

(ரண்புறகு றஜற தயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

කමිටු තීයණඹ කශශේ අද ඉදිරිඳත් කයනහ කිඹරහයි.

කථහනහඹකතුභහ

කථහනහඹකතුභහ

කහශේත් වළටි එශවභ තභයි.
ප්ර ධහන කටයුතු රයම්බශේදී ශඹෝජනහ පිිතඵ දළනුම් දීභ.

ශවටත් කල් තිශඵනහ.

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)
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(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු විජිත ශවේයත් භවතහ

(ரண்புறகு றஜற தயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ කටයුතු
தரரளுன்ந அலுல்

BUSINESS OF THE PARLIAMENT

කමිටු තීයණඹ කශශේ අද එනම් වත්ළනිදහ ඒ ශඹෝජනහ
ඉදිරිඳත් කයනහ කිඹරහයි.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (හරිභහර්ග වහ ජර
ම්ඳත් කශභනහකයණ අභහත්තුභහ ව ඳහර්ලිශම්න්තුශේ
බහනහඹකතුභහ )
(ரண்புறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப
பகரகத்து அகச்சரும் தரரளுன்நச் சகத பல்ரும்)

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

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳවත වන් ශඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත්
කයනහ:
"න්හඹ ඳත්රහශේ ප්ර ධහන කටයුතුර අංක 2, 3, 4 ව 5 දයන විඹඹන්
පිිතඵ ළඩ අද දින රැසවීශම්දී අංක 23 දයන සථහය නිශඹෝගශඹහි
විධිවිධහනඹන්ශගන් නිදවස විඹ යුතු ඹ."

ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.

Question put, and agreed to.

ගරු විජිත ශවේයත් භවතහ

(ரண்புறகு றஜற தயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

Sir, I rise to a point of Order.

ශම් අසථහශේදී කමිටුශේ බහඳතිතුභහත් නළවළ ශන්. නිඹභ
විධිඹට ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කශහභ ඵරමු.

ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ

(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අධ්හඳන නිශඹෝජ් තභතිතුභහත් දළන්
ඳළමිණ සිටින නිහ භට විනහඩිඹ්ෂ රඵහ ශදන්න. ගරු
කථහනහඹකතුභනි, අද උශේ 8.00 සිට දස වතය්ෂ ඹන ශත්ෂ
කල්මුශන් තතු ප්ර ශේල ගණනහකට විදුලිඹ අත් හිටවීභට
තීයණඹ කය තිශඵනහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, අතවරුහදහ
G.C.E.(O/ L) විබහගඹ
ඳටන්
ගන්නහ.
ඒ
නිහ
තමුන්නහනසශේරහශේ අධහනඹ ඒ ශකශයහි ශඹොමු කයන්න භභ
කළභළතියි. ශභොකද ඒ ප්ර ශේලශේ සිටින ශඵොශවෝ අඹ ශම් පිිතඵ
දළනුත් කශහ. ඊට අභතය අශප් ගරු රය්ෂක ශල්කම්තුභහත්
සිටින නිහයි භභ ශම් කහයණඹ භත්ෂ කයන්ශන්.
G.C.E. (O/L) විබහගඹ වහ National Identity Cards රඵහ
ගන්න ඊශේ පුේගරයින් ලිඹහ ඳදිංික කිරීශම් ශදඳහර්තශම්න්තුශේ
ශරොකු ශඳෝලිභ්ෂ තිබුණහ. නමුත් ඊශේ ශගොඩ්ෂ අඹට ඒ
වළඳුනුම්ඳත් රඵහ ගන්න ඵළරි වුණහ. ඒ නිහ ඒ කහයණඹ
ශකශයහිත් භහ තමුන්නහන්ශේරහශේ අධහනඹ ශඹොමු කයන්න
කළභළතියි.
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(சதரரகர் அர்கள்)

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

(Mr. Speaker)

ශඵොශවොභ ශවොයි.

භභ ඒ ගළන ශොඹහ ඵරන්නම්.

ගරු ගහමිණී විජිත් විජඹමුිජ ද ශොයිහ භවතහ ( අධ්හඳන
නිශඹෝජ් අභහත්තුභහ)

ගරු ශජෝන් අභයතුංග භවතහ

(ரண்புறகு கரறணற றஜறத் றஜபணற
தறற அகச்சர்)

 தசரய்சர - கல்ற

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa - Deputy
Minister of Education)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අපි ඒ පිිතඵ විශලේ අධහනඹ්ෂ
ශඹොමු කයරහ විබහග ශකොභහරිසතුභහ භත ඊශේ හකා කහ කශහ.
විදුලිඹ ම්ඵන්ධශඹනුත් හකා කහ කයරහ අල් පිඹය ගන්න අපි
කටයුතු කයනහ.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු අසර් භන්ත්රීaතුභහ.

යප්ර හද : 2012.11.15 න දින “එංගල්
ශේලම්” ව භෆත ඳශ ව පුත් ඳත් හර්තහ

(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථහනහඹකතුභනි, -

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

ගරු විඳ්ෂශේ ප්ර ධහන ංවිධහඹකතුභහ, ඔඵතුභහ ශභොක්ෂද
කිඹන්ශන්?

ගරු ශජෝන් අභයතුංග භවතහ

(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඔඵතුභහ ඒ ප්ර ලසනඹ විඳුහ. අපි ඔඵතුභහට සතුති කශහ. ඒ
ප්ර ලසනඹ විපු රකහයඹ ශනස කයන්න එඳහ කිඹන එක තභයි
භභ කිඹන්ශන්. කරුණහකයරහ ඒ සථහයශේභ ඉන්න. ඔඵතුභහ
ශකශයහි අඳට විලසහඹ්ෂ තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகர் அர்கள்)
(Mr. Speaker)

சறநப்புரறக : 2012.11.15 ஆம் றகற
'ங்கள் தசம்' ற்ரம்
அண்க தத்றரறகக அநறக்கககள்

පුත් ඳශත් එශවභ වන් කයරහ තිබුණහ නම් ඒක ළරැදියි.
දළන් ප්ර ධහන කටයුතු.

PRIVILEGE : „ENGAL DESAM‟ REPORT OF
15.11.2012 AND RECENT NEWSPAPER REPORTS

විර්ජන ඳනත් ශකටුම්ඳත, 2013

ගරු අල්වහජ් ඒ.එා .එම්. අසර් භවතහ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Hon. Speaker, thank you for permitting me to raise
this issue as a matter of Privilege. During the last few
days, there have been reports published in certain
newspapers purporting to indicate that you have given an
Order to remove me from the Chairman‟s Panel. You
have not done so and you told me so when I met you in
the Chambers. This is not only a violation of the privilege
ensured to every Member of the House but also an
infringement upon the Speaker‟s authority. How could
anyone put words into the mouth of the Hon. Speaker and
make it a news report, quoting unreliable sources?
I propose that this be referred to the Committee on
Privileges for inquiry.
Also, Sir, I raised the question of an article which
appeared in the "Engal Desam" of 15 th November, 2012
in which they have defamed the Hon. Abdul Cader and
myself. When I raised this matter on the Floor of the
House, the Hon. Deputy Speaker wanted me to give a
Sinhala or English translation of the news item together
with our explanation which I table*.
I propose that this too be referred to the Committee
on Privileges. Thank you.
—————————
* පුසතකහරශේ තඵහ තත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.

எதுக்கலட்டுச் சட்டபனம், 2013
APPROPRIATION BILL, 2013

කහයක බහශේදී තදුයටත් රකහ ඵරන රදී.- [ප්ර ගතිඹ: ශදළම්ඵර් 06]
[කථහනහඹකතුභහ මරහනහරඪ විඹ.]
குளறல் தலும் ஆரப்ததற்நது.- [தர்ச்சற : 06]
[சதரரகர் அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்]
Considered further in Committee - [Progress: 06th December]
[MR. SPEAKER in the Chair.]

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ඳශමුළනි උඳශල්ඛනඹ ශීර් 103, 222 සිට 227, 291, 320
ව 325 රකහ ඵළලීභ, ප.බහ. 10.00 සිට අ.බහ. 06.00 ද්ෂහ.
103 න ශීර්ඹ.- යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන
අභහත්යඹහ
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 12,905,215,000
கனப்பு 103.- தரதுகரப்பு, க அதறறருத்ற அகச்சர்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்பகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 12,905,215,000
HEAD 103.- MINISTER OF DEFENCE AND URBAN
DEVELOPMENT
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 12,905,215,000

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

විහදඹ රයම්බ කයන්ශන් ගරු ශජෝන් අභයතුංග භන්ත්රීaතුභහ.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ප.බහ. 10.15]
ගරු ශජෝන් අභයතුංග භවතහ

(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු බහඳතිතුභනි, "2013 විර්ජන ඳනත් ශකටුම්ඳශතහි
කහයක බහ අසථහශේ අද දින -2012.12.07 න සිකුයහදහඉදිරිඳත් කයන අභහත්හංල වහ ඒ ඹටශත් තති අශනකුත්
ශදඳහර්තශම්න්තු වහ රඹතනරට අදහශ අංක 103, 222 සිට 227
ද්ෂහ, 291, 320 ව 325
දයන ළඹ ශීර්ඹන්ශගන්
ම්ප්ර දහඹහනුකර එ්ෂ එ්ෂ ළඩටවන්හි සිඹලුභ පුනයහර්තන
විඹදම් වහ මරධන විඹදම් රුපිඹල් 10කින් කඳහ වළරිඹ යුතුඹ" යි
භභ ශඹෝජනහ කයමි.
ගරු බහඳතිතුභනි, අපි ශභභ ළඹ ශීර් දිවහ ඵළලුහභ
ශඳශනනහ ශභොන තයම් විලහර මුදල් ම්බහයඹ්ෂ අශප්
රදහඹශභන්, එශවභ නළත්නම් ශම් විර්ජන ඳනත් ශකටුම්ඳශතන්
ශන් කය තිශඵනහද කිඹරහ. එශේ විලහර මුදර්ෂ ශන් කය
තිශඵන අසථහකදී තභතියඹහත් ශභභ ගරු බහ තුශ නළවළ;
නිශඹෝජ් තභතියශඹ්ෂත් නළවළ. තභතියඹහ වළටිඹට
ජනහධිඳතිතුභහට යහජකහරි ශඵොශවොභඹ්ෂ තිශඵනහ. එතුභහ ශම්
බහට එයි කිඹරහ අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන් නළවළ. අඩුභ
තයමින් නිශඹෝජ් තභතියශඹ්ෂත් ඳත් කයන්න එඳහඹළ.
ජනහධිඳතිතුභහට ශම් භන්ත්රීaරු 163 ශදනහ ගළන විලසහඹ්ෂ
නළේද? භභ අවන්ශන් ඒකයි. ශම්ක තභයි අඳට තිශඵන ප්ර ලසනඹ.
ශභොකද ඒ ශවේතු? ගරු යත්නසිරි විරAභනහඹක භළතිතුභහ ඉන්නහ.
ශම් තභතිරු ඉන්නහ. එශවභ නළත්නම් අඩු තයමින් නහභල්
යහජඳ්ෂ භළතිතුභහත් ඳත් කයන්න තිබුණහශන් නිශඹෝජ්
අභහත්යඹහ වළටිඹට. එතශකොට ජනහධිඳතිතුභහට විලසහඹ්ෂ
තිශඵනහ ශන්. තභන්ශේ පුත්රහඹහත් ඳත් කශහභ. දළන්
තමුන්නහන්ශේ කථහනහඹකතුභහ. ප්ර ලසනඹ්ෂ නළවළ. ඒක වරි. [ඵහධහ
කිරීම්] කරඵර න්නට එඳහ. ගරු ඵළසිල් යහජඳ්ෂ තභතිතුභහ
ඉන්නහ. තමුන්නහන්ශේ රයුර්ශේදඹ ඵරහ ගන්න. [ඵහධහ කිරීම්]
ශභොක්ෂ ද ශම් කරඵරඹ? [ඵහධහ කිරීම්]

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු භන්ත්රීaතුභහ අඩු්ෂ ශඳන්හ දුන්ශන්. කෆ ගවන්න එඳහ.

ගරු ශජෝන් අභයතුංග භවතහ

(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ශභය අභහත් ංශලෝධනශේදීත් අඩු තයමින් නිශඹෝජ්
අභහත්යශඹ්ෂ යහජ් රය්ෂක අභහත්හංලඹට ඳත් කය
එන්නඹ කිඹහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ. ඒක තභයි භශේ මලික
කහයණඹ.
ඊශතට ගරු බහඳතිතුභනි, ශම් අභහත්හංලඹට ශන් කය
තිශඵන මුදර ඵළලුශොත් ජහතික රදහඹශභන් සිඹඹට 9.9ක
ටිනහකභ්ෂ තභයි ශන් කය තිශඵන්ශන්. භසතඹ්ෂ වළටිඹට
ඵළලුශොත් මු විඹදශභන් සිඹඹට 17්ෂ සිඹඹට 18්ෂ ඳභණ
ශන් කය තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීම්]

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු භර්වින් සිල්හ තභතිතුභහයි, ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ
භන්ත්රීaතුභහයි, ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භන්ත්රීaතුභහයි තමුන්නහන්ශේරහ- කරුණහකය හඩි ශන්න. [ඵහධහ කිරීම්]
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ගරු ශජෝන් අභයතුංග භවතහ

(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

නිකම් කෆ ගවනහ. ශත්රුභ්ෂ නළවළශන්. තිශඹන තභතිකභත්
ශම් ළශර් ශදන්ශන් නළති ඹනහ, ළඩිශඹ කෆ ගළහුශොත්.
ජනහධිඳතිතුභහ ශදන්ශන් නළති ඹනහ. එභ නිහ, ්රිරවිධ වමුදහට,
ශඳොලීසිඹට මුදල් ශන් කය තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඔත්තු ශේඹට
ශන් කය තිශඵනහ. නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹට ශන් කය
තිශඵනහ. ඒ හශේභ රළම්ශඵෝගිනි ංසකෘතිඹට! ශභා චය
ශභශවභ කයරහත් භහ දන්ශන් නළවළ, නිශඹෝජ් තභතියශඹ්ෂ
ඳත් කයන්ශන් නළත්ශත් තයි කිඹහ. [ඵහධහ කිරීම්] දළන් කෆ ගළහුහ
තති. භට කථහ කයන්න ඉඩ ශදන්න.
ගරු බහඳතිතුභනි, නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹත් ශම්
අභහත්හංලඹට ඹටත් ශනහ. නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹත්
තිශඵන්ශන් ශම් අභහත්හංලඹ ඹටශත්. රය්ෂක ශල්කම්
ශගෝඨහබඹ යහජඳ්ෂ භළතිතුභහ තභයි ඒශ්ෂ කටයුතු ශභශවඹ
න්ශන්. එතුභහ අද ශම් ශකෝට්ශට්- [ඵහධහ කිරීම්] ඉන්නශකෝ කෆ
ගවන්ශන් නළති. එතුභහ ගළන ශවෝෂ කිඹන්න වදනශකොටත්
ශභතුභන්රහ තවිත් ඒක වයස කයනහ. [ඵහධහ කිරීම්] ශභොක්ෂ ද
ශම් ළඩඹ? ශගෝඨහබඹ යහජඳ්ෂ භළතිතුභහ ශකෝට්ශට් නගයඹ,
ඳහර්ලිශම්න්තු අශ- [ඵහධහ කිරීම්]

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු ජඹශේකය භන්ත්රීaතුභහත් ඒ හශේභයි ශන්.

ගරු ශජෝන් අභයතුංග භවතහ

(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

එතුභහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු අශ ශකෝට්ශට් -ශම් ඳරියඹඅද අරංකහය තත්ත්ඹකට ශගනළවිත් තිශඵනහ, එතුභහශේ ළඩ
පිිතශශ තුිතන්.
භභ ශවෝෂ කිඹන්න වදනශකොටත් කෆ ගවනහ. ශභොක්ෂද
ශම් ළශඩ්? තත්ත ලශඹන්භ අපි විරුේධ ඳහර්ලසශේ හිටිඹත්
එතුභහ ශම් කයන ළඩ පිිතශශ අගඹ කයනහඹ කිඹන එක භහ
ශම් අසථහශේ දී වන් කයන්න ඕනෆ. ශභොකද අශප් ශජ්.රර්.
ජඹර්ධන භළතිතුභහ එතුභහශේ ළඩ පිිතශශ තුිතන් ශම් භවහ
ගුශර් ශම් භහිතගහ වළදුහ. නමුත් එතුභහට ශම් නගයඹ දියුු
කයන්න, ඔඳ නංන්න අසථහ්ෂ රළබුශණ් නළවළ. අද ඒ
කටයුත්ත ශගෝඨහබඹ යහජඳ්ෂ භළතිතුභහ කය තිශඵනහ. අද දවස
ගණන් ජනතහ කයදයඹ්ෂ හිරිවළයඹ්ෂ නළති ශකෝට්ශට් නගයඹට
ගභන් බිභන් ඹනහ. ඒ හශේභ තවිදිනහ. භර්වින් සිල්හ
භළතිතුභනි, තමුන්නහන්ශේත් ශම් ප්ර ශේලශේ තවිදිනහ. භහ හිතන
වළටිඹට ශභඹ ප්ර ලංහ කශ යුතු ශදඹ්ෂ. රය්ෂක අභහත්හංලශේ
ශන ශන අඩු ඳහඩු තිශඵන්න පු න්. ඒහත් භභ දළන් කථහ
කයන්නම්. නමුත් ශම් ළශඩ් භභ විශලේශඹන් අගඹ කයනහ.
රය්ෂක අභහත්හංලඹට ඵරඳහන කහයණඹ්ෂ තිශඵනහ. ඒ
තභයි අද ශ්රී  රංකහ අඳයහධ රැල්ශල් ඳහයහදීඹ්ෂ ද කිඹන
කහයණඹ. ශභොකද වළභ දහභ ඳත්තයඹ ඵළලුශොත්, ටීවී එක
ඵළලුශොත් ශඳශනනහ, මිනී භයනහ. ශකශය්ෂ නළවළ. වළභ
නගයශේභ ශම් සිේධි තති ශනහ. භභ දන්ශන් නළවළ,
තමුන්නහන්ශේරහ ශම් ගළන දන්නහ ද කිඹරහ.

ගරු ර්ෂසභන් ශශනවියත්න භවතහ (පරදහයීතහ ප්ර ර්ධන
අභහත්තුභහ)
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண - றகணத்றநன்
தம்தரட்டு அகச்சர்)
(The Hon. Lakshman
Senewiratne - Minister of
Productivity Promotion)

නළඟී සිටිශේඹ.
ளந்ரர்.
rose.
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බහඳතිතුභහ

(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

(The Hon. John Amaratunga)

ර්ෂසභන් ශශනවියත්න භළතිතුභනි, තමුන්නහන්ශේ හඩි
ශන්න. තමුන්නහන්ශේ ගිහිල්රහ උ්ෂ ගස ටික ඵරහ ගන්න ශකෝ.
ශම් බිහිසුු අඳයහධ රැල්ර මු
රංකහභ ශශහශගන
තිශඵනහ. ශම්ක අපිට වංගන්න ශදඹ්ෂ නළවළ, ගරු බහඳතිතුභනි.
භභ දන්ශන් නළවළ, භත් කුඩු නිහ ද, එශවභ නළත්නම් බීභ ර්ග
තවිල්රහ තිශඵන නිහ ද, ශභොන ශවේතු්ෂ නිහ ශම්හ නහ ද
කිඹරහ. වළභ තළනභ මිනී භයනහ. කවත්ත එක උදහවයණඹ්ෂ.
ගරු බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ භට භතකයි, ඔ්ෂශතෝඵර්
භහශේ නළත්නම් ශනොළම්ඵර් භහශේ භනු් ඝහතන 84්ෂ සිේධ
වුණහඹ කිඹරහ හර්තහ කයරහ තිබුණහ. භභ දන්නහ, අඳයහධ නළති
කයන්න ඵළවළ කිඹරහ. නමුත් එඹ අභ කයන්න පු න්. අඳට ශම්
ප්ර ලසනඹට විඳුභ්ෂ අල් ශනහ. අද ජනතහ ඵශඹන් ළශකන්
ජීත් නහ, ශම් ප්ර ෘත්ති දළ්ෂකහභ. ශම්කට ළඩ පිිතශශ්ෂ
කස කයන්න කිඹරහ අපි රණ්ඩුශන් ඉල්රහ සිටින්න ඕනෆ.

ගරු (රචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ (භවජන ම්ඵන්ධතහ
වහ භවජන කටයුතු අභහත්තුභහ)
-

க்கள்

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

ශජොන් අභයතුංග භළතිතුභහ -

ගරු ශජෝන් අභයතුංග භවතහ

(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ශභතුභහට කථහ කයන්න භභ ඉඩ ශදන්ශන් නළවළ.

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

කරුණහකයරහ ඕක අත් වළය ඵරන්න, තභන් ඉන්ශන්
තභන්ශේ රනශේ ද කිඹරහ.

ගරු ශජෝන් අභයතුංග භවතහ

(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

භභ සතුතින්ත ශනහ, ගරු බහඳතිතුභනි.
හිය ශගදය සිදු වුු ප්ර ලසනඹ ඵරන්න. හිය ශගදයට වුණ
අඳයහධඹ ඵරන්න. භහංචු දහපු හියකරුන්ට ශඩි තිඹරහ භයරහ
දළම්භහ. ශම් ප්ර ලසනඹ ගළන අපි හුත්ෂ කථහ කශහ. තත්ත. නමුත් අපි
දළන ගන්න ඕනෆ, - [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] දළන් ශකොමිභ්ෂ ඳත් කයරහ
තිශඵනහ.

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

Sir, I rise to a point of Order.

(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

ගරු බහඳතිතුභනි, ඉංග්රීතසින්, රන්ශේසින්, ඳෘතුගීසින් හිටපු
කහරශේ, ඒ යුේධ තිබුු කහරශේ ශභතුභහ හිටිඹහ නම් ශභතුභහ
ඒකත් කයන්න ශදන්ශන් නළවළ.

[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ශඳොලීසිඹ ඵහය සිටි කහරශේ මිනී භළරුශේ නළේද, මිනී
භළශයේශේ නළේද, මිනී භළරුශණ් නළේද? ශම් රංකහ නිදව රඵහ
ගත්තහට ඳසු-

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

ගරු ශජෝන් අභයතුංග භවතහ

ශම් මිනී භළරුම්රට ග කිඹනහද කිඹරහ. ශකශේ ශතත්
දළන් ඵරන්න, ගරු බහඳතිතුභනි -

(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர)

ගරු (රචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

ඒක point of Order එක්ෂ ශනොශයි.

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගරු (රචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

රචහර්ඹ භර්වින් සිල්හ භවතහ, ශභොක්ෂද point of Order
එක?

(The Chairman)

[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.]

(ரண்புறகு
(கனரறற)
தர்றன்
சறல்ர
தரடர்பு, க்கள் அலுல்கள் அகச்சர்)
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(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු බහඳතිතුභනි, ශම් හිය ශගදය සිදු වුු ඝහතනරට ග
කිඹන්ශන් කවුද? ඒ හශේභ හිය ශගදයට විශලේ කහර්ඹ
ඵරකහඹට, වමුදහට එන්න අය දුන්ශන් කවුද? ශම් ප්ර ලසන අපි
අවන්න ඕනෆ. ශම් ඝහතන වහ උඳශඹෝගී කය ගත් ගිනි අවි අත්
අඩංගුට ගත්තහද? ශකොඳභණ උණ්ඩ ප්ර භහණඹ්ෂ ශම් කළරැල්ර
භළඩ ඳළළත්වීභට උඳශඹෝගී කය ගත්තහද? ශභොකද, ශම්ක ශනභ
අභහත්හංලඹකටයි අයිති න්ශන්. ශම්හ ඳහරනඹ කයන්නට
ශනභ නිඹහභකයින් ඳත් කයරහ ඉන්නහ. ශඳොලීසිඹට ශම්කට
තතු ශන්න අයිතිඹ්ෂ නළවළ. ඒ භදිහට ඵන්ධනහගහයඹ
රය්ෂක අභහත්හංලඹ ඹටතට ගන්න ඹනහ කිඹරහ ප්ර ෘත්තිඹ්ෂ
තිශඵනහ භභ ඊශේ ශඳශර්දහ දළ්ෂකහ. එශවභ කයන්න ඵළවළ. ඒක
ළයදියි. තත්ත ලශඹන්භ ඵන්ධනහගහයඹ තිශඵන්ශන් අධිකයණ
අභහත්හංලඹ ඹටශත්. ඒ ඹටශත්යි ඳහරනඹ න්ශන්. භභ ඒක
භත්ෂ කයනහ. ඵන්ධනහගහයශේ තති වුු සිේධිඹ පිිතඵ
ශකොමිභ්ෂ ඳත් කශහ. කරුණහකයරහ ඒ ශකොමිශම් හර්තහ
වළකි ඉ්ෂභනින් ඳහලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් කයන්න කිඹරහ භහ
ඉල්රහ සිටිනහ.
ගරු බහඳතිතුභනි, ශකොශම අධි රය්ෂක කරහඳඹ ශඳනී
ශඳනී කටු ශගයි තිබුු ශඳෞයහිජක සතු ශොයකම් කශහ.
ශොයකම් කශශේ කවුද කිඹරහ තභ ශඳොලීසිඹට ශොඹහ ගන්න
ඵළවළ. අශන්ෂ වළභ ශදඹ්ෂභ ශොඹනහ, නමුත් ශම්ක ශොඹහ
ගන්න ඵළවළ. ශම්ක පුදුභ ළඩ්ෂ ශන්. ඊශේ ශඳශර්දහ ශභොනහද
තර කළඵළලි ගඹ්ෂ ශොඹහ ශගන තවිත් ඒහශේ කෆලි කිඹරහ
කිඹන්න වළදුහ. ශම්ක වරිභ කනගහටුදහඹක තත්ත්ඹ්ෂ. භට
ශත්ශයන්ශන් නළවළ ශභොක්ෂද ශම්ශ්ෂ ඳසුබිභ කිඹන එක. භභ
ඔඵතුභහටත් භත්ෂ කයනහ, යජශඹනුත් ඉල්රහ සිටිනහ ශම්
ශොයකභ ගළන ශොඹන්න කිඹරහ. ත ශභොනහ අයන් ඹයිද
දන්ශන් නළවළ. ඔටුන්නත් අයන් ඹන්න පු න්, දභහ ගන්න
කළභළති අඹ ඉන්නහ නම්.
ගරු බහඳතිතුභනි, ඊ ශතට විලසවිද්හර ෂ්්යින්ට කයන
අඳයහධඹ ඵරන්න. අනුයහධපුයශේදී ඳවය දීරහ තිශඵනහ. ඒ
හශේභ ඹහඳනශේදී ඳවය දීරහ තිබුණහ. ශම් විධිඹට ඹන්න ගිශඹොත්
ශභොක්ෂද ශන්ශන්? ෂ්් ඳයපුය තත් ළයඹ්ෂ යජඹට විරුේධ
නළඟී සිටිනහ ශන්ද? ශඳනුශණ් නළේද ඳසු ගිඹ දසර
විලසවිද්හර රචහර්ඹරුන් කශ ශේ? ඒශකන් අධ්හඳනඹ
එශවම්පිටින්භ කඩහ ළටුණහ. ඉතිරි වරිඹ තභයි ශම් කයන්න
වදන්ශන්. භභ ඉල්ලීභ්ෂ කයනහ කරුණහකයරහ ඒකට ඉඩ
තිඹන්න එඳහ කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීම්]
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[ගරු ශජෝන් අභයතුංග භවතහ]

ගරු බහඳතිතුභනි, ඊ ශතට තිශඵන ප්ර ලසනඹ ශභඹයි. අද
ශකොශම ළල්රත්ත ප්ර ශේලශේ වළභ ශකශන්ෂභ ජීත් න්ශන්
බශඹන්. තයි? ශඳොලීසිශඹන් හශේ ත ශගන තවිත් ශගල්රට
ඳනිනහ; පිසශතෝර අල්රනහ, ඵඩු මුට්ටු ටික ඔ්ෂශකොභ අයශගන
ඹනහ. ශම්ක වරිභ ප්ර ලසනඹ්ෂ ශන්. [ඵහධහ කිරීම්] අද මිනිසසු
බශඹන්, ළකශඹන් තභයි ජීත් න්ශන්. අපි ශම්ක නත්න්න
ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීම්] ශම්ක නත්න්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීම්]
ශයශශේ ශන්න පු න්. අද ඳත්තයශේත් ඳශ ශරහ තිබුණහ,
කුඩු ඳහවිා ික කයන පිරි්ෂ තවිත් භං ශකොල්ර කහ තිශඵන
සිේධිඹ්ෂ. ශම්හ නතය න්න ඕනෆ. ශභශවභ ශන්න ගිශඹොත් ශම්
යටට රශඹෝජකශඹෝ එන එක්ෂ නළවළ; ශම් යටට විශේෂ්කශඹෝ
එන එක්ෂ නළවළ; අශප් අභහත්හංලරට විලහර ඳහඩුකට මුහුණ
ශදන්න සිේධ නහ. එභ නිහ එභ කහයණඹ ගළනත් අධහනඹ
ශඹොමු කයන ශර භහ ඉල්ලීභ්ෂ කයනහ.
ඊශතට, අද ශඳොලිස ශේඹ ගළන ඵරන්න. ශඳොලිස
නිරධහරිඹකු අවුරුදු 25්ෂ ශේඹ කශත් අද රළශඵන ඳඩිඹ රුපිඹල්
20,000යි. ශම්ක අහධහයණයි. එභ නිහ ශඳොලිස ශේශේ ඉන්න
නිරධහරින් අද ඉභවත් කරකිරීභකට ඳත් ශරහ ඉන්නහ. භහ
ඉල්ලීභ්ෂ කයනහ, ශඳොලිස නිරධහරින්ශේ ළටුඳ අඩුභ තයමින්
ශදගුණඹකින් ශවෝ ළඩි කය ශදන්න කිඹරහ. ශභොකද, වමුදහට
හශප්්ෂ ඵළලුහභ ශඳොලිස නිරධහරින්ට රළශඵන ළටුඳ
අහධහයණයි. ඒ අඹශේ එභ අල්තහ ඉටු කය ශදන වළටිඹට භහ
ශම් අසථහශේදී ඉල්ලීභ්ෂ කයනහ. ශඳොලිස ශදඳහර්තශම්න්තුශේ
උස වීම් පිිතඵ නිඹමිත ක්රිරඹහ ඳටිඳහටිඹ්ෂ ශනොභළති වීභ නිහත්
නිරධහරින් දළඩි කනසල්රට වහ අඳවසුට ඳත් වී තිශඵනහ. අද
ශඳොලීසිඹ ශේලඳහරනීකයණඹ ශරහ තිශඵනහ. ජහතික ශඳොලිස
ශකොමිභ්ෂ තිබුණහ නම් ශභළනි තත්ත්ඹ්ෂ තති න්ශන් නළවළ.
අශප් කහරශේ ජහතික ශඳොලිස ශකොමිභ්ෂ තිබුණහ. ජහතික
ශඳොලිස ශකොමිභ පිහිටුවහට ඳසශේ කිසිභ භහරු්ෂ කයන්න,
උස වීභ්ෂ ශදන්න තභතියඹහට අසථහ්ෂ රළබුශණ් නළවළ.
ඊශතට ශඳොලිස නිරධහරින්ශේ විශ්රාහභ ඹ ගළනත් කිඹන්න
ඕනෆ. ශඳොලිස නිරධහරිඹකුට විශ්රාහභ ඹන්න පු න් න්ශන් අවුරුදු
55න් ඳසුයි. නමුත් වමුදහශේ නිරධහරින් අවුරුදු 22්ෂ ශේඹ
කශශොත් ඔවුන්ට විශ්රාහභ ඹන්න පු න්. එතළන විලහර ශන්ෂ
ශඳශනනහ. භහ හිතන වළටිඹට ඒ ඹස සීභහභ ශඳොලිස
ශේඹටත් ඉල්රන එක හධහයණ නළවළ. විශ්රාහභ ඹන ඹ
පිිතඵ මීට ඩහ ශන්ෂ තති කශ යුතුයි කිඹහ අපි ඉල්ලීභ්ෂ
කයනහ. ඒ විතය්ෂ ශනොශයි. ශඳොලිස ශයෝවශල් ක්රිරඹහ ඳටිඳහටිඹ
ගළනත් ඳවශ නිරධහරින්ශේ කරකිරීභ්ෂ තිශඵනහ. එඹට ශවේතු
ඒ පිිතඵ ළරකිල්ර්ෂ නළතිකභයි. ශභළනි සිේධීන් තති
ශනොශන්න ග ඵරහ ගන්නහ වළටිඹට තභයි ශම් විහදශේදී අපි
ඉල්රහ සිටින්ශන්.
ගරු බහඳතිතුභනි, රංකහශේ කහන්තහන්ට ව ශමුන්ට සිදු
න අඳයහධ ංඛ්හ අද ළඩි වී තිශඵන ඵට ඳශ ව ප්ර ෘත්තිඹ්ෂ
භහ දළ්ෂකහ. ශම් ප්ර ෘත්තිශේ තිශඵන වළටිඹට අඳයහධ පිිතඵ අශප්
රංකහ ඳත් වී තිශඵන්ශන් ශඵොශවොභ ඉවශ තළනකටයි. ශම් යශට්
හර්තහගත අඳයහධ ංඛ්හ්ෂ සිදු නහ කිඹන එක තභයි ඒ
හර්තහර තිශඵන්ශන්. භහ 6්ෂ තුශ ශභහ අඳශඹෝජන වහ සත්රීa
දණ සිේධීන් 975්ෂ හර්තහ ශරහ තිශඵනහ. අශඳත් ශභයි
ඉන්නහ. ඔඵතුභහශේත් ශභයි ඉන්නහ. ශම් ඉන්න අශන්ෂ
අඹශේත් ශභයි ඉන්නහ. කහශේත් දරුන්ට ශම් හශේ
අහධහයණඹ්ෂ ශනහට අපි කවුරුත් කළභළති නළවළ. එශවභ
නළත්නම් කහශේත් බහර්ඹහන්ට, ශවෝදරිඹන්ට ශම් හශේ
අහධහයණඹ්ෂ ශනහට අපි කළභළති නළවළ. ඒ විතය්ෂ ශනොශයි.
අද උශේ තත් ප්ර ෘත්තිඹ්ෂ භභ දළ්ෂකහ, ඵසර ගභන් කයන,
කහර්ඹහරර ළඩ කයන සත්රීaන්ට, ශභයින්ට පුදුභහකහය විධිශේ
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ලිංගික අතය, එශවභ නළත්නම් කයදය සිදු නහඹ කිඹහ. අපි
ශම්හ අභ කයන්න ඵරන්න ඕනෆ. අපි අශප් භහජඹ වදන්න
ඕනෆ. භවහ කුරිරු යුේධඹ්ෂ ඉය කශ ශම් රණ්ඩු ඒ ගරුත්ඹ
තිඹහ ගන්න නම් ශම්හත් නතය කයන්න ඕනෆ. යුේධඹ අන්
කිරීභ ගළන අපි තුටු ශනහ. ශභා චය රසන යට අඳයහධ
රැල්රකට ඹටත් ශන්න ඉඩ ශදනහ නම් ඒක භවහ අඳයහධඹ්ෂ
ශනහ.
ඊශතට තිශඵන ප්ර ලසනඹ තභයි, ගේහ කිරීභ. භභ ඒකත් භත්ෂ
කයන්න ඕනෆ. හර්තහ අනු ශම් යශට් අවුරුදු ශදකක ගේහ කිරීම්
ංඛ්හ 8,81,000්ෂ කිඹරහ ගණන් ඵරරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ
දළන් ශම්ක ශම් යශට් විලහර ප්ර ලසනඹ්ෂ ශරහ තිශඵනහ. ගරු
බහඳතිතුභනි, භභ තමුන්නහන්ශේට භත්ෂ කයන්න ඕනෆ
කශතෝලික බහ ගේහ කිරීභ නීතිගත කිරීභට විරුේධයි කිඹන
එක. එදහ අශප් කහර්දිනල් උන්නහන්ශේ හකා කහකදී කිේහ,
ශම්ක නීතිගත ශනොකයන ශර ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී කිඹන්නඹ
කිඹරහ. ශම්ක නීතිගත කශ යුතුයි කිඹරහ එ්ෂතයහ ංවිධහනඹ්ෂ
ඉල්ලුම් කයරහ තිශඵනහ භභ ඳත්තයශේ දළ්ෂකහ. ඒක ශනොශයි
කහයණඹ. ශම්හ කයන අඹට විරුේධ අපි නීතිභඹ පිඹය
ගන්නහ නම්, ඒ අඹ නීතිශේ රැවළනට ඹටත් කයනහ නම් ශම්හ
අඩු කයන්නට පු න් ශනහ. ශම්ක විලහර ප්ර ලසනඹ්ෂ. ශම්
ගළනත් යජශේ අධහනඹ ශඹොමු කයන්නඹ කිඹරහ භභ ඉල්ලීභ්ෂ
කයනහ. ශම් විධිඹට ඵළලුහභ ප්ර ලසන යහෂ්ඹ්ෂ තිශඵනහ.

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නීති විශයෝධී ඒහ ගළනද කිඹන්ශන්?

ගරු ශජෝන් අභයතුංග භවතහ

(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඔේ.

ගරු භන්ත්රීaයශඹ්ෂ

(ரண்புறகு உரப்தறணர் எருர்)

(An Hon. Member)

අශන්ෂ ඒහ ගළන ප්ර ලසනඹ්ෂ නළවළ ශන්.

ගරු ශජෝන් අභයතුංග භවතහ

(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

එශවභ එක්ෂ නළවළ. ඒක නීතිගත කයන්න එඳහ කිඹන එක
තභයි කිඹන්ශන්.
ගරු බහඳතිතුභනි, ශම් රදී ලශඹන් යහජ් රය්ෂක
අභහත්හංලඹ පිිතඵ අඳට හුත්ෂ ශේල් කිඹන්න තිශඵනහ.
නමුත් අද ඒහට උත්තය ශදන්න තභතියශඹ්ෂ ශනොභළති වීභ
ගළන අපි කනගහටු ශනහ. [ඵහධහ කිරීම්] හිටිඹහ නම් ශවොයි. ඒක
තභයි භභ කිේශේ, තමුන්නහන්ශේරහ ගළන විලසහඹ්ෂ නළති නිහ
තභයි ජනහධිඳතිතුභහ කවුරුත් ඳත් කයන්ශන් නළත්ශත් කිඹරහ.
අඩු තයමින් එතුභහශේ පුත්රහඹහත් නිශඹෝජ් තභතියඹහ වළටිඹට
ඳත් කශහ නම් ශම් ප්ර ලසන ශගොඩ්ෂ විහ ගන්න පු න් ශනහ.
ගරු බහඳතිතුභනි, ඊශේ ශඳශර්දහ අපි ඳහර්ලිශම්න්තුට එන
එකටත් අහිය කශ ඵ භභ විශලේශඹන්භ භත්ෂ කයනහ.
ශකොශවන්ශදෝ ්ෂකිලි මිනිසසු ශගනළවිත් දභරහ; ක්ෂකුසසි
ශවෝදන මිනිසසු ගඹ්ෂ කළරිජඹ ඳළත්ශතන් ශගනළවිත් දභරහ,
ල්ලි දීරහ - කුලිඹට- ශගනළල්රහ අපි එන භත අහිය කශහ.
එශවභ කයන්න එඳහ. එශවභ කයනහ නම් අපි ශශ්රාේසඨහධිකයණඹට
කයන අශගෞයඹ්ෂ වළටිඹටයි එඹ ළරශකන්ශන්. තයි, එශවභ
කයන්ශන්? එශවභ කශශොත් අශප් ජනහධිඳතිතුභහශේ ශගෞයඹ
තභයි නළතු ඹන්ශන්.
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ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ

[ප.බහ. 10.34]

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු රක්ෂ්සභන් ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ (රර්ථික ංර්ධන
නිශඹෝජ් අභහත්තුභහ)

(ரண்புறகு சரந் தண்டர)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු ශජෝන් අභයතුංග භවතහ

(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அததர்ண - ததரருபரர
அதறறருத்ற தறற அகச்சர்)

(The Hon. John Amaratunga)

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

(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)

ඒ ගළන අපි කනගහටු ශනහ. එශවභ කයන්න එඳහ කිඹහ තභයි
භභ කිඹන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] භභ මීට ළඩිඹ කථහ කයන්න
ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් නළවළ.

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Point of Order එක ඉදිරිඳත් කයන්න.
ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ
(ரண்புறகு சரந் தண்டர)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු බහඳතිතුභනි, සථහය නිශඹෝග 72(1) ශකශයහි
ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු කයනහ. ශභතුභහ, එතුභහශේ
කථහශේදී ශචෝදනහ්ෂ කශහ, ක්ෂකුසසි ශවෝදන ජනතහ එතළනට
ශගනහහ කිඹහ. ඒක ඉතහභ ඳවත් කථහ්ෂ. එශවභ අඹ ශනොශයි,
ශම් යශට් විලහර ජනතහකශේ -ළදගත් මිනිසුන්, යජශේ
ශේකඹන්ශේ- ඒ මුදල් ශකොල්ර කෆ අඹ -

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ඒක point of Order එක්ෂ ශනොශයි. එතුභන්ට ශඳනුණ වළටි
ඒ. ශභතුභහණන්ට ශවොට ශඳශනනහ. එක එ්ෂශකනහට ශඳශනන
වළටි.

ගරු ශජෝන් අභයතුංග භවතහ

(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු බහඳතිතුභනි, අශප් දිස්රිර්ෂකශේ ශේශේ ඉන්න අඹ
ශගනළවිත් ල්ලි දීරහයි ශම් ළඩඹ කශශේ. භභ හිතන විධිඹට
ජනහධිඳතිතුභහත් දන්ශන් නළතු තති. ඉතින් අපි ශම් ගළන
කිඹන්න එඳහඹළ. ළයදි පර්හදර්ලඹ්ෂ ශම් යටට ශගශනන්න එඳහ.
ශභොනහ වුණත් අපි අධිකයණඹට ගරු කයන්න ඕනෆ. එතුමිඹ
ළයදි කශහ නම් එතුමිඹ ශගදය ඹන්න. ඒකට අශප් ප්ර ලසනඹ්ෂ
නළවළ. අපි ඒකට දහඹකත්ඹ්ෂ ශදන්ශන් නළවළ. එතුමිඹ ශේයන්න
එන්ශනත් නළවළ. නමුත් ශම් හශේ ළඩ කශහභ අඳට හිතහ ගන්න
පු න් ශම් යශට් ළඩ පිිතශශ ශභොක්ෂද කිඹහ.
ඊශේ ශඳශර්දහ අශප් විභල් වීයංල තභතිතුභහ ප්ර කහලඹ්ෂ කය
තිබුණහ, ඒ නීතිඥ භවත්රු ත්රහසතහදීන් කිඹහ. [ඵහධහ කිරීම්]
ශකොටින්ශේ -[ඵහධහ කිරීම්] ලියුභකුත් එරහ තිබුශණ්. ඒ
ශගොල්ශරෝ ත්රහසතහදීන් ශර කිඹහ තිබුණහ. එතශකොට ශම් ඉන්න
ශදභශ ජනතහ ඔ්ෂශකොභ ශකොටිද? [ඵහධහ කිරීම්] ඒක ළරැදියි.
එශවභ කයන්න එඳහ. ශම් ප්ර ලසනඹ නළත උේගත න විධිඹට
තමුන්නහන්ශේරහ කටයුතු කශශොත් අපිට තිශඵන ශම් නිදව
නළතු ඹනහ. අද අපි නිදවශේ ගභන් බිභන් ඹනහ. ඒ කහයණඹ
අපි අගඹ කයනහ. ඒක නළති කය ගන්න එඳහ. ඒ හශේ අත්
අහධහයණ ප්ර කහල කයන්න එඳහඹ කිඹහ ඉල්රමින් භහ නිවඬ
ශනහ. සතුතියි. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ඊශතට ගරු ර්ෂසභන් ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ.

ගරු බහඳතිතුභනි, ශම් යශට් ඉතහභ ළදගත් අභහත්හංලඹක
ළඹ ශීර් ම්ඵන්ධශඹන් හකා කහ කයන ශම් අසථහශේ අපි
විශලේශඹන්භ කල්ඳනහ කශ යුතු කරුු කිහිඳඹ්ෂ තිශඵනහ.
ගරු බහඳතිතුභනි, 1978 දී රණ්ඩුරAභ ්සථහ ශනස කයරහ,
ශම් යශට් විධහඹක ජනහධිඳතිතුභහ වළටිඹට ශජ්.රර්. ජඹර්ධන
භළතිතුභහ ඳත් වුණහ. ඊට ඳසු ශම් යශට් රය්ෂක ශල්කම්
වළටිඹට කටයුතු කශශේ කර්නල් සී.ඒ. ධර්භඳහර භළතිතුභහයි.
එදහයින් ඳසු ජනහධිඳතිතුභහත් භත ඍජු තීන්දු ගන්නට
පු න්, ජනහධිඳතිතුභහට ඍජු කථහ කයන්නට පු න්
රය්ෂක ශල්කම්යශඹ්ෂ අශප් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු කහරඹ තුශ
ශගෝඨහබඹ යහජඳ්ෂ භළතිතුභහ ඒ තනතුයට ඳත් නශත්ෂ සිටිශේ
නළවළ.
1978 දී ශජ්.රර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහ රණ්ඩුරAභ ්සථහ
ශනස කශහට ඳසු එතුභහ යුේධඹකට මුහුණ දුන්ශන් 1983න්
ඳසුයි. 1978 දී එතුභහ රණ්ඩුරAභ ්සථහ ශනස කශහභ
එතුභහශගන් තහුහ, ශම් ්සථහ ශනස කිරීශභන් ඔඵතුභහට
කයන්න ඵළරි ශේ ශභොක්ෂද, පු න් ශේ ශභොක්ෂද කිඹරහ. එතුභහ
කිේහ, "ගළවළිජඹ්ෂ මිනිශව්ෂ කයන එකත්, මිනිශව්ෂ
ගළවළිජඹ්ෂ කයන එකත් වළය ශනත් ඕනෆභ ශදඹ්ෂ භට ශම්
්සථහශන් දළන් කයන්නට පු න්" කිඹරහ. එශවභ කිේ
ශජ්.රර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහශේ කහරශේ රය්ෂක තභතියඹහ
ලශඹන් කටයුතු කශ රලිත් තතුශත්මුදලි භළතිතුභහට යුේධඹ
කයශගන ශගොස අහන ශභොශවොශත් ඩභහයා ිකශේ දී ප්ර බහකයන්
ශඳනි ශඳනී යුේධඹ නත්න්නට සිදු වුණහ. ඉන්දීඹ
භවශකොභහරිස ඩි්ෂසිත් භවත්භඹහ ලියුභ එනශකොට ශජ්.රර්.
ජඹර්ධන භවත්භඹහ අඩිඹ්ෂ ඳසට තඵරහ ඒ යුේධඹ
නත්න්න තීන්දු්ෂ ගත්තහ. එදහ ඉරහ ශම් යශට් සිටි යහජ්
නහඹකඹන් න රර්. ශප්ර ේභදහ භළතිතුභහ, ඩී.බී. විශජ්තුංග
භළතිතුභහ, චන්ද්රිටකහ ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹ, යනිල් විරAභසිංව
භළතිතුභහ රදී ශම් සිඹලු ශදනහභ අයශගන ඵළලුශොත්,
අහනශේ කවුරුත් ශභළනි තීන්දුකට ගිහින් නළවළ. ශම් යශට්
සිංවර ජනතහට, ශදභශ ජනතහට, මුසලිම් ජනතහට සිදු වුු
අහධහයණඹ ශ්ෂහ ශගන ශම් යට ශේයහ ගන්නට වුභනහ
තිබුණත්, ඒ තත්ත්ඹ ශනස කයන්නට කහටත් ඵළරි වුණහ.
ශජ්.රර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහ යුේධ කයරහ ඵළලුහ, එතුභහට
ඒක හර්ථක කය ගන්නට පු න්කභ්ෂ රළබුශණ් නළවළ. චන්ද්රිටකහ
ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹ යුේධශඹන්, හභශඹන් ශදශකන්භ ශම්
ප්ර ලසනඹ වින්නට ඵළලුහ, අහනශේ දී එතුමිඹශේ තවළ්ෂ නළති
වුණහ. රර්. ශප්ර ේභදහ භළතිතුභහ 1993 ශර් දී ජනහධිඳතියඹහ
ශර ත්රහසතහදී ප්ර වහයඹකින් භව ඳහශර් භළරිරහ ළටුණහ. ගහමිණී
දිහනහඹක භළතිතුභහ විඳ්ෂ නහඹකයඹහ වළටිඹට කටයුතු
කයමින් සිටිඹදී, ශේදිකහශේ භළරිරහ ළටුණහ. ශම් යශට් සිංවර,
ශදභශ, මුසලිම් වළභ නහඹකඹකුටභ ත්රහසතහදශේ
තර්ජන
තිබුණහ. එශවනම් ශම් ශන තති කශශේ ශකොශවොභද?
අතිගරු භහින්ද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳතිතුභහශේ නහඹකත්ඹ
ඹටශත්, එතුභහශේ ඵරහශඳොශයොත්තු ඉසට කයන්න රය්ෂක
ශල්කම්තුභහ ශනොළලී ගත්ත තීන්දු නිහ ශම් යශට් ශම් ශන
කයන්න පු න්කභ්ෂ රළබුණහ. අද
යහජ් රය්ෂක
අභහත්හංලශේ විඹදම් ගළන කථහ කයන ශකොට, ඒ අභහත්හංලඹට
තිශඵන ශරොකු විඹදභ ශභොක්ෂද කිඹරහ අවන ශකොට, මීට අවුරුදු
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[ගරු රක්ෂ්සභන් ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ]

ගණනකට ඉසශල්රහ අපි හිටිශේ ශකොශවොභද කිඹරහ ඳසු
විඳයභ්ෂ කය ඵරන්න ඕනෆ. ශම් යශට් මිනිසසුන්ශේ භතඹ්ෂ
තිබුණහ, ශම් යශට් රය්ෂහට කීඹ්ෂ ගිඹත් අඳට ප්ර ලසනඹ්ෂ නළවළ,
ඒ ඹන විඹදභ ගළන ශනොශයි අඳට ප්ර ලසනඹ තිශඵන්ශන්, ශම්
යුේධඹ අන් කයන්න පු න් පුේගරඹකුයි අඳට අල් කිඹරහ.
ගරු ශජෝන් අභයතුංග හිටපු තභතිතුභනි, ඔඵතුභහට භතකයි ඳසු
ගිඹ රණ්ඩු කහරශේ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් තීන්දු ගත්ත කිසිභ
අසථහකදී ඒහ ක්රිරඹහත්භක කයන්න ඵළරි වුු ඵ. යශට්
ජනහධිඳතිත්, රය්ෂක ශල්කම්තුභහත්, වමුදහත් එකභ තීන්දුක
ශකොයි ශරහකත් හිටිශේ නළවළ. ඳසු ගිඹ කහනු තතුශත
ශම් සිඹල්රභ ම්ඵන්ධීකයණඹ කයන්න රය්ෂක ශල්කම්තුභහට
පු න්කභ්ෂ රළබුණහ.
අපි දලක තුන්ෂ තුශ තිබුු යුේධඹ අන් කශහ. යුේධශේදී
ශොල්දහදුන් වුු ශශව, වමුදහ නිරධහරිඹහ වුු ශශව,
ඔහුශේ ඳවුල් නළති වීභ, දරුන් නළති වීභ හශේභ ශම් යශට් සිඹලු
ජනතහශේ අයිතිහසිකම් ශේයහ ගන්න ගිහිල්රහ ඔවුන්ශේ සිඹලු
ශේ නළති වුණහභ ඔවුන් ශම් තළනට ශගශනන්න ල්ෂතිඹ දුන්ශන්
ශකොශවොභද? ශම් රය්ෂක ශල්කම්තුභහට පු න්කභ්ෂ රළබුණහ
ශම් වමුදහ ල්ෂතිභත් කයන්න. ඒශකදී රයුධලින් ඳභණ්ෂ
ශනොශයි, -රයුධ ශනොශයි ප්ර ධහන ශේ- ඔවුන්ශේ භහනසිකත්ඹ
ල්ෂතිභත් කයන්න, ඔවුන් රය්ෂහ කයශගන ඉසයවට ශගන
ඹන්න පු න්කභ්ෂ රළබුණහ. අද රය්ෂක විඹදම් ගළන කථහ
කයනහ.
ඉන්දිඹහශේ ශභොක්ෂද තිශඵන තත්ත්ඹ? ඉන්දිඹහශේ දශ
ශේශීඹ නිසඳහදනශඹන් සිඹඹට 2.7්ෂ රය්ෂහට ළඹ කයනහ. ඒ
ශගොල්රන් න්සටික අවි ගළන ශම්කට තතුශත් කයරහ නළවළ.
න්සටික අවි, අත්වදහ ඵළලීම්, ඳහවිා ික කිරීම්, ශභශවඹවීම් ඒ
සිඹල්රභ අතවළයරහ දශ ශේශීඹ නිසඳහදනශඹන් සිඹඹට 2.7්ෂ
රය්ෂහට ළඹ කයනහ.
ඊශතට, සිංගප්පරුශේ ශභොක්ෂද තිශඵන යුේධඹ? සිංගප්පරු
යුේධඹකට ළඹ කයනහද? ඒත් දශ ශේශීඹ නිසඳහදනශඹන් සිඹඹට
3.7්ෂ රය්ෂහට ළඹ කයනහ. ඳහකිසතහනඹ රය්ෂහට ළඹ
කයන මුදර සිඹඹට 2.7යි. ඒත් න්සටික අවි බහවිතඹට ඹන ඒහ
එක්ෂත් තතුශත් කයරහ නළවළ. ඒ විධිඹට ඵළලුහභ අපි
ශභොක්ෂද ශම් රය්ෂක අභහත්හංලඹට කයන විඹදභ? අඳ ඳසු ගිඹ
කහනු තුශ වමුදහ බටඹහශේ ළටුඳ ළඩි කශහ; ඔවුන්ශේ දීභනහ
ළඩි කශහ. ඔවුන්ශේ ඳවුල් ශනුශන් ඳහ දීභනහ දුන්නහ.
ශොල්දහදුහ ශනුශන්, ඒ ඳවුර ශනුශන් ශගඹ්ෂ වදරහ ශදන
එක, අනි්ෂ සිඹලු ඳවසුකම් ශදන එක, ඔවුන්ශේ යප්ර හද ශදන
එක, පුරුඹහ භළරුණහභ බහර්ඹහට ඳවසුකම් ශදන එක,
බහර්ඹහයි, අම්භහයි ශදන්නහ වියක නම් සිඹඹට ඳණව ඳණව ඒ
ශදන්නහටභ ඒ දීභනහ ශදන එක අපි කයනහ. ගරු බහඳතිතුභනි,
ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ කීඳඹ අයශගන ඵළලුහභ ශඳශනනහ, වමුදහශේ
භහනසිකත්ඹ ට්ටන්ශන් නළති ශම් කටයුතු ඉසයවට ශගන
ඹන්න අශප් රය්ෂක ශල්කම්තුභහට ව අශප් යජඹට
පු න්කභ්ෂ රළබුු ඵ.
ගරු බහඳතිතුභනි, අද තශභරිකහ දිවහ ඵරන්න. අද දකට
තශභරිකහශේ ශොල්දහදුන් 18ශදශන්ෂ සිඹ දිවි වහනි කය
ගන්නහ. ඔඵතුභහ ඒ ඵ දන්නහ ශන්, ගරු ශජෝන් අභයතුංග
භන්ත්රීaතුභනි. ශන්ට් ප්ර ළන්සිසශකෝරට ගිහින් ඵරන්න. විඹට්නහම්
යුේධඹ ඳළළති කහරශේ ඒ ශොල්දහදුන් රෑට ශභොක්ෂද කශශේ?
වීණහ ගවගව, කෆ ගවගව භහනසික ශරඩ්ඩු වළටිඹට ඳහයර
වළසිරුණහ. නමුත් ශම් තයම් යුේධඹ්ෂ කයරහ වුණත්, ර්ෂ
ගණනක වමුදහ්ෂ හිටිඹත් අඳට අද පු න්කභ රළබිරහ තිශඵනහ
අශප් වමුදහ බටඹහශේ භහනසිකත්ඹ ශවොඳින් තිඹහ ගන්න.
ශම්හටයි අපි ශම් මුදල් විඹදම් කයන්ශන්. අපි ශම් ල්ලි නහසති
කයරහ නළවළ.
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භවය අඹ දන්ශන් නළවළ ශකොශම නගයඹ තුශ කයන ශම්
ංර්ධනඹට ශඳෞේගලික අංලඹ ශකොා චය දහඹක ශනහද
කිඹරහ. ශඳෞේගලික අංලඹයි ශම් ංර්ධන කටයුතුරට විඹදම්
කයන්ශන්. ශම් සිඹලුභ ශේල්රදී යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික
ංර්ධන අභහත්ංලඹ නිසි කශභනහකයණඹ්ෂ තති ශම් මුදල්
ඳහරනඹ කයනහ. තමුන්නහන්ශේරහ දකින්න තති, ඳසු ගිඹ
කහනුශේ අශප් වමුදහ බටඹහ රAභ රAභශඹන් ල්ෂතිභත් කයශගන
ගිහිල්රහ ඔවුන් ංර්ධනඹට එකතු කය ගත් රකහයඹ. ඔවුන්
ංර්ධනඹට එකතු කය ගත්ශත් නළත්නම් අශප් වමුදහ බටඹහත්
විඹට්නහභශේ වමුදහ බටඹහ හශේ ශනහ. අද ඵරන්නශකෝ
තශභරිකහශේ ශරහ තිශඵන ශේ. තශභරිකහශේ දිනකට
ශොල්දහදුන් 18ශදශන්ෂ සිඹ දිවි වහනි කය ගන්නහ ඳභණ්ෂ
ශනොශයි, තශභරිකන් වමුදහ තුශ භහනසික ශයෝගීන් ශකොඳභණ
ඉන්නහද ඵරන්න. අද තශභරිකහ පිිතශගන තිශඵනහ,
තහ්ෂණශඹන්, අනි්ෂ ශේල්ලින් ශම් වමුදහ බටඹහ ල්ෂතිභත්
කශ යුතුයි, ඔවුන්ට ල්ෂතිඹ රඵහ දිඹ යුතුයි කිඹරහ. අද අඳටත්
ඳසු තභයි තශභරිකහ ඒක කයන්ශන්. වළඵළයි ශම් රය්ෂක
ශල්කම්තුභහට, ශම් රණ්ඩුට පු න්කභ්ෂ රළබුණහ ඳසු ගිඹ
කහනු තුශ අශප් වමුදහ ශඵශහශේ භහනසිකත්ඹ
ම්පර්ණශඹන් ශනස කයන්න. ඔඵතුභන්රහ ගිහින් ඵරන්න.
ඔවුන් ශනුශන් අපි අබිභන්ර වදනහ. වමුදහ බටඹන්ට
නිහඩු ගත කයන්න, අත ඳඹ නළති වුු අඹශේ ඳවුල් පිටින්
තවිල්රහ ඉන්න පු න් ඒ හශේ තළන් අපි වදනහ. ඒහට තභයි
ශම් මුදල් විඹදම් කයන්ශන්. ඒ වහ ශඳෞේගලික අංලඹත් දහඹක
කයශගන, ඒ ඹටිතර ඳවසුකම් වදරහ අපි ශම් යශට් ශවො
තත්ත්ඹ්ෂ තති කයශගන ඹනහ.
ගරු බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ යුේධඹ අන් කිඹරහ අද අපි
නිකම් ඉන්ශන් නළවළ. යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන
අභහත්හංලඹ අද ශම් ංර්ධනඹට එකතු ශන ඵ ඔඵතුභන්රහ
දන්නහ. එදහ ශකොශම නගයඹ ඳභණ්ෂ ශනොශයි, ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුත් ගංතුශයන් ඹට ශනහ. අද අඳට බඹ නළතු
කිඹන්න පු න්, ශභොන තුය්ෂ රත් ඳහර්ලිශම්න්තු දළන් ඹට
ශන්ශන් නළවළ කිඹරහ. ශම් අට ඳරියඹ ශනස කශශේ ටික
කහරඹ්ෂ තතුශතදීයි. ශම් කටයුතු සිඹල්රටභ අපි ශඳෞේගලික
අංලශඹන් උදවු ගත්තහ.
ගරු බහඳතිතුභනි, ඒ විතය්ෂ ශනොශයි. අද නගය 16්ෂ උඳ
නගය වළටිඹට ශතෝයහ ශගන ශකොශම නගයඹ හශේභ ඒ නගයත්
ංර්ධනඹ කයනහ. භහතය ඉරහ භශේ භළතියණ
ශකොට්ඨහශේ ශකොනට වළතළ්ෂභ 56්ෂ දුයයි. අද ඒ ඌරුශඵෝෂක
නගයඹ ංර්ධනඹ ශනහ. භට හීශනකින්ත් හිතන්න
පු න්කභ්ෂ රළබුශණ් නළවළ, ශම් කටයුත්ත කයන්න පු න්
ශයි කිඹරහ. නමුත් අද ඒ ප්ර ශේල ංර්ධනඹ කයන්ශන් ශකොශම
නගයඹ වහ භහනයි. උඳනගය වළටිඹට ංර්ධනඹ කයන්න
අල් ඳවසුකම් ටික ඒ නගයරට රඵහ ශදනහ. ඒ අනු නගය
16්ෂ උඳනගය වළටිඹට ංර්ධනඹ කයන්න අල් කටයුතු අද
කයරහ තිශඵනහ. ශම් කටයුතු නිහ තභයි අශප් භහනසිකත්ඹ
ශනස ශන්ශන්. අද අවුරුේදකට සිඹඹට 3ත්, 4ත් අතය
පිරි්ෂ්ෂ නහගරීකයණඹ ශන්න ඳටන් අයශගන තිශඵනහ. ශම්
විධිඹට නහගරීකයණඹ ශන්න ගිශඹොත් -ශකොශම ළනි අශන්ෂ
නගයරට මිනිසසු ශේන්දු ශන්න ගිශඹොත්- 2020 ශන ශකොට
මු ජනගවනශඹන් සිඹඹට 50්ෂ නගයරට තදී එනහ. නහගරික
ංර්ධන අධිකහරිඹ අද ඒ අභිශඹෝගඹට මුහුණ දීරහ තිශඵනහ. ඒ
නිහ ශගෝඨහබඹ යහජඳ්ෂ ශල්කම්තුභහශේ නහඹකත්ඹ ඹටශත්
අද ඒ උඳනගය ඉතහභ ශවොඳින් ංර්ධනඹ ශනහ.
භහතය නගයඹට ගිහිල්රහ ඵරන්න. ශකොශම නගයඹ වහ භහන
ඳවසුකම් භහතය නගයඹ තුශත් අද තති ශනහ. ශම් විධිඹට
ප්ර ධහන නගය වළය උඳ නගයත් ංර්ධනඹ ශමින් ඹනහ. ඒ
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කටයුතු තභයි ශම් මුදල්ලින් ශම් අභහත්හංලඹ ඳසු ගිඹ කහර
කහනු තතුශශේ සිදු කශශේ. තමුන්නහන්ශේරහ තයි ඒහ ගළන
කථහ ශනොකයන්ශන්?
ගරු බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ ශයශ ංය්ෂණ ශදඳහර්තශම්න්තුත්
විලහර කහර්ඹ බහයඹ්ෂ කයනහ. අද උණටුන ශයශට ගිහින්
ඵරන්න. අද ංචහයකශඹෝ විලහර ප්ර භහණඹ්ෂ එනහ. ගරු
කථහනහඹකතුභනි, එහි අනය ඉදි කිරීම් තිබුණහ. ඒ ශේරහශේ ඒ
මිනිසසු අනය ඉදි කිරීම් ඉත් කයනහට විරුේධ වුණහ. නමුත්
අද මිනිසසු ඔ්ෂශකෝභ කිඹනහ, ඒ අනය ඉදි කිරීම් ඉත්
කයරහ අඳට ශවො ඳවසුකභ්ෂ රසහ දුන්නහඹ කිඹරහ. ඉත්
කයපු මිනිසුන්ටත් අහධහයණඹ්ෂ වුශණ් නළවළ. අද ඒ
ශගොල්රන්ශේ ්හඳහරික කටයුතු ම්පර්ණශඹන් ශනස ශරහ
තිශඵනහ. ඒ ශන ශම් කහරඹ තතුශත අඳට තති කයන්න
පු න් වුණහ. අශප් යශට් තිබුු යුේධඹ ඉය වුශණ් කදහද?
2009 භළයි භහශේ 19ළනි දහයි යුේධඹ ඉය වුශණ්. අද කදහද?
අද 2012 ශදළම්ඵර් 7ළනි දහ. 2012 ශදළම්ඵර් භහඹ න ශකොට
ශම් යශට් විලහර ඳරිර්තනඹ්ෂ අශප් ්රිරවිධ වමුදහශේ, සිවිල්
රය්ෂක ඵරකහඹ තතු ඒ සිඹල්රන්ශේභ දහඹකත්ඹ ඹටශත්
සිදු ශරහ තිශඵනහ. මු යට පුයහභ ංර්ධන ක්රිරඹහදහභඹකට අශප්
වමුදහශේ අඹ එකතු ශරහ තිශඵනහ. අපි දළක තිශඵනහ, දකුු
රසිඹහශේ අශනකුත් කරහපීඹ යටර තති නගය. විවිධ
අභිශඹෝගඹන්හි අතුරු පරඹ්ෂ ශර ළරසුභකින් ශතොය
ක්රිරඹහත්භක වුු එළනි නගය ශනුට අද ළරසුභ්ෂ තති නගය
රංකහශේ නිර්භහණඹ ශමින් ඳතිනහ.
ශභට්ශයෝ කරහඳ තති කිරීභ ශම් රය්ෂක ශල්කම්තුභහශේ
ප්ර ධහන අභිප්ර හඹ ශරහ තිශඵනහ. ශභට්ශයෝ කරහඳ තති කිරීභ තුශ
විශලේශඹන්භ ෆභ ශභට්ශයෝ කරහඳඹකභ ප්ර ධහන වහ ේවිතීයික
නගය ංර්ධනඹ ශන්න ඳටන් ශගන තිශඵනහ. ඒක තභයි අශප්
ල්ෂතිඹ ශරහ තිශඵන්ශන්. ඒ ල්ෂතිඹ තුිතන් ශම් ශන තති
කයන්න පු න්. ඳසු ගිඹ කහනු තතුශත ශම් යශට් වළභ
අංලඹකභ විලහර ශන්ෂ තති කයන්න අඳට පු න්කභ්ෂ
රළබිරහ තිශඵන ඵ ශඳශනනහ.
ගරු බහඳතිතුභනි, භහ විශලේශඹන්භ වන් කශ යුතු
කහයණහ කීඳඹ්ෂ තිශඵනහ. අඩු පරදහකින් යුතු කෘෂිකර්භඹත්,
ශතොග ව සිල්රයට ක්රිරඹහත්භක කයන ශශශහභ ළනි
හම්ප්ර දහයික ශේහරයි ග්රාහමීඹ ජනතහ තභත් ශඹදිරහ ඉන්ශන්.
ශම් නගය ංර්ධනඹ ශනොකශශොත් ශම් හම්ප්ර දහයික ශේහලින්
පිටතට ජනතහ ඹන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ රය්ෂක ශල්කම්තුභහ
ළරසුම් කයරහ තිශඵනහ, ඒ උඳනගයරත් ප්ර ධහන නගයර
තිශඵන ඳවසුකම් තති කයන්න. ඒ අනු ති ශඳොශ දියුු
කයන්න, ඵස නළතුම් ශඳොශ දියුු කයන්න, ඒ හශේභ අශනකුත්
සිඹලුභ අංල එක වහ භහන දියුු කයන්න අඳ කටයුතු කයනහ.
ශම් ළරසුභ අනු ගභ දියුු කයන ශකොට, වළභ අවුරුේදකභ
නගයඹට තශදන සිඹඹට 3ත්-සිඹඹට 4ත් අතය ජනතහ ගශම්
යහ ගන්න අඳට පු න්කභ්ෂ තිශඵනහ. ඒ නිහ නවීන ශේහ
වහ නිසඳහදන තුිතන් රශඹෝජනරට ඩහ ඉවශ ප්ර තිරහබ ශදන
රර්ථිකඹ්ෂ ශගොඩ නළඟීභට වළකි න ඳරිදි අඳට ශම් කටයුත්ත
ඉසයවට ශගන ඹන්න පු න් ශරහ තිශඵනහ.
අද රය්ෂක විඹදම් පිිතඵ කථහ කශහ. ය 30ක යුේධඹ
අහන වීභත් භතභ රය්ෂහ වහ අඳට අනහගත ළරසුභ්ෂ
තිශඵන්න ඕනෆ. අඳට ඵළවළ, ශම් යුේධඹ අන් වුණහඹ කිඹරහ
යශට් රය්ෂහ ඉත් කයන්න. ශජෝන් අභයතුංග හිටපු තභතිතුභහ
ඳසු ගිඹ කහනු තතුශත අඳට ශඵොශවෝ දුයට ශචෝදනහ කශශේ,
ශම් යශට් තිශඵන දණ, ඒ හශේභ මිනී භළරුම් හශේ ශේල්
ගළන කිඹමින්. ශම්හ රයුධ ංසකෘතිඹත් එ්ෂක කහරඹ්ෂ තිසශේ
තති වුු ශේල්. 1971 දී ශම් යශට් කළරැල්ර්ෂ තති වුණහ. 1989
දීත් ශම් යශට් කළරැල්ර්ෂ තති වුණහ. ඒ හශේභ එල්ටීටීඊ
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ංවිධහනඹ ශම් යටට ශවොට යුධ රයුධ පුරුදු කයරහ තිශඵනහ.
ඒහත් එ්ෂක ටන් කශ, ඒහ දළ්ෂක ජනතහ්ෂ ශම් යශට්
ඉන්නහ; තරුණශඹෝ ඉන්නහ. ශම් අඹ අද ම්පර්ණශඹන්භ
රයුධ ංසකෘතිඹකට පුරුදු ශරහ ඉන්නහ. යටක ශම් තත්ත්ඹ
ශනස කයන්න ඕනෆ රAභ රAභශඹන්. ඒ වහ ඒ අඹශේ ජීන
තත්ත්ඹ ශනස කයන්න ඕනෆ. ශම් රණ්ඩු ංර්ධනඹත්
එ්ෂකභ ඒ ජීන තත්ත්ඹ ශනස කිරීශම් කහර්ඹ බහයඹක
ඉන්නහ ගරු බහඳතිතුභනි. එහි ප්ර ධහන ශකොට්ෂ නහගරික
ංර්ධන අධිකහරිඹ ඹටශත් රය්ෂක අභහත්හංලඹ කය ශගන
ඹනහ. රය්ෂක අභහත්හංලඹ ඒ කටයුත්ත කය ශගන ඹන ශකොට
භවය තළන්රදී භතු න ප්ර ලසන ටික ටික භනඹ කය ශගන අඳට
ඉසයවට ඹන්න සිදු ශරහ තිශඵනහ.
ගරු බහඳතිතුභනි, යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන
අභහත්හංලඹ
ළඹ
කයන
වළභ
මුදර්ෂභ
භනහ
කශභනහකහරිත්ඹකින් යුතු ළඹ කයන අභහත්හංලඹ්ෂ වළටිඹට
අපි දළකරහ තිශඵනහ. වමුදහ බටඹහශේ ශ්රාභඹ අයශගන, අඩු
මුදරකින් ඒ නගය නිර්භහණඹ කිරීශම් කහර්ඹ බහයශේ නහගරික
ංර්ධන අධිකහරිඹ අද ශඹදිරහ සිටිනහ. එශවභ නළතු අපි ශම්
නගය නිර්භහණඹ කිරීභ ශනත් විධිඹකට කයන්න ගිඹහ නම්
අතිවිලහර මුදල් ම්බහයඹ්ෂ විඹදම් කයන්න ශනහ. නමුත් අද
ඒ කටයුතු ඉතහභ ළරසුම් වගත, වමුදහශේ අඹශේ අධී්ෂණඹ
ඹටශත්, ශදඳහර්තශම්න්තුර අධී්ෂණඹ ඹටශත්, වමුදහ
ශඵශහශේ කළඳවීභ ව ශ්රාභඹ ඹන ශම් සිඹල්රභ එකට අයශගන
ඉතහභ ශවොඳින් ඳසු ගිඹ කහරශේ සිට කය ශගන ඹන අන්දභ අපි
දළ්ෂකහ. ත අවුරුදු තුන වතය්ෂ ඉසයවට ඹන ශකොට ගශම්ත්,
නගයශේත් ශන්ෂ තති කයන්න ශම් අභහත්හංලඹ ඹටශත්
පු න් ශේවි කිඹරහ භහ හිතනහ. ඒ කටයුත්ත හර්ථක කයන්න
ඔඵ සිඹලු ශදනහශේභ වශඹෝගඹ ශම් අභහත්හංලශේ ළඹ
ශීර්ශේදී ශදන්න, ඳටු රකල්ඳශඹන් ළඩ කයන්න එඳහ කිඹන
ඉල්ලීභ භහ කයනහ.
ඹහඳනඹ ප්ර ශේලශේ ජනතහටත් ශම් ශේඹ ශනහ. ඒ
භන්ත්රීaතුභන්රහට ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට තවිල්රහ කථහ කයන්න
නිදව රළබුශණ් ශම් යහජ් රය්ෂක අභහත්හංලඹ ඹටශත් ඳසු
ගිඹ කහනු තතුශත කශ ශභශවයුම් වහ ඒ ක්රිරඹහ නිහයි.
නළත්නම් එල්ටීටීඊ ංවිධහනශේ අදවස තභයි ඔඵතුභන්රහට ශම්
බහට තවිල්රහ කිඹන්න ශන්ශන්. නමුත් අඳට එකට එකතු
ශරහ කයන්න පු න් ඊට ඩහ විලහර ළඩ ශකොට්ෂ තිශඵනහ.
ඔඵතුභන්රහ ශම් අභහත්හංලශේ ළඹ ශීර්ඹට වශඹෝගඹ ද්ෂහ
ඒ ළඩ ශකොටට උදවු කයන්නඹ කිඹහ ඉල්රමින් භශේ චන
සල්ඳඹ අන් කයනහ. සතුතියි.

[10.51 a.m.]
ගරු රර්. ම්ඳන්දන් භවතහ
(ரண்புறகு ஆர். சம்தந்ன்)

(The Hon. R. Sampanthan)

Thank you, Mr. Chairman, the war that raged in the
North and the East of Sri Lanka for several decades has
come to an end more than three years ago. The Tamil
people want to put the war behind them and they want to
get on with their lives. There seems to be a rather
mistaken belief among some people in this country that
the Tamil people want the armed forces out from the
North and the East. That is not correct. I may put it on
record that we realize and we accept that the armed forces
have got to be present in the North and the East as they
are in the whole country. We only ask that the presence
of the armed forces in the North and the East is not in
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such a manner that is oppressive to the Tamil people, so
as to subjugate the Tamil people, as to make them feel
that they are not equal citizens in this country and as to
make them feel that they are inferior citizens in this
country. That is what we do not want. We, the Tamil
people should be able to exist with self-respect and
dignity in the North and the East while the armed forces
according to the numbers required, according to the
numbers necessary in a reasonable way, will also exist in
the North and the East and carry on with their work. [Interruption.]
Sir, in this context, I need to talk about the history of
the Tamil struggle. The Tamil struggle commenced
shortly after Independence. It has a long history. It
commenced for various reasons, with various grievances,
with the legitimate grievances which have been
recognized by very tall leaders in this country like the late
Hon. S.W.R.D. Bandaranaike and the late Hon. Dudley
Senanayake.
There
was
the
BandaranaikeChelvanayakam Pact. There was the Dudley SenanayakeChelvanayakam Pact. If those Pacts had been
implemented this country will not be in this position
today. We were never a violent people. We carried on a
legitimate, democratic, non-violent political struggle. We
performed Satyagraha, we observed Ahimsa. When we
did all that, there was violence unleashed against the
Tamil people. It happened in 1956; it happened in 1958; it
happened in 1961; it happened in 1977; it happened in
1981 and there was a genocidal Tamil pogrom in 1983.
These are indisputable. We were prepared for a
reasonable political solution within the framework of a
united and undivided Sri Lanka. My Leader, Mr.
Chelvanayakam very clearly enunciated that position.
There can be no question about it, there can be no denial
in regard to that matter. Therefore, that was the history of
our struggle and it was because these reasonable political
demands which were advocated in a democratic nonviolent way were not accommodated and because there
were repeated consistent anti-Tamil pogroms that took
place over a long period of time, it was in those
circumstances that the LTTE emerged. One must
understand the true circumstances in which the LTTE
emerged. I have always taken the view that the LTTE was
not created by the Tamil people, that the LTTE was in
fact created by successive governments in this country
which did not accommodate legitimate Tamil political
aspirations and when the Tamil people carried out a nonviolent, peaceful, civil disobedience struggle, they were
subjected to violence. That was the reason why the LTTE
emerged. There were legitimate reasons for the
emergence of the LTTE. Nobody can deny that. It came
to be termed as a terrorist organization when it attacked
civilians: Sinhalese civilians, Tamil civilians, Muslim
civilians, when they started attacks on civilian leaders.
That was the time that the LTTE came to be termed as a
terrorist organization.
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They never observed human rights; they never
observed democracy. These were their failings. A lot of
people claim credit for destroying the LTTE. I say the
LTTE destroyed itself by not observing democracy, by
not observing human rights and that was the truth. The
late Hon. Lakshman Kadirgamar, our former Member of
Parliament, a most respected Member of Parliament and
my good Friend, played a very leading role in ensuring
that the LTTE was weakened, that the LTTE was
paralyzed, that the LTTE structures in many countries the
world over were dismantled. He was largely responsible
for the support of the international community to Sri
Lanka to defeat the LTTE. If the Hon. Lakshman
Kadirgamar was living today, he would indeed be very
horrified at many of the things that are happening today
and many of the things that are being said today. So, we
must remember this. Sir, my own leaders, my own
Colleagues were killed by the LTTE. I was on the hit-list
of the LTTE. Why? You call us the LTTE proxies. Do
you call us proxies because we were to be killed by the
LTTE? Do you call us proxies because we were on the hit
-list of the LTTE? When they came into the Ceasefire
Agreement and entered the process of negotiations, then
naturally everybody had to work with them to ensure that
there was a political, peaceful resolution to the conflict.
Now that the LTTE is no more there, that the LTTE has
been removed, it has gone away, some people think that
Tamil issue has also gone away. The Tamil issue cannot
go away like that. The Tamil issue will remain until a
reasonable, workable, acceptable and durable political
solution is found to the Tamil question. The Tamil issue
has only acquired greater moral strength and greater
legitimacy as a result of the demise of the LTTE. The
Tamil issue cannot go away.
Now, I want to refer to something. I do not want to be
misunderstood. What is wrong in observing a
remembrance day for those who died during the war? The
27th of November this year also happened to be a very
religious day for the Hindu people where we lit lamps
and prayed to Lord Murugan. Karthikai Deepam is a
great festival. It so happened that there was also the
remembrance day for the LTTE cadres. What is wrong in
a brother lighting a lamp for his dead brother? What is
wrong in a mother lighting a lamp for her dead son or
what is wrong in a Tamil lady lighting a lamp for her
dead husband? The JVP commemorates their day of
celebration. Nobody complains about it. Nothing is done.
Why can we not do the same, do it as a fundamental
right? It happens the world over; it happens in every
country where people have laid down their lives and
made a sacrifice, maybe for a good cause, maybe for a
bad cause, maybe for good reasons, maybe for bad
reasons, but that is a fundamental right to which people
are entitled and that should not be stopped and that
certainly should not be stopped by force.
I am very sorry, Sir, that there was this unnecessary
incident regarding the students in Jaffna. Now, I am told
that of the four students taken into custody, one had been
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released but three are still in custody. It is my very wellconsidered submission that the army should not have
entered the university premises on the evening of 27 th of
November. There was no violence there, there were no
guns there, nobody was engaged in violence.
If at all they were going to light some lamps, observe
some silence and pray for their deceased brothers which
they were entitled to do - it also happened to be a day of
Karthikai Deepam when lamps are lit in prayer to Lord
Murugan - I think the army was wrong. It was an
unwarranted entry, an unwarranted interference with the
activities, perfectly legal activities of the students of the
Jaffna University. They were assaulted. Their hostels
were damaged. Their property was destroyed. Four of
them were taken into custody the next day and three of
them are still in custody. I would very strongly appeal to
the Government to look into this matter more carefully.
We do not want confrontation. We do not want a situation
to build up in this country. We would appeal to the
Government to look into this matter and ensure that the
boys who are in custody are released.
Of course, Sir, we are concerned about the activities of
the armed forces in the North and the East which are a
hindrance to our living with self-respect and dignity in the
areas in which we were born and in which we have lived.
We have asked for demilitarization, not for the removal of
the military. Out of the 20 divisions in the Sri Lankan
Army - according to the information I have - 15 divisions
are in the North, two divisions in the East and three
divisions in the rest of the country. I am told that if there
are 15 divisions in the North, that would mean that there
at least 150,000 soldiers in the Northern Province. That is
a very very large number of soldiers, given the fact that
the number of people in the Northern Province is
probably in the region of 600,000, which means that you
have one soldier for every four civilians. This is not
acceptable, Sir. The army had been interfering in other
matters. When the first meeting was held in Jaffna, just
prior to the Local Authority Elections, the armed forces
went in and assaulted the persons who had assembled in a
school building and that meeting was disrupted. On the
day prior to the election to the Local Authorities in Jaffna,
particularly in the Wanni, in Kilinochchi and Mullaitivu,
they went around and confiscated people‟s ballot cards
and identity cards. I had to make representations to the
Commissioner of Elections in regard to that matter and
certain action was taken, and those people were able to
vote. When the Provincial Councils Elections took place
in the Eastern Province recently, army intelligence
personnel played a part in regard to that matter. They
went and intimidated persons who were working for the
Tamil National Alliance. They were told not to do that.
They were told, “If you work for the elections for the
Tamil National Alliance, there might be consequences
which you will have to face after the elections are over”.
People were frightened; people were not able to freely
partake in the elections.
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With such activities of the army, we are surely
concerned. The army is occupying large extents of land in
the North particularly, and also in the East. We do not
want tension to build. We want to live in a state of
normalcy. We do not want trouble in our areas. We do
not want a confrontation with the armed forces. We want
to live in peace. We do not want them there in such large
numbers because when they are there in such large
numbers, their presence is oppressive. Their presence is a
humiliation to us. Their presence has an impact on our
self-respect and dignity. It makes us unequal. It makes us
second-class citizens. That is what we do not want.
ගරු (රචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

එතුභහ කිඹනහ නම් වමුදහ ඉත් කයන්නඹ කිඹරහ, භභ
අවනහ -

ගරු රර්. ම්ඳන්දන් භවතහ
(ரண்புறகு ஆர். சம்தந்ன்)

(The Hon. R. Sampanthan)

I am not asking for that. Hon. Chairman බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු තභතිතුභහ, කරුණහකයරහ ඔඵතුභහශේ කථහශේදී ඒහ
වන් කයන්න. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]

ගරු රර්. ම්ඳන්දන් භවතහ
(ரண்புறகு ஆர். சம்தந்ன்)

(The Hon. R. Sampanthan)

I am losing my time, Sir.
බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

දළන් එතුභහශේ අදවස ප්ර කහල කයන්න ඉඩ ශදන්න. ඊශත
කථහශේදී ඒක ඳළවළදිලි කයන්න.

ගරු රර්. ම්ඳන්දන් භවතහ
(ரண்புறகு ஆர். சம்தந்ன்)

(The Hon. R. Sampanthan)

Sir, in the first instance බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Hon. Sampanthan, you carry on with your speech.
ගරු රර්. ම්ඳන්දන් භවතහ
(ரண்புறகு ஆர். சம்தந்ன்)

(The Hon. R. Sampanthan)

I am losing my time. Please, I should not be disturbed
in this way.
බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman

කහරඹ නහසති කයන්න එඳහ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ගරු භර්වින්
සිල්හ තභතිතුභහ, කරුණහකයරහ නිලසලේද ශන්න.
ගරු
ම්ඳන්දන් භන්ත්රීaතුභනි, ඔඵතුභහ කථහ කයන්න.
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ගරු රර්. ම්ඳන්දන් භවතහ
(ரண்புறகு ஆர். சம்தந்ன்)

(The Hon. R. Sampanthan)

Sir, my time is being wasted.
බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු භර්වින් සිල්හ තභතිතුභහ, හඩි ශන්න. තමුන්නහන්ශේට
උත්තය ශදන්න එතුභහ රෆසති නළවළ. භභ එක දකුත් කිේහ -

ගරු රර්. ම්ඳන්දන් භවතහ
(ரண்புறகு ஆர். சம்தந்ன்)

(The Hon. R. Sampanthan)

Sir, I did not in the course of any part of my speech
demand the removal of the army from the North and the
East - [Interruption.]
බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Hon. Sampanthan, you continue with your speech.
ගරු රර්. ම්ඳන්දන් භවතහ
(ரண்புறகு ஆர். சம்தந்ன்)

(The Hon. R. Sampanthan)

Now, Sir, our people have not been able to resettle in
Valikamam. Our people have not been able to resettle in
Sampur. The Government has made commitments to the
Supreme Court that the people can resettle in these areas
in Valikamam and Sampur. People are not able to settle
on their lands in Mullaitivu in Keppapulavu and they have
been sent to a place called Kombawil some long distance
away. Five hundred and fifty one houses in Jaffna are still
occupied by the army. Three hundred eight camps in
Jaffna are on private lands. There are army camps in 153
Grama Niladhari Divisions in the North. This is what we
complain about, this excessive presence. We do not say
that they should not be there. They can be there in certain
camps, do their activities as before the war, maintain their
intelligence, have their surveillance. There is no problem
in regard to that matter. That is their duty. We only do
not want the armed forces to have an adverse impact on
the lives of our people and make them feel that they are
some inferior people in this country, not equal people in
this country that is what we do not want.
West of the Iranamadu Tank Sir, East of the A-9
highway on 4,600 hectares of lands approximately 12,000
acres of land, approximately 10,000 houses are being
built for the army, something very different from army
being accommodated in camps. Ten thousand houses are
being built for the army. This is a large housing scheme.
Majority of them are going to be soldiers from other parts
of the country. They will come and settle down with their
families - [Interruption.] Please do not disturb me. Please
talk later. Please be civilized. They are going to become
permanent residents there, they are going to become
permanent voters there - [Interruption.] Sir, we must have
some order in this House.
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In order to give this whole thing a measure of some
balance, from an ethnic point of view, recently the armed
forces have started recruiting some Tamil females into
the army. They are being paid Rs. 35,000 per month. I am
told that 118 females were recruited recently and that
they are also recruiting some people to the Civil Security
Division called the CSD with black T-shirt with the
yellow marking CSD on the T-shirt. Two thousand five
hundred people have been recruited recently, both males
and females. They are being paid a salary of Rs. 18,000
per month, but they are largely engaged to work as
labourers in army camps. Now, this is not the sort of
economic activity that our people want. Our people want
to start their agriculture, our people want to start their
fishing.
Our people want to start their livestock and animal
husbandry development and our people want to start their
industries. What is being done in those areas? You want
to get some people who will oblige you, give them some
salaries and in order to give the semblance of doing
something for the Tamil people, recruit some Tamil
people into the army. You are recruiting some of these
people and putting them into some activity largely
serving your own purposes, the requirements of the
armed forces. In Iranamadu, 25 acres of land are being
cultivated by the army with vegetables; in Theravil,
almost 150 acres of land are being cultivated by the army
with fruits; in Vellamkulam, about 600 acres of land are
being cultivated by the army with cadjunuts; in
Mukkombu, 100 acres of land are being cultivated by the
army with coconuts; in Chunnavil, 600 acres of lands are
being cultivated by the army with cadjunuts. These are
all in the Wanni. A large extent of paddy fields under
village tanks are being cultivated by the army. The army
is engaging in all these activities where civilians should
be engaged and where civilians should be involved.
Civilians cannot go to these areas; civilians cannot live in
these areas and civilians cannot walk in these areas
because these areas are under the control of the army. A
displaced family is given a maximum of one fourth acre
of land to live and to carry on his occupation. Can he live
in that land? Can he survive with that land while the
Army is occupying such large extents of land? I am
informed, Sir, very reliably that behind the Iranamadu
Tank, between the Iranamadu Tank and the Army
settlements, at Dollar and Kent Farms and behind, there
is Welioya, there is the move to establish a link over a
distance of 70 or 80 kilometres. Over a distance of 70 or
80 kilometres of land, their effort is to establish a link.
Sir, such steps must inevitably have sinister objectives. It
is not something that we can keep quiet about that we
can watch or not speak about or hear about and not speak
about. Armed forces are being used in my submission by
their large presence in the Northern Province in
particular, to achieve political objectives. That must not
be allowed. That is not the work of the army. Army
fought the war. The war is over. Army must be confined
to its camps and engage in other legitimate work that it
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might require them for. But, you must not use them in
such a way that the Tamil people are being deprived or
subjected to harassment. These steps also, Sir, quite apart
from achieving certain definite political objectives bring
about substantial demographic changes in the North in
particular now, it has also happened in the East and is
still happening in the East. And these changes, Sir ගරු ර්ෂසභන් ශශනවියත්න භවතහ

(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண)
(The Hon. Lakshman Senewiratne)

How many Sinhalese people have been living in
Jaffna Peninsula?
ගරු රර්. ම්ඳන්දන් භවතහ
(ரண்புறகு ஆர். சம்தந்ன்)

(The Hon. R. Sampanthan)

For goodness sake, let me speak. We have too many
[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

in this House, Sir. We have so many
[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

in this House. [Interruption.]
බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ඵහධහ කයන්න එඳහ.

ගරු අල්වහජ් ඒ.එා .එම්. අසර් භවතහ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Point of Order එක ශභොක්ෂද?
ගරු අල්වහජ් ඒ.එා .එම්. අසර් භවතහ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Mr. Chairman, being the Leader of the Tamil
community and a senior politician he cannot use the word
[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.]
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

and the word
[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

on the Hon. Members of this House. [Interruption.]
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Sir, all Members are Hon. Members. There are no
[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

There can be others in the North. Hon. R.
Sampanthan, you have to respect the Members.
ගරු රර්. ම්ඳන්දන් භවතහ
(ரண்புறகு ஆர். சம்தந்ன்)

(The Hon. R. Sampanthan)

If I might say so, Sir, I am not a supporter of ethnic
cleansing. I come from a district where Sinhalese people
live. [Interruption.]
බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

කථික භන්ත්රීaතුභහ උත්තය ශදන්න රෆසති නළවළ. ඵහධහ
කයන්න එඳහ.

ගරු රර්. ම්ඳන්දන් භවතහ
(ரண்புறகு ஆர். சம்தந்ன்)

(The Hon. R. Sampanthan)

There will not be one Sinhalese person who will
complain that I have ever harmed him. Hon. Basil
Rajapaksa, you know that your Members of Parliament
who have been to Trincomalee, your Ministers who have
been to Trincomalee, have met with the Sinhalese people
and they have said that. Sir, that is our position. It maybe
there was ethnic cleansing by the LTTE; there was ethnic
cleansing of Tamils during all these racial pogroms. How
did this diaspora come about? That is now complained
about. The diaspora came about on account of the fact
that during these pogroms that took place in the 1950s,
1960s and 1970s. People went out as a result of violence.
That is how the diaspora has come about. So, Sir, we do
not support ethnic cleansing. It is our view that all
people must be entitled to live wherever they have lived.
That if their fundamental right, irrespective of whether
they are Sinhalese, whether they are Tamils or whether
they are Muslims. The only thing we have opposed is
people being settled by the State in such a manner as to
change the demographic composition of the areas which
is what the Bandaranaika-Chelvanayakam Pact and the
Dudley Senanayake-Chelvanayakam Pact provided
against. That is all that we have advocated, that is all that
we have demanded. We have never demanded anything
more than that. We have never taken any objections or
whatever to any person of any ethnicity coming into the
North and the East, settling down and carrying on his
enterprise. We have never opposed that. That is the
position Sir. [Interruption.]
බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු භර්වින් සිල්හ තභතිතුභනි, ඊශත කථහ බහය අයශගන
කයන්න. ගරු ම්ඳන්දන් භන්ත්රීaතුභහට ඵහධහ කයන්න එඳහ.

ඳහර්ලිශම්න්තු
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[බහඳතිතුභහ ]

එතුභහට කථහ කයන්න ඉඩ
එතුභහශේ අදවස ප්ර කහල
තමුන්නහන්ශේ ශවොට ලිඹහ
ශදන්න. [ඵහධහ කිරීම්] ගරු
ශන්න.

ශදන්න. ඒක එතුභහශේ නිදව.
කයන්න නිදව්ෂ තිශඵනහ.
ශගන තවිල්රහ ඒහට පිිතතුරු
භර්වින් සිල්හ තභතිතුභහ හඩි

ගරු රර්. ම්ඳන්දන් භවතහ
(ரண்புறகு ஆர். சம்தந்ன்)

(The Hon. R. Sampanthan)

I think the time has come now; three and a half years
after the war for the Government to take action to ensure
that the Tamil people living in the North and the East are
able to live in peace, are able to live with self-respect
and dignity, not with the sense of inferiority because that
is fundamental to reconciliation. If there has to be
reconciliation in this country between the different ethnic
communities and if such reconciliation is fundamental to
progress in this country, it is also fundamental that we
must be able to live as equals with self-respect and
dignity with our rights restored. The way I have been
treated in this House today, Sir, does not inspire such
confidence.
So, this is my plea, Sir. We want all these army
occupied territories including the new housing that is
coming up to be abandoned, not to be used for military
purposes. We make that request on the Floor of this
House as we are entitled to because these are deliberate
efforts to alter the demographic composition of these
areas by enhancing the strength of the military by
bringing those families into the North and the East and
settling them there. When the army cultivates various
lands in such large extents with different types of crops,
when these armed forces are demobilized, they will have
their houses, develop the lands from which they can eke
out their existence. They will have their livelihood made
out and they will become permanent residents of the
North and the East. There is a programme that is presently
happening, that is being very diligently executed by the
Government and we would earnestly urge that this be
brought to an end. I thank you, Sir.
බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ඊශතට ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ තභතිතුභහ.

[ප.බහ. 11.22]
ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (හරිභහර්ග වහ ජර
ම්ඳත් කශභනහකයණ අභහත්තුභහ ව ඳහර්ලිශම්න්තුශේ
බහනහඹකතුභහ )
(ரண்புறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப
பகரகத்து அகச்சரும் தரரளுன்நச் சகத பல்ரும்)

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

ගරු බහඳතිතුභනි, ගරු ම්ඳන්දන් භන්ත්රීaතුභහශේ කථහශන්
ඳසශේ භට කථහ කිරීභට රළබීභ ගළන භභ ඉතහභත්භ තුටු නහ.
යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන අභහත්හංලශේ ළඹ ශීර්
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හකා කහ න ශම් අසථහශේදී අශප් රය්ෂක අංල භිනන්
එල්ටීටීඊ ත්රහසතහදඹ ඳශහ වළයරහ ශම් යශට් ඒකීඹබහඹ රැක
ගනිමින් අඳට ඳභණ්ෂ ශනො, ම්ඳන්දන් භළතිතුභහ තතු
භසත ද්රුවිඩ ජනතහට නිදව රඵහ දීභට සිදු කයන රද ඒ
කර්ත් ඳශමුශන්භ අපි නළතත් කෘතශේදී සිහිඳත් කයන්නට
ඕනෆ.
ගරු බහඳතිතුභනි, ම්ඳන්දන් භළතිතුභහශේ කථහශේ
ඳශමුළනි ශකොට ගළන භභ ඉතහභ තුටු නහ. එතුභහ අද ඉතහ
ඳළවළදිලි එල්ටීටීඊ ත්රහසතහදඹට එශයහි අදවස ප්ර කහල කශහ.
එතුභහ ජහතිහදී සරඳශඹන් ගළරවිරහ එල්ටීටීඊ ංවිධහනශේ
ක්රිරඹහන් පිිතඵ රර්ජනඹ්ෂ කයරහ එඹට එතුභන්රහශේ
වබහගිත්ඹ්ෂ නළති ඵ ප්ර කහල කශහ. ඒක අඳට ශත්රුම් ගන්නට
පු න්. එල්ටීටීඊ ත්රහසතහදින්ශේ ග්රාවණඹට වසු වුශණ් ශම් යශට්
සිංවර ජනතහ ඳභණ්ෂ ශනොශයි. එදහ ද්රුවිඩ ජන නහඹකයින්
විලහර ංඛ්හ්ෂ එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ භිනන් ඝහතනඹ කශහ. ඒ
නිහ එතුභන්රහට ශභළනි අදවස නිදවශේ කිඹන්නට
හතහයණඹ්ෂ එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ ල්ෂතිභත් තිශඵන තහ්ෂකල්
රළබුශණ් නළවළ. නමුත් අද අශප් රය්ෂක වමුදහන්ට පින් සිදු
න්නට; අශප් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශේ විෂ්සට ශේලඳහරන
නහඹකත්ඹට පින් සිදු න්නට ඒ අසථහ රහ දීරහ
තිශඵනහ.
ගරු බහඳතිතුභනි, නමුත් ජහතික ඒකහඵේධතහ්ෂ - national
reconciliation - තති කිරීභ වහ දළන් අඳට විලහර ග කීභ්ෂ
තිශඵනහ. විශලේශඹන්භ වමුදහ අංලලින් විශලේ ළඩ
පිිතශශ්ෂ දළන් ශම් වහ ක්රිරඹහත්භක කයනහ. යහජ් රය්ෂක
අභහත්හංලඹ භිනන් මුද්රුණඹ කයන රද ශම් ශඳොත් පිංච දිවහ
ඵළලුහභ ශඳශනනහ, ජහතික ඒකහඵේධතහ තති කය ගළනීශම්
අල්තහ පිිතඵ ඔවුන් ළඩ කටයුතු යහෂ්ඹ්ෂ කය ශගන
ගිහිල්රහ තිශඵන ඵ. යුද භශේදී සිඹ ජහතිඹ ශනුශන්, යට
ශනුශන් දිවි පිදුහ හශේභ, ජහතිඹ ශගොඩ නළංවීශම්
කටයුත්තටත් වමුදහ දළන් සුවිශලේ ශර දහඹක නහ. සිවිල්
භහජඹත් එ්ෂක ඩහත් ශත ම්ඵන්ධතහ්ෂ තති කය ගනිමින්,
විශලේශඹන්භ ද්රුවිඩ ව මුසලිම් ජනතහ භත ඒ බඹහනක
අසථහන්හි සිට ශම් ද්ෂහ ඔවුන්ශේ සුඵ හධනඹ පිිතඵ විශලේ
උනන්දු්ෂ ද්ෂමින් අශප් වමුදහ අංල කටයුතු කයරහ තිශඵන ඵ
අපි අමුතුශන් කිඹන්නට වුභනහ්ෂ නළවළ. ඒ නිහ අශප් වමුදහ
අංල ශම් national reconciliation පිිතඵ ඩහ අධහනඹ්ෂ දළන්
ශඹොමු කශ යුතුයි කිඹන එක භභ ශම් අසථහශේදී ප්ර කහල
කයන්නට කළභළතියි.
ගරු බහඳතිතුභනි, රකල්ඳ ශනස කය ගළනීභ ජනතහශේ
ඳළත්ශතන් ශභන්භ වමුදහ අංලඹන්ශගනුත් ශන්න ඕනෆ. භභ ඒක
නළවළ කිඹන්ශන් නළවළ. ඒක සිදු වී ශගන ඹනහ. නමුත් එභ
ක්රිරඹහලිඹ ඩ ඩහත් ඉ්ෂභන් කයන්නට ඕනෆ; ඩ ඩහත් පු ල්
කයන්නට ඕනෆ. එශවභ වුශණොත් තභයි එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ
විසින් කඩහ බි විනහල කය දළම අශප් යට නළත ශගොඩ නංන්නට
පු න් න්ශන්. ඒ නිහ අපි ඒ වහ ප්ර මුඛතහ රඵහ ශදන්නට
ඕනෆ.
ගරු බහඳතිතුභනි, අපි අද විලහර වමුදහ්ෂ නඩත්තු කයනහ.
තත්ත ලශඹන්භ අඳට ඒක කයන්න අල් වුණහ. යශට් තිබුු
ත්රහසතහදඹ නිහ අශප් නහවික වමුදහ, අශප් ගුන් වමුදහ, අශප්
ඳහ ඵශ වමුදහ අංල ල්ෂතිභත් කයන්න අඳට සිදු වුණහ. දළන් අඳට
පු න්කභ්ෂ නළවළ, ඔවුන්ට ශගදය ඹන්න කිඹන්න. ඒක
කිසිශේත්භ හධහයණ නළවළ. එදහ ජීවිත කළඳ කයරහ අඳට
දළළන්ත ශේඹ්ෂ රඵහ දුන් සිඹලුභ යණ විරුන්ශේ රැකිඹහ
අසථහ සුය්ෂෂිත කයරහ තඵහ ගළනීභ ජහතිශේ යුතුකභ්ෂ වහ ග
කීභ්ෂ.
අද යහජ් රය්ෂක අභහත්හංලඹ ගළන කථහ කයන භවය අඹ
කිඹනහ විඹදභ හුත්ෂ ළඩියි කිඹරහ. ගරු බහඳතිතුභනි, ශම්
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අභහත්හංලශේ ළඹ ශීර් දහරහ තිශඵන ළඹලින් සිඹඹට 95්ෂ
තිශඵන්ශන් යණ විරුන්ශේ ඳඩි නඩි, විශ්රාහභ ළටුප්, යණ
විරුන්ට ශගන දීභනහ, ඔවුන්ශේ ශදභේපිඹන්ට ශගන දීභනහ
හශේ ශේල්. ඒ නිහ ශම් යශට් නිළරැදි කල්ඳනහ කයන කිසිභ
ශකනකු ඒ කයන විඹදභට විරුේධත්ඹ්ෂ ප්ර කහල කයහවි කිඹරහ
භභ හිතන්ශන් නළවළ.
ගරු බහඳතිතුභනි, අද අශප් නහවික වමුදහ ගත්ශතොත්,
ජහත්න්තය ලශඹන් අශප් නහවික වමුදහ ඉතහභ ප්ර හදඹට ර්ෂ
ශරහ තිශඵනහ. අද අපි ඒ ගළන තුටු ශනහ. ඕසශවලිඹහනු
තහනහඳතිතුමිඹ ව භහ ඕසශවලිඹහට කිහිඳ තහ්ෂ ගිඹ
අසථහශේ අශප් නහවික වමුදහට ප්ර ලංහ කශහ, නීති විශයෝධි ශර
ංරAභණඹ න පුේගරඹන් රය්ෂහ කිරීභට, එකී ංරAභණඹ
නළත්වීභට අශප් නහවික වමුදහ අතිවිලහර ශේඹ්ෂ කයනහ
කිඹරහ.
ගරු බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ ශම් ශතදී භහ දකුු අප්රිාකහශේ
ඉන් එන ශකොට භට ශකශන්ෂ වමු වුණහ. ඔහු කිඹහ සිටිඹහ
විශලේශඹන් ශෝභහලිඹහනු මුහුදු ශකොල්රකරුන්ශගන් නළේ
ශේයහ ගළනීශම් ක්රිරඹහලිශේදී අශප් නහවික වමුදහ සුවිශලේ
ශේඹ්ෂ කයනහ; සුවිශලේ දහඹකත්ඹ්ෂ ද්ෂනහ කිඹරහ. ඒ
නිහ අශප් නහවික වමුදහ අද ශ්රී  රංකහ මුහුදු තීයශඹන් ඔේඵට
ගිහිල්රහ ජහත්න්තය ප්ර හදඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ඒක අශප්
යටට ශගෞයඹ්ෂ.
අශප් ගුන් වමුදහත් එශවභභයි. රධුනික ගුන් නිඹමුන්
පුහුු කිරීභ ළනි කටයුතු අද අශප් යශට් ඉතහ ශවොඳින් සිදු නහ.
අඳ අද එඹහර් රංකහ, එමිශර්ට්ස හශේ හුත්ෂ flightsර ඉන්න
ගුන් නිඹමුන් ශගන ඵළලුශොත් ඒ අඹශගන් හුත ශදනකු මලික
පුහුු රඵහ තිශඵන්ශන් අශප් ගුන් වමුදහශේ. -අශප් Air Force
එශ්ෂ- ඉතින් ඔවුන් ශභොන තයම් දහඹකත්ඹ්ෂ අශප් ජහතික
රර්ථිකඹට රඵහ දී තිශඵනහද?
ගරු බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ අශප් යුද වමුදහ අංල ගත්ශතොත්,
යුද වමුදහත් අද සුවිශලේ ශේහ්ෂ කයනහ. අද "අපි මු - යට
නතමු" කිඹන ළඩ පිිතශශ වහ, ගහ කයරහ යට නළඟීශම් ළඩ
පිිතශශ වහ, රවහය සුය්ෂෂිතතහ තති කිරීභ වහ ඔවුන්
විලහර ශභශවඹ්ෂ කයනහ. ගරු බහඳතිතුභනි, ඔවුන් අශප් යටට
අල් රවහය ශඵෝග නිසඳහදනඹ වහ දහඹක කය ගළනීශම්
තිශඵන ළරැේද ශභොක්ෂද? වී ගහ කයන්න පු න් නම්, එශලු
ගහ කයන්න පු න් නම්, ශඳොල් ගහ කයන්න පු න් නම්, කජු
ගහ කයන්න පු න් නම්, නිකම් ඉන්ශන් නළති අශප් ජහතික
රර්ථිකඹට වමුදහ අංල දහඹක ශනහ නම් ඒක ශකොඳභණ
ටිනහද? තත්ත ලශඹන් ජහතික රර්ථිකඹට වමුදහ අංල දහඹක
කය ගළනීශම් විශලේ ළඩ පිිතශශ්ෂ අපි තති කයන්න ඕනෆ. ඒ
නිහ අපි රය්ෂක ශල්කම්තුභහට ව අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට
අශප් ප්ර හදඹ ඳශ කයනහ. ශම් රය්ෂ වමුදහ නිකම් තිඹන්ශන්
නළතු, ඵළරැ්ෂක තතුශශේ තිඹන්ශන් නළතු ජහතික රර්ථිකඹට
දහඹක කය ගළනීශම් සුවිශලේ ළඩ පිිතශශ්ෂ ක්රිරඹහත්භක කිරීභ
පිිතඵ අඳ ඉතහභ න්ශතෝ ශනහ. රසිඹහශේ රලසචර්ඹඹ කයහ
ශ්රී  රංකහ ශගන ඹෆශම් ළඩ කටයුතුරට එඹ අල්යි.
ගරු බහඳතිතුභනි, හරිභහර්ග අභහත්යඹහ ලශඹන් භහ
දන්නහ, ළලිඔඹ ප්ර ශේලශේ එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ විසින් ශරන
රද බිම් ශඵෝම්ඵ ඉත් කිරීශම් ළඩටවන්ෂ ක්රිරඹහත්භක කශ ඵ.
අශප් යුද වමුදහශේ බිම් ශඵෝම්ඵ ඉත් කිරීශම් අංලඹ ඉතහභ
කහර්ඹ්ෂභ ශර ඒ ළඩ කටයුතු කයරහ අ්ෂකය දවස ගණනක
තිබ බිම් ශඵෝම්ඵ ඉත් කය දීරහ තිශඵනහ. ඒ ශේඹ අපි
අනිහර්ඹශඹන්භ අගඹ කයන්නට ඕනෆ.
ගරු බහඳතිතුභනි, අශප් ශජෝන් අභයතුංග භළතිතුභහ වළභ දහභ
ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී කිඹනහ, යශට් අඳයහධ රැල්ර්ෂ
තිශඵනහඹ කිඹරහ. අපි ඳසු ගිඹ අවුරුදු කීඳඹ තුශ සිදු ශරහ
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තිශඵන අඳයහධ ගත්ශතොත්, එළනි රැල්ර්ෂ ශඳශනන්ශන් නළවළ.
රංකහශේ සිටින ජනගවනඹ අනු ඹම් අඳයහධ ංඛ්හ්ෂ සිදු
ශරහ තිශඵනහ.
උදහවයණඹ්ෂ ලශඹන් 2011 ර්ඹ ගත්ශතොත්, ඒ ර්ශේ
භනු් ඝහතන ප්ර භහණඹ 724යි; ශකොල්රකෆම් 6,240යි. ශගල්
බිඳීම් 17,023යි. එතශකොට, 2012.10.31 ද්ෂහ සිදු ව භනු්
ඝහතන ප්ර භහණඹ 556යි; ශකොල්රකෆම් 5,557යි; ශගල් බිඳීම්
13,857යි. ඒ නිහ ශභතළන අඳයහධ රැල්ර්ෂ තිශඵනහඹ කිඹන්න
ඵළවළ. ඒ රැල්ශල් අඩු වීභ්ෂ තභයි ශඳන්නුම් කයරහ තිශඵන්ශන්.
ඳසු ගිඹ අවුරුදු 10 තුශ සිදු ව අඳයහධ ම්ඵන්ධ ංඛ්හ ශල්ඛන
ගත්තත් අඳට ඒ ඵ ඉතහභ ඳළවළදිලි ශඳනී ඹනහ. නමුත් අද
අඳයහධඹ්ෂ වුණහභ භහධ් භිනන් ශරොකු ප්ර චහයඹ්ෂ ශදනහ. අද
භහධ්ඹට ඕනෆ අඳයහධඹ්ෂ පිිතඵ ව headline එක්ෂ දහන්නයි.
ඒ නිහ අද අඳයහධඹ්ෂ වුණහභ භහධ් තුිතන් ඒක උලුප්ඳහ
ශඳන්නහ. නමුත් දළන් රංකහශේ සිදු න භසත අඳයහධ
ප්ර භහණඹ ඳසු ගිඹ ර්රට හශප්්ෂ ශකොඳභණද කිඹන
කහයණඹට අධහනඹ්ෂ ශදන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ අපි ඒ පිිතඵ
ඊට ඩහ ගළඹුරින් කථහ කයන්න ඕනෆ.
ගරු බහඳතිතුභනි, ඒශකන් කිඹන්ශන් නළවළ අඳයහධ භර්දනඹ
වහ ගත යුතු පිඹය අපි ශනොගත යුතුයි කිඹරහ. ඒ අඳයහධ තති
ශන විවිධ භහජයීඹ ශවේතු තිශඵනහ; විවිධ භහනසික ශවේතු
තිශඵනහ; විවිධ රර්ථික ශවේතු තිශඵනහ. ඩහ ශවො රර්ථික
තත්ත්ඹ්ෂ තිශඵන තශභරිකහ, එංගරන්තඹ හශේ යටල්රත්
අද අඳයහධකහයශඹෝ ඉන්නහ; කුඩුකහයශඹෝ ඉන්නහ; ඉතහ දරුු
අඳයහධ කයන අඹ ඉන්නහ; ංවිධහනහත්භක අඳයහධ කයන අඹ
ඉන්නහ. අවි රයුධ බහවිත වුණ අවුරුදු 30ක යුේධඹකින් ඳසශේ,
විවිධ භහනසිකත් තති ජීත් න ජනතහ්ෂ සිටින අඳ ළනි
යටකට ශම් තත්ත්ශඹන් සිටීභට රළබීභත් ශරොකු ශදඹ්ෂ. නමුත්
ශම් අඳයහධ තත් අඩු කිරීභ වහ අපි සිඹලු ශදනහභ කටයුතු කශ
යුතුයි. ඒ වහ අංක ශඳොලීසිඹ්ෂ අල්යි; අංක යහජ්
නිරධහරින් අල්යි; නවීන තහ්ෂණඹ -DNA තහ්ෂණඹ- ළනි
ශේල් ශගනළල්රහ අඳයහධකරුන් රැවළනට වසු කය ගළනීභ
වහ විශලේ ක්රිරඹහලිඹ්ෂ අල්යි; ය ඳරී්ෂක
ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ක්රිරඹහකහරිත්ඹ අල්යි. ඒ රඹතන ඩහත්
ල්ෂතිභත් කය ශගන ඒ ළඩ කටයුතු ඉසට කයන්න තභයි, අපි
යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන අභහත්හංලඹට විලහර
මුදල් ප්ර භහණඹ්ෂ රඵහ දීරහ තිශඵන්ශන්. ඒ වහ අශප්
වශඹෝගඹ රඵහ දීභ අත්ල් ශනහ.
ගරු බහඳතිතුභනි, භහ විශලේශඹන්භ යහජ් රය්ෂක වහ
නහගරික ංර්ධන අභහත්හංලඹ ගළන කිඹන්නට ඕනෆ. අද
ශගෝඨහබඹ යහජඳ්ෂ භළතිතුභහ ඉතහභ විෂ්සට ශභශවය්ෂ කයන
ඵ ඳ්ෂ, විරුේධ ඳහර්ලසශේ වළභ ශදනහභ අවිහදශඹන්
පිිතගන්නහ. භහ එතුභහට සතුතින්ත ශනහ, භහ නිශඹෝජනඹ
කයන ඵදුල්ර දිස්රිර්ෂකඹට තවිල්රහ එහි තිබුු ප්ර ලසන ඉතහභ
ඉ්ෂභනින් විහ දීභ ගළන. එතුභහ නිශඹෝග දීරහ ඳළඹ බහගඹ්ෂ
ළනි ශකටි කහරඹ්ෂ තුශදී ඒ ගළටලු සිඹල්ර අඳට විරහ දුන්නහ.
ඵණ්ඩහයශර ඵස නළතුම් ශඳොශශේ ප්ර ලසනඹ, ඵදුල්ර ඳදික
ශේදිකහර සිටින ජනතහශේ ප්ර ලසනඹ, ඵදුල්ර market එශ්ෂ
ප්ර ලසනඹ හශේ ප්ර ලසන ඉතහ ශකටි කහරඹ්ෂ තුශදී එතුභහ අඳට
විරහ දුන්නහ. විශලේශඹන්භ ඵදුල්ර නගයශේ ඝන අඳද්රු්
කශභනහකයණඹ පිිතඵ විලහර ප්ර ලසනඹ්ෂ තිබුණහ. එතුභහ ඒ
ප්ර ලසනඹට ඉතහ ශවො භත ශඳන්වීභ්ෂ අඳට රඵහ දුන්නහ. ඒ නිහ
ශම් නගය ංර්ධනශඹහි රහ එතුභහ කයන ශේඹ ගළනත්,
ගංතුය ඳහරනඹ කිරීශම් ක්රිරඹහලිශේදී එතුභහ කයන ශේඹ
ගළනත් හරිභහර්ග වහ ජර ම්ඳත් කශභනහකයණ අභහත්යඹහ
ලශඹන් භහ විශලේශඹන්භ තුටු ශනහ.
ගරු බහඳතිතුභනි, ඔඵතුභහට භතක තති ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු
ඳහ ගංතුයට ඹට වුු අසථහ. ඒ අසථහශේ ඳටන් අපි
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ඔඵතුභහශේ නහඹකත්ශඹන් විවිධ හකා කහ ඳළළත්වුහ. ඒ
අසථහශේදී නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ ඳහර්ලසකරුකු ඵට
ඳත් කයශගන, ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු නළත ගංතුයකට ඹට
ශනොන විධිඹට ඒ අල් ළේ වදරහ අද අපි ඉතහ සුය්ෂෂිත
තත්ත්ඹකට ඳත් කිරීභ පිිතඵ නහගරික ංර්ධන
අධිකහරිඹටත්, අශප් රය්ෂක ශල්කම්තුභහටත් අශප් සතුතිඹ පුද
කයන්න ඕනෆ. අපි සතුති කශ යුතු අඹට සතුති ශනොකය කුවකඹන්
හශේ ඉන්න ශවො නළවළ. ඒ නිහ එතුභහ විසින් කයන රද
ශේහ, එතුභහ ඒ කටයුතු ශකශයහි ද්ෂන රද උනන්දු වහ
කළඳ කිරීභ පිිතඵ අපි ඉතහභ න්ශතෝ ශනහ.
ගරු බහඳතිතුභනි, යණ විරුන් ශනුශන් රය්ෂක
අභහත්හංලශඹන් අද විලහර ළඩ ශකොට්ෂ කය ශගන ඹනහ. ඒක
අශප් ජහතිශේ ගකීභ්ෂ. යණ විරුන්, ඔවුන්ශගන් ඹළශඳන්නන්,
ඔවුන්ශේ ශදභේපිඹන් අපි රැක ගත යුතුයි. කශ ගුණ දන්නහ
මිනිසුන් ලශඹන් ඔවුන් ශනුශන් ඒ ළඩ කටයුතු ඉසට කිරීම්
ක්රිරඹහ භහර්ගඹ පිිතඵ අපි අනිහර්ඹශඹන්භ තුටු ශනහ. ඒ
ළඩ පිිතශශ ඩහත් ල්ෂතිභ්ෂ ශර ඉටු කිරීභට එතුභන්රහට
දධර්ඹඹ වහ ල්ෂතිඹ රළශේහයි ප්ර හර්ථනහ කයමින්, යජශේ
ඳහර්ලසඹ ශනුශන් අපි ඉතහභ තුටින් රය්ෂක වහ නහගරික
කටයුතු පිිතඵ අභහත්යඹහ ලශඹන් කටයුතු කයන අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහට අඹත් ළඹ ශීර් වහ අශප් වශඹෝගඹ රඵහ
ශදන ඵ ප්ර කහල කයමින් භශේ කථහ අන් කයනහ. ශඵොශවොභ
සතුතියි.

[ප.බහ. 11.37]
ගරු ඉයහන් විරAභයත්න භවතහ

( ரண்புறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු බහඳතිතුභනි, යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන
අභහත්හංලශේ ළඹ ශීර් පිිතඵ විහදඹට වබහගි වීභ වහ භට
රළබී තිශඵන ශම් සු ශේරහ තුශ කරුු කිහිඳඹ්ෂ ඉදිරිඳත්
කයන්න භහ කළභළතියි.
අඳට ශඳශනනහ, ශම් අවුරුේදට රය්ෂහ වහ ශන් කය
තිශඵන මුදල් ප්ර භහණඹ, ගිඹ අවුරුේශේ ශන් කශ මුදල් ප්ර භහණඹට
ඩහ සිඹඹට 18කින් ඳභණ ළඩි ශරහ තිශඵනහ කිඹරහ. ඒ
හශේභ ශශශ ශඳොශ මිර අනු දශ ශේශීඹ නිසඳහදනශේ
අගඹ්ෂ ශර ඵළලුශොත් ඒ මුදර සිඹඹට ඳවශශො වභහයකින්
ඳභණ ළඩි වී තිශඵන ඵ අඳට ශඳශනනහ. දශ ශේශීඹ
නිසඳහදනශේ ප්ර තිලතඹ අනු ඵළලුශොත් රය්ෂක වහ නහගරික
ංර්ධන අභහත්හංලශේ ළඹ ශීර් වහ ශන් කය තිශඵන මුදල්
ප්ර භහණඹ ළඩි නහ. තත්තටභ ඒක විලහර ගළටලු්ෂ ශනොශයි.
ඒකට හධහයණ ශවේතු තිශඵන්න පු න්. අද භහ කථහ කයන්න
ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් ඒ ළඩි වීභ ගළන ශනොශයි. නමුත් ඒ
මුදශල් බහවිතඹ ගළන ඹභ්ෂ කිඹන්න අල්යි.
ගරු බහඳතිතුභනි, අද අශප් ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ
තභතිතුභහ වන් කශහ, ශම් ළඹ ශීර්ඹන්ට ශන් කය තිශඵන
මුදලින් සිඹඹට 95්ෂ ඳභණ විඹදම් න්ශන් ඳඩි නඩිරට ව
දීභනහරට කිඹරහ. අශප් ්රිරවිධ වමුදහශේත්, ශඳොලීසිශේත් ශේඹ
කයන ංඛ්හ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ research අංලඹ වයවහ ශොඹහ
ගන්න අපි ඊශේ උත්හව කශහ. නමුත් අහනහකට අඳට ඒ
විසතයඹ ශොඹහ ගන්න ඵළරි වුණහ. ඒ විසතයඹ අඳට රළබුණහ නම්
තභතිතුභහ වන් කශ කරුණ පිිතඵ මිට ඩහ අර්ථත් ශර
හකා කහ කයන්න තිබුණහ. ශභොකද, සිඹඹට 95්ෂභ ඳඩි නඩි ව
දීභනහ වහ ළඹ නහ නම් අනි්ෂ අංලරට ශන් කය තිශඵන
ප්ර භහණඹ අඩු ඵ වන් කයන්නට ඕනෆ. අද යහජ් රය්ෂහ
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වහ සිඹඹට 73්ෂ ඳභණ විඹදම් කයනහ. භවජන රය්ෂහ
වහ සිඹඹට 17.6්ෂ ඳභණ විඹදම් කයනහ. නමුත් ශම් අංල තුශ
අධ්හඳන කටයුතු වහ සිඹඹට 0.55යි විඹදම් න්ශන්.
ගරු බහඳතිතුභනි, අපි ශඳොලීසිඹ ගළන මීට ප්ර ථභ වන්
කයරහ තිශඵනහ. නමුත් භහ නළතත් ශඳොලීසිඹ ගළන චනඹ්ෂ
කිඹන්නට ඕනෆ. අපි දන්නහ, ශඳොලීසිඹ කිඹන්ශන් කඩහ ළශටන
රඹතනඹ්ෂ කිඹරහ. ඒකට ශඵොශවෝ ශවේතු තිශඵන්න පු න්.
එක්ෂ ඒ ශගොල්රන්ට තිශඵන ඳඩි නඩි පිිතඵ ප්ර ලසනඹ ශන්න
පු න්. ඒ ශගොල්රන්ට රළශඵන ඳඩිඹ අඩුයි ශන්න තති. අඳට
රළබී තිශඵන විසතය අනු ඒ පිිතඵ ඹභ්ෂ කිඹන්න අඳවසුයි.
නමුත් අපි අනුභහන කයනහ, එතළන ප්ර ලසනඹ්ෂ තිශඵනහඹ
කිඹරහ. ඊට අභතය ශඳොලීසිශේ පුහුු ගළන, ශඳොලීසිශේ
තහ්ෂණඹ ගළන කිේශොත්, අද එතළන අඩු ඳහඩු තිශඵනහ. හුත්ෂ
ශරහට ශකශනකු ශඳොලීසිඹට අයශගන ගිශඹොත්, ඔහුට ධ
හිංහ දීරහ උා චහයණඹ්ෂ රඵහ ශගන තභයි ළරැදිකරුශ්ෂ
වළටිඹට ඳත් කයන්ශන්. ඒහ ගළන විසතය යහෂ්ඹ්ෂභ ඳශ ශරහ
තිශඵනහ, "YouTube" website එශ්ෂ. පුේගරඹන් තභන්ශේභ
අත් දළකීම් ගළන ඒ භිනන් කථහ කයනහ. ඉතින්, අපි ඒහ ඵරරහ
ෂ්සටහචහය භහජඹකට ශම් රAභඹ ශවො නළවළ කිඹරහ අපි ඒහ
අභ කයන්න ඕනෆ. භභ ශභඹ කිඹන්ශන් ශඳොලීසිශේ නිරධහරින්
ඳවශට දහන්න ශනොශයි. තත්තටභ ඔවුන්ට මීට ළඩිඹ ඳඩි නඩි
දීරහ, ඔවුන් ශනුශන් මීට ළඩිඹ රශඹෝජන කයරහ, තහ්ෂණඹ
දීරහ, තිනලි රකුු, DNA ඳරී්ෂණ හශේ ශනොශඹකුත්
ශේරට ඳවසුකම් ළඩි ළඩිශඹන් රඵහ දීරහ, ධ හිංහ වයවහ
ශනොශයි ටපිට හධක අනු ළරැදිකරු, ළරැදිකරු වළටිඹට ඳත්
කිරීශම් රAභශේදඹ්ෂ තති කිරීභ අල්යි.
උගත් ඳහඩම් වහ ප්ර තින්ධහනඹ පිිතඵ ව ජනහධිඳති ශකොමින්
බහ හර්තහ ඉදිරිඳත් කයපු ශරහශේදී අපි එ්ෂත් ජහතික
ඳ්ෂශේ සථහයඹ ශම් බහට ඉදිරිඳත් කශහ. ඒ සථහයඹ
ඉදිරිඳත් කයන ශකොට අපි එදහ වන් කශහ, ශඳොලීසිඹ රය්ෂක
අංලඹ්ෂ ශනොශයි කිඹරහ. ශඳොලීසිඹ ඉටු කයන්ශන් භවජන
ශේඹ්ෂ. ඒ නිහ ශඳොලීසිඹ යහජ් රය්ෂක අභහත්හංලශඹන්
ඉත් කයරහ ශනත් අභහත්හංලඹකට ශඹොමු කයන්න ඕනෆඹ
කිඹන කහයණඹ එදහ අපි ඉදිරිඳත් කශහ. ඒක භභ නළතත් ශම් ගරු
බහට භත්ෂ කයන්නට ඕනෆ. අපි ශන ඕනෆභ යට්ෂ අයශගන
ඵළලුශොත්, ශඳොලීසිඹ රය්ෂක අභහත්හංලඹ ඹටශත් ශනොශයි
තිශඵන්ශන්. ශනභ අභහත්හංලඹ්ෂ ඹටශත් තභයි තිශඵන්ශන්.
ශභොක්ෂ ශවෝ අබ්න්තය කටයුතු පිිතඵ අභහත්හංලඹ්ෂ ඹටශත්
තභයි තිශඵන්ශන්. ශභොකද, ශඳොලීසිඹට අල් භහනසිකත්ඹ,
පුහුු, ඒ සිඹල්ර්ෂභ ශනස. ්රිරවිධ වමුදහරට අල්
පුහුුට ඩහ ශනස.
එක එක නගයර ප්ර ලසන තති ශරහ තිශඵන ඵ අපි දන්නහ.
ළලිකඩ සිය ශගදය ප්ර ලසනඹ්ෂ තති වුණහ. ඒ හශේ ශනොශඹකුත්
ප්ර ලසන තති ශරහ තිශඵනහ. ඒකට විඳුභ ්රිරවිධ වමුදහ එන
එක ශනොශයි. අපි භවජන ශේඹ්ෂ වළටිඹට ශඳොලීසිඹ ශගොඩ
නතන්න ඕනෆ. ඒ හශේභ අපි අශප් ්රිරවිධ වමුදහශේ ගරුත්ඹත්
යකින්න ඕනෆඹ කිඹරහ අපි විලසහ කයනහ. සල්ඳ ශදශනකු
අතින් ළරැදි සිදු වුණහ. යජශේ ඳහර්ලසශේ කිහිඳ ශදශන්ෂ ඒක
පිිතඅයශගන තිශඵනහ. ඒහ ගළන ශොඹරහ ඵරන්න ඕනෆ. නමුත්,
අශප් ්රිරවිධ වමුදහශේ ශගෞයඹ අපි රය්ෂහ කයන්න ඕනෆ.
සල්ඳ ශදශනකුශේ ළරැදි නිහ ඒක ම්පර්ණශඹන් නළති
කයන්න ඉඩ ශදන්න ඵළවළ. ඉතින්, ජීවිත කහරඹටභ ්රිරවිධ
වමුදහශේ සිටින අඹශේ ශගෞයඹ රය්ෂහ කයන්න භහජඹ්ෂ
වළටිඹට, ඳහර්ලිශම්න්තු්ෂ වළටිඹට අඳට ගකීභ්ෂ තිශඵනහ. ඒ
අඹශේ විශ්රාහභ ළටුප්, ඒ අඹශේ දීභනහ ගළන ශොඹරහ ඵරරහ දිගින්
දිගටභ කටයුතු කයන්න අඳට ගකීභ්ෂ තිශඵනහ.
එනමුත්, අඳට එක ප්ර ලසනඹ්ෂ තිශඵනහ. භභ එදහ ශම් ගළන
සු ශන් කථහ කශහ. අපි කදහත් කිඹන්ශන් නළවළ, ්රිරවිධ
වමුදහශේ සිටින ශඵ න් ශගදය ඹන්න ඕනෆ කිඹරහ. ශභොකද,

2959

2012 ශදළම්ඵර් 07

ඒ අඹ ඵරහ ගන්න අඳට ග කීභ්ෂ තිශඵනහ. නමුත්, ඒ අඹ
ඵරහ ගන්නහ රAභඹ ගළන අඳට ප්ර ලසනඹ්ෂ තිශඵනහ. භභ එදහ
උදහවයණඹ්ෂ දුන්නහ, ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු ංකීර්ණඹ අර තිශඵන
රවහය විකුණන භධ්සථහනඹ ගළන. රුපිඹල් 50කට දල් රවහයඹ
රඵහ ශදනහ. ඒ ශරහශේ භභ ඳළවළදිලි කයන්න වළදුශේ ශභඹයි.
අපි ශම් ශොල්දහදුන්ට රැකිඹහ ශදන්න ඕනෆ. භභ කථහ කයන්ශන්
ශදන රැකිඹහ ගළනයි. ශභොකද, රවහය ශේර්ෂ රුපිඹල් 50
ගණශන් යට ශට්ටභ ශදන්න පු න් නම් ඒකට අශප් කිසිභ
විරුේධතහ්ෂ නළවළ. නමුත්, ඒක කයන්න ඵළවළ. ඒ නිහ තභයි භභ
ශම්හ කිඹන්ශන්. භභ ශභතළනදී ඊට ළඩිඹ ශදඹ්ෂ ඉදිරිඳත්
කයන්න අද ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
භහලිගහත්ත ප්ර ශේලශේ එ්ෂතයහ ශදරු ඳහරක නත්තල්
උත්ඹ වහ ඒ ශභයින්ශේ තඳුම්රට රුපිඹල් 3,500්ෂ
ශගන ශරට ඒ ශදභේපිඹන්ට කිඹරහ තිබුු ඵ ඊශේ අඳට
රයංික වුණහ. නමුත්, වමුදහට දීරහ ඒ තඳුම් භළසීශම් කටයුත්ත
රුපිඹල් 1,000 ගණශන් කය ගන්න අඳට පු න් වුණහ. ඒ නිහ
ශදභේපිඹන්ට රුපිඹල් 2,500්ෂ ඉතිරි වුණහ. භභ කිඹන්ශන් මීට
ළඩිඹ ඉදිරිඹ දිවහ ඵරන්න කිඹහයි. ශභොකද, ශම් රර්ථික රAභඹ
දිගින් දිගටභ ශගන ඹන්නට ඵළවළ. ශභොකද, අපි ශභතළනින්
කයන්ශන් යහජ් අංලශේ ්හඹ, යහජ් අංලශේ ්හඳහය ළඩි
කයවීභයි. දළන් හිතරහ ඵරන්න, භහලිගහත්ශත් ටපිට තිබුු
ශට්රර් හප්පුරට ශභොනහද වුශණ් කිඹරහ. ඒ අඹට ඒ තඳුම්
භළසීශම් කහර්ඹඹ රළබුශණ් නළවළ.
අශප් ඳහර්ලිශම්න්තු ඳර්දඹ අර නිශක උශේට ඵත් ඳළකට්
වතිතව්ෂ, ඳණව්ෂ වදහ ඒ ටික උශේට විකුණරහ ජීත් න අඹට
දළන් ඒක රුපිඹල් අසකට, අනකට, සිඹඹකට විකුණහ ගන්නභ
ඵළවළ. භභ කිඹන්ශන්, ශම් කයන රAභඹ ගළන අඳ කල්ඳනහ
කයන්නට ඕනෆ කිඹරහයි. ශකොශවොභද ශම්ක කයන්න ඹන්ශන්?
මීට ඩහ ශවොට කයන්න ඕනෆ. අඳ ශඹෝජනහ්ෂ කයනහ.
ඔවුන්ට පුහුු්ෂ ශදන්න ඕනෆ. ඒක විතය්ෂ ශනශයි. පුහුුට
ළඩිශඹන් රශඹෝජනඹ කයන්නත් ඕනෆ. වමුදහර අධ්හඳනඹට
විඹදම් කය තිශඵන්ශන් අඳට තිශඵන ළඹ ෂ්ර් අනු, සිඹඹට
0.55යි ඒක භදි. අඳ ළඩිශඹන් රශඹෝජනඹ කයන්නට ඕනෆ. ඒ
අඹට අලුත් ්ෂශේත්රහර පුහුු්ෂ රඵහ ශදන්නට ඕනෆ. පුහුු්ෂ
දීරහ ඒ අඹට අසථහ ශදන්නට ඕනෆ, එ්ෂශකෝ වමුදහශේ දිගින්
දිගටභ ඉන්න, නළත්නම් පුහුු්ෂ රඵහ ශගන, විශ්රාහභ ළටුඳත්
අය ශගන ශනත් පුේගලික අංලඹකට ගිහින් රැකිඹහ්ෂ කයන්න.
අපි ඔවුන්ට ඒ අසථහ ශදන්නට ඕනෆ.
ශම් යශට් ශකොන්ත්රහහත් ්ෂශේත්රහශේ ්හඳහය හුත්ෂ තිශඵනහ.
ඒ අඹ තවිත් කිඹනහ, වමුදහ ශකොන්ත්රහහත්තු තුිතන් ශකොන්ත්රහහත්තු
කය ශගන ගිශඹොත් ඒ අඹශේ කර්භහන්තරට ප්ර ලසනඹ්ෂ තති
ශනහඹ කිඹහ. භභ ශභහිදී ඉදිරිඳත් කයන්ශන් රර්ථික ශභොඩරඹ
පිිතඵ ප්ර ලසනඹයි. භභ එයින් තත් එවහට ඹනහ. ශම් ්හඳහය
රයම්බ කයරහ ඒ අඹට පුේගරයින් වළටිඹට ඒ ්හඳහයර
ශකොටස ශදන්න කිඹහ භහ ශඹෝජනහ කයනහ. ශභොකද, එතශකොට
තයගකහරී රර්ථිකඹ්ෂ ශගොඩ නතන්නට පු න්. භහජශේ ෆභ
ශකශනකුටභ හධහයණ න විධිඹට අඳට රර්ථිකඹ්ෂ ශගොඩ
නතන්නට පු න්. එළනි රර්ථිකඹ්ෂ අඳට දිගින් දිගටභ ඳත්හ
ශගන ඹන්න පු න්.
ගරු බහඳතිතුභනි, ශදභශ ජහතික න්ධහනශේ ගරු
ම්ඳන්දන් භන්ත්රීaතුභහශේ කථහ අඳ අවශගන හිටිඹහ. භහ හිතන
විධිඹට එතුභහශේ අදවස එතුභහ ප්ර කහල කශහ. එතුභහශේ අදවස
ශම් ගරු බහශේ ප්ර කහල කයන්න එතුභහට නිදව තිශඵන්නට
ඕනෆ. අහනහකට අඳට ඉසීභ ටික්ෂ අඩුකභ නිහ ඒ අදවස
ම්පර්ණශඹන්භ අවගන්න ඵළරි වුණහ. ශදභශ ජහතික න්ධහනඹ
වහ යජඹ අතශර් ඳහර්ලිශම්න්තු තුශ ඳභණ්ෂ හකා කහ්ෂ තිඹරහ
වරි ඹන්ශන් නළවළ. ශදභශ ජහතික න්ධහනඹයි, යජඹයි අතය
ේවිඳහර්ලසවීඹ හකා කහ්ෂ තිශඵන්නට ඕනෆ. ශභොකද, ශම් ප්ර ලසනඹ
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දිගින් දිගටභ ගිශඹොත් -අවුරුදු තුන, වතය්ෂ, අවුරුදු වඹ්ෂ වත්ෂ
ගිශඹොත්- මීට ඩහ උග්රා ප්ර ලසනඹකට ශම් යටට මුහුණ ශදන්නට සිදු
ශනහ. යුේධඹ නළති නිහ අඳ හභඹ තති කයන්නට ඕනෆ. අඳට
ඒ ශදඹ කයන්නට පු න් න්ශන් හකා කහ තුිතන් ඳභණයි. භභ
නළතත් කිඹනහ, අඳ විඳුභකට එන්නට ඕනෆඹ කිඹහ.

This Government has no mechanism to engage the
TNA. This is not a good omen for the future. It is the
responsibility of the Government to pursue its initiatives
to create understanding and move from absence of war to
the creation of a lasting peace. Talking is a prerequisite.
Following a unilateral policy on reconciliation has never
worked in history and will never work in this country. It
is a contradiction of terms. Reconciliation has to be
between two parties who have to be reconciled. We have
to reconcile communities, not just soldiers and the
community. The primary responsibility for reconciliation
lies with us, the politicians, the Government, the
communities, the civil society and then, with the soldiers.
The soldiers have fulfilled their duty. It is the
Government; it is Parliament that must fulfil its duty to
move from absence of war to creating a peaceful and
lasting society.
ගරු බහඳතිතුභනි, භහ අහන ලශඹන් නහගරික
ංර්ධනඹ පිිතඵත් චන කිහිඳඹ්ෂ වන් කයන්නට
කළභතියි. ශම් ළඹ ශීර් වහ ශන් කය තිශඵන මුදල් ප්ර භහණඹ
දිවහ ඵළලුශොත්, ශම්ක යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන
අභහත්හංලශේ ළඹ ශීර්ඹනුයි කිේහට, තත්තටභ ඳසු ගිඹ
අවුරුේශේ සිඹඹට 3ක විතය ප්ර භහණඹ්ෂ තභයි, නහගරික
ංර්ධනඹට ශන් කය තිශඵන්ශන්. ශම් අවුරුේශේ සිඹඹට
වතයයි දලභ ඳව්ෂ ශවෝ වත්ෂ ශන් කය තිශඵනහ. තත්තටභ
නහගරික ංර්ධනඹට ශන් කය තිශඵන්ශන් ශඵොශවොභ සු
ශකොටයි.
නහගරික ංර්ධන කටයුතු දිවහ ඵරන විට අඳට ශඳශනනහ,
නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹට අවුරුදු වඹ්ෂ තුශදී නිහ
70,000්ෂ වදන ළරළසභ්ෂ තිශඵන ඵ. එතශකොට එක
අවුරුේදකට නිහ 11,666්ෂ තනන්න ඕනෆ. ඒ වහ ළඹ
ශීර්ඹන්ශගන් ශන් කය තිශඵන්ශන් රුපිඹල් බිලිඹන 1.5යි. එ්ෂ
අවුරුේදකට නිහ 11,666්ෂ තනන්න නම්, එක නිකට ශන්
න්ශන් රුපිඹල් එ්ෂ ර්ෂ තිසවඹ දහව්ෂ ඳභණයි. නමුත්
නගයඹ තුශ නි්ෂ ශගොඩ නතනශකොට, ග්රාහමීඹ ප්ර ශේලඹක
නි්ෂ ශගොඩ නතනහට ඩහ අධික මුදර්ෂ ළඹ න ඵ අඳ
දන්නහ. ශභොකද, තට්ටු නිහ ශගොඩ නතන්නට සිදු න නිහ.
එළනි නි්ෂ ශගොඩ නතන්න භවයවිට ර්ෂ15්ෂ ශවෝ ර්ෂ
20 ්ෂ අල් නහ. නමුත් එශවභ ළරළසභ්ෂ
නළති ඵ
ශඳශනනහ. ශම්හ හර්තහර තිබුණහට, ළඹ ශීර්ඹන්ශගන්
මුදල් ශන් කය නළවළ. ශම්ක යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික
ංර්ධන අභහත්හංලශේ ළඹ ශීර්යි කිේහට, ශඵොශවොභ
අඩුශන් තභයි නහගරික ංර්ධනඹ වහ ළඹ කය තිශඵන්ශන්.
නමුත් ඒ ළඹ කය තිශඵන මුදල් ප්ර භහණඹ දිවහ ඵළලුශොත්,
හුත්ෂ ශරහට විඹදම් කය තිශඵන්ශන්, ධනතුන් ජීත් න
ප්ර ශේල අරංකහය කිරීභ වහයි. එක එක අන් වල්, සුපිරි
ශවෝටල්, කඩ හප්පු හශේභ, shopping malls, race course -

ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ
(ரண்புறகு சரந் தண்டர)

(The Hon. Shantha Bandara)

Sir, I rise to a point of Order.
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(றசரபர் அர்கள்)

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

(The Chairman)

ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ශභොක්ෂද point of Order එක?

ගරු (රචහර්ඹ) යත් වීයශේකය භවතහ.

ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ
(ரண்புறகு சரந் தண்டர)

[11.53 a.m.]

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු බහඳතිතුභනි, ශභතුභහ දිගින් දිගටභ ශම් බහට ළරැදි
ශතොයතුරු ශගන එනහ. ශවොභ උදහවයණඹ තභයි ධනත්
නගයරට විතය්ෂ ශනොශයි, අපි නිශඹෝජනඹ කයන ග්රාහමීඹ
නගයරටත් මුදල් ශන් කයරහ තිශඵනහඹ කිඹන කහයණඹ.

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු භන්්රිරතුභහ, ඔඵතුභහශේ කථහශේ දී ඒ කරුු වන්
කයන්න.
ගරු ඉයහන් විරAභයත්න භන්ත්රීaතුභනි, ඔඵතුභහශේ
අන් කයන්න.

කථහ

ගරු ඉයහන් විරAභයත්න භවතහ

(ரண்புறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු බහඳතිතුභනි, භභ ශම් බහ ශනොභත ඹන්ශන් නළවළ.
නහගරික ංර්ධන අධිකහරිශේ ළඹ ශීර්ර තිශඵනහ, 2013
ය වහ ශභොනහ ශනුශන් ද මුදල් ළඹ කයන්න ඹන්ශන්
කිඹරහ. අවපු නිහ භභ ඒ ගළන කිඹන්නම්. International
Convention Centre වම්ඵන්ශතොට ්හඳෘතිඹ වහ බිලිඹන
ශදක්ෂ ශන් කය තිශඵනහ. ඒ හශේභ නහගරික ංර්ධන
අධිකහරිඹට බිලිඹන 1.5්ෂ ශන් කය තිශඵනහ. නහගරික
ංර්ධන අධිකහරිශේ Metro Colombo Urban Development
Project රකෘතිඹට බිලිඹන 5්ෂ ශන් කය තිශඵනහ. ශම් ළඹ
ශීර්ඹන්ට ශන් කය තිශඵන මුදල් ප්ර භහණඹ වන් කය
තිශඵනහ. භට බහ ශනොභත ඹන්න අල්තහ්ෂ නළවළ.
අහන ලශඹන් භභ ශම් කහයණඹ කිඹන්න කළභළතියි, ගරු
බහඳතිතුභනි. ශම් මුදල් විඹදම් කයන්ශන් ධනතුන් ජීත් න
ප්ර ශේලරටයි. ශකොශම නගයශේ සිඹඹට 50්ෂ මිනිසසු ජීත්
න්ශන් ඳළල්ඳත්රයි. ශම් මුදලින් තුර ජීත් න ජනතහට
ළඹ න්ශන් ශඵොශවොභ අඩු ප්ර භහණඹයි. නිහරට මුදල් ශන්
කයරහ නළවළ. භභ ඒක ලිඛිත ශඳන්නුහ. නිහරට මුදල් ශන්
කයරහ නළවළ කිඹන කහයණඹ භහ ශඳන්හ දුන්නහ. ළසිකිිතරට
මුදල් ශන් කයරහ නළවළ. භශ නහලිකහ ඳේධතිරට මුදල් ශන්
කයරහ නළවළ. ශරෝක ඵළංකුශේ රධහය තති ශකොශමට ශවො
රකෘතිඹ්ෂ නිර්භහණඹ කයරහ තිශඵනහ. ඒක ඳභණ්ෂ භභ
පිිතගන්නහ.

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු භන්ත්රීaතුභහ, කථහ අන් කයන්න. ඔඵතුභහ විඳ්ෂශේ
කහරශඹන් ළඩිපුය විනහඩි ශදක්ෂ අයශගන තිශඵනහ.

ගරු ඉයහන් විරAභයත්න භවතහ

( ரண்புறகு இரன் றக்கறத்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

භභ අන් කයන්නම්.
රර්ථික ංර්ධන ිකන්තනඹ පුංික මිනිවහ ශරොකු කයන
ිකන්තනඹ්ෂ ශන්නට ඕනෆ. සිඹඹට එකකට ශනොශයි, සිඹඹට
අනක ිකන්තනඹ්ෂ තිශඵන්න ඕනෆ කිඹන කහයණඹ භත්ෂ
කයමින් භභ භශේ කථහ අන් කයනහ. සතුතියි.

ගරු රචහර්ඹ යත් වීයශේකය භවතහ
(ரண்புறகு கனரறற சத் வீதசக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara)

Mr. Chairman, first of all, let me speak a few words in
English to respond to the Hon. R. Sampanthan and also to
the Hon. Eran Wickramaratne, who just spoke. I am glad
that I can speak just after them. The Hon. Sampanthan
stated that the army must not subjugate or persecute the
Tamil people. I think, Mr. Chairman, that is the most
treacherous statement that I have ever heard. Of course,
he was not speaking to this House but he was speaking to
the world media and also to the United Nations Human
Rights Council.
I must ask the TNA as to who did persecute the
Tamil people and who did subjugate the Tamil people?
Was it the army or was it the LTTE? I ask the TNA, who
killed the Hon. A. Amirthalingam? Who killed Mr.
Kumar Ponnambalam? Who killed the Hon. Lakshman
Kadirgamar and who killed the Hon. Neelan
Tiruchelvam? Who killed Mr. Alfred Durayappah and
who killed the principals of Tamil schools who objected
to Prabhakaran? Did the TNA speak a single word about
them? The TNA kept mum; they condoned those
atrocities and murders. Now, they are speaking about the
Tamil people. The TNA was always telling that the LTTE
was not a terrorist organization but freedom fighters. But,
I must tell you, Mr. Chairman, freedom fighters never kill
the very people whose freedom they fought for. Tamil
people have been killed and the TNA always condoned,
accepted and kept mum.
I also ask, Sir, who cleared the land for the displaced
Tamil people to come and resettle after the war? The
soldiers sacrificd their lives; they risked their lives and
removed about 500,000 anti-personnel mines, about
1,400 anti-tank mines and about 400,000 improvised
explosive devices risking their lives. Did the TNA give a
single cup of tea to these soldiers who sacrificed their
lives and risked their lives to remove those landmines and
the anti-personnel mines? It was the soldiers who are
even now building the houses. Did the TNA build a
single house for the displaced Tamil people? Now, they
are talking big about the Tamil people.
I must also tell you, Sir, that the maintenance of law
and order of the Jaffna Peninsula has been the duty of the
police force. Now, action has been taken to recruit more
than 1,000 Tamil youth and by that, we are in the process
of winning the hearts and minds of the Tamil people. The
TNA, of course, do not like that. I must tell the TNA very
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firmly in this House to refrain from instigating the
university students to get into these nefarious activities.
The TNA were the people who instigated the students to
light lamps and commemorate Prabhakaran. Prabhakaran
was the leader of the most ruthless terrorist organization
in the world. Prabhakaran killed about 37 novice monks
in broad daylight at Aranthalawa. They killed innocent
women at Sri Maha Bodhi. They killed about 300 Muslim
people during a prayer in Kattankudi. They killed 57
people in Gonagala, while they were returning from a
sermon. The TNA was instigating the innocent university
students to commemorate such a terrorist leader. The
TNA must stop using these university students to achieve
its diabolical and treacherous objectives.
I must also tell the Hon. Eran Wickramaratne and the
Hon. R. Sampanthan, who are lobbying the idea of talking
to the TNA, that the TNA is the other arm of the LTTE;
we know that. We have very comprehensively defeated
the LTTE. So, after defeating the LTTE, talking to the
TNA is just like Winston Churchill talking to the Nazis
after the World War II. So, it is ridiculous and hilarious.
Therefore, the Government has made room in the
Parliamentary Select Committee for the TNA to come and
express its views with the other parties. There is no need
for the Government to talk to the TNA, which had been
the other arm of the LTTE.
ගරු බහඳතිතුභනි, ඒ කථහත් භත භට රය්ෂක අංලශේ
ළඹ ශීර් ගළන චන කිහිඳඹ්ෂ කිඹන්නට අල්යි. රය්ෂක
අංලශේ අවුරුදු 39්ෂ ශේඹ කශ නිරධහරිශඹ්ෂ වළටිඹට ශම්
අසථහ රළබීභ ගළන භභ තුටු නහ. විරුේධ ඳහර්ලසඹ විසින්, ශඳය දසර- බුදු යජහණන් වන්ශේශේ ඳහඨඹන් උපුටහ
ද්ෂමින් එතුභන්රහශේ තර්ක හධහයණීකයණඹ කයන්නට ඳටන්
ගත්තහ. බුදු යජහණන් වන්ශේ අශප් වමුදහ ගළන, අශප් භහතෘ
භමිඹ ගළන ශභොනහද කිඹරහ තිශඵන්ශන් කිඹරහ කිඹන්නට භභ
කළභළතියි.
අවුරුදු 2,500 ගණනකට ශඳය ශුේශධෝදන යජ්ජුරුශෝ බුදු
යජහණන් වනසශේ ශතට තවිල්රහ කිේහ, "භශේ වමුදහශේ ඉන්න
ශඵ සුනට ඹන නිහ භශේ වමුදහ දුර්ර ශනහ, භට යට
රය්ෂහ කයන්න ඵළවළ" කිඹරහ. බුදු යජහණන් වන්ශේ ඒ
ශරහශේභ විනඹ නීතිඹ්ෂ ඳළශනේහ යජතුභහශගන් අය
ගන්ශන් නළති කහටත් ලහනඹට එන්න ඵළවළ කිඹරහ. ඒ නීතිඹ
අදටත් තිශඵනහ. අදටත් යුද වමුදහඳතිශේ අයඹ ගන්ශන්
නළති කිසිභ ශොල්දහදුශකුට සුනට එන්න ඵළවළ. භභ
හිතන්ශන් බුදු යජහණන් වන්ශේටත් යශට් රය්ෂහ ගළන, භහතෘ
භමිඹ ගළන, වමුදහ ගළන, ශඵරහ ගළන ඒ හශේ ධනහත්භක
රකල්ඳඹ්ෂ තිබුණහ කිඹරහයි.
අපි අද ශම් අසථහශේ කථහ කයන්ශන් බුදු යජහණන්
වන්ශේත් අනුභත කශ, වමුදහශේ ළඹ ශීර් ගළනයි. ඒ හශේභ
බුදු යජහණන් වන්ශේ විසින් අංගුත්තය නිකහශේ ශඹෝධහජී සත්රහඹ
අනු ලහනශේ සිටින සිල්ත් භි්ෂෂු යණ බිශම් සිටින නිර්භීත
ශොල්දහදුහට භහන කයරහ තිශඵනහ. එශේ භහන කයරහ
තිශඵන්ශන් භහතෘ භමිඹත්, තභන්ශේ යශට් රය්ෂහ ගළනත් බුදු
යජහණන් වන්ශේ සිතපු නිහයි. අන්න ඒ ළඹ ශීර් ගළන තභයි
අද අපි කථහ කයන්ශන්.
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ගරු බහඳතිතුභනි, එ්ෂත් ජහතික ඳ්ෂඹ නතන
ශචෝදනහ්ෂ තභයි යුේධඹ නිභ ශරත් රුපිඹල් බිලිඹන 290්ෂ
ඳභණ රය්ෂක අභහත්හංලඹට ශන් කයරහ තිශඵනහ කිඹන
එක. තත්ත ලශඹන්භ කිඹනහ නම් ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ
තභතිතුභහ කිේහ හශේ ශම් රුපිඹල් බිලිඹන 290න් රුපිඹල්
බිලිඹන 235්ෂභ ඹන්ශන් යුද වමුදහට, නහවික වමුදහට, ගුන්
වමුදහට, ශඳොලීසිඹට ව සිවිල් රය්ෂක ඵරකහශේ ශේතන
වහයි. ඒ හශේභ තභයි ඔවුන්ශේ ඉන්ධන වහ, රවහය ඳහන
වහ ව නිහ වහත් විඹදම් කයන්ශන් ශම් රුපිඹල් බිලිඹන
235න් තභයි.
ගරු බහඳතිතුභනි, රය්ෂක අභහත්හංලඹ ඹටශත් නහගරික
ංර්ධන අධිකහරිඹ තිශඵනහ; ඉඩම් ශගොඩ කිරීශම්
ශදඳහර්තශම්න්තු තිශඵනහ; යණවිරු ශේහ අධිකහරිඹ
තිශඵනහ;
ශකොතරහර
රය්ෂක
පීඨඹ
තිශඵනහ;
යණවිරුන්ශේ දරුන් ඹන රය්ෂක විදුවර තිශඵනහ; ශයශ
ංය්ෂණ ශදඳහර්තශම්න්තු තිශඵනහ; රගභන වහ විගභන
ශදඳහර්තශම්න්තු තිශඵනහ; පුේගරයින් ලිඹහ ඳදිංික කිරීශම්
ශදඳහර්තශම්න්තු තිශඵනහ. ශම් හශේ රඹතන රැ්ෂ රය්ෂක
අභහත්හංලඹ ඹටශත් තිශඵනහ. එශවභ නම් ශම් ඉතිරි රුපිඹල්
බිලිඹන 55 ඒ වහ ප්ර භහණත් ද කිඹන ප්ර ලසනඹත් භතු ශනහ.
යහත්රීa කහරඹට තස ශදක ව ශගන, ශේශර් ළ ශතට ගිශතොත්,
ශකොශමට ගිශඹොත් එශවභ නළත්නම් ඳහර්ලිශම්න්තු ංකීර්ණඹ
අරට ගිහින් තස ශදක තයරහ ඵරපුහභ හිශතනහ ශම්ක
සිංගප්පරු ද එශවභ නළත්නම් භළශල්සිඹහ ද කිඹරහ. ඒ වහ
භහන ශවෝ ඊටත් ඩහ රකර්ණීඹ ශර, අරංකහය ශර ඒ
කටයුතු කයරහ තිශඵනහ කිඹරහ භභ හිතනහ.
නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹට ශම් අසථහශේදී අශප්
ප්ර ණහභඹ පුද කයනහ. ඒ වහ නහඹකත්ඹ ශදන රය්ෂක
අභහත්හංලශේ ශල්කම්තුභහට යුේධඹ නිභ කශහ හශේභ ශකොශම
නගයඹ අරංකහය කිරීභ ගළනත් ජහතිශේ ප්ර ණහභඹ ශම් න විටත්
හිමි වී අහනයි.
ගරු බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ ශඵොශවෝ ශේල් කිඹන්නට
තිශඵනහ. එදහ විරුේධ ඳහර්ලසඹ කිේහ, "සිවිල් රය්ෂක ඵර
කහඹ විසුරුහ වරින්න" කිඹරහ. අද ඉතහභ ශවොඳින් සිවිල්
රය්ෂක ඵර කහඹ ංර්ධන කටයුතුරට ශඹොදනහ. ඒ අඹ
තභන්ශේ ඳළළත්භ හධයණීකයණඹ කය ශගන ඹනහ. එහි
අධ්්ෂක ජනයහල්තුභහට ශම් අසථහශේදී භහශේ ප්ර ණහභඹ හිමි
ශනහ. ඒ අඹ පුයහ සතු රය්ෂහ කයනහ, අලි ළට රය්ෂහ
කයනහ, ඒ හශේභ රගමික සථහන රය්ෂහ කයනහ.
කෘෂිකර්භශඹන් යශට් නිසඳහදනඹට දහඹක ශරහ, යශට්
රර්ථිකඹට උය දීරහ තභන්ශේ ඳළළත්භ හධහයණීකයණඹ කය
ගන්නහ. ඒ වහ උඳශදස ශදන, නහඹකත්ඹ ශදන රය්ෂක
ශල්කම්තුභහට භහශේ සතුතිඹ පුද කයනහ. ශභොන තයම් ඵහධහ
රත් අපි ඉදිරිඹට ඹනහ කිඹන කහයණඹ තතුශත් ජන කවිඹ්ෂ
කිඹන්නට ඔඵතුභහශේ අයඹ ඉල්රහ සිටිනහ. තත්ත
ලශඹන්භ එදහ ඒ වහ ශවො ජන කවිඹ්ෂ තිබුණහ.
"ගභන අහිය කයන අටිශඹන් හ කිද භත යකින
කළනහී
නතන ඳහ ශදක ශඳයට ඔමි ළශකන් දුරුවී ළශනන් ළනහී
දයන අදිටන සුපිරිසිදු සිත නිහ ඹයි අහියඹ
ළනළහී
ගරන තුයට ගල් ගළහත් ගත ගරහ ඹයි හිනළහි
හිනළහී"
ශභොන තයම් ඵහධක තිබුණත් ගත්ෂ ගරහ ශගන ඹනහ හශේ
ජහතික වහ අන්තර්ජහතික කුභන්ත්රහණ වමුශේ අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහත්, යහජ් රය්ෂක අභහත්හංලශේ ශල්කම්තුභහත්
ඉදිරිඹට ගිහින් අශප් යට රසිඹහශේ රලසචර්ඹඹ කයහ ශතහ
කයනහඹ කිඹමින් භශේ චන සල්ඳඹ භහප්ත කයනහ.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ - නළත.
ඊශතට ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ.
Order, please! ඊට ශඳය ගරු නිශඹෝජ් කහයක බහඳතිතුභහ
මරහනඹ ගන්නහ තත.

අනතුරු කථහනහඹකතුභහ මරහනශඹන් ඉත් වුශඹන්,
නිශඹෝජ් කහයක බහඳතිතුභහ [ගරු මුරුශේසු චන්ද්රුකුභහර් භවතහ]
මුරහනහරඪ විඹ.
அன்தறநகு,
சதரரகர்
அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்ர
அகனத, குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் [ரண்புறகு
பருதகசு சந்றகுரர்] கனக கறத்ரர்கள்.

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
CHAIRMAN OF COMMITTEES
[THE HON. MURUGESU
CHANDRAKUMAR] took the Chair.

නිශඹෝජ් බහඳතිතුභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Dayasiri Jayasekara. You have 15 minutes.
[අ.බහ. 12.04]
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ

(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, අද ශභභ අභහත්හංලශේ ළඹ
ශීර් ඹටශත් චන සල්ඳඹ්ෂ කථහ කයන්නට අසථහ රළබීභ
ගළන භහ ශඵශවවින් න්ශතෝ ශනහ. ශම් ඳරියඹ රය්ෂහ
කිරීභ වහ විශලේශඹන්භ ශකොශම නගයඹ තුශ කයන ළඩ
පිිතශශ පිිතඵ ඳශමුශන්භ අශප් යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික
ංර්ධන අභහත්හංලශේ ශල්කම්තුභහට භභ සතුතින්ත නහ.
ඳසු ගිඹ කහරශේ භවය විට dinnerරදී එතුභහ වමු වුු
අසථහරදී භහ ශඳෞේගලිකත් එතුභහට ශම් ගළන
කිඹහ
තිශඵනහ. එඹ ප්ර සිේධිශේ කිඹන්න භහ ශභඹ අසථහ්ෂ කය
ගන්නහ. ශභොකද, ශවො ශේ ශවොයි කිඹන්න භට ශකොන්ද්ෂ
තිශඵනහ. භහ විශලේශඹන්භ කිඹන්න ඕනෆ, එතුභහ ඒ පිිතඵ
විලහර ළඩ ශකොට්ෂ කයන ඵ.
ඳසු ගිඹ කහරශේ COPE එශ්ෂදීත් භහ ශම් පිිතඵ ප්ර කහල
කශහ; ශ්රී  රංකහ ඉඩම් ශගොඩකිරීශම් වහ ංර්ධනඹ කිරීශම්
ංසථහශේ නිරධහරින්ට සතුති කශහ. ඳසු ගිඹ කහරශේ ළසහභ
ශකොශම නගයඹ ඹට ශනහ. ඩී.එස. ශේනහනහඹක විද්හරඹ ශත
තුයට ළටිරහ දරුශෝ ශදශදශන්ෂ මිඹ ගිඹහ. ඒ හශේභ ශනදහ
ඳළඹ බහගඹ්ෂ ළසශොත් ශකොශම නගයඹට තිබුු ගංතුය
තර්ජනඹ අශප් තස ශදශකන් දළකරහ තිශඵනහ.
ඒ විතය්ෂ ශනොශයි. කුු කශ පිිතඵ කහයණඹ ගත්තත්
එශවභයි. උශේට හවනර ඹන ශකොට අපි දකිනහ, ඳහශර් වළභ
තළනකභ වන්දි වන්දි ගහශන් කුු දභහ තිශඵනහ. උශේට ළඩට
ඹන මිනිසසු දකින්ශන් කුු ශගොඩල්. ඒ ම්ඵන්ධ ඹම්කිසි
සථියහය ළඩ පිිතශශ්ෂ අඳට තිශඵන්න ඕනෆ. යට්ෂ විධිඹට
ගත්තහභ, අශප් කම්භළලිකභ, අශප් ජහතිශේ කම්භළලිකභ විලහර
ප්ර ලසනඹ්ෂ ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. මීට ඩහ ශවො විධිඹට ශම්
යට වදහ ගන්න පු න් නම් ශවොයි. පිරිසිදුකභ ගළන, ජරඹ ඵළ
ඹහභ ම්ඵන්ධ, එශවභ නළත්නම් රංකහශේ කහනු ඳේධතිඹ
පිිතඵ ්හඳෘති විලහර ංඛ්හ්ෂ ඳසු ගිඹ කහර කහනුශේ හිය
ශරහ තිබුණහ. විවිධ නඩු වඵ නිහ, ඹම් ඹම් රAභශේදඹන්ර
තිබුු ප්ර ලසන නිහ හිය ශරහ තිබුු විලහර ශඹෝජනහ රAභ
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ගණනහ්ෂ ඳටන් ගන්න එතුභහට පු න්කභ රළබී තිශඵනහ.
භවය විට භවය තළන්රදී එතුභහට නීතිඹට පිටින් ඹන්නත්
සිේධ ශරහ තිබුණහ. ඒකට කයන්න ශදඹ්ෂ නළවළ. එශවභ කයරහ
ශවෝ ඒ කහයණහ ඉසට කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් එතුභහට භශේ
සතුතිඹත්, ශගෞයඹත් පුද කයනහ. රඳහහිනිශේ ශම් ශකොට
විතය්ෂ ප්ර චහයඹ කයන්ශන් නළති භශේ කථහශේ අශන්ෂ
ශකොටත් ප්ර චහයඹ කයන්න කිඹරහ භහ විශලේශඹන් සිඹලු
ශදනහශගන්භ ඉල්රහ සිටින්න කළභළතියි. ශභොකද, - [ඵහධහ කිරීම්]
ඉතින් ශඳොඩ්ඩ්ෂ ඉන්න. ශඳොඩ්ඩ්ෂ අවගන්න. [ඵහධහ කිරීම්]
ශඳොඩ්ඩ්ෂ ඉන්න. [ඵහධහ කිරීම්] ශවො ශදඹට ශවොයි කිඹන්න
ඕනෆ.
ඊශතට, එතුභහ කයන ශවො ශේල් හශේභ එතුභහ දළනුත්
ශවෝ ශනොදළනුත් ශකශයන නයක ශේල් ගළනත් ශඳොඩ්ඩ්ෂ
කථහ කයන්න භහ කළභළතියි. එහිදී ඳශමුශන් - [ඵහධහ කිරීම්] අශප්
භර්වින් සිල්හ භළතිතුභහ ළඩිශඹන් කථහ කයන නිහ භහ අශප්
යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන අභහත්හංලශේ
ශල්කම්තුභහට ශම් කහයණඹත් කිඹන්න කළභළතියි. කළරිජඹ
ප්ර ශේලශේ අ්ෂකය 119ක භමි ප්ර භහණඹ්ෂ ශ්රී  රංකහ ඉඩම්
ශගොඩකිරීශම් වහ ංර්ධනඹ කිරීශම් ංසථහශන් ශගොඩ
කයන්නට ඳටන් ගත්තහ. එයින් අ්ෂකය 19ක ප්ර භහණඹ්ෂ දළනට
ශගොඩ කය තිශඵනහ. ඒ ශගොඩ කය තිශඵන ප්ර භහණඹ ඉතහභ
ශවොයි. භහ එතුභහට කිඹනහ, එහි ජරඹ ඵළ ඹහශම් ළඩ පිිතශශ
කස කයන ශකොට - [ඵහධහ කිරීම්] දතරන්ශන් ශභොකද? එතුභහ ඒ
ශකොට වළදුහ.
දළන් ඳවත් බිම් ශගොඩකිරීශම් වහ ංර්ධනඹ කිරීශම්
භණ්ඩරශඹන් ශගොඩ කයරහ වළදුශේ අ්ෂකය 19යි. වළදුහ විතයයි
ඒශකනුත් අ්ෂකය 6්ෂ කවුද ශකශන්ෂ ශකෝවිරකට අල්රහ ශගන
ඉන්නහ. කවුද කිඹරහ භභ දන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]
ශතොප්පිඹ වරි නම් දභහ ගන්න. භට ඵහධහ කයන්න එඳහ. ඒ
ශකෝවිරත් තිබුණහශේ. භභ එතුභහට කිඹනහ කරුණහකයරහ ඒ
ඉතිරි ටිකත් පුයන්න කිඹරහ. ශකෝවිරට ගන්න අ්ෂකය වඹ්ෂ
තිශඵනහ. ඒ අ්ෂකය වඹ ම්ඵන්ධශඹන් භභ එතුභහට භත්ෂ
කයන්න කළභළතියි,- [ඵහධහ කිරීම්] නළවළ, නළවළ. කරඵර ශන්න
එඳහ. භභ කවුරුත් ගළන කිේශේ නළවළ. ශභොකද, ශම් ප්ර ලසනඹ
ශඳොදු ්හඳහය කහයක බහශේදී අපි තහුහභ ඒ ශගොල්රන් කිඹන
උත්තයඹ තභයි ශම්ශකන් මුදර්ෂ එකතු කය ගන්න ඵළවළයි කිඹන
එක.
ඉතින් අපි කිේශේ ශම් ශකෝවිර වළදුහට කභ්ෂ නළවළ, - [ඵහධහ
කිරීම්] ශම්ක අවගන්නශකෝ. ශම්කට බහයකහය භණ්ඩරඹ්ෂ
තිශඵනහ. ඒ බහයකහය භණ්ඩරඹට අවුරුදු විස්ෂ වරි දීරහ
ශවමින් ශවමින් අත් කය ගන්න කටයුතු කයන්න. ප්ර ලසනඹ්ෂ
නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] භභ කිේශේ ශවො ශදඹ්ෂ. අවගන්න.
ශකොශවද ඹන්ශන්, භල්ශල් ශඳොල් කථහ කිඹන්න එඳහ. අවශගන
ඉන්න. ඒක ශවොයි කිඹන එකයි කිේශේ. [ඵහධහ කිරීම්] ගරු
භර්වින් සිල්හ තභතිතුභනි, ශඳොඩ්ඩ්ෂ ඉගන්න. අවගන්න.
ශේහරශේ කපුහ භහඹම් ශනහ හශේ. ශඳොඩ්ඩ්ෂ ඉ ගන්න.
ශේහරශේ කපුහද දන්ශන් නළවළ. අය ශතදි වුු ශදඹ්ෂ දන්නහ
ශන්. එක කපුශ්ෂ භහඹම් ශරහ ගිහිල්රහ අහිංක දරුකුට
පිහිශඹන් තන්නහ. ඒ විධිඹට ඔඵතුභහත් ශේහරශේ කපුහ හශේ
වළසිශයන්න එඳහ. ශඳොඩ්ඩ්ෂ ඉන්න. [ඵහධහ කිරීම්]
ශම්ක ශේහරඹ්ෂ ශනොශයි, ශකෝවිර්ෂ. ඒ නිහ භභ
විශලේශඹන්භ කිඹන්න කළභළතියි, ඒ ම්ඵන්ධශඹනුත් ඹම්කිසි
ළඩ පිිතශශ්ෂ තති කයරහ අශප් භර්වින් සිල්හ තභතිතුභහ ශවො
ළඩ්ෂ කයරහ තිශඵනහ නම් -භට ශඳශනන වළටිඹට, එතුභහ
දතරන වළටිඹට එතුභහ හශේ තභයි ඒ ප්ර ශේලඹ අල්රහ ශගන
ඉන්ශන්- [ඵහධහ කිරීම්] ඒක වරි වභන් විධිඹට ඒ ශකෝවිරට දීරහ
භහශඹන් භහඹට වරි කභ්ෂ නළවළ, ශකෝවිශරන් රළශඵන රධහය
මුදලින් ඹම්කිසි මුදර්ෂ ගන්න. ශභොකද, එතශකොට ත ළඩිපුය
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ළඩ ශකොට්ෂ කය ගන්න අශප් ඉඩම් ශගොඩකිරීශම් වහ
ංර්ධනඹ කිරීශම් භණ්ඩරඹට රළශඵනහ කිඹන එක භභ ශම්
අසථහශේ විශලේශඹන් භත්ෂ කයන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීම්] ඉතිරි
ටික පුයන්ශන් නළත්ශත් ශභොකද? ඉතිරි ටික පිශයේශොත් ඒ
ටිකටත් ඵඩු වම්ඵ ශනහ කිඹරහ දන්නහ. ඒ නිහ තභයි ඒක
පුයන්ශන් නළත්ශත්. ඒ නිහ භභ ශම් ශරහශේ භත්ෂ කයනහ ඒ
ශකෝවිරටත් ඉඩකඩ්ෂ දීරහ ඉතිරි ටික පුයරහ ඒක ංර්ධනඹ
කයන්න කටයුතු කයන්න කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීම්]

ඳසු ගිඹ කහර කහනුශේභ ශඳොලිස නිරධහරින්ට උසවීම්
රඵහ දුන්ශන් නළවළ. උසවීම් නතය කය තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ
ශඳොලිස නිරධහරින්ට විලහර ප්ර ලසන ගණනහ්ෂ තති වී තිශඵනහ.
රය්ෂක ශල්කම්තුභහ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ඹම් කිසි ළඩ
පිිතශශ්ෂ කස කයයි කිඹහ භහ විලසහ කයනහ. වමුදහශේ
තිශඵනහ හශේ අවුරුදු ගණනහකට ඳසු අනිහර්ඹශඹන් උස
වීම් රඵහ ශදන ළඩ පිිතශශ්ෂ වදහ දුන්ශනොත් ශඳොලිස
නිරධහරින්ට ශරොකු ගකීභ්ෂ රළශඵයි කිඹහ භහ විලසහ කයනහ.

ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ අද ශඳොලීසිඹ ගළනත්
භභ විශලේශඹන් චන සල්ඳඹ්ෂ කථහ කයන්න කළභළතියි. අද
ශඳොලීසිශේ තති ශරහ තිශඵන තත්ත්ඹ ශභොක්ෂද? ශඳොලිස
නිරධහරින්ශේ ඳඩිඹ ම්ඵන්ධශඹනුත් කථහ කයන්න ඕනෆ. භට
ගිඹ තිශේ ශඳොලිස නිරධහරිශඹ්ෂ වම්ඵ වුණහ. ඒ ශඳොලිස
නිරධහරිඹහ ඔහුශේ ඳඩි ඳත්රහඹ භට දුන්නහ. ඒ අනු රුපිඹල්
18,757්ෂ ඳඩිඹ විධිඹට ඔහුට රළබී තිබුණහ. ඔහුශේ මලික ළටුඳ
රුපිඹල් 15,000යි. ඵටහ ශර; දීභනහ ශර රුපිඹල් 5,600්ෂ
රළබිරහ තිබුණහ. ඒක තත්තටභ රළශඵන්ශන් දස 24්ෂ ළඩ
කශශොත් විතයයි. ශම්හ අපි දිගින් දිගටභ කථහ කය තිශඵන
කහයණහ. "ඳවන් දීභනහ" කිඹරහ රුපිඹල් 100්ෂ තිබුණහ. භභ
තහුහ, ශභොක්ෂද ශම් "ඳවන් දීභනහ" කිඹන්ශන් කිඹරහ.
තත්තටභ "ඳවන් දීභනහ" කිඹන්ශන් 1980 රඵහ දුන්නු දීභනහ්ෂ.
රුපිඹල් 100යි රඵහ දුන්ශන්. තභත්, අදත් - 2012 න විටත්ඔහුට රළශඵන්ශන් රුපිඹල් 100යි. ඳවන් දීභනහ කිේහට,
ඒශකන් ඳහන් ශගඩිඹ්ෂ ගන්නත් රුපිඹල් 70්ෂ ඹනහ. ඳවන්ෂ
ඳත්තු කයනහ තිඹහ, ඳහන් ශගඩි එකවභහය්ෂ ගත්තහභ රුපිඹල්
100 ඉයයි. ඒ නිහ භභ ශගෞයශඹන් භත්ෂ කයන්න කළභළතියි,
ශම් දීභනහ ඹම්කිසි ප්ර භහණඹකින් ළඩි කයරහ ඔවුන්ට ජීත්
ශන්න පු න් හතහයණඹ්ෂ කස කය ශදන්න කිඹරහ.

ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ තභති රය්ෂක
අංලඹට -අඳ භත ළඩ කයන නිරධහරින්ට- දළන් ශවො ශදඹ්ෂ
කයනහ. ඔවුන්ටත් ජනහධිඳති රය්ෂක අංලඹට ශදන පුහුු වීභ
ශදනහ. ශම් පුහුු වීභ ශදනශකොට පුහුුවීභත් එ්ෂක ඔවුන්ට
කිසිභ ශගවීභ්ෂ කයන්ශන් නළවළ. ජනහධිඳති වහ අගභළති රය්ෂක
අංලරට හභහන්ශඹන් ශභශවයුම් කරහඳ දීභනහ විධිඹට
ඳඩිශඹන් තුශනන් ශදක්ෂ ශගනහ. නමුත් තභති රය්ෂක
අංලශේ -අඳත් එ්ෂක ළඩ කයන, තභතිරු එ්ෂක රෑ
එිතශනතුරු ළඩ කයන තභති රය්ෂක අංලශේ- අඹට ශම් න
තුරු ඒ දීභනහ ශගන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ ජනහධිඳති රය්ෂක
අංලශේ, අගභළති රය්ෂක අංලශේ අඹට ශගන ඳඩිශඹන්
තුශනන් ශදකක දීභනහ තභති රය්ෂක අංලඹටත් රඵහ ශදන්න
කටයුතු කයන්න කිඹහ භභ විශලේශඹන් ශම් අසථහශේ භත්ෂ
කයනහ.

ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ ඳශමු ඳන්තිශේ නිර
තඳුභ්ෂ භහ ගන්න ශඳොලිස නිරධහරිඹකුට රුපිඹල් 2,400්ෂ
ඹනහ. ශදළනි ඳන්තිශේ නිර තඳුභකට රුපිඹල් 1,900්ෂ ඹනහ.
ඉසය කහරශේ ශන්හසිකහගහය ගහසතු - barrack fund - කිඹරහ
එක්ෂ තිබුණහ. දළන් ඒ වහ ලත ඳව්ෂත් ශගන්ශන් නළවළ.
භවය තළන්ර තභන්ශේභ අතින් විඹදම් කයරහ තීන්ත රශල්ඳ
කය ගන්නත් ශම් ශඳොලිස නිරධහරින්ට සිේධ ශරහ තිශඵනහ. ඒ
විතය්ෂ ශනොශයි. අපි දන්නහ භහර්ග ඵහධකර යහජකහරි
කටයුතුර ශඹදී ඉන්න ශඳොලිස නිරධහරින් සිටින ඵ. භවය
ශරහට ඔවුන්ට ශඳට්රුල් දීරහ තිශඵන්ශන් ඉතහභ සු ප්ර භහණඹ්ෂ.
ඒ නිහ තභන්ශේ අතින් ශඳට්රුල් ගවන්න ඔවුන්ට සිේධ ශරහ
තිශඵනහ. භවය දසරට ඔවුන්ශේ අතින් විඹදම් කයරහ තභයි
motorcycle එකට ශඳට්රුල් ගවරහ තිශඵන්ශන්. ශම් විධිශේ
තත්ත්ඹ්ෂ තිශඵන්ශන්. අපි විලහර ලශඹන් රදහඹම් රඵහ
ගන්නහ. යජඹට දඩ මුදල් ගන්නහ. ඒ දඩ මුදල් ගන්නහ හශේභ
ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ළඩ කයන අශප් ශඳොලිස නිරධහරින්ට ඹම්කිසි
විධිඹකට වනඹ්ෂ රඵහ ශදන්නත් ඕනෆ. ඒ වහ අඩුභ තයමින්
ඹම් කිසි incentive රAභඹ්ෂ, තභන් ගන්නහ දඩ මුදල්රට -දඩ
ශකොශරට- ඹම් කිසි විධිශේ ළඩ පිිතශශ්ෂ කස කය ශදන්න
පු න් නම් ඒක අගඹ කයන්න භභ ශභඹ අසථහ්ෂ කය
ගන්නහ. ඒ හශේභ අපි දන්නහ, ශඳොලිස නිරධහරින්ට අවුරුදු
20කින් තභයි උස වීම් තිශඵන්ශන් කිඹහරහ.

නිශඹෝජ් බහඳතිතුභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Member, you have only two more minutes.
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ

(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ශවොයි.

ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, ත කහයණහ කිහිඳඹ්ෂ කිඹන්න
තිශඵනහ. එක්ෂ තභයි, ඳසු ගිඹ කහර කහනුශේ දිගින් දිගටභ
උතුශර් සිදුන කහයණහ පිිතඵ ශම් යශට් විලහර ප්ර ලසනඹ්ෂ තිබීභ.
ශම්ක යට තතුශත ප්ර ලසනඹ්ෂ විතය්ෂ ශනොශයි. ජහත්න්තය
ලශඹන් යටට සිේධ න දළළන්ත ප්ර ලසනඹ්ෂ ශරයි අපි
දකින්ශන්. සිවිල් රය්ෂක ඵර කහශේ හිටපු අණ ශදන නිරධහරි
රිඹර් අේමියහල් යත් වීයශේකය භළතිතුභහ ප්ර කහල කශහ, TNA එක
එල්ටීටීඊ ඵශල් අත්ෂ නළත්නම් ශන arm එක්ෂ කිඹහ. එශවභ
නම් යහජ් රය්ෂක අභහත්හංලඹ ඹටශත් ඔඵතුභන්රහ ඒ අඹට
විරුේධ නඩු ඳයන්න කිඹහ භහ කිඹන්න කළභතියි. ළශඩ්
තිශඵන්ශන් ශම්කයි. ශ්ෂපී එ්ෂක නටන රණ්ඩුකට තත් TNA
එක ගළන කථහ කයන්න ශදඹ්ෂ නළවළ. කරුණහ අම්භහන් -අශප්
ඹහ හ- ශම් බහශේ සිටිනහ. ඒ නිහ නභ කිඹන්න ඕනෆ නළවළ.
ඒ අඹත් එ්ෂක සිටින රණ්ඩුකට TNA එක ගළන රඳහු
ශදෝහශයෝඳණ එල්ර කයන්න ශදඹ්ෂ නළවළ. ඔඵතුභහරහට ඕනෆ
න විට TNA එක ශවොයි. ඕනෆ නළති න විට TNA එක
නයකයි. ඒ නිහ භභ කිඹනහ, TNA එශ්ෂ ශකොටි ත්රහසතහදීන්
සිටිනහ නම් කරුණහකය, ඔවුන්ට විරුේධ නඩු ඳයන්න කිඹහ.
ශ්ෂපීට නඩු ඳයන්න ඵළරි වුණහට කරුණහකය, ඒ ශගොල්රන්ට
විරුේධ නඩු ඳයහ ඒ ශගොල්රන්ට විරුේධ ක්රිරඹහ කයන්න.
ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඳත් වුු
භවය ජනතහ නිශඹෝජිතශඹෝ නීතිඹ අතට ගන්නහ. මිනිසසු ගස
ඵඳිනහ. ගස ඵළපු මිනිවහ ඳහුදහ උශේ කිඹනහ, "භහ ගස
ඵළන්ශේ නළවළ. භභ ගස ඵළ ගත්තහ" කිඹහ. ඒ හශේභ භවරු
රඳහහිනී නහිතකහරට ඳළනරහ ඳවය ශදනහ. ඳවය දීරහ ඒ
මිනිසසුන්ට ඉන්න ශදන්ශන් නළවළ. ශම් විධිඹට නීතිඹ කඩහ
ළශටන විට ඒ නීතිඹ කඩන මිනිසුන්ට තති න හතහයණඹ ශම්
යට තතුශත වදන්ශන් ශකොශවොභද කිඹන්න භභ කළභළතියි. [ඵහධහ
කිරීභ්ෂ] නීතිඹ ඉසට ශනහ නම් ළභ ශදනහටභ ඒක භහන
ශන්න ඕනෆ. එ්ෂශකශනකුට එක නීතිඹකුත් ත එ්ෂශකශනකුට
ත නීතිඹකුත් ශම් විධිඹට නීති ශදක්ෂ ක්රිරඹහත්භක ශන්න ඉඩ්ෂ
නළවළ කිඹන එක තභයි භභ ශම් අසථහශේ භත්ෂ කයන්ශන්.

නිශඹෝජ් බහඳතිතුභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Order, please! Hon. Member, please wind up now.
You have already taken one minute more.

ඳහර්ලිශම්න්තු
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ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ

(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

උතුශර් තති වී තිශඵන තත්ත්ඹ ඹම් කිසි විධිඹකට හභකහමී
ශර අන් කය ගන්න අල් කයන කටයුතු ටික කයන්න
කිඹන අහන ඉල්ලීභත් කයමින් අශප් භර්වින් සිල්හ භළතිතුභහ
මීට ළඩිඹ නීති ගරුක විධිඹට ළඩ කයයි කිඹන අදව ප්ර කහල
කයමින් භශේ චන සල්ඳඹ අන් කයනහ.

ඒශගොල්රන්ශේ උප්ඳළන්න වතිකඹ තහශගන, භයණ
වතිකඹ අශත් තඵහශගනයි එදහ සිටිශේ. දළන් ශම් එන්ශන් අලුත
ර අශප් භන්ත්රීaයශඹ්ෂ. එතුභහශගත් උප්ඳළන්න වතිකඹ ශගදය
පුසකෆහ; භයණ වතිකඹ අශත් තිබුණහ. අද එතුභන්රහ -[ඵහධහ
කිරීභ්ෂ] ඔේ, ඔේ. Yes, you, Hon. Sumanthiran, not the other
Friend. කරුණහකය හඩි ශන්න. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඔඵතුභහශගත්
උප්ඳළන්න වතිකඹ තරහ තිබුශණ්. 1983 දී ්රිරකුණහභරශේ
සිඹඹට 33්ෂ සිංවර ජනඹහ සිටිඹහ.

ගරු (රචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்)

(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர)

දඹහසිරි ජඹශේකය භන්ත්රීaතුභහත් භත භශේ කිසිභ වඵඹ්ෂ
නළවළ. එතුභහශේ තනතුය රැකගන්න භහ එ්ෂකයි විසු ශේහරඹට
ගිශේ. ඒශ්ෂ ප්ර තිපර තිශඵනහ. අද එතුභහශේ තනතුය රැකුණහ. ඒ
ගළන භභ න්ශතෝ ශනහ. එතුභහශේ ඳ්ෂඹත් රය්ෂහ වුණහ.
ශම්හට ශදවිඹන් උත්තය ශදයි. භභ උත්තය ශදන්ශන් නළවළ.

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ

(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Sir, I rise to a point of Order.

කදහද?

ගරු (රචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

1983 දී. එතශකොට ඔඵතුභහ ශකොශම උහවිශේ මුදල් ගයනහ.
1983 දී ඔඵතුභහ එහි සිටිශේ නළවළ. එදහ ඔඵතුභහ ශඳොඩි ශභශඹ්ෂ
ශන්නත් ඵළරි නළවළ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඔඵතුභහ දළනුත් එහි නළවළ.
අද එහි සිටින්ශන් සිංවර ජනතහ සිඹඹට 22යි. ශම් සිඹඹට 10්ෂ
ව සිංවර ජනතහ එශශේශේ කවුද?

ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ

නිශඹෝජ් බහඳතිතුභහ

(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்)

( தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

(The Deputy Chairman)

භභ ඉඳදුශණ් 1947.

Yes, Hon. Dayasiri Jayasekara.

ගරු (රචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ

(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Sir, he mentioned my name. භභ කිසිභ දක එතුභහත්
භත කිසිභ ශේහරඹකට ගිහින් නළවළ.

නිශඹෝජ් බහඳතිතුභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

That is not a point of Order. Hon. (Dr.) Mervyn Silva,
you carry on.
[අ.බහ. 12.17]
ගරු (රචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ (භවජන ම්ඵන්ධතහ
වහ භවජන කටයුතු අභහත්තුභහ)
(ரண்புறகு
(கனரறற)
தர்றன்
சறல்ர
தரடர்பு, க்கள் அலுல்கள் அகச்சர்)
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-

க்கள்

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

ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, ම්ඳන්දන් භන්ත්රීaතුභහ ශම්
අසථහශේ ගරු බහශේ ශනොභළතිවීභ පිිතඵ භහ කනගහටු නහ.
ශවේතු, එතුභහ ශම් ගරු බහශේ සිටින්නභ ඕනෆ. එල්ටීටීඊ
ංවිධහනශේ වුණත්, ටීඑන්ඒ එශ්ෂ වුණත් ළදගත් මිනිසුන්
සිටිනහ නම්, යටට හිතකය මිනිසුන් සිටිනහ නම් අපි ඒ අඹට
රදයඹ කයන්නට ඕනෆ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශේ මලිකත්ශඹන්
වමුදහ, ශඳොලීසිඹ තතු ශම් යශට් සිඹලු රය්ෂක අංල විසින්
එල්ටීටීඊ ංවිධහනශේ උදවිඹ පුනරුත්ථහඳනඹ කයරහ, ළඩරට
බහය ගන්ශනත් අති විලසහඹ්ෂ තතියි.
ටීඑන්ඒ එශ්ෂ භන්ත්රීaරුන් එදහ වළසිරුු රකහයඹයි, අද
වළසිශයන රකහයඹයි ඵරනශකොට අවයි ශඳොශයි හශගයි.
ඒශගොල්ශරෝ එදහ ගත කශශේ "භරුහ භත හශේ" හශේ කහර
ඳරිා ශේදඹ්ෂ. ඒශගොල්ශරෝ කථිකහ කශශේ භරුන් එ්ෂකයි.

ශම්, ඔඵතුභහශේ අම්භහශේ උඳන් දිශන්යි, තහත්තහශේ උඳන්
දිශන්යි, ශභයි ගණනයි භට ඕනෆ නළවළ. භට ශොඹහ ඵරන්න
වුභනහත් නළවළ. ඔඵතුභහ වජහතකද, අජහතකද කිඹරහ භට
ශොඹහ ඵරන්න වුභනහත් නළවළ. භභ කිඹන ශම් කහයණඹ ගළනයි
භභ කථහ කයන්ශන්. අද ඒ සිංවර ජනඹහශගන් සිඹඹට 10්ෂ අඩු
ශරහ තිශඵනහ, ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි. ඒ සිඹඹට 10
ශකෝ? කවුද ඒ අඹ එශශේශේ? අපිද එශශේශේ? ඒ සිඹඹට 10්ෂ
සිංවර ජනතහ එශහ දළමුශේ එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ ව ටීඑන්ඒ
එශ්ෂ ම්ඳන්දන් භන්ත්රීaතුභහ තතු පිරියි. එහි සිටි සිංවර
ජනතහශගන් සිඹඹට 10්ෂ අද නළවළ. 1983 දී ඹහඳනශේ ඳවුල්
22,000්ෂ සිටිඹහ. අද ශකෝ? [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]භට ශම් ගළන කථහ
කයන්න අයිතිඹ්ෂ තිශඵනහ. තමුන්නහන්ශේරහශේ ඹහඳනශේ
හිටපු ඒ ශදභශ ජනඹහ තත්ශතන්භ -[ඵහධහ කිරීම්] නළවළ, නළවළ,
නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] ඉන්න, එතුභහයි භභයි ඒක ශේයහ ගන්නම්.
අපි මිතුශයෝ. වතුශයෝ ශනොශයි. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඔඵතුභහ
නීතිඥශඹ්ෂ නම් අවශගන ඉන්න, නළත්නම් ඕහ ගරරහ දභරහ
ඹන්න.
ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, ඹහඳනඹ ගළන කථහ කයන්න
භට අයිතිඹ්ෂ තිශඵනහ. ඒ කහරශේ ඹහඳනඹ දිස්රිර්ෂකශේ
තිබුශණ් දකුශණ් දි්ෂළල්ශරන් රපු අඹශේ ඳහන් ශේකරි. ශදභශ
ජනඹහශේ ශභයින් කෆශේ එභ අඹශේ ඳහන්. 1983 දී ඹහඳනශේ
සිංවර ඳවුල් 22,000්ෂ සිටිඹහ. දළන් ශකොඳභණ සිටිනහද කිඹහ
භභ අවනහ. එක සිංවර ඳවුර්ෂ නළවළ. කිලිශනොා ිකඹ,
න්නිකුරම්ර සිංවර ඳවුල් එ්ෂදවස ගණන්ෂ සිටිඹහ. නමුත් අද
නළවළ. මුරතිේර අද සිංවරශඹෝ නළවළ. තමුන්නහන්ශේරහ
කහටත් අද ඒ ප්ර ශේලරට ඹන්න ඵළවළ. අද එහි ඹන්ශන්
යහජඳ්ෂ ඳවුශල් -ඩී.ඒ. යහජඳ්ෂ ඳවුශල්- දරුශෝ විතයයි. එහි
ඵළසිල් යහජඳ්ෂ භළතිතුභහ එක ඳළත්තකින් ළඩ ශකොට්ෂ
කයනහ; නහභල් යහජඳ්ෂ අශප් භන්ත්රීaතුභහ ත ළඩ ශකොට්ෂ
කයනහ. අශප් රය්ෂක ශල්කම්තුභහ වමුදහශේ ව ශඳොලීසිශේ
සිඹලු ශදනහශේ වශඹෝගශඹන් තමුන්නහන්ශේරහට හභඹ
රය්ෂහ කය ශදනහ.
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ඊශතට අඳට අභතක කයන්නට ඵළවළ, වමුදහට ශගල්
10,000්ෂ රඵහ දුන්නහඹ කිඹන කහයණහ. ම්ඳන්දන්
භන්ත්රීaතුභහශේ කන තශවන්ශන් නළවළ, ශඹෝෘේධයි. තස
ශඳනීභත් අඩුයි. ශකශන්ෂ ඹට ඹනශකොට ශභොශඹ ටික්ෂ අක්රීගඹ
ශනහ. ඒ නවය ළඩ කයනහ අඩුයි. අඳට වුණත් ඒක තභයි
සිේධ ශන්ශන්.

ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

ඔඵතුභහශේ ඹ කීඹද?

ගරු (රචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

භශේ ඹ කිඹන්නම්, ඔඵතුභහශේ කවුරු වරි භට හියඹ්ෂ
ශදන්න රළවළසති නම්. ශවට කහද ඵඳින්නම්. තමුන්නහන්ශේශේ
ඳවුශල් ශකශන්ෂ ශදනහ නම්, භභ ශදළනි කහදඹත් කයනහ;
තුනත් කයනහ; වතයත් කයනහ. භට පු න් ඒක කයන්න.
කරුණහකයරහ කිඹන්න. අපි ශදන්නහ ශේම් එකට ඵළවළරහ ඵරමු.
ඕනෆ ශරහක භභ රළවළසතියි.
වමුදහට ශගල් 10,000්ෂ දුන්නහඹ කිඹරහ එතුභහ ළරැදිරහ
කිේහ. ශම් ගළන භභ ඵළලුහ. ශම් ශගල් දුන්ශන් කහටද? ශදභශ
ජනඹහටයි ශගල් දුන්ශන්. ශදභශ ජනඹහට ශගල් වදරහ දුන්ශන්
වමුදහශන්. ශම් ශගල් වළදුශේ වමුදහ. තයි? ශදභශ ජනඹහශේ
ඥහනන්තකභ ඉවශ ඹනශකොට, භහජගත නශකොට, ශම්
අත්ඹ කිඹන උදවිඹට භහජගත න්නට ඵළවළ. ශේලඳහරනඹ
කයන්න ඵළවළ. ඒ ඵ TNA එශ්ෂ උදවිඹ දළන ගන්න.
ශදළනි කහයණඹ ශභඹයි. වමුදහ උඳරAභ ඳහවිා ික කශශේ
නළතිනම් අවුරුදු 30ක යුේධඹ නිභ කයන්න ඵළවළ. ශජ්.රර්.
ජඹර්ධන භළතිතුභහශේ රණ්ඩු කහරශේ රය්ෂක ශල්කම්තුභහ
වමුදහශේ කර්නල්යඹකු වළටිඹට සිටිඹහ. විනහඩි ගණන්ෂ තුශ
ඩභහයා ික ටන ජඹග්රාවණඹ කයන්න රෆසති ශරහ තිබිඹදී තභයි,
ඉවිතන් නිශඹෝගඹ රශේ ජනයල් ශකොේඵෆකඩුත් එ්ෂක රඳසු
එන්න කිඹරහ. වමුදහ උඳරAභ අනු ඉදිරිඹට ඹන්න ඕනෆ ශේරහ,
ඳසු ඵසින්න ඕනෆ ශරහ අපි දන්නහ. ඒ නිහ වමුදහ උඳරAභ
තුශ, එශවභ නළත්නම් හභඹ රැකීභට වමුදහ ගන්නහ ක්රිරඹහ භහර්ග
තුශ ශම් භන්ත්රීaතුභහශගන්, අය භන්ත්රීaතුභහශගන්, ම්ඳන්දන්
භන්ත්රීaතුභහශගන් උඳශදස ගන්න අල් නළවළ. යට ශේයහ ගත්ත
රකහයඹ රය්ෂක ශල්කම්තුභහ දන්නහ. යට ජඹග්රාවණඹ කයපු
රකහයඹ එතුභහ දන්නහ. ඒක නිහ තභයි එතුභහ හිරිවළයඹ්ෂ
ශනොන විධිඹට ශම් වමුදහ ඒ ප්ර ශේලර තඵහ ශගන හභඹ
යකින්ශන්. නමුත් ශම් භන්ත්රීaතුභන්රහ කළභළතියි වමුදහ ඒ
ඳශහශතන් ඉත් ශනහ නම්.
ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, අඳට කභ්ෂ නළවළ, ප්ර බහකයන්
ශනුශන් ශගදය ඳවන්ෂ ඳත්තු කශහට. අඳට කභ්ෂ නළවළ එතුභහ
ශනුශන් දහනඹ්ෂ දුන්නහට. නමුත් TNA එශ්ෂ ශම් ගරු
යනඳන්
භන්ත්රීaතුභහට
තිශඵන
අයිතිඹ
ශභොක්ෂද
විලසවිද්හරරට ගිහිල්රහ ඒ රඳඹ්ෂ තිඹරහ, ඒ රඳඹට භල්
භහරහ්ෂ දභරහ ඳවන්ෂ ඳත්තු කයන්න? කරුණහකය නළත
තමුන්නහන්ශේරහ අමිර්තලිංගම් ගිඹ ඳහශර් ඹන්න රෆසති ශන්න
එඳහ. නීරම් තිරුශචල්ම් හශේ ශශ්රාේසඨ නහඹකශඹෝ, අමිර්තලිංගම්
හශේ ශශ්රාේසඨ නහඹකශඹෝ ශම් ඳවන ඳත්තු කයන උදවිඹශේ
ශඵල්ර මිරිකහවි. ඔඵතුභහට කිසිභ අයිතිඹ්ෂ නළවළ විලසවිද්හර
ශභයින් ඒහට ඈහ ගන්න. අද විලසවිද්හර ශභයි රිභහන්ඩ් බහයශේ
ඉන්ශන් තමුන්නහන්ශේරහ නිහයි. කරුණහකය ශම්හට උඩ ශගඩි
ශදන්න එඳහ.

නිශඹෝජ් බහඳතිතුභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Order, please! You have to wind up now.
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(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

ශභොක්ෂද?

නිශඹෝජ් බහඳතිතුභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Please wind up now. ඔඵතුභහශේ ශේරහ ඉයයි.
ගරු (රචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

භශේ ශේරහ ඉයද?

නිශඹෝජ් බහඳතිතුභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

ඉයයි.

ගරු (රචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

ත විනහඩි ඳව්ෂත් ශදන්න ඵළරිද?

නිශඹෝජ් බහඳතිතුභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

ඵළවළ. We have limited time. Hon.
Pushpakumara, can you give him five minutes?

Jagath

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ (ශඳොල් ංර්ධන වහ
ජනතහ තු ංර්ධන අභහත්තුභහ)

(ரண்புறகு .பீ. ஜகத் புஷ்தகுர - தங்கு அதறறருத்ற,
க்கள் தரட்ட அதறறருத்ற அகச்சர்)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut
Development and Janata Estate Development)

I will give him two minutes.
නිශඹෝජ් බහඳතිතුභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Then, it will be difficult. Since we have to suspend
the Sitting at 12.30, the next speaker cannot make use of
the three minutes available.
ගරු (රචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

සිවිල් රය්ෂක ඵරකහඹට 3,000්ෂ ඵහ ගත්තහ කිඹරහ ශම්
භන්ත්රීaතුභන්රහ විරුේධයි. භහ අවන්ශන්, ශදභශ ජනඹහ, ශදභශ
දරුන් වමුදහත් එ්ෂක ම්ඵන්ධ ශනහට ඔඵතුභන්රහ
අකළභළති තයි කිඹරහයි. භහ රය්ෂක ශල්කම්තුභහශගන්
ඉල්ලීභ්ෂ කයනහ, එතුභන්රහ අකළභළති නම් කරුණහකය ඒ
3,000 කළරිජඹට ශදන්න කිඹරහ. ශම් 3,000 ඵහ ගත්ශත් තයි?
ඒ අඹ ගළන විලසහඹ්ෂ එතුභහට තිශඵනහ; වමුදහට විලසහඹ්ෂ
තිශඵනහ. සිංවර, ශදභශ, මුසලිම්, ඵර්ගර්, භළශල් කිඹන
ශේදඹ්ෂ නළති, එක යට්ෂ වළටිඹට, එක නහඹකඹකු වළටිඹට,
එකභ එක ජහතිඹ්ෂ වළටිඹට අඳ ඒක යහශී ශන්න ඕනෆඹ කිඹරහ
විලසහඹ්ෂ තිශඵනහ. නමුත් තමුන්නහන්ශේරහ ශම්හට විරුේධ
ශන්ශන් තයි? තමුන්නහන්ශේරහ කයන ශම් ශඵොරු දිගටභ
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[ගරු (රචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ]

කයශගන ඹන්න ඵළවළ. තමුන්නහන්ශේරහට උතුයත් නළශතනහියත්
ශදකටභ ඹන්න ඵළවළ. තමුන්නහන්ශේරහශේ කථහ තිශඵන්ශන්
press conference එකක නළත්නම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ඳභණයි. ඒ
නිහ ශම්හට විරුේධ ශන්න එඳහ. භහ තමුන්නහන්ශේරහශගන්
ඉල්ලීභ්ෂ කයනහ නිදවස කය ගත්ත යට, හභඹ තති කයපු යට
අවුල් කයන්ශන් නළති, නළත අවි රයුධ ගන්න තත්ත්ඹකට
ඳත් කයන්ශන් නළති ශම් වමුදහ ශඳොලීසිඹ කයන හභ ක්රිරඹහදහභඹ
තුශ ජීත් ශන්න කිඹරහ.
අද ගරු ම්ඳන්දන් භන්ත්රීaතුභහ කථහ කශශේ විශේල යටරට;
රංකහට ශනොශයි. ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, එතුභහ ඒ
කථහ කශශේ තශභරිකහට. එතුභහශගනුත් ඒ හශේභ ගරු
සුභන්තියන් භන්ත්රීaතුභහශගනුත් භහ අවනහ බින් රහඩන්ශේ
පිංතයඹ්ෂ තශභරිකහට ශගන ගිහිල්රහ ප්ර සිේධිශේ White House
එක ශත තිඹරහ ඳවන්ෂ ඳත්තු කයන්න පු න්ද කිඹරහ; ඒකට
භල් භහරහ්ෂ දභන්න පු න්ද කිඹරහ. පු න්කභ්ෂ නළවළ. තයි,
ශම් හශේ ශදබිඩි පිිතශත් අනුගභනඹ කයන්ශන් කිඹරහ භහ
ඔඵතුභන්රහශගන් අවන්න ඕනෆ.
භහ ශම් කහයණඹත් කිඹන්න ඕනෆ. ශභතුභන්රහ ශඳොලිස
නිරධහරින් ගළන කිේහ. ශඳොලිස නිරධහරින්ශේ දීභනහ සිඹල්ර
ංශලෝධනඹ කයන ඵ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ අඹ ළඹ
ශල්ඛනශඹන් ප්ර කහලඹට ඳත් කශහ. එශවභ කිඹරහ තිශඹේදීත් ශම්
හශේ භඩ ගවන්න එඳහ. අද වමුදහ, ශඳොලීසිඹ රත්භ ශගෞයඹ්ෂ
තති ඉන්නහ. ඒකට ශවේතු ශභොක්ෂද? ටන් බිශම් හිටපු,
ටන් බිශම් උඳරAභ දන්න යහජඳ්ෂ ඳවුශල් හභහජිකශඹ්ෂ අද
රය්ෂක ශල්කම්යඹහ ලශඹන් ඉන්න නිහයි. කර්නල්යඹකු
වළටිඹට ජීවිත පජහශන් ශම් යට ශේයහ ගන්න ඉදිරිඳත් ශරහ
රය්ෂක ශල්කම්තුභහ එක දම් ළරක පුරු්ෂ හශේ ශම් සිඹල්ර
ඒක යහශී කයශගන ළඩ කය ශගන ඹනහ. යථ හවන ළරැදිරට
අඹ කය ගන්නහ දඩ මුදල්ලින් අඩ්ෂ ශඳොලිස තෆගි අයමුදරට රඵහ
ශදනහ. ඉතින් ඵරන්න. දඩ මුදල්ලින් බහගඹ්ෂ ශඳොලීසිශේ
අඹශේ තෆගිරට ශඹොදනහ. ශම් දඹහසිරි ජඹශේකය භන්ත්රීaතුභහ
උහවි ඹන්ශන්ත් නළවළ; නඩුරට ඹන්ශන්ත් නළවළ. එතුභහ නඩු
ශවොඹනහ, නඩු ඵරනහ විතයයි. නඩු කිඹන්න ඹන්ශන්ත් නළවළ.
ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, ශම් යථ හවනලින් රඵහ ගන්නහ
දඩ මුදලින් බහගඹ්ෂ දළනුත් ශඳොලිස නිරධහරින්ට ශගනහ.
තමුන්නහන්ශේරහ කරුණහකයරහ ශම්හ දළන ශගන කථහ කයන්න.
ශඳොලීසිශේ interdict වුු භනුසශඹ්ෂ දුන්න විසතයඹ්ෂ ගළන
කථහ කයන්න එඳහ.
විශලේශඹන්භ වමුදහඳතිතුභහ තතු පිරිටත්, ශඳොලිසඳතිතුභහ
තතු අශප් යශට් නීතිඹ වහ හභඹ යකින උදවිඹටත් භශේ සතුතිඹ
පිරිනභනහ. ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, අද ඹහඳනශේ
ශඳොලීසිඹ නත්රහ තිශඵන්ශන් යුේධ කයන්න ශනොශයි, ළරැදි
කයන උදවිඹ හභශේ භතට ශගශනන්නයි. නමුත් ශම්
භන්ත්රීaතුභන්රහ කිඹන විධිඹට ශඳොලීසිඹ එතළනින් අයින් කයන්න
ඕනෆ. දකුශණ්ත් ශඳොලීසිඹ එඳහ; උතුශර්ත් එඳහ; නළශතනහියත්
එඳහ; ඵසනහහියත් එඳහ. ඒකයි ශභතුභන්රහ කිඹන්ශන්. ඹහඳනශේ
ශඳොලීසිඹ සිටින්ශන් නීතිඹ වහ හභඹ යකින්න මි්ෂ යුේධ
කයන්න ශනොශයි.
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යුේධඹ අන් කශ නිහ තභයි අද ශම් භන්ත්රීaතුභන්රහ කිසිභ
රය්ෂහ්ෂ නළති වළභ තළනකභ තිශඵන උත්රට ඹන්ශන්;
ශඳශඳහිත ඹන්ශන්; ශකොඩි උසහශගන ඉන්ශන්; ශකොඩි අයශගන
නන්ශන්; ශම් ඕනෆභ ශදඹ්ෂ කයන්ශන්.

නිශඹෝජ් බහඳතිතුභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Thank you. The Sitting is suspended till 1.00 p.m.
රැසවීභ ඊට අනුකර තහකහලික අත් හිටුන රදින්, අ. බහ.
1.00ට නළත ඳත්න රදී.
அன்தடி, அர்வு தற.த. 1.00 றக இகடறரத்ப்தட்டு

லண்டுந் தரடங்கறற்ர.

Sitting accordingly suspended till 1.00
resumed.

p.m. and then

නිශඹෝජ් භව ශල්කම්

(தறறச் தசனரபர் ரகம்)

(The Deputy Secretary-General)

Will an Hon. Member propose the Hon. Janaka
Bandara to take the Chair?
ගරු තිස කයල්ලිඹේද භවතහ (ශභහ ංර්ධන වහ කහන්තහ
කටයුතු අභහත්තුභහ)

(ரண்புறகு றஸ்ம கல்லித் - சறரர் அதறறருத்ற, கபறர்
அலுல்கள் அகச்சர்)

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child
Development and Women‟s Affairs)

I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take
the Chair.
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.

Question put, and agreed to.

අනතුරු ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ මරහනහරඪ විඹ.
அன்தடி, ரண்புறகு ஜரணக தண்டர அர்கள் கனக
கறத்ரர்கள்.

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA took the
Chair.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 20ක කහරඹ්ෂ
තිශඵනහ.

[අ.බහ. 1.01]
ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ

ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, භට අහන ලශඹන් කිඹන්න
තිශඵන්ශන් ශම්කයි. භහින්ද යහජඳ්ෂ භළතිතුභහ ශම් යශට් ඳහරනඹ
බහය ශනොගන්න, එතුභහශේ ශවෝදයඹහ රය්ෂක ශල්කම්යඹහ
වළටිඹට කටයුතු ශනොකයන්න අද ශම් ඉන්න කිසි ශකශනකුට භව
ඳහශර් ඵළවළරහ ඹන්න ඵළවළ; දරුන්ට ඉසශකෝශල් ඹන්න ඵළවළ;
ශදභේපිඹන්ට භව ඳහශර් ඹන්න ඵළවළ. එශවභ ශනොවුණහ නම් අද
ඳන්ල්, ඳල්ලි, ශකෝවිල් වරහ; අද භව ඳහය හිස. වළභ තළනභ භශ
ශගල්. වළභ තළනභ සුදු ශකොඩි. අවුරුදු 30්ෂ තිසශේ ඳළළති ඒ

(ரண்புறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, අඹ ළඹ කහයක බහ
අසථහශේදී අද දින හකා කහට බහජනඹ න යහජ් රය්ෂක වහ
නහගරික ංර්ධන අභහත්හංලශේ ළඹ ශීර් පිිතඵ භටත්
අදවස ද්ෂන්නට අසථහ රළබීභ ගළන භහ තුටු නහ.
ප්ර ථභශඹන්භ භභ වන් කයන්නට ඕනෆ කහයණඹ්ෂ තිශඵනහ.
විශලේශඹන්භ රය්ෂක ්ෂශේත්රහඹ ගළන කථහ කයන ශකොට,
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සිවිල් රය්ෂක ශේඹ ශම් යශට් රය්ෂහ ශනුශන් ඉටු
කයන්නහ ව ඒ අනභිබනීඹ කහර්ඹ බහයඹ අඳට අභතක කයන්නට
ඵළවළ. භභ භත්ෂ කයන්නට කළභළතියි, ශම් සිවිල් රය්ෂක ශේඹ
සථහඳනඹ ශන්නට මරහයම්බඹ රළබුශණ් ග්රාහභහය්ෂක ශේඹ
වයවහ 1985 අංක 40 දයන මිනිස ඵර උඳශඹෝගීතහ ව ඳරිපයක
වමුදහ ඳනත ඹටශත් ඵ. විශලේශඹන්භ එල්ටීටීඊ ත්රහසතහදශඹන්
ගම්භහන සුය්ෂෂිත කිරීභ වහ ඒ ග්රාහභහය්ෂක ශේඹ සථහඳනඹ
වීභත් භතභ 2006 සිවිල් රය්ෂක ශදඳහර්තශම්න්තු ර්තභහන
යජශේ තීන්දු්ෂ වළටිඹට සථහඳනඹ වුණහ. එදහ ග්රාහභහය්ෂක
්ෂශේත්රහශේ 18,000්ෂ ව ඒ ඵරශේනහ සිවිල් රය්ෂක ්ෂශේත්රහඹ
වයවහ 41,000 ද්ෂහ ර්ධනඹ වුණහ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ශම් සිවිල් රය්ෂක ඵර කහඹ
අනභිබනීඹ කහර්ඹ බහයඹ්ෂ ඉසට කශහ. විශලේශඹන්භ භහයිම්
ගම්භහනර රය්ෂහ රඵහ දීභ වහ සුවිශලේ ව කළඳ කිරීභ්ෂ
ඉසට, සිේධ කශහ. ඒ කයපු කහර්ඹ බහයඹ නිහ තභයි විශලේශඹන්භ
්රිරවිධ වමුදහට, ශඳොලීසිඹට, රය්ෂක ්ෂශේත්රහරට යුද බිභට
ගිහිල්රහ ශම් යශට් කුරිරු ශකොටි ත්රහසතහදී යුේධඹ ජඹග්රාවණඹ
කයන්නට, ශම් යටට පිිතරඹ්ෂ වුු ඒ කුරිරු ශකොටි ත්රහසතහදඹ
ඉත් කයන්නට වළකිඹහ රළබුශණ්. ගම්භහන රය්ෂහ කයමින් ඒ
අනභිබනීඹ කහර්ඹ බහයඹ ඉසට කයන්න සිවිල් රය්ෂක ඵර
කහඹ දහඹක වුණහ. වළඵළයි ශම් සිවිල් රය්ෂක ්ෂශේත්රහශේ
41,000්ෂ ව යණවිරුන්ශේ අද තත්ත්ඹ ශභොක්ෂද? ඒ අඹට
රළශඵන්ශන්, ළටුඳකුත් ශනොශයි, ඉතහභත් ශොා චම්
දීභනහකුයි. රුපිඹල් 15,000ත්-17,000ත් අතය දීභනහකුයි
රළශඵන්ශන්. දින 30්ෂභ ළඩ කයන්න ඕනෆ. විශලේශඹන්භ ඒ
අඹට රළබිඹ යුතු ය දහන, යප්ර හද, ප්ර තිරහබ -අතිකහර දීභනහ,
ංයු්ෂත දීභනහ, දුසකය දීභනහ- කිසි්ෂ රළශඵන්ශන් නළවළ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ඳසු ගිඹ ඳශහත් බහ
භළතියණ කහරශේ ශඵොශවෝ ශදශනකුට SMS ඳිජවුඩඹ්ෂ රළබී
තිශඵනහ, ශේඹ සථිය කයනහඹ කිඹරහ. ඒ SMS ඳිජවුඩඹට
නීත්නුකර ල්ෂතිඹ රඵහ දීරහ, චරAශල්ඛඹ්ෂ වයවහ ඒ අඹශේ
ශේඹ සථිය කයරහ, නිත් ශේඹ්ෂ ඵට ශභභ ශේඹ
ඳරිර්තනඹ කයන්නඹ කිඹහ භහ ඉල්ලීභ්ෂ කයනහ. ඒ හශේභ
ඔවුන්ශේ දදනික ළටුඳ ඉත් කයරහ, තියහය ශේහ්ෂ වහ
තියහය ළටුඳ්ෂ ඔවුන්ට රඵහ ශදමින් ඒ ළටුඳට අදහශ දීභනහ,
යප්ර හද, ප්ර තිරහබ සිඹල්ර්ෂභ රඵහ ශදන්නට කටයුතු කයන්නඹ
කිඹරහ භභ විශලේශඹන්භ රය්ෂක අභහත්හංලශේ අශප් ගරු
ශල්කම්තුභහශගන් ඉල්ලීභ්ෂ කයනහ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ඒ ඉල්ලීභ කයන අතයතුය, ශම්
අසථහශේ භට තත් ශේහ්ෂ ගළන කථහ කයන්නට අල්යි. ඒ
තභයි, ශඳොලිස රය්ෂක ශේඹ. ශඳොලිස රය්ෂක ශේඹ
සථහඳනඹ වුශණ් 1998 ජනි 05ළනි දහයි. ඳශමුශන්භ 3,148්ෂ
ඵහ ගත්තහ. 3,148්ෂ ඵහ ගත්තහයින් ඳසු 2006 ඉතුරු ශරහ
හිටපු 1,789 ශේශේ සථිය කශහ. භභ භත්ෂ කයන්නට කළභළතියි,
ඒ ශඳොලිස රය්ෂක ශේහ රයම්බ කශශේ, ගරු චන්ද්රිටකහ
ඵණ්ඩහයනහඹක ජනහධිඳතිතුමිඹශේ භශේ ඵ. අද ශන ශකොට
මු යශට්භ ඉන්ශන් ශඳොලිස රය්ෂක වහඹකරුන් 1,466යි.
අවුරුදු දව වතයවභහයක ශේහ කහරඹක නියත ශමින් ශඳොලිස
ශේහට ල්ෂතිඹ්ෂ ශරහ ඒ අඹ ශරොකු ශේහ්ෂ ඉසට කශහ.
විශලේශඹන්භ භභ ශම් අසථහශේ කිඹන්නට කළභළතියි, උතුරු,
නළශතනහිය ප්ර ශේලශේ යහජකහරි කයන අසථහරදී වළරුු
ශකොට අශනකුත් ප්ර ශේලර යහජකහරි කයන විට ශම් අඹට ංයු්ෂත
දීභනහ්ෂ, දුසකය දීභනහ්ෂ රළශඵන්ශන් නළති ඵ. ඒ අඹට
රළශඵන්ශන් රුපිඹල් 13,880ක ළටුඳ්ෂ ඳභණයි. ඒ නිහ
විශලේශඹන්භ ය දව වතයවභහය්ෂ ඒ ඉසට කයපු ශේහ
තගයීභට ර්ෂ කයරහ දළනට ශම් ශේශේ ඉතුරු ශරහ සිටින
1,466්ෂ ව ශඳොලිස රය්ෂක වහඹකරුන් නිත් ශඳොලිස
ශේහට අන්තර්ග්රාවණඹ කයන්න කිඹරහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ.
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විශලේශඹන්භ 2006 යහජ් ඳරිඳහරන චරAශල්ඛඹට අනුකර
ශඳොලීසිශේ අභ ළටුඳ න රුපිඹල් 14,280ක ළටුඳ ශඳොලිස
රය්ෂක වහඹකඹන්ටත් රඵහ ශදන්න කටයුතු කයන්න කිඹරහ
භභ ශම් අසථහශේදී ඉතහභ නිවතභහනී ඉල්රහ සිටිනහ. ශභොකද,
ශඳොලිස රය්ෂක වහඹකඹන්ට කනිසඨ ශඳොලිස නිරධහරින්ශේ
ංගභශේ යදහන, යප්ර හද, ප්ර තිරහබ කිසි්ෂ රළශඵන්ශන් නළවළ.
භශේ ශවෝ පිඹහශේ භයණඹකදී ඒ ංගභශඹන් රුපිඹල්
20,000්ෂ රළශඵනහ. බහර්ඹහශේ ශවෝ දරුකුශේ භයණඹකදී
රුපිඹල් 50,000්ෂ රළශඵනහ. භට ශවෝ පිඹහට ශඳොලිස
ශයෝවශල් ඳවසුකම් රළශඵනහ. නමුත් ශඳොලිස රය්ෂක
වහඹකඹන්ට ඒ කිසි්ෂ රළශඵන්ශන් නළවළ. ඊට අභතය නිහඩු
නිශ්ෂතනර -කතයගභ, නුය, නුයඑිතඹ නිහඩු නිශ්ෂතනරඳවසුකම් රළශඵන්ශන් නළවළ. ඒ ය දහන, යප්ර හද, ප්ර තිරහබ
කිසි්ෂ ශඳොලිස රය්ෂක වහඹකඹන්ට රළශඵන්ශන් නළවළ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ශම් රණ්ඩු 2006 ශඳඵයහරි
භහශේ ශවො ළඩ්ෂ කශහ. උඳශේහශේ හිටපු 27,000්ෂ ශඳොලිස
ශේඹට අන්තර්ග්රාවණඹ කශහ. එශවභ නම්, එදහ ය 8ක ශේහ
කහරඹ්ෂ තිබුු 27,000්ෂ නිත් ශේඹට අන්තර්ග්රාවණඹ කශහ
හශේ, ය දවවතයවභහය්ෂ ශඳොලිස රය්ෂක වහඹකඹන්
වළටිඹට කයපු ශේහ තගයීභ්ෂ වළටිඹට ඒ අඹත් නිත් ශඳොලිස
ශේහට අන්තර්ග්රාවණඹ කයන්නඹ කිඹන ඉල්ලීභ භභ කයනහ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, අද අඳ කථහ කයන්ශන් යහජ්
රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන අභහත්හංලශේ ළඹ ශීර්
පිිතඵයි. රය්ෂක අභහත්හංලඹ තභයි යහජ් රය්ෂහ තවවුරු
කයන්න තඳ කළඳ ව රඹතනඹ. විශලේශඹන් භහ ශම් අසථහශේ
ප්ර ලංහ මුඛශඹන් භත්ෂ කයන්න කළභළතියි, රය්ෂක
අභහත්හංලඹ තතු ශම් යශට් ්රිරවිධ වමුදහ ශඳොලීසිඹ ව
රය්ෂක ්ෂශේත්රහඹ දලක තුනවභහය්ෂ මු ල්ශල් ශම් යශට්
ක්රිරඹහත්භක ව ශකොටි ත්රහසතහදඹ මුලිනුපුටහ දභන්න, මර
විනහලඹට ර්ෂ කයන්න කටයුතු කිරීභ ඉතහභ ප්ර ලංනීඹ
ක්රිරඹහලිඹ්ෂ ඵ. ශභහිදී ශේලඳහරනඥඹකු වළටිඹට භභ එක
කහයණ්ෂ කිඹන්න ඕනෆ. තත්ත තති ළටිශඹන් ප්ර කහල කයන්න
භභ කිසි දහක, කිසිභ ශභොශවොතක භළිත න්ශන් නළවළ. කහට
රකුු ළටුණත්, කහට යප්ර හද රළබුණත්, කහට තුට්ෂ රළබුණත්
භභ තත්ත තති ළටිශඹන් ප්ර කහල කයනහ. විශලේශඹන් ශම්
භහතෘ භමිශේ උඳත රඵපු පුයළසිඹකු වළටිඹට භභත් ඒ කුරිරු
ශකොටි ත්රහසතහදඹ මුලිනුපුටහ දභන්න රය්ෂක ්ෂශේත්රහශේ සිඹලු
නිරධහරින් ශගන ගිඹ ක්රිරඹහලිඹ ශම් බහ තුශ ප්ර ලංහට ර්ෂ
කයනහ. එශේ ප්ර ලංහට ර්ෂ කයන අතයතුය භහ ප්ර ශේල න්න
කළභළතියි දිනහගත් ශම් හභඹ, ජඹග්රාවණඹ රඵහ හිමි කයගත් ශම්
හභඹ අඳ ශකොශවොභද සුයකින්ශන් කිඹන කහයණඹට.
විශලේශඹන් යහජ් රය්ෂහ ගළන කථහ කයන ශකොට, යශට්
රය්ෂහ ගළන කථහ කයන ශකොට අද අඳ කටයුතු කයන්න ඕනෆ
ශකොයි රකහයඹටද? 2009 භළයි 18ළනි දහ ප්ර බහකයන්ශේ
භයණඹත් භත යට ජඹග්රාවණඹ කයපු අසථහශේ යට දිනහගත්
හභඹ අඳ රය්ෂහ කය ගන්න ඕනෆ. මරහනහරඪ ගරු
භන්ත්රීaතුභනි, යට දිනහගත් හභඹ රය්ෂහ කය ගන්න නම් අඳට
සිේධ ශනහ, යට තුශ ජහතීන් අතය, රගම් අතය, විවිධ ජන
ශකොට්ඨහ අතය භහජ ංහිඳිඹහ තති කයන්න. ජහතිඹ, රගභ,
කුරඹ, ඳන්තිඹ, තයහතියභ, ඳ්ෂඹ කිඹන ඔඹ වළභ ශේභ අභතක
කයරහ යට්ෂ වළටිඹට එ්ෂ ශේත් න්න ඕනෆ, යට්ෂ වළටිඹට අඳ
එකමුතු න්න ඕනෆ. ශම් ජහතික ඒකහඵේධතහශන් ඳභණයි අඳට
යශට් ජහතික රය්ෂහ තවවුරු කයන්න පු න් න්ශන්. ඳටු හද
ශේද, ඳටු අයමුු, ඳටු ඉර්ෂක මුල් කයශගන විවිධ ශකොට්ඨහ
රත්භහර්ථකහමී ගභන්ෂ ඹනහ නම්, යට ඳළත්තක දභරහ තභන්ශේ
පුේගලික ශේලඳහරන න්හඹ ඳත්රහඹ යජ කයන්න වදනහ නම්,
තභන්ශේ ජහතිහදී ඉර්ෂක, තභන්ශේ රගම්හදී ඉර්ෂක මුල්
කයශගන යට කෆලි කෆලිරට -ශකොටසරට- ශඵදන්න උත්හව
කයනහ නම් එළනි ක්රිරඹහ දහභඹ්ෂ තුිතන් කිසිභ දක අශප් යශට්
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[ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ]

ජහතික රය්ෂහ සුය්ෂණඹ න්ශන් නළවළයි කිඹන කහයණඹ භහ
ශම් අසථහශේ ප්ර කහල කයන්න ඕනෆ. යශට් ජහතික රය්ෂහ
ල්ෂතිභත් කයන්න නම් අබ්න්තය රය්ෂහත්, ඵහහිය
රය්ෂහත් භත අශප් යශට් විශේල ප්ර තිඳත්තිඹ ඵේධ ශරහ
ඹන්න ඕනෆ. ඹම්කිසි ඒකහකහරී ගභන්ෂ, භහන්තය ගභන්ෂ ඹන
ළඩ පිිතශශ්ෂ අද ක්රිරඹහත්භක කයන්න ඕනෆ. යශට් ජහතික
රය්ෂහත්, විශේල ප්ර තිඳත්තිඹත් එකට ඵළඳුු ක්රිරඹහලිඹ්ෂ ඵට
ඳත් න්න ඕනෆ. විශලේශඹන් යශට් විශේල ප්ර තිඳත්තිඹ භිනන් යට
සුය්ෂහ කිරීශම් ළඩ පිිතශශ ක්රිරඹහත්භක කයන්න ඕනෆ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, නමුත් අද අශප් යශට් විශේල
ප්ර තිඳත්තිඹ දිවහ ඵළලුහභ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ශඵොශවොභ
කනගහටුදහඹක තත්ත්ඹ්ෂ තභයි දකින්න තිශඵන්ශන්. ශරෝකඹ
ශට් ගිහිල්රහ, ශරෝකඹහට අත්ඹ කිඹරහ, ශරෝකඹහට ශඵොරු
ශඳොශයොන්දු දීරහ, ශරොකු ඵරහශඳොශයොත්තු දීරහ මු ශරෝකඹහභ,
මු ජහත්න්තය ප්ර ජහභ අශප් යට ශකශයහි ඉතහභ විකෘතිභත්
අයුරින් ඵරන රකහයශේ දුර්ර විශේල ප්ර තිඳත්තිඹ්ෂ අද අශප්
යශට් ක්රිරඹහත්භක ශනහ. කනගහටුශන් ශවෝ එඹ කිඹන්න ඕනෆ.
දළන් ඵරන්න, මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ශරෝකඹ ශට්
ගිහිල්රහ "අපි ශම්ක කයනහ; අපි අයක කයනහ; අපි අවල් ශේ
කයනහ" කිඹරහ අපි එ්ෂ එ්ෂශකනහට ශඳොශයොන්දු ශන්ශන්
ශභොනහටද? අපි දළන ගන්න ඕනෆ, අශප් යටට ශවො ශභොක්ෂද,
අශප් යශට් සිදු විඹ යුත්ශත් ශභොක්ෂද කිඹරහ. අශප් යශට් සිදු විඹ
යුත්ශත් ජහතීන් අතය, රගම් අතය ංහිඳිඹහ තති කිරීභයි. ශම්
යශට් ර්ෂ 200්ෂ ව ජනතහශගන් කිසිභ ජන ශකොට්ඨහඹකට
වළඟීභ්ෂ එන්නට ශවො නළවළ, "අපි ශකොන් කයරහ තිශඵන්ශන්;
අපි ශකොටස කයරහ තිශඵන්ශන්; අපි ඳහගහ ශගන ඉන්ශන්; අපි
භර්දනඹ කයනහ; අපි පීඩනඹට ර්ෂ කයනහ" කිඹරහ. කිසිභ
ජන ශකොට්ඨහඹකට ඒ වළඟීභ ඒභ ශවො නළවළ. තයි අපි
පිටරැටිඹන්ශගන් උඳශදස ගන්ශන්? තයි අපි පිට රැටිඹන්ට
ඵරහශඳොශයොත්තු ශදන්ශන්? තයි, අශප් ජී.එල්. පීරිස තභතිතුභහ
ඉන්දිඹහශේ ගිහිල්රහ විශේල තභතිතුභහට කිඹන්ශන් Thirteen plus
කිඹරහ; අගභළතිතුභහ වම්ඵ ශන ශකොට Thirteen plus plus
ශනහ; ඉන්දිඹහශේ ජනහධිඳතිතුභහ වම්ඵ ශන ශකොට Thirteen
super plus ශනහ. තයි ශම් ශඵොරු කයන්ශන්? ශඵොරු කයනහ
විතය්ෂ ශනොශයි, හිකකත් ශඳොශයොන්දු ශදනහ; ලිඛිතත්
ශඳොශයොන්දු ශදනහ; ඒකහඵේධ ප්ර කහලනත් නිකුත් කයනහ.
ශභොනහටද අපි ජහත්න්තයඹට ශඳොශයොන්දු ශදන්ශන්? භභ
ඔඵතුභහට කිඹනහ, ශ්රී  රංකහ නිඹභ සදරී යට්ෂ නම් අපි
ජහත්න්තයඹට ශඳොශයොන්දු ශදන්න අල් නළවළයි කිඹරහ.
වළඵළයි අපි යට්ෂ වළටිඹට දළන ගන්නට ඕනෆ, අශප් යශට් කශ
යුතු ශේ. ශභොක්ෂද, යු්ෂතිඹ? ශභොක්ෂද, හධහයණත්ඹ? ශම් යශට්
භහන අයිතිහසිකම් සුය්ෂහ කයන්නට, ශම් යශට් ජනතහශේ
භහනුෂීඹ අයිතිහසිකම්, මලික අයිතිහසිකම් සුය්ෂහ කයන්නට
පිටයටලින් අඳට ඳහඩම් අල් නළවළ; පිට යටලින් අඳට
උඳශදස අල් නළවළ; එක එ්ෂශකනහශේ කිඹභන්රට න්
ශදන්න අල් නළවළ. වළඵළයි අපි දළන ගන්නට ඕනෆ, යට්ෂ
වළටිඹට යශට් ජනතහශේ ඳළත්ශතන් වරි ශේ කයන්න. යශට්
ජනතහශේ ඳළත්ශතන් වරි ශේ ශනොකයන ශකොට ශභොක්ෂද
කයන්ශන්? අපි අශප්භ යශට් ශදොයටු වියණඹ කයනහ,
පිටරැටිඹනට අශප් යටට තිනලි ගවන්න.
ශම් උත්තරීතය බහශේදී භභ එක ශදඹ්ෂ තමුන්නහන්ශේට
ප්ර කහල කයන්න කළභළතියි. කුභන භතිභතහන්තය තිබුණත්, කුභන
ප්ර ලසන ගළටලු තිබුණත්, අබ්න්තය ශේලඳහරනඹ කුභ්ෂ වුත්,
ශභොනභ රකහයඹටත් අශප් යශට් සදරීත්ඹට, අශප් යශට්
ශේලඳහරන නිදවට, අශප් යශට් ශබෞමික අඛණ්ඩතහට, අශප්
යශට්
අබ්න්තය කටයුතුරට තිනලි ගන්නට ශභොනභ
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රඹතනඹකටත්, ශභොනභ යටකටත්, ශකොයි තයම් ප්ර ඵර වුණත්
යටල් මවඹකටත් අපි කිසි දහක ඉඩ ශදන්ශන් නළවළයි කිඹන
එක භභ ශම් අසථහශේදී ප්ර කහල කයන්නට කළභළතියි. ඒකයි
විරුේධ ඳහර්ලසශේ භතඹ.
වළඵළයි භභ එක ශදඹ්ෂ කිඹන්න කළභළතියි. එ්ෂ
එ්ෂශකනහශේ අන්තහදී භතිභතහන්තයරට අනු රගම්හදඹ
අවුසරහ, ජහතිහදඹ අවුසරහ, ජහති ශේදඹ අවුසරහ තභ
තභන්ශේ කන්ද භල්ර පුයහ ගන්නට ශම් කයන්නහ ව
රත්භහර්ථකහමී ශේලඳහරනඹ තුිතන් අශප් යශට් ශදොයටු වියණඹ
කයරහ යශට් සදරීත්ඹ කුු ශකොල්රඹට පිටරැටිඹන්ට
විකුණනහ නම් අන්න ඒක තභයි ජහති ශද්රුෝහීත්ඹ; අන්න ඒක
තභයි යට ඳහහ දීභ. අන්න ඒ නිහ මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි,
ශම් යශට් ජනතහ රය්ෂහ කිරීශම් ගකීභ යජඹ තුයි; අපි තුයි;
යශට් පුයළසි ඳයපුය තුයි. ශම් යශට් ජනතහශේ සිඹලුභ
අයිතිහසිකම් සුය්ෂහ කිරීභ අපි සිඹලු ශදනහශේභ ඒකහඹන
අයමුණ න්නට ඕනෆ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, භභ තමුන්නහන්ශේට
කිඹන්නට කළභළතියි, ඒකීඹ ශ්රී  රංකහ්ෂ පිිතඵ ඒ විලසහඹ
තිශඵන්ශන් රණ්ඩු ඳහර්ලසශේ අඹට ඳභණ්ෂ ශනොන ඵ. අපිත්
ඒකීඹ ශ්රී  රංකහ්ෂ ශනුශන් ශඳනී සිටින්ශන්. අපිත්
ශනොශඵඳුු, ශනොකළඩුු, සදරී ශ්රී  රංකහ්ෂ ශනුශන් ශඳනී
සිටිනහඹ කිඹන එක අමුතුශන් ලිඹහ ශදන්න අල් නළවළ. ඒහ
අශප් වදශත් තිශඵනහ. ඒහ අශප් තට, ශල්, භස, මිදු , රුධිය
නහශර ගළේ ශරහ තිශඵනහ. ඒහ කවුරුත් අමුතුශන්
එන්නත් කයන්න ඕනෆ නළවළ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ශම්ක අව ශගන
ඉන්න. ඒහ කවුරුත් අමුතුශන් එන්නත් කයන්න ඕනෆ නළවළ.
අන්න විශේල ප්ර තිඳත්තිඹ කන ශදළනි පුේගරඹහ. අව ශගන
ඉන්න. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි,-

ගරු නිශඹෝභහල් ශඳශර්යහ
නිශඹෝජ් අභහත්තුභහ)

භවතහ

(විශේල

කටයුතු

(ரண்புறகு றதரரல் தததர - தபறரட்டலுல்கள்
தறற அகச்சர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රීති ප්ර ලසනඹ්ෂ.

ගරු නිශඹෝභහල් ශඳශර්යහ භවතහ
(ரண்புறகு றதரரல் தததர)

(The Hon. Neomal Perera)

භභ අවන්න කළභළතියි, අද- [ඵහධහ කිරීම්]

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රීති ප්ර ලසනඹ්ෂ ශනොශයි.

ගරු නිශඹෝභහල් ශඳශර්යහ භවතහ
(ரண்புறகு றதரரல் தததர)

(The Hon. Neomal Perera)

එ්ෂත් ජහතික ඳ්ෂඹත්-

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රීති ප්ර ලසනඹ්ෂ ශනොශයි. ගරු භන්ත්රීaතුභහ කථහ කයන්න.
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ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ

(ரண்புறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ළදගත් ප්ර කහලඹ්ෂ භහ
කයන්ශන්. භහ ඳළවළදිලිභ එක ශදඹ්ෂ කිඹන්න කළභළතියි. ශම්
යශට් ශශ්රාේසඨහධිකයණඹ තීන්දු කය තිශඵනහ, දවතුන්න
රණ්ඩුරAභ ්සථහ ංශලෝධනඹ තුිතන් ශම් යශට් ඒකීඹබහඹට
කිසිභ තර්ජනඹ්ෂ නළවළ කිඹරහ. ශශ්රාේසඨහධිකයණඹ එශේ තීන්දු කය
තිශඵනහ. ඒකීඹ ශ්රී  රංකහ්ෂ තුශ දවතුන්න රණ්ඩුරAභ
්සථහ ංශලෝධනඹ ක්රිරඹහත්භක කයන්න පු න්.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ත විනහඩිඹක කහරඹ්ෂ තිශඵන්ශන්.

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ

(ரண்புறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

වළඵළයි අපි පිිතගන්නහ දවතුන්න රණ්ඩුරAභ ්සථහ
ංශලෝධනශේ අඩු ඳහඩු තිශඵන ඵ. ඳශහත් බහ රAභශේ අඩු ඳහඩු
තිශඵනහ. ඒහ අපි ශවොහකහයභ දන්නහ. නමුත් අපි ඒ අඩු ඳහඩු
වදහ ගන්නට ඕනෆ. ශම් යශට් ඒකීඹබහඹට කිසිභ තර්ජනඹ්ෂ
ශනොන දවතුන්න රණ්ඩුරAභ ්සථහ ංශලෝධනඹ ඉත්
කයන්න කිඹරහ කිඹන ශකොට ශභොක්ෂද අපි යටට ශදන ඳිජවුඩඹ?
ශභොක්ෂද අපි ශරෝකඹහට ශදන ඳිජවුඩඹ? අපි, අශප් යශට් කවු
වියණඹ කයනහ පිට රැටිඹන්ට අශප් යශට් ජහතික ප්ර මුඛතහ
තීන්දු කයන්න. අශප් යශට් ජහතික අයමුුරට තිනලි ගවන්න අපි
ඉඩ තඵනහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, විශලේශඹන්භ ශම්
අසථහශේදී ශඵොරුට ශරෝකඹ ශට් ගිහිල්රහ එක එ්ෂ ශකනහට
"Thirteen plus" කිඹනහ; "Thirteen double plus" කිඹනහ;
"Thirteen super plus" කිඹනහ. ශරෝකඹට ඳයකහශේ - ශගදයට
භයගහශත් හශේ. ශගදයට තවිල්රහ කිඹනහ, අශන්! දවතුන ඉත්
කයන්නට ඕනෆඹ කිඹරහ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශවොයි ගරු භන්ත්රීaතුභහ දළන් අන් කයන්න.

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ

(ரண்புறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භට ත විනහඩිඹ්ෂ ශදන්න.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

අන් කයන්න ගරු භන්ත්රීaතුභහ. කහරඹ පිිතඵ ප්ර ලසනඹ්ෂ
තිශඵනහ.

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ

(ரண்புறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භට ත විනහඩිඹ්ෂ ශදන්න.

ශම් දවතුන්න විජ්ජහ ක්රිරඹහත්භක කයනහ ශනුට භභ
ඉල්ලීභ්ෂ කයනහ, ශම් යශට් යුද ජඹග්රාවණඹ ශනුශන්
ල්ෂතිභත් රය්ෂක ප්ර තිඳත්තිඹ්ෂ ක්රිරඹහත්භක වුණහ හශේභ, ඒ
දිනහ ගත්ත ජඹග්රාවණඹ ල්ෂතිභත් කයන්නට නම්, තවවුරු
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කයන්නට නම් ශම් යශට් ජීත්න ෆභ ජන ශකොට්ඨහඹකටභ
එකභ වළන්ශදන් ශඵදන යුගඹ්ෂ, වළශභෝටභ එක වහ භහන
රකන යුගඹ්ෂ තති කයන්න කිඹරහ. ඒ හශේභ වළශභෝශේභ
අයිතිහසිකම් -ශේලඳහරන, රර්ථික වහ භහජයීඹ ඹන වළභ
අයිතිහසිකභ්ෂභ- රඵහ දීරහ, ඒකීඹ ශ්රී  රංකහ්ෂ තුශ ඵරඹ
ශඵදරහ, -ඳරිඳහරන ඵරඹ ශඵදරහ; ශේලඳහරන ඵරඹ ශඵදරහ.ශම් යශට් වළභ ජන ශකොට්ඨහඹ්ෂභ රය්ෂහ කය ශගන, ශම් යශට්
ඒකීඹබහඹ සුයකිමින්, පුහු ජහතිහදඹ, පුහු රගම්හදඹ මුදුන්ඳත්
කය ශගන ක්රිරඹහත්භක ශන ශම් අන්තහදී ශේලඳහරනඹ නතය
කයන්නඹ කිඹරහ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශවොයි, සතුතියි. මීශතට ගරු තිස කයල්ලිඹේද තභතිතුභහ.

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ

(ரண்புறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, භට ශඳොඩි ශරහ්ෂ ශදන්න.
භට සතුතිඹ්ෂ කයන්න තිශඵනහ. භභ විශලේශඹන්භ
සතුතින්ත ශනහ, අශප් රය්ෂක ශල්කම්තුභහට.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

මරහනශඹන් ශේරහ කශභනහකයණඹ කයනහ. ඔඵතුභහට
ළඩිපුය විනහඩිඹ්ෂ රඵහ දුන්නහ. ගරු තිස කයල්ලිඹේද
තභතිතුභහ කථහ කයන්න.

[අ.බහ. 1.20]
ගරු තිස කයල්ලිඹේද භවතහ (ශභහ ංර්ධන වහ කහන්තහ
කටයුතු අභහත්තුභහ)

(ரண்புறகு றஸ்ம கல்லித் - சறரர் அதறறருத்ற, கபறர்
அலுல்கள் அகச்சர்)

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child
Development and Women‟s Affairs)

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභහශගන් අයයි. ගරු- [ඵහධහ
කිරීභ්ෂ] භටත් ශඵොශවොභ සු ශේරහ්ෂ තිශඵන්ශන්.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික
ංර්ධන අභහත්හංලශේ ළඹ ශීර් ඹටශත් චන සල්ඳඹ්ෂ
කථහ කිරීභට රළබීභ පිිතඵ භභ සතුතින්ත ශනහ.
1983 ජලි 23ළනිදහ ඹහඳනශේ යුද වමුදහ නිරධහරින් 13
ශදශනකුශේ ජීවිත විනහලඹත් භත රයම්බ වුු යුදභඹ
හතහයණඹ ඹටශත් 2006 ජලි 15ළනිදහ කළබිතිශගොල්රෆශේ ඵස
ශඵෝම්ඵශඹන් සිදු ව ජීවිත 68ක විනහලඹත් භත, එල්ටීටීඊඹට
ශත්ශයන බහහශන් නළත යුේධඹ රයම්බ කයරහ, තිස ය්ෂ
ඳළළති ඒ යුේධශඹන් 2009 භළයි භහශේ 19ළනිදහ අපි
ජඹග්රාවණඹ රඵහ ගත්තහ. එතළන් සිට ය තුන්ෂ තුශ තති ව
ශන ඉතහභත්භ විලහරයි. භට රළබී තිශඵන කහර ශේරහ තුශ
ඒ අදවස සිඹල්ර්ෂභ ප්ර කහල කයන්න රළශඵන්ශන් නළවළ. තිස
ය්ෂ ඳළළති යුේධඹ ජඹ ගළනීභට ජීවිත පජහ කශ යණ
විරුන්ශේ රදයණීඹ ද දරුන් වහ දඹහඵය බිරින්දෆරුන්
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු තිස කයල්ලිඹේද භවතහ]

ශනුශන් ශභන්භ රඵහධිත තත්ත්ඹට ඳත් සිටින යණ විරුන්
ශනුශන් යජඹ සුඵ හධන ළඩටවන් යහෂ්ඹ්ෂ රයම්බ කය
තිශඵනහ. උදහවයණඹ්ෂ ශර යුේධශඹන් පර්ණ රඵහධිත
තත්ත්ඹට ඳත් සිටින යණ විරුන් රැක ඵරහ ගළනීභ වහ
අනුයහධපුය ව භහතය, අකුරැස ප්ර ශේලශේ අබිභංර ශදක්ෂ ඉදි
කය තිශඵනහ. ඒ හශේභ යණ විරු ගම්භහන ව යණ විරුන්ශේ
දරුන්ට ඳහල් ඉදි කය දී තිශඵනහ.
භභ හිතන වළටිඹට ශරෝකශේ ප්ර ථභ තහට අශප් යශට් තභයි
යණ විරුන්ශේ ශදභේපිඹන් වහ ඹම් දීභනහ්ෂ රඵහ දීභට
පිඹය අයශගන තිශඵන්ශන්. ඒ හශේභ යණ විරු ඳවුල් වහ
සඹං රැකිඹහ රධහය රඵහ දීභ, රඵහධිත යණ විරුන්ට නිදවස
ගභන් ඵරඳත්රහ රඵහ දීභ ළනි කටයුතුත් ඉටු කය තිශඵනහ. එදහ
යුේධශඹන් යට ශේයහ ගත් යණ විරුන් අද යශට් ංර්ධන
ක්රිරඹහදහභඹට විලහර ලශඹන් දහඹක ශනහ. අද ඳභණ්ෂ
ශනොශයි, අපි පුංික කහරශේදී අඳට භතකයි යහශේ ඹම්
ර්ජනඹ්ෂ තති වුණහභ, ප්ර හවන ශේශේ ඹම් ර්ජනඹ්ෂ තති
වුණහභ ඒ ශේහන් ඉටු කිරීභ වහ එදහ යණ විරුන්ශේ
වශඹෝගඹ රඵහ ගත් ඵ. ඒ නිහ අද ශනොශයි එදත් ංර්ධන
ක්රිරඹහදහභඹට යණ විරුන්ශේ දහඹකත්ඹ රළබුණහ. අශප් ගරු
ජිත් ශප්ර ේභදහ භන්ත්රීaතුභහ කිේහ හශේ, එදහ සිවිල් රය්ෂක
ඵරකහශේ ග්රාහභහය්ෂක බටඹන් ගම් බිම් රය්ෂහ කිරීභ
ශනුශන් විලහර ශේහ්ෂ ඉටු කශහ. අද 43,000කට රන්න
විලහර ංඛ්හ්ෂ සිවිල් රය්ෂක ඵරකහශේ ඉන්නහ. ඒ පිරිත්
යශට් ංර්ධන ක්රිරඹහදහභඹට විලහර දහඹකත්ඹ්ෂ රඵහ දී
තිශඵනහ. අශප් රය්ෂක ශල්කම්තුභහශේ රෂ්ර්හදඹ භත
ඉතහභත් හර්ථක අන්දමින් ඒ ළඩ කටයුතු ඉසට කයශගන ඹනහ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ඒ හශේභ යුේධඹ ජඹ ශගන
එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ පුනරුත්ථහඳනඹ කශහයින් ඳසු භෆතකදී
රය්ෂක ශල්කම්තුභහශේ අනුඵරඹ තති ගරු නහභල් යහජඳ්ෂ
භන්ත්රීaතුභහශේ ංකල්ඳඹ්ෂ භත කිසිඹම් තීයණඹ්ෂ ගත්තහ, උතුරු
නළශතනහිය ප්ර ශේලර පුනරුත්ථහඳනඹ වුු එල්ටීටීඊ
ංවිධහනශේ කහන්තහන් 400්ෂ ඳභණ ශඳය ඳහල් ගුරුරිඹන්
වළටිඹට ශඹොදහ ගන්න. අශප් අභහත්හංලඹ රඵන ශර් ඳටන්
සිඹලුභ ශඳය ඳහල් ගුරුරිඹන්ට පුහුු්ෂ රඵහ දීභට ළරසුම්
කස කය තිශඵනහඹ කිඹන එකත් ශම් අසථහශේදී කිඹන්න
ඕනෆ. ඒ හශේභ ශභහ ශොල්දහදුන්ට අපි ශභහ ශරෝකඹ රඵහ
දුන්නහ; ඒ දරුන්ට අධ්හඳනඹ රඵහ දුන්නහ; ශම් යජඹ භිනන් ඒ
දරුන්ශේ අයිතිහසිකම් රඵහ දුන්නහ. වුනිඹහශේ කවුරුර
හිටපු, එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹත් එ්ෂක ඵේධ ශරහ හිටපු තරුිජඹන්
පුනරුත්ථහඳනඹ කයරහ ඊශේ ශඳශර්දහ අශප් ගරු චන්ද්රුසිරි ගජදීය
තභතිතුභහත් ම්ඵන්ධ ශරහ ඒ අඹශේ අනහගතඹ හර්ථක කය
ගන්න ඒ අඹට ගළශශඳන සහමි පුරුඹන් ශොඹහ දී, ඒ භංගර
කටයුතුත් ඉටු කශහ. ඒ අනු ඒ අඹට ජීත් වීභට අල් ඳසුබිභ
කස කය ශදනහ. ඒ අඹශේ උඳන් ගම්බිම් ප්ර ශේලර හධහයණ
ජීවිතඹ ගත කයන්න අල් හතහයණඹ කස කය ශදනහ.
භවරුන් හිතනහ, ශම් ප්ර තිංවිධහන ළඩ කටයුතු කයන එක
තඳුභ්ෂ ගරහ තත් තඳුභ්ෂ අඳිනහ හශේ ළඩ්ෂඹ කිඹහ. ඒ
කටයුත්ත ඒ තයම් ශරශවසි එක්ෂ ශනොශයි.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, අවුරුදු තුනකට උඩදී අපි ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුශේ භහඹ්ෂ භහඹ්ෂ ඳහහ වදිසි නීතිඹ දීර්ඝ කශහ.
එශේ දීර්ඝ කය ශගන අපි දිඹන්නහ වන්දිශඹන් එවහට ගිශේ
ශභොන අසථහශේදී ශඵෝම්ඵඹකට ශගොදුරු ශේවිද කිඹන බිශඹන්,
ළශකන් යුතුයි. භවහ මර ඳරියඹකටයි අපි ගිශේ. රයුර්ශේද
වන්දිශේත් ශඵෝම්ඵඹ්ෂ පිපිරුණහ. අශප් ඳ්ෂශේ භව
ශල්කම්තුභහත් ශඵොශවොභ අභහරුශනුයි ඒ ශඵෝම්ඵශඹන් ශේරිරහ
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ගිශේ. එදහ එළනි ඳරියඹ්ෂ තිබුු ශම් අට අද අපි
ඳහර්ලිශම්න්තුශන් නි්ෂමිරහ ඹනශකොට ඉතහ සුන්දය ඳරියඹ්ෂ
දකිනහ. අශප් ගරු ඉයහන් විරAභයත්න භන්ත්රීaතුභහ කිේහ,
ශකොශම ජීත් ශන්ශන් ධනඳතින් විතයයි කිඹහ. නළවළ, භධ්භ
ඳන්තිශේ ජනතහත් විලහර ලශඹන් ශකොශම ජීත් ශනහ;
දුප්ඳත් ජනතහත් ජීත් ශනහ. ශම් සුන්දය ඳරියඹ නිර්භහණඹ
කිරීභ ශනුශන් රය්ෂක ශල්කම්තුභහට වළභ ශකශනකුශේභ
ප්ර ලංහ රළබුණහ. ඒක විලහර ශගෞයඹ්ෂ, රඩම්ඵයඹ්ෂ. අපි
රය්ෂක ශල්කම්තුභහශගන් තත් ඉල්ලීභ්ෂ කයනහ.

දීර්ඝ කහරඹ්ෂ යුදභඹ හතහයණඹ තුශ ජීත් වුු
ජනතහ්ෂ ශශන අනුයහධපුයඹ ප්ර ශේලඹත්, ඉන් ඔේඵට
භළදා ිකඹ, කළබිතිශගොල්රෆ, ඳදවිඹ, ඳයහරAභපුය හශේ
නගයත් ංර්ධනඹ කයන්න ගරු රය්ෂක ශල්කම්තුභහශේ
රෂ්ර්හදඹ රළබිරහ තිශඵනහ. ඒ කටයුත්ත ඩහත් ඉ්ෂභනින්
අඳට කයරහ ශදන්න කිඹහ අපි රය්ෂක ශල්කම්තුභහශගන්
කහරුිජක ඉල්රහ සිටිනහ. රය්ෂක ශල්කම් ගරු
ශගෝඨහබඹ යහජඳ්ෂ භළතිතුභහ යුේධඹ, යුේධඹ්ෂ වළටිඹට
ජඹග්රාවණඹ කයන්න අශප් ්රිරවිධ වමුදහශේ සිඹලුභ යණ
විරුන්ට ඉතහභත්භ ල්ෂතිඹ්ෂ වුණහ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ඒ හශේභ නහගරික ංර්ධන
කහර්ඹඹත් බහය අයශගන ඉතහභත්භ ළරසුම්වගත එතුභහශේ
රෂ්ර්හදඹ තති එභ කහර්ඹඹන් සිදු කිරීභත් විලහර ජඹග්රාවණඹ්ෂ
වළටිඹට අපි දකිනහ. භසතඹ්ෂ වළටිඹට ගත්ශතොත් විශේචනඹ
කයන එක අඳට රෂ්ර්හදඹ්ෂ. අපි නම් හධහයණ විශේචනඹ
රෂ්ර්හදඹ්ෂ වළටිඹට බහය ගන්නහ. ඊර්්හ්ෂ, දයඹ්ෂ,
ශරAෝධඹ්ෂ වදත තුශ තිඹහශගන විශේචනඹ කයන්නට එඳහ. ඔඹ
කවුරු කවුරුත් ශභොනහ කථහ කශත්, ඔවුන් යජඹ ඳහරනඹ කයන
කහරශේ ඒ අඹ ශභොන රකහයඹටද විශේල ප්ර තිඳත්ති අනුගභනඹ
කශශේ කිඹන එක අපිත් දළ්ෂකහ. ඔවුන් ශභොන රකහයඹටද ශම් යට
ඳහරනඹ කශශේ කිඹන එක අඳට කිඹන්න පු න්. නිඹභ
රකහයඹට යට ඳහරනඹ කශහ නම් ශම් ශභොශවොත න ශකොට
ප්ර ලසනඹ්ෂ තිශඵන්න ඵළවළ. ඒ නිහ කහ අතිනුත්, ඕනෆභ යජඹ්ෂ
අතිනුත් සු ලශඹන් ශවෝ අඩු ඳහඩු සිේධ වුණහ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු තභතිතුභනි, ත විනහඩිඹක කහරඹ්ෂ තිශඵනහ.

ගරු තිස කයල්ලිඹේද භවතහ

(ரண்புறகு றஸ்ம கல்லித்)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ඔඵතුභහශේ ඉරිඹේලින් භට ශඳනී ඹනහ, භට කථහ කිරීභට
රඵහ දීරහ තිශඵන අසථහ අන් ශරහ තිශඵන ඵ.
යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන අභහත්හංලශේ ශඳොත්
පිංචත්, හර්තහත් ඔඵ ළභට රළශඵන්න තති. කරුණහකයරහ ඒහ
ශවො වළටි කිඹහ ඵරන්න. ශභොන රකහයඹටද ශම් ළඩ කටයුත්ත
කයරහ තිශඵන්ශන් කිඹන එක එතශකොට ශත්රුම් ගන්න පු න්.
එශේ ප්ර කහල කයමින් භට කහරඹ රඵහ දීභ පිිතඵ මුරසුනට
සතුතින්ත ශමින් භභ නිවඬ නහ. ශඵොශවොභ සතුතියි.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. M.A. Sumanthiran please. You have 15 minutes.
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[1.28 p.m.]
ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Thank you, Sir, for affording me this opportunity to
speak on the Votes of a Ministry that swallows up 15 per
cent of the Budget Estimate and a Ministry whose
Secretary was mentioned so many times during the course
of the
Discussion. This is the second week of the
Committee Stage Discussion of the Budget Debate and I
cannot remember any other Ministry Secretary being so
fortunate as to get so many honourable mentions in the
House. Perhaps, the sibling relationship that this secretary
has affords him this special privilege.
The Hon. Leader of the House, in his speech, stated
that people are complaining about the massive estimate
allocated to the Ministry of Defence and Urban
Development, but he said that most of it goes for the
salaries of the service personnel. This is not correct. The
maximum that can go for salaries of service personnel is
Rs. 60 billion. The Total Esstimate for this Ministry is Rs.
289 billion. Even if you look at the Recurrent Expenditure
of Rs. 248 billion, still it is only one fourth. If you look at
the salary figures given in the Budget Estimate, it is Rs.
173 billion, still, it is one third. So, it is wrong to say that
most of the sums allocated to this Ministry goes for the
salaries of service personnel.
Secondly, I want to touch upon a matter that our Party
Leader spoke on in this morning. He referred to an
incident in the University of Jaffna and consequent
events. One of the consequent events that have taken
place is that, apart from the four university students who
were arrested - one has been released and three are still in
custody - more than 10 others have been arrested in the
last three days under the Prevention of Terrorism Act.[Interruption.] Most of them are persons who are said to
have been rehabilitated and released.
I see that the Hon. Member from Galle came running
into the Chamber as I started speaking. I do the reverse:
when he speaks I go out, but he comes running into the
Chamber. Thank you, very much.
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Obviously. I came running into the Chamber because
you say untruths in this House. That is why I came.
ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

You are the monitor, not only of the Ministry of
External Affairs but also of the speeches made in this
House.
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So, these arrests are not good; I say this for a reason.
This is almost like replaying what we had in the 1970s
and that is not good.There is a cycle that is happening.
ගරු ශරොවහන් යත්ත්ශත් භවතහ

(ரண்புறகு தனரயரன் த்த்த)

(The Hon. Lohan Ratwatte)

The law of the land.

ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, the Hon. Member of Parliament from Kandy, who
sits behind us, is now on that side, talking about the law
of the land.
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

We are on the same side. - [Interruption.]
ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

I am going to speak about the law of the land in a
moment. So, please be patient and listen.
Sir, I am pleading with the Government; I am urging
the Government to please reconsider this high-handed
approach to the Tamil youth.
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Can I ask one question please?
ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Please listen to me. - [Interruption.] First, listen to
me. This is exactly - [Interruption.] Will you let me
speak? This is exactly what the extremists want. [Interruption.] Mr. Presiding Member, you will have to
control this House.
මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Sajin De Vass Gunawardena, please let him
speak. You carry on, Hon. Member.
ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

This is exactly what the extremists want and that is
why I am urging the Government to reconsider what you
are doing because if there is a high-handed approach, you
are playing into the hands of the extremists, who want to
bring about a tense situation again.
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ගරු ශරොවහන් යත්ත්ශත් භවතහ

(ரண்புறகு தனரயரன் த்த்த)

(The Hon. Lohan Ratwatte)

You all are the ones who are making that situation.
ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

We have been pleading with people who are
extremists to be reasonable and we have repeatedly said
in this House and elsewhere that this issue must be
resolved before we have a replay of events. It is in that
spirit, not in a spirit of confrontation that I am again
pleading with the Government to please reconsider this
move where you go on an arrest-spree and detain them
under that draconian piece of legislation called the
"Prevention of Terrorism Act" for long periods of time.
This is not good for the country. You have done a very
good deed by rehabilitating them and releasing them. So,
please do not undo all the good that you have done so far.
The other issue is also one of great concern to us, that
of military rule. The Hon. Member was heard to talk
about the Rule of Law. We do not want military rule in
any part of the country, be it LTTE rule or even Sri
Lankan Army rule. We want civilian rule.
ගරු භන්ත්රීaයශඹ්ෂ

(ரண்புறகு உரப்தறணர் எருர்)

(An Hon. Member)

That is the Sri Lankan rule; there is no Sri Lankan
Army rule.
ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Exactly. We do not want the army rule, but there is a
military rule that is being imposed on our people and that
is to be avoided. It is true that during the time when the
war was on, there were certain necessities, but now it is
three and a half years later, enough time to have changed
the situation. It is not necessary to continue in that highhanded fashion. We are not going to achieve any
reconciliation if it goes on like this.
Coming on to the Rule of Law, I want to ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Ah! You the authority of the Rule of Law. [Interruption.]
ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

No, no, I want to read the concepts of some
authorities, not mine. I quote from A.V. Dicey's “The
Law of the Constitution”. These books are available in the
Library. So, those of you who can read, can read these
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books please. - [Interruption.] For your benefit, I will
read certain portions of it, enough for you to digest for
the day.
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Let us peacefully digest Dicey. But, what you are
trying to do is to digest the country.
ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

This is what it says about the principle of the Rule of
Law, I quote:
“The supremacy of the law of the land was not a novel doctrine in
the 19th century. It may be traced back to the medieval notion that
law, whether it be law ordained by God or by man, ought to rule the
world.”

So, that is the Rule of Law and that is why our own
Constitution also has very specifically, even in the
Preamble, talked about the Rule of Law. It states that it is
a fundamental principle, the Rule of Law. It is on that
bedrock that democracy exists.
Several mentions have been made in this House in the
last couple of weeks with regard to the sovereignty of the
people. In our Constitution, the people are sovereign. It is
not the Parliament that is sovereign; it is the people who
are sovereign. This is different to the British concept. [Interruption.] The British concept is that the Parliament
is sovereign. In fact, A.V. Dicey says that in Britain, the
Parliament means three things: the King, the House of
Lords and the House of Commons. All these three things
together is called the Parliament and the essence of the
supremacy or the sovereignty of Parliament is that it can
make any law whatever and unmake law and that is what
we call the legislative supremacy of Parliament.
In this country also, Parliament has the legislative
supremacy, but certain ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

You cannot interpret the Constitution. That is not your
job. You may do that in the Supreme Court. That is a
different matter. But, the supremacy of the House මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please!

ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

There is nothing called the supremacy of this House.
That is where you are going wrong. - [Interruption.]
There is a legislative supremacy of Parliament.

2987

2012 ශදළම්ඵර් 07

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

That is exactly what you want; the supremacy of this
House abolished.
මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! Let the Hon. Member speak.
ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

There is no supremacy of Parliament. That is a wrong
notion. Not even in England, now. - [Interruption.]
මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, please do not disturb. - [Interruption.]
Let him speak. You can answer later. - [Interruption.]
You can answer later.
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

He has taken an Oath to uphold the Constitution.
මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Sajin De Vass Gunawardena, you can answer
later.
ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

A hundred years ago, that concept went out. [Interruption.] In the Eighth Edition of A.V. Dicey's
book, that was in 1855, he talks about the sovereignty of
Parliament. - [Interruption.] But, after the Parliament Act
in the UK in 1911, in the 1914 Edition, before he died at
the age of 92, he retraced it and said that the concept of
Parliamentary supremacy was outdated even in England.
That was in 1911. - [Interruption.] A hundred years ago
in England, the situation had changed. - [Interruption.]
But, in Sri Lanka, in the 1972 Constitution, we did have
the notion of Parliamentary supremacy or the legislative
supremacy of Parliament. In the 1978 Constitution, for
the first time, the issue of Referendum had been [Interruption.]
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.
මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

A point of Order is being raised by the Hon. Sajin De
Vass Gunawardena.
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ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Sir, are we getting a lesson in constitutional affairs or
are we discussing the Votes of the Ministry of Defence
and Urban Development? He must මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

That is not a point of Order.
ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, that is not a point of Order. - [Interruption.]
මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

That is not a point of Order. Hon. Sumanthiran, you
continue with your speech.
ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

In our Constitution, we have two concepts. [Interruption.]
මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Please, let the Hon. Member speak. - [Interruption.]
No, no, it is not a point of Order. Hon. Member, go on
with your speech.
ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

One is, the Rule of Law and the other is, separation of
powers. If Parliament is supreme in the legislative sphere,
the Judiciary is supreme in another sphere. Even in
England, the concept of legislative supremacy came
about through interpretations of courts. In our
Constitution, in Article 125, that has been very clearly
laid down, that it is only the Judiciary - that too, only by
the apex court, the Supreme Court - that has the sole and
exclusive jurisdiction to interpret the Constitution.
When the concept of Referendum was brought in to
our 1978 Constitution - it was not there in the 1972
Constitution - why was that brought in? It was brought in
because the powers of Parliament were limited. Even by
a two-thirds majority, you cannot change certain things in
the Constitution. - [Interruption.] You can change it only
by, additionally, going directly to the people and getting
their consent at a Referendum. That is what we have,
these entrenched Articles in the Constitution. The point
that I am making is, in the First Republican Constitution,
you could make any law; you did not have to get the
consent of the people at a Referendum.
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මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ

(The Presiding Member)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

Hon. Member, you have two more minutes.

(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

(The Presiding Member)

(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்)

Okay, Sir.

But now, under the Second Republican Constitution
that we live under, the power of Parliament has been
restricted because you cannot change or make laws
contrary to certain entrenched provisions. You have to go
directly to the people because the people are sovereign,
not Parliament. People have delegated their sovereignty to
be exercised through three modes of governance: one has
been given to Parliament and the other has been given to
the President. - [Interruption.] The President is also
elected directly by the people, but that does not mean that
the Executive is supreme. Parliament is elected by the
people; the President is directly elected by the people.
You cannot say that Parliament is supreme over the other
two institutions merely because it is elected by the people
or that merely because the President is elected by the
people that he is supreme over the other two institutions. [Interruption.]
මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, please conclude your speech now.
ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, I am concluding my speech. - [Interruption.]
These are three parallel institutions that operate under
the concept of separation of powers and unless we
function in that way, the whole system will collapse.
Thank you very much.
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(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

What is your point of Order?
ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

I want a clarification from the Chair.
matters - [Interruption.]

Are there

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

No, that is not a point of Order. ගරු අභහත්තුභහ කථහ
කයන්න.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ

(ரண்புறகு .பீ. ஜகத் புஷ்தகுர)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

අද කථහ කශ සිඹලු ශදනහභ යහජ් රය්ෂක අභහත්හංලශේ
ශල්කම්තුභහ ප්ර ලංහට ර්ෂ කශහ කිඹරහ ගරු සුභන්තියන්
භන්ත්රීaතුභහ ප්ර කහල කශහ. තමුන්නහන්ශේත් එතුභහ ප්ර ලංහට ර්ෂ
කයන්න ඕනෆ. ශභොකද, තමුන්නහන්ශේරහට ශභශවභ නිදවශේ
තවිල්රහ කථහ කයන්න හතහයණඹ රළබුශණ් එතුභහ කයපු
කටයුතු නිහඹ කිඹරහ තමුන්නහන්ශේත් රඩම්ඵය ශන්න ඕනෆ.
ඒ කහරශේ තමුන්නහන්ශේත් ඵශඹන් තභයි උහවි ගිශේ; ඒ
නිශඹෝජිතඹහ වළටිඹට කටයුතු කශශේ. ඒ නිහ භහ විශලේශඹන්
කිඹන්න ඕනෆ, එතුභහ ශම් ශගෞයඹ, ප්ර ලංහ රඵහ ගත්ශත් නිකම්
ඉරහ ශනොශයි, ළඩ කයරහඹ කිඹන එක. අද ශකොශම නගයඹ,
ශම් ඵත්තයමුල්ර නගයඹ දිවහ ඵරන්න. වර් ද සිල්හ භන්ත්රීaතුභහ
ගිහිල්රහ ඵරන්නශකෝ ශකොයි තයම් ශවොට අද ඒ නගය වදරහ
තිශඵනහද කිඹරහ. ඒ තළන්ලින් එන ශකොට ඒක ශඳශනනහ.
[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඉගන්න, ඉගන්න.
ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ එ්ෂත් ජහතික ඳ්ෂශේ නිශඹෝජ්
නහඹකතුභහ කථහ කයරහ කිේහ, ශම් යට කඩන්ශන් නළති ඕනෆභ
ශදඹ්ෂ කයන්න කිඹරහ. එතුභහ ්ංගශඹන් ශභොක්ෂද කිේශේ? .
[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.]
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

[අ.බහ. 1.43]

[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ගරු වරින් ප්ර නහන්දු භන්ත්රීaතුභහ, කරුණහකයරහ
ශම්හ අවශගන ඉන්න.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ (ශඳොල් ංර්ධන වහ
ජනතහ තු ංර්ධන අභහත්තුභහ)

අද ශේලඳහරන විඳුම් ගළන කථහ කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් භහ
කිඹන්න කළභළතියි, ශම් ශේලඳහරන,-

(ரண்புறகு .பீ. ஜகத் புஷ்தகுர - தங்கு அதறறருத்ற,
க்கள் தரட்ட அதறறருத்ற அகச்சர்)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut
Development and Janata Estate Development)

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, භවජන කන්දශඹන් ඳත්
ශනොවී, ජහතික රළයිසතුශන් ඳහර්ලිශම්න්තුට රපු සුභන්තියන්
ගරු භන්ත්රීaතුභහ ප්ර ජහතන්ත්රහහදඹ ගළන කථහ කශහ. ඒ ගළන
ම්ඳන්දන් ගරු භන්ත්රීaතුභහ කථහ කශහ නම් කිසි ප්ර ලසනඹ්ෂ නළවළ;
භහද ශේනහධියහජහ ගරු භන්ත්රීaතුභහ ඒ ගළන කථහ කශහ නම් කිසි
ප්ර ලසනඹ්ෂ නළවළ. නමුත්
ප්ර ජහතන්ත්රහහදඹ ගළන කථහ කයන්න
ශභතුභහට ශභොක්ෂද තිශඵන අයිතිඹ? [ඵහධහ කිරීම්]

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ

(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.
මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු සුජී ශේනසිංව භන්ත්රීaතුභහ, රීති ප්ර ලසනඹ ශභොක්ෂද?
[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] රීති ප්ර ලසනඹ අවන්න ඉඩ ශදන්න.
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ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ

(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க)

(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඳහර්ලිශම්න්තු සථහය නිශඹෝග 84(vii) ඹටශත් භහ රීති
ප්ර ලසනඹ්ෂ භතු කයනහ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔේ, කිඹන්න. ශභොක්ෂද රීති ප්ර ලසනඹ?

(ரண்புறகு .பீ. ஜகத் புஷ்தகுர)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

"කය භන්ත්රීaයඹකු විසින් ශවෝ ශනත් භන්ත්රීaයඹකු නමින් වන්
ශනොකශ යුතු ඹ."

ඹම් භන්ත්රීaයඹකු ම්ඵන්ධශඹන් කිසිඹම් ශවෝ ශදඹ්ෂ නමින්
වන් ශනොකශ යුතුයි. ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භන්ත්රීaතුභහ ශම්
අසථහශේ ශම් බහ ගළශේ නළවළ. නමුත්, එතුභහ ම්ඵන්ධශඹන්
ගරු තභතිතුභහ ප්ර කහලඹ්ෂ කයනහ. ඒ ප්ර කහලඹ වළන්හඩ්
හර්තහශන් ඉත් කයන්න කිඹරහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භන්ත්රීaතුභහ ම්ඵන්ධශඹන් කශ ප්ර කහලඹ,
එභ ශකොට වළන්හඩ් හර්තහශන් ඉත් කයනහ.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ

(ரண்புறகு .பீ. ஜகத் புஷ்தகுர)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ශම් භන්ත්රීaතුභහ නීතිඥශඹ්ෂද
කිඹන එක භහ දළන ගන්න කළභළතියි. අතුරුගිරිඹ මිශල්නිඹම් සිටි
ංකීර්ණශේ හිටපු වමුදහ නිරධහරින්ශේ ශතොයතුරු ශවිත කයරහ,
බුේධි අංලඹ ඝහතනඹ කශහට ඳසශේ, ඒ ම්ඵන්ධ නඩුට කථහ
කයන්න එදහ උහවිඹට ගිඹ නීතිඥඹකු වළටිඹට
[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.]
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

රජ්ජහ ශන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ශඳොඩ්ඩ්ෂ ඉන්න. ශම්
ඔඵතුභහ කථහ කයන අසථහ ශනොශයි.
දළන් ගරු සුභන්තියන් භන්ත්රීaතුභන්රහ ශේලඳහරන විඳුම් ගළන
කථහ කශහ. එශවභ නම්, ශේලඳහරන විඳුම් ගළන කථහ කයන්න
ඳහර්ලිශම්න්තුශන් ඳත් කයන විශලේ කහයක බහට අඩුභ
ගණශන් තමුන්නහන්ශේරහශේ
නිශඹෝජිතඹන් ඳත් කයන්න.
[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] අපි ද්රුවිඩ ජහතික න්ධහනශේ භන්ත්රීaරුන්ට
කිඹනහ, කරුණහකයරහ ශේලඳහරන විඳුම් ගළන ශොඹන විශලේ
කහයක බහට නිශඹෝජිතශඹෝ ඳත් කයරහ එන්න කිඹරහ. අපි
එකතු ශරහ ඒ ගළන හකා කහ කයමු.

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ

(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க)

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, භහ
කයනහ.

රීති ප්ර ලසනඹ්ෂ භතු

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

එතුභහ භහ ගළන වන් කයමින් ප්ර කහලඹ්ෂ කශහ.
භන්ත්රීaයශඹකු ගළන අන්ර්ථ නහභඹකින්ත් වන්ෂ ශනොකශ
යුතුයි. ඉසශල්රහ ජගත් පුසඳකුභහය තභතිතුභහට ඳහර්ලිශම්න්තු
සථහය නිශඹෝග උගන්රහ ශදන්න. ඊට ඳසශේ එතුභහට කථහ
කයන්න කිඹන්න.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
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ඔේ, ඔඵතුභහ ශභොක්ෂද කිඹන්ශන්, ගරු සුජී ශේනසිංව
භන්ත්රීaතුභහ?

බුේධි අංලශේ නිරධහරින් ඝහතනඹ කශ එකට තමුන්නහන්ශේත්
ග කිඹන්න ඕනෆ. ඒකයි භහ කිේශේ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ශඳොඩ්ඩ්ෂ
ඉන්න. භහ එක ශදඹ්ෂ කිඹනහ. බුේධි අංල නිරධහරින් ඝහතනඹ
කිරීභ ම්ඵන්ධ නඩුට නීතිඥ සුජී ශේනසිංව භන්ත්රීaතුභහ
ඉදිරිඳත් වුණහද නළේද? [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] භහ අවන ශේට උත්තය
ශදන්න. ඉදිරිඳත් වුණහද නළේද? ශම් යශට් කශ භවහ ඳහහදීම්රට
තමුන්නහන්ශේත් භළදිවත් වුණහ. ඒ නිහ තමුන්නහන්ශේ ඉගන්න.
[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] භහ තමුන්නහන්ශේට එක්ෂ කිඹන්න ඕනෆ. අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ ප්ර මුඛ අශප් යජඹ අද යුේධඹ නිභ කයරහ,
ත්රහසතහදඹ නිභ කයරහ තිශඵනහ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශේ
නහඹකත්ශඹන්, රය්ෂක ශල්කම්තුභහශේ නහඹකත්ශඹන්
්රිරවිධ වමුදහ, ශඳොලීසිඹ, සිවිල් රය්ෂක ඵර කහඹ කිඹන ශම්
සිඹලු අංල එකතු ශරහ අද අශප් යටට නිදව රඵහ දීරහ
තිශඵනහ. දළන් ශේලඳහරන විඳුම්රට එන්න නම්,
කරුණහකයරහ ඒ විශලේ කහයක බහට තමුන්නහන්ශේරහශේ
නිශඹෝජිතඹන් එන්න. ද්රුවිඩ ංවිධහනඹ කරුණහකයරහ ඒ
නිශඹෝජිතඹන් එන්න. රණ්ඩුත්, අශන්ෂ සිඹලු ශදනහත් එකතු
ශරහ හමහික අපි ශම් ප්ර ලසනඹ විමු. එශවභ නළති අයඹහට
ශභඹහට ශතොප්පි දභන්න රෆසති න්න එඳහ. ඒක භහ ශඵොශවොභ
ග කීශභන් කිඹන්න කළභළතියි.
අද විඳ්ෂශඹන් රය්ෂහ ගළන කථහ කයනහ.
තමුන්නහන්ශේරහ රය්ෂහ ගළන කථහ කයන්ශන් ශකොශවොභද?
එදහ ඳහර්ලිශම්න්තු තතුශට තවිල්රහ ශඵෝම්ඵ ගවපු කහරඹ්ෂ
තිබුණහ. ඒ ජිත් ශප්ර ේභදහ භන්ත්රීaතුභහශේ තහත්තහ අගභළතියඹහ
ලශඹන් සිටි කහරශේදී. එතශකොට ඳහර්ලිශම්න්තුටත්
රය්ෂහ්ෂ තිබුශණ් නළවළ. නමුත් අද තමුන්නහන්ශේරහට
පිකටින් කයන්න, ශකොඩි උසන් ඹන්න, ශඳශඳහිත ඹන්න ළනි
ඕනෆ ශේකට අසථහ රළබිරහ තිශඵනහ. ඒ ගළන තුටු න්න
ඕනෆ.

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ

(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ශවොයි ශන්.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ

(ரண்புறகு .பீ. ஜகத் புஷ்தகுர)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ශවො නිහ තභයි කිඹන්ශන්. තමුන්නහන්ශේරහට අද
සිරිශකොතට ගිහිල්රහ ගල් ගවන්න නිදව රළබිරහ තිශඵනහ.
සිරිශකොශත් ඹකඩ ශේට්ටු කඩන්න නිදව රළබිරහ තිශඵනහ.
බඹ නළති කෆභ ඳහර්ල් ශඵදන්නත් ශයෝසි ශනෝනහට ඉඩ
තිශඵනහ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, අද රය්ෂක අභහත්හංලඹ
ඹටශත් තිශඵන රඹතන ගණනහ්ෂ සුවිලහර ශේහ්ෂ කයනහ.
විශලේශඹන්භ අද අශප් යණ විරුන් ගළන හිතරහ යණ විරු ශේහ
අධිකහරිඹත්, ඒ හශේභ රය්ෂක අභහත්හංලශේ ශේහ නිතහ
ඒකකඹත් ඒ කටයුතු කයනහ. ගරු රය්ෂක ශල්කම්තුභහත්,
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ]

ශේහ නිතහ ඒකකශේ බහඳතිතුමිඹ න අශඹෝභහ යහජඳ්ෂ
භළතිනිඹත් ඒ කටයුතුරට ම්ඵන්ධ ශරහ යට පුයහ ගිහිල්රහ යණ
විරුන් ශනුශන් නිහ ්හඳෘති කස කයරහ සුවිලහර
කහර්ඹබහයඹ්ෂ ඉටු කය ශගන ඹනහ.
ඒ හශේභ සිවිල් රය්ෂක ඵශකහඹ ගළනත් තමුන්නහන්ශේරහට
විශලේශඹන් වන් කයන්න ඕනෆ. ගරු සුභන්තියන් භන්ත්රීaතුභනි,
ඔඵතුභහ ඹහඳනඹ ඳළත්තට ඹන්ශන් නළවළ ශන්. ඔඵතුභහ ජහතික
රළයිසතුශන් ශන් ඳහර්ලිශම්න්තුට රශේ. ඒ නිහ කරුණහකයරහ
ශම් භහද ශෝ. ශේනහධියහජහ භන්ත්රීaතුභහශගන් ඒ ගළන අවන්න.
එදහ එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹත් එ්ෂක එකතු ශරහ රයුධ ගත්
තරුණශඹෝ 3,000කට අධික පිරි්ෂ අද සිවිල් රය්ෂක
ඵශකහඹත් එ්ෂක එකතු ශරහ ශම් යශට් ංර්ධනඹ ශනුශන්
කටයුතු කයනහ කිඹන එක ගළන තමුන්නහන්ශේරහ න්ශතෝ
න්න ඕනෆ. ඒ ගළන භහද ශෝ. ශේනහධියහජහ භන්ත්රීaතුභහ
න්ශතෝ නහ. ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ඔඵතුභහ න්ශතෝයි ශන්ද?
ඵරන්න, ඔඵතුභහට ඒ න්ශතෝඹ තිශඵනහ. ඔඵතුභහ කන්දශඹන්
ශන් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඳත් වුශණ්. ඒකයි ඒ. නමුත් ටයි ශකෝට්
තශගන අලුත්කශඩ් උහවිශේ කය්ෂ ගවපු වහදඹන්ට ඒ ගළන
කථහ කයන්න තිශඵන අයිතිඹ ශභොක්ෂද? ගරු සුභන්තියන්
භන්ත්රීaතුභනි, ඒ ගළන තමුන්නහන්ශේට තිශඵන අයිතිඹ ශභොක්ෂද?
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ඒ හශේභ ජිත් ශප්ර ේභදහ
එ්ෂත් ජහතික ඳ්ෂශේ නිශඹෝජ් නහඹකතුභහට දළන් ශඳොට
ළරැදුණහ. දඹහසිරි නම් ඹන්තම් ශේරුණහ, ඊශේ ශඳශර්දහ
එකතතහකට තවිල්රහ. [ඵහධහ කිරීම්] තමුන්නහන්ශේ ශවොයි.
විශේල ප්ර තිඳත්තිඹ ගළන කථහ කශහ. නහඹකත්ඹ ගළන කථහ
කශහ. [ඵහධහ කිරීම්] විශේල යටර ප්ර තිඳත්ති ගළන කථහ කශහ. එදහ
ඉන්දිඹන් වමුදහ යට තතුශට තවිල්රහ-[ඵහධහ කිරීම්] ඵල්ශරෝ
ඳළවළරුහඹ කිේහ. [ඵහධහ කිරීම්] ඔඵතුභහ කිඹන්න ඕනෆ.
විශලේශඹන් භහ කථහ කයන්නට කළභතියි, [ඵහධහ කිරීම්]
ඉගන්නශකෝ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! ගරු තභතිතුභහ කථහ කයන්න.
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ

(ரண்புறகு .பீ. ஜகத் புஷ்தகுர)
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භන්ත්රීaතුභහ, ඔඵතුභහ භභ ශඵොශවොභ ගරු
කයන නහඹකශඹ්ෂ ශන්. ඔඵතුභහ නිශඹෝජ් නහඹකතුභහ වළටිඹට
සුවිලහර කහර්ඹ බහයඹ්ෂ ඉටු කයනහ. [ඵහධහ කිරීම්] අවුරුේදකට
ළයඹ්ෂ නහඹකශඹෝ ඳත් කයන අසථහ රහ නම් භවයවිට
රඵන අවුරුේශේ ඔඵතුභහට නහඹකඹහ ශන්නට තිබුණහ. ඒ
අසථහ, ඒ ප්ර ජහතන්ත්රහදඹ එ්ෂත් ජහතික ඳ්ෂඹ නළති කශහ.
ඔඵතුභහ ගළන භට කනගහටු්ෂ තිශඵනහ. ඔඵතුභහ නිශඹෝජනඹ
කයන්ශන් භශේ දිස්රිර්ෂකඹට අල්රපු දිස්රිර්ෂකඹ ශන්. [ඵහධහ
කිරීම්] ඉගන්න. එතුභහ ඳ්ෂශේ නහඹකඹහ ශනහ නම් අපි
ශකොයි තයම් කළභතිද? [ඵහධහ කිරීම්] අවුරුේදකට ඳසශේ ශවෝ
නහඹකඹහ ශන්න තිබුු අසථහ එතුභහට නළති වුණහ. අවුරුදු
වඹකට කල් ගිඹහ. එභ නිහ ඒ ගළන ශේනසිංව භන්ත්රීaතුභහ
කනගහටු ශනහ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] භහ විශලේශඹන් ශම් කහයණඹ
භත්ෂ කයන්නට කළභතියි. ශකොශම නගයඹ ඒ හශේභ
ඵත්තයමුල්ර, අර්ධ නහගරික ප්ර ශේල ංර්ධනඹ කිරීභ වහ ඉටු
කයන කහර්ඹ බහයඹ ශනුශන් රය්ෂක ශල්කම්තුභහ තතු ඒ
අභහත්හංලශේ සිඹලුභ ශදනහට භහ සතුතින්ත ශනහ. [ඵහධහ
කිරීභ්ෂ]
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ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ

(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Sir, I rise to a point of Order.
මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භන්ත්රීaතුභහ රීති ප්ර ලසනඹ්ෂ භතු
කයනහ. ගරු භන්ත්රීaතුභහ, රීති ප්ර ලසනඹ ශභොක්ෂද?

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ

(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු ජගත් පුසඳකුභහය තභතිතුභහ භශේ නභ වන් කශහ.
භභ එකතතහකට රහඹ කිේහ. ගරු තභතිතුභහ, ඔඵතුභහශගයි,
විජඹමුිජශගයි තිශඵන ශගඹි ප්ර ලසනඹ ශභොක්ෂ ද? [ඵහධහ කිරීම්]

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ඒක රීති ප්ර ලසනඹ්ෂ ශනොශයි. ගරු තභතිතුභහ කථහ කයන්න.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ

(ரண்புறகு .பீ. ஜகத் புஷ்தகுர)
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

කිසිභ ප්ර ලසනඹ්ෂ නළවළ. මරහනහරුඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි.
දිංගත හිටපු යහජකරුණහ භන්ත්රීaතුභහ ශභතුභහට කන්දඹ ඉල්රහ[ඵහධහ කිරීම්] බහඳතිකභ දුන්නහ නම් කිසිභ ශගඹි ප්ර ලසනඹ්ෂ
නළවළ. තභත් අපිත් එ්ෂක. ඔඵතුභහට ප්ර හශේශීඹ බහශේ
බහඳතිකභ දුන්ශන් නළවළ. වරිද? ශභතුභහශගන් අවන්න. කිසිභ
ශගඹි ප්ර ලසනඹ්ෂ නළවළ.

ගරු භන්ත්රීaයශඹ්ෂ

(ரண்புறகு உரப்தறணர் எருர்)

(An Hon. Member)

එතුභහ ශම් ඳළත්ශත් හිටිඹහ නම් කිසි ප්ර ලසනඹ්ෂ නළවළ.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ

(ரண்புறகு .பீ. ஜகத் புஷ்தகுர)
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹට සුවිලහර කහර්ඹ බහයඹ්ෂ ඉටු
කයන්නට තිශඵනහ. අශප් රය්ෂක ශල්කම්තුභහශගන් භභ
ඉල්ලීභ්ෂ කයනහ. ශල්ර කතයගභ නගයඹ ංර්ධනඹ කශහ
හශේභ, කතයගභ නගයඹ ංර්ධනඹ කයන්නත් දළනටභත්
ළරසුම් කස කය තිශඵනහ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අභහත්තුභහට ත විනහඩිඹයි තිශඵන්ශන්.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ

(ரண்புறகு .பீ. ஜகத் புஷ்தகுர)
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ඒ කටයුතු කඩිනම් කයන ගභන්භ - [ඵහධහ කිරීම්] විශලේශඹන්
ශම් කුු ශගොඩල් ටිකත් අයින් කයන්න කටයුතු කයන්නඹ කිඹහ
ඉල්රනහ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට, රය්ෂක ශල්කම්තුභහ
තතු එභ අභහත්හංලශේ නිරධහරින් සිඹලු ශදනහට එභ කටයුතු
ඉදිරිඹට කය ශගන ඹහභට ල්ෂතිඹ වහ දධර්ඹඹ රළශේහ කිඹහ
භහ ප්ර හර්ථනහ කයනහ. [ඵහධහ කිරීම්]
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එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ

ගරු (රචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

Sir, I rise to a point of Order.

Sir, I rise to a point of Order.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(The Presiding Member)

(The Presiding Member)

ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ

ගරු (රචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்)

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

Hon. Sumanthiran, what is your point of Order?
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்)

Sir, my point of Order is this. Any Member when
making a speech must address the Chair. He must not
address away from the Chair. The Standing Order මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

That is not a point of Order.
ගරු තභතිතුභහ කථහ අහන කයන්න. [ඵහධහ කිරීම්]

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ

(ரண்புறகு .பீ. ஜகத் புஷ்தகுர)
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

මරහනහරුඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, එතුභහ ප්ර ජහතන්ත්රහහදඹ ගළන
දන්ශන් නළවළයි කිඹන එක ඳළවළදිලිභ ඔප්පු කශහ. [ඵහධහ කිරීම්]
එතුභහ දන්නහ, උහවිශේදී pocket එකට ල්ලි අය ශගන. [ඵහධහ
කිරීම්]
මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු තභතිතුභහ, ඔඵතුභහට නිඹමිත කහරඹ අහනයි. ඊශතට
ගරු (රචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භන්ත්රීaතුභහ.

[අ.බහ. 1.53]
ගරු (රචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

මරහනහරුඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, නභ වන් කයන්නට ඵළරි
ශභොනයහගර දිස්රිර්ෂකශේ ගරු තභතිතුභහශේ හේ ප්ර වහයශඹන්
ඳසශේ චන කිහිඳඹ්ෂ කථහ කිරීභට රළබීභ ගළන භභ න්ශතෝ
ශනහ. එතුභහ කිේහ, භශේ රනඹ ගළන කථහ කයන්නටඹ
කිඹහ. භහ ඒ ගළන කථහ කයන්නට ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. 1415
සිට 1565 න තුරු ශකෝට්ශට් යහජධහනිඹ ගළන ඔඵතුභහත් අවරහ
තති. ඊට ඳසශේ- [ඵහධහ කිරීම්] ගරු ඵළසිල් යහජඳ්ෂ අභහත්තුභහ
ඉසශල්රහ රශේ National List එශකන් ශනශයිද? අගභළතිතුභහ
තවිත් තිශඵන්ශන් National List ශනොශයිද? ශම් බහශේ සිටින
ගරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ තභතිතුභහ රශේ National List එශකන්
ශනොශයිද? ළඩ්ෂ ඵරහ ශගන ඉන්නහ. [ඵහධහ කිරීම්] නළතත්
1985 ශඳඵහරි 6 න දහ අති විලස ගළට් ඳත්රහඹකින් - අංක 335/5[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] එදහ ශේල කටයුතු තභති ශ්ෂ.ඩේලිේ.
ශේනහඹගම් භළතිතුභහ ශ්රී  ජඹර්ධන පුය ශකෝට්ශට් ශ්රී  රංකහශේ
අගනුය ඵට ඳත් කශහ. ශජ්.රර්. ජඹර්ධන යජඹ එකටත්
1982 දී ඳහර්ලිශම්න්තු -[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] භට කථහ කයන්න
ශදන්නශකෝ. විනහඩි 15යි තිශඵන්ශන්.
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(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர)

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

What is your point of Order?
(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர)

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ශභතුභහ ශකෝට්ශට් යහජධහනිඹ
ගළන කථහ කයනහ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

නළවළ, නළවළ. ඒක රීති ප්ර ලසනඹ්ෂ ශනොශයි.

ගරු (රචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

භභ අවන්ශන් තමුන්නහන්ශේශගන් -

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු වර් ද සිල්හ භන්ත්රීaතුභහ කථහ කයන්න.

ගරු (රචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු ශභතළනට ශගනළල්රහ එ්ෂත් ජහතික
ඳ්ෂඹ ඒ කහරශේ ඳටන් ගත්ත ළඩ පිිතශශ හශේභ, ශම් අග
නගයඹ ංර්ධනඹ කිරීශම් කටයුතුත් දිගටභ කයශගන ගිඹහ. ශ්රී 
ජඹර්ධනපුය භව ශයෝවර හශේභ ශනොශඹකුත් අභහත්හංල ශම්
නගයඹට ශගනහහ. ශම් දිනර අපි දකිනහ, තශල් ශුේධ
කයනහ. අපි දකිනහ, parks වදනහ. අපි දකිනහ, jogging
tracks වදනහ. ඒහ ශවොයි. අශප් ශජෝන් අභයතුංග භන්ත්රීaතුභහ ඒ
ගළන කථහ කශහ. දඹහසිරි ජඹශේකය භන්ත්රීaතුභහ ඒ ගළන කථහ
කශහ. ජිත් ශප්ර ේභදහ භන්ත්රීaතුභහ ඒ ගළන කථහ කශහ. ඉයහන්
විරAභයත්න භන්ත්රීaතුභහ කථහ කයරහ කිේහ, "ඒහ ශවොයි" කිඹරහ.
භභත් කිඹනහ ඒහ ශවොයි කිඹරහ. අපි ඒහට විරුේධ නළවළ.
නමුත් ඒශ්ෂ තත් ඳළත්තකුත් තිශඵනහ. ඒ තභයි ශ්රී 
ජඹර්ධනපුය ශකෝට්ශට් ජීත් න ජනතහට අයිතීන් තිශඵනහ.
තභන්ශේ යසහ කයශගන, කුඩහ ශවෝ ශගඹක තභන්ශේ ද
දරුන් එ්ෂක න්ශතෝශඹන් ජීත් ශන්න ඔවුන්ට
ප්ර ජහතන්ත්රහහදී අයිතිඹ්ෂ තිශඵනහ. නමුත් අද ශභොකද ශන්ශන්?
යහජ් රය්ෂක වහ
නහගරික ංර්ධන අභහත්හංලශේ
තු්ෂකුරටත්, backhoeරටත් ජනතහශේ ඵරඹ ඹට ශරහ
තිශඵනහ. නගයඹ අරංකහය කයනහඹ කිඹරහ ඔවුන්ට භවය
ශරහට රකන්ශන් භනු්යින්ට හශේ ශනොශයි. භවය
ශරහට ඵල්රන්ට හශේ රකනහ. - [ඵහධහ කිරීම්] එශවභ
කිඹන්න එඳහ, තු්ෂකු තිඹහ ගන්න.[ඵහධහ කිරීම්]

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

ගරු වි්ෂටර් තන්ටනි භවතහ

(The Presiding Member)

(The Hon.Victor Antony)

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

Order, please! There is a point of Order. ගරු ජින් ද
හස ගුණර්ධන භන්ත්රීaතුභහ.
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, වර් ද සිල්හ භන්ත්රීaතුභහ
ප්ර කහල කශහ - [ඵහධහ කිරීම්] භභ point of Order එකට එනහ. භට
අසථහ්ෂ ශදන්න ඕනෆ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Sajin De Vass Gunawardena, first tell me the
relevant Standing Order which you are referring to.
ශභොක්ෂද, ගන්තිඹ?
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

එතුභහ ප්ර කහල කශහ, අපි ප්ර ජහතන්ත්රහහදී ගිහිල්රහ මිනිසුන්ට
ගවනහඹ කිඹරහ. එශවභ ශදඹ්ෂ සිදු ශරහ නළවළ. He is
misrepresenting the facts.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ඒක රීති ප්ර ලසනඹ්ෂ ශනොශයි. ගරු භන්ත්රීaතුභහ කථහ කයන්න.

ගරු (රචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

දළන් භහ කීඳඹකට කලින් Metro Colombo Urban
Development Project - [ඵහධහ කිරීම්] කථහ කයන්න ශදන්න
ශකෝ.

ගරු වි්ෂටර් තන්ටනි භවතහ
(ரண்புறகு றக்டர் அந்ணல)

(The Hon.Victor Antony)

Sir, I rise to a point of Order.
මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශභොක්ෂද, රීති ප්ර ලසනඹ?

ගරු (රචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ශම් Metro Colombo Urban Development Project එක ගළන
ශතොයතුරු භභ ශගනළල්රහ තිශඵනහ. ශරෝක ඵළංකුශේ මිලිඹන
200 ගණනකට -

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

රීති ප්ර ලසනඹ්ෂ.
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(ரண்புறகு றக்டர் அந்ணல)

ශභතුභහ බහ ශනොභත ඹන සු ප්ර කහල කයනහ. තු්ෂකු
ඵරශඹන් ශම් කටයුතු කය ශගන ඹනහඹ කිඹරහ ශභතුභහ ප්ර කහල
කශහ. ඒක ළරැදි ප්ර කහලඹ්ෂ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශවොයි. ප්ර ලසනඹ අන්. ගරු වර් ද සිල්හ භන්ත්රීaතුභහ කථහ
කයන්න. එතුභහට ඵහධහ කයන්න එඳහ.

ගරු (රචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

භහ කීඳඹකට කලින් Metro Colombo Urban
Development Project කිඹන එක ශඩොරර් මිලිඹන 200 ගණනක
ණඹ්ෂ අයශගන ගං තුය අඩු කයන්න, ප්ර ශේලඹ අරංකහය කයන්න
ළඩ කටයුත්ත්ෂ ඳටන් අයශගන තිශඵනහ. ඒ ශතොයතුරු තතුශත්
ශල්ඛනඹ භභ බහගත* කයනහ, මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි.
එහි Beddagana Biodiversity Park and Bird Sanctuary
with Rampart Nature Park කිඹරහ project එක්ෂ ගළන වන්
නහ. ශභතළන තිශඵනහ, "Metro Colombo Urban
Development Project - Social Screening Report and
Abbreviated Resettlement Action Plan" කිඹරහ එක්ෂ ගළන
ශතොයතුරු. ඒශ්ෂ Google Map එක්ෂ තිශඵනහ. ශම් තිශඵන්ශන්
ඒ Google Map එකයි. ශම් Google Map එශ්ෂ තිශඵනහ,
ංර්ධනඹ නිහ අතළන් න පුේගරයින් ශකොයි විධිඹටද නළත
ඳදිංික කයන්න ඕනෆ කිඹරහ.
යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන අභහත්හංලඹ ව
ශරෝක ඵළංකු ශම්කට එකත ශරහ තිශඵනහ. එකත ශරහ
තිශඵන නිහ තභයි ශඩොරර් මිලිඹන 200 ගණනක ණඹ්ෂ ගන්න
ඔවුන්ට පු න් වුශණ්. උදහවයණඹ්ෂ වළටිඹට ගත්ශතොත් ශම්
ශල්ඛනශේ තිශඵනහ, ඔප්පු නළති පුේගරශඹෝ - squatters නළත ඳදිංික කයන්ශන් ශකොශවොභද කිඹරහ. ශම්ක ඉතහභත්භ
ළදගත්. ශභොකද ශගොඩ්ෂ කට්ටිඹට ඔප්පු නළවළ. අවුරුදු 50, 60
ඉරහ තිශඵනහ, ඔප්පු නළවළ. ශම් ශල්ඛනශේ "Loss of
Residential Structure" ඹටශත් තිශඵනහ, squatterරහට
ශභොක්ෂද ශදන්ශන් කිඹරහ. ශභහි තිශඵනහ, තට්ටු නිහඹක
ර්ග අඩි 400ක නිහඹ්ෂ ශදන්න, වදිසිභ අල්තහ්ෂ නම්
ඳභණ්ෂ භහඹකට රුපිඹල් 8,000 ගණශන් අය තට්ටු නිහ
රළශඵන තුරු ඔහු ශන තළනකින් තිඹන්න, ඵඩු ටික තද ගන්න
ශරොරි ගහසතු වළටිඹට රුපිඹල් 5,000්ෂ ශදන්න කිඹරහ. භභ අශප්
ඳළත්ශත් ජනතහත් එ්ෂක ශම් ගළන කථහ කශහ. ඔවුන් ඒකට
කළභළතියි. [ඵහධහ කිරීම්] නමුත් ප්ර ලසනඹ තිශඵන්ශන් ශම් ළශඩ් ශම්
විධිඹට සිදු ශනොවීභයි.
දළන් භභ උදහවයණ කීඳඹ්ෂ ශඳන්න්නම්. ඔඵතුභන්රහ
Google Map ශගශනන නිහ භභත් Google Map එක්ෂ
ශගනහහ. ශම් තිශඵන්ශන් ඒ Google Map එක. ශම්ක තභයි
Metro Colombo Urban Development Project - Site 1. ශම්
තිශඵන්ශන් Beddagana Project එක. ඵළේදගහන උතුශර් ඳවුල්
16්ෂ ඉන්නහ. ශගල් 16්ෂ backhoe කයරහ UDA එකයි, army
එකයි දහරහ ම්පර්ණශඹන්භ අයින් කයරහ තිශඵනහ. දළන්
ඔවුන්ට ඹන්න කිසිභ තළන්ෂ නළවළ. UDA එශකන්, ඉදිකිරීම්,

—————————
* පුසතකහරශේ තඵහ තත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ඉංජිශන්රු ශේහ, නිහ වහ ශඳොදු ඳවසුකම් අභහත්හංලශඹන් වළභ
දහභ කිඹනහ අපි ඔඹශගොල්රන්ට ශගල් ශදන්නම්, ඉන්න තළන්
ශදන්නම් කිඹරහ. නමුත් ශදන්ශන් නළවළ. භහ ශත තිශඵන ශම්
ශල්ඛනශේ ඒ සිඹලුභ නම්, ගම් තිශඵනහ. ශම්ක භභ බහගත*
කයනහ.
භහින්දහයහභ ඳහය කිඹරහ තත් එක්ෂ තිශඵනහ. එතළනත් ඔඹ
ප්ර ලසනඹභ තිශඵනහ. ළලිකඩ ශඳොලීසිශඹන් තවිල්රහ ඵළශකෝ
කයරහ මිනිසුන්ශේ ශගල් භතරහ කයරහ දහරහ තිශඵනහ. ඒ
මිනිසුන් ඔ්ෂශකොභ එකභ "ශවෝල්" එකක ත්තු හශේ ජීත්
ශනහ. එශවභ කයන්න නයකයි. සිඹලුභ නම් තිශඵන ශම්
ශල්ඛනඹ භභ බහගත* කයනහ. [ඵහධහ කිරීම්]
ඊ ශතට යහජගිරිශේ, රේත්ශත් ඉඩභ්ෂ තිශඵනහ. භභ ඒක
ශඳන්න්නම්. Google Map එක තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීම්] ශම්
සිඹල්ර satellite එශකන් ගත්ත maps. ඒ සිඹල්රභ භභ බහගත*
කයනහ.
ශම්ශ්ෂදී ඒ පුේගරයින් අයින් කයනහ. නමුත් එතළනභ,
අයින් කයන තළනභ රුන්ළලි ෆඹ ඳන්ශල් වහමුදුරුන්ට
ශකොශම රහභ ඉන්න බිල්ඩිභ්ෂ වදන්න-

ගරු චන්ද්රුසිරි ගජදීය භවතහ (පුනරුත්ථහඳන
ඵන්ධනහගහය ප්ර තිංසකයණ අභහත්තුභහ)

වහ

නහර, ශකොශමශේ ඳහශර් අවුරුදු 50කට ළඩි කහරඹක ඉරහ
ජීත් වුු මිනිසුන්ශේ රසන ශගල් ඔ්ෂශකොභ කඩරහ විනහල
කයරහ දහනහ. භභ එතළන Google Map එක බහගත* කයනහ.
ශභතළනට ශභොක්ෂද ශරහ තිශඵන්ශන්? ශම්ක තභයි
ළදගත්භ ශේ. ශභොවුන්ට කිඹනහ ශගඹ්ෂ වදහ ගන්න රුපිඹල්
75,000්ෂ ශදන්නම් කිඹරහ. ඉඩම් කළඵළල්ර්ෂ ශදනහ. රුපිඹල්
75,000කින් ශගඹ්ෂ වදහ ගන්න පු න්ද? නහගරික ංර්ධන
අධිකහරිශේ ළඩ කයන ශරොකුභ ගෘව නිර්භහණ රඹතනඹකින් භභ
අද උශේ low cost housing එකකට BOQ එක්ෂ ව plan එක්ෂ
රඵහ ගත්තහ. භභ ඒ ශල්ඛන බහගත*කයනහ.
ශභතළන ඉන්න ඕනෆභ නිරධහරිශඹ්ෂ භත ඕනෆභ ශරහක
ශම්ක ගළන හකා කහ කයන්න භභ සදහනම්. ශම්ක ඉදිරිඳත් කශශේ
පිිතගත්ත ගෘව නිර්භහණ ෂ්ල්පිශඹ්ෂ. එක කහභයඹයි, toilet එකයි,
living room එකයි. කීඹද? රුපිඹල් 606,750යි. [ඵහධහ කිරීම්] වරි.
රුපිඹල් 75,000 ශනොශයි. රුපිඹල් 606,750යි. එශවභ නම් ර්ෂ
3්ෂ කිඹමු. රුපිඹල් 75,000ට ශගල් වදන්න ඵළවළ ගරු
තභතිතුභහ. ඔඵතුභහ ශතදී ශගඹ්ෂ වළදුහ. රුපිඹල් 75,000ට
ශගඹ්ෂ වදන්න ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] අහන ලශඹන් භට
කිඹන්නට තිශඵන්ශන් ශම් විධිඹට මිනිසුන්ට අහධහයණකම්
කයන්න එඳහ කිඹරහයි. භභ හිතන වළටිඹට භට රඵහ දී තති කහරඹ
පිිතඵ ගළටලු්ෂ තිශඵනහ.

(ரண்புறகு
சந்றசறநற
கஜல
புணர்ரழ்பறப்பு,
சறகநச்சரகனகள் ரசலகப்பு அகச்சர்)

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera
Rehabilitation and Prison Reforms)

(The Presiding Member)

-

Minister

of

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි රීති ප්ර ලසනඹ්ෂ තිශඵනහ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු චන්ද්රුසිරි ගජදීය තභතිතුභහශේ රීති ප්ර ලසනඹ ශභොක්ෂද?

ගරු චන්ද්රුසිරි ගජදීය භවතහ

(ரண்புறகு சந்றசறநற கஜல)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

කිසි්ෂ ශප්න්ශන් නළති ළරළසභ්ෂ ඔඵතුභහට ඉදිරිඳත්
කයනහ; බහගත කයනහ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

බහගත කශහට ඳසු ඵරහ ගන්න පු න්. ගරු භන්ත්රීaතුභහ
කථහ කයන්න.

ගරු (රචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ඔඵතුභන්රහශේ Google Map එක තභයි භභ ශරොකු කයරහ
ශගනළත් තිශඵන්ශන්. ඔඵතුභන්රහශේ එක ශප්න්ශන් නළවළ. ඒක
තභයි ශරොකු කයරහ ශගනහශේ. [ඵහධහ කිරීම්] රය්ෂක
ශල්කම්තුභහ 2012 භළයි භහශේ 26 ශනි දහ මුල් ගර තිේඵහ. භභ
ඊශේ ගිඹහ එතළනට, ගිහින් එතළන පින්තයඹ්ෂ ගත්තහ. එතළන තණ
ශකොශ ළවිරහ තිබුණහ. නමුත් එතළන ශදනහ ඳන්රට.
ශදඳළත්ශත් ඉන්න මිනිසුන් ඳන්නනහ. ඒක අහධහයණයි.
එශවභ කයන්න එඳහ.

—————————
* පුසතකහරශේ තඵහ තත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

Hon. Member, you have three more minutes.
ගරු (රචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

භට ශම් ශතදී ඳත්තයඹකින් භඩ ගවරහ තිබුණහ- [ඵහධහ කිරීම්]
නුශේශගොඩ market එශ්ෂ සුභනහතී කිඹන භළතිනිඹ
ම්ඵන්ධශඹන්. ඒ සුභනහතී කිඹන භළතිනිඹ අවුරුදු ඳණස
ගණන්ෂ ඒ market එශ්ෂ business කයරහ තිශඵනහ. අන්තිභට
ශභොකද වුශණ්? [ඵහධහ කිරීම්] Army එශකන් ව ශඳොලීසිශඹන්
තවිල්රහ ඵශරන් කශඩ් කළඩුහ.

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

සුභනහට ශභොකද වුශණ්?

ගරු (රචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ඉන් ඳසු රය්ෂක අභහත්හංලඹ ශඳොශයොන්දු වුණහ කඩඹ්ෂ
ශදන්නම් කිඹරහ. ඉන් ඳසු එතුමිඹශේ නභ ඒකට දළම්භහ.
රය්ෂක අභහත්හංලශේ පුේගරශඹෝ එතුමිඹට කථහ කයරහ ඒ
අඹශේ photo ගළහුහ. දහරහ කිේහ ශභන්න ඔඹහශේ කශඩ් කිඹරහ.
ඉන් ඳසු ශභොකද වුශණ්? ශවොශයන්භ ශනත් ශේලඳහරනඥශඹ්ෂ ජයහ ශේලඳහරනඥශඹ්ෂ- ඒක ගත්තහ.

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ

(ரண்புறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ශම් හශේ එ්ෂශකශන්ෂ.

—————————
* පුසතකහරශේ තඵහ තත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

ගරු (රචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ

ගරු (රචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

රය්ෂක අභහත්හංලශඹන් ඒකට ඉඩ දුන්නහ. ඒක කයන්න
ඉඩ දුන්නහ. ඉන් ඳසු භහන හිමිකම් ශකොමින් බහට ගිඹහ.
භහන හිමිකම් ශකොමින් බහශන් තීන්දු්ෂ දුන්නහ සුභනහතී
භළතිනිඹට කශඩ් ශදන්න කිඹරහ. ශභොකද වුශණ්? කශඩ් දුන්නහ.
දීරහ දස ශදශන්ෂ කශනන් අල්රරහ එිතඹට දළම්භහ. ඒ විධිඹටද
රය්ෂක අභහත්හංලශඹන් ශකෝට්ශට්, අගනුය මිනිසුන්ට
රකන්ශන්? ඒක ළයදියි. ඒක ළයදියි. එක දහචහයඹ්ෂ නළති
ළඩ්ෂ. එශවභ කයන්න එඳහ.

We all like this city to be clean. We all like it to be
beautiful. I thank Mr. Gotabaya Rajapaksa, Secretary,
Ministry of Defence and Urban Development. I agree that
he is doing a good job. But, what I am saying is, there are
two sides to the story. So, you must consider the other
side also. Just because you have the gun, just because you
have the backhoe, do not come to people‟s homes and
crush their houses and throw them out on the street.
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(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

Hon. Sir, you can see. ශභොක්ෂද ශභතළන සිදු වුශණ්? [ඵහධහ
කිරීම්]

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

මීශතට ගරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ තභතිතුභහ කථහ කයන්න.
[ඵහධහ කිරීම්]
Order, please! ඊට ශඳය, the Hon. R. Yogarajan will now
take the Chair.

අනතුරු ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ මරහනශඹන් ඉත්
වුශඹන්, ගරු රර්. ශඹෝගයහජන් භවතහ මුරහනහරඪ විඹ.
அன்தறநகு,
ரண்புறகு
ஜரணக
தண்டர
அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்ர அகனத, ரண்புறகு ஆர். தரகரஜன்
அர்கள் கனக கறத்ரர்கள்.

Whereupon The HON JANAKA BANDARA left the Chair, and
THE HON. R. YOGARAJAN took the Chair.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, please conclude now.
ගරු (රචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

එශවභ නම් භට ශරහ රඵහ දීභ ගළන ඔඵතුභහට සතුතින්ත
ශනහ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සතුතියි. මීශතට ගරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ
තභතිතුභහ. - [Interruption.]

ගරු (රචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

Sir, I rise to a point of Order.
මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

There is a point of Order being raised by the Hon.
(Dr.) Harsha De Silva. What is your point of Order?
ගරු (රචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

Sir, according to the "Rules for Members not
speaking", Standing Order No. 85(v) states, I quote:
"shall maintain silence while another Member is speaking and shall
not interrupt unless the member speaking gives way".

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

That is true.

[අ.බහ. 2.06]
ගරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ (ශඹෞන කටයුතු වහ
නිපුණතහ ංර්ධන අභහත්තුභහ)

(ரண்புறகு டனஸ் அகப்ததரு - இகபஞர் அலுல்கள்,
றநன் அதறறருத்ற அகச்சர்)

(The Hon. Dullas Alahapperuma - Minister of Youth Affairs
and Skills Development)

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, භට ශඳය කථහ කයපු අශප්
හිත මිත්රහ වර් ද සිල්හ භන්ත්රීaතුභහ satellite එශකන් රඵහ ගත්
කහඹහරඳ කිහිඳඹ්ෂ බහගත කශහ. භභත් එළනිභ පින්තය ටික්ෂ
බහගත කයන්නට කළභළතියි, මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි.
වළඵළයි ශම් "Google Map" එකට ඩහ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ කහර්ඹ
භණ්ඩරඹ විසින් රඵහ ගත් පින්තය ව අශප් යශට් ජන භහධ්
විසින් රඵහ ගත් පින්තය කිහිඳඹ්ෂ තමුන්නහන්ශේරහශේත්
අධහනඹ වහ භහ ශම් අසථහශේ දී බහගත* කයනහ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ශම් තිශඵන්ශන් මීට යකට
ශඳය තද වළලුු භවහ ධහයහනිඳහත ර්හ ශවේතුශන්
ඳහර්ලිශම්න්තු ංකීර්ණඹ ජරශඹන් ඹට වුු පින්තය කිහිඳඹ්ෂ. ඒ
විතය්ෂ ශනොශයි, ශම් තිශඵන්ශන් යුද ටළංකි. ඳසු ගිඹ අවුරුේශේ
ශනොළම්ඵර් භහශේ දිනඹක ශම් යුද ටළංකිර නළිනරහ
භන්ත්රීaතුභන්රහ විධිඹට ඔඵතුභන්රහට, භට ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට
එන්න සිදු වුණහ. ශම් පින්තයශේ තිශඵන්ශන් ගරු බහශේ ප්ර ධහන
ශකොරිශඩෝ. ශම් සථහනඹ ශතතඵරිත ශරහ භන්ත්රීaරුන් වළටිඹට
අපි ඉතහභ අයණ ඵරහශගන සිටින පින්තයඹ්ෂ ශම් තිශඵන්ශන්.
අශප් හිත මිත්රහ භහරනී ශෂොන්ශේකහ භන්ත්රීaතුමිඹත් ශම් යුද
ටළංකිඹකට නිනන රකහයඹ දළකසශන පින්තයඹ්ෂ තිශඵනහ. එඹ
ිකත්රහඳටි ජනිකහ්ෂ හශගයි එක ළශර්ටභ ශඳශනන්ශන්.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, භහ කිඹන්නට වදන්ශන්- [ඵහධහ
කිරීම්] අශන්! කරුණහකයරහ භට ඵහධහ කයන්න එඳහ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ශභභ පින්තය බහගත කයමින්
භහ ඔඵතුභහට කිඹන්නට වදන්ශන්, ශම් යශට් රය්ෂහ, ශම් යශට්
ඳහර්ලිශම්න්තු ම්ඵන්ධශඹන් ශවො captions ටික්ෂ ශම්

—————————
* පුසතකහරශේ තඵහ තත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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පින්තයරට දභන්න පු න් කිඹන එකයි. ශම් 2011 ශනොළම්ඵර්
භහශේ හශේභ, 1992 ජනි භහශේ දීත් - එතශකොට දළන් ශභහි
සිටින ශඵොශවෝ ශදශන්ෂ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ සිටිශේ නළවළ. - ශම්
හශේභ ඳහර්ලිශම්න්තු ශදශගොඩ තශහශගන ගිඹහ. අඳට භතකයි,
මීට භහඹකට ඳභණ ශඳයත් ඉතහභ ධහයහිජඳහත ර්හ්ෂ තද
වළලුණහ. අඳට ශම් විඹ ගළන ළඩිපුය ශත්ශයන්ශන් නළවළ. අඳ
සිඹලු ශදනහභ වතික කයරහ තිශඵනහ, දළන් ඳහර්ලිශම්න්තු
ර්හට ඹට ශන්ශන් නළවළ. මිලි ලීටර් 300ක, 400ක ළස්ෂ
ළටුණහයි කිඹරහ දළන් ඳහර්ලිශම්න්තු ඹට ශන්ශන් නළවළ.
අද අපි කථහ කයන විඹ න්ශන් යහජ් රය්ෂහ ව
නහගරික ංර්ධනඹ ගළනයි. යහජ් රය්ෂහ ව නහගරික
ංර්ධනඹ කිඹන ්ෂශේත්රහ ශදකභ ශම් පින්තයලින් භළනවින්
පිිතබිඹු ශනහ; තවවුරු ශනහ. රය්ෂක ශල්කම්තුභහ නිකුත්
කයපු ශඳොශත් පිට කයඹට, ඳසු කයඹට භහ හිතන විධිඹට
ශවොභ පින්තය තිශඵන්ශන් ශභතළන. ගරු වර් ද සිල්හ
භන්ත්රීaතුභහ කිේහ ශජ්.රර්. ජඹර්ධන ජනහධිඳතිතුභහ ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තු ඉදි කයන ශකොට අපි විඳ්ෂශේ ඉශගන
භහධ්ශේදීන් විධිඹට විශේචනඹ කශහ කිඹරහ. ඔේ, භභ
ශඳෞේගලික පිිතගන්නහ අපි දරුු විධිඹට විශේචනඹ කශ ඵ.
ඒ හශේභ අභතක කයන්න එඳහ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ඳසු ගිඹ
කහරශේ ත්රහසතහදඹ ඉතහභ උත්න්න වුු ශරහශේ ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තු රය්ෂහ වුශණ් ශජ්.රර්. ජඹර්ධන ජනහධිඳතිතුභහ
ශම්ක ශභතළන ඉදි කයපු නිහඹ කිඹන එක. ඉතිවහඹ ශද වළරී
ඵරහ අපි ඒක පිිතගන්නහ. අපි කුවක නළවළ. අපි දයශඹන් ඒක
දිවහ ඵරන්ශන් නළවළ. ඒ හශේභ භහ තමුන්නහන්ශේරහට කිඹන්න
කළභළතියි, ශම් යට ශනස න විධිඹ දිවහ දයශේ
ශදශනත්ලින් ඵරන්න එඳහඹ කිඹහ. ශයෝ ගශවේ කටුර තියුු
ඵ තමුන්නහන්ශේරහ දකින්න. ඒ දකින ගභන් ශයෝ භශල්
තිශඵන රසන ගළනත් කරුණහකයරහ කිඹන්න.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, භභ ශකොශම රශේ ඳහල්
ෂ්්ඹකු විධිඹට 1972, 1973 කහරශේ. අශප් ජීවිත කහරඹ තුශ අපි
අදවස කශශේ නළවළ, අශප් තසලින් බිම් ශඵෝම්ඵ නළති,
ත්රහසතහදඹ නළති යට්ෂ, ශම් හශේ අගනුය්ෂ අඳට දකින්න
පු න් ශේවි කිඹරහ. වළඵළයි ඒක ඹථහර්ථඹ්ෂ ඵට ඳත් වුණහ.
අශප් ජීවිත කහරඹ තුශ අශප් තස ශදශකන් ඒ නිදවස යට අද අපි
දකිනහ. ඒ හශේභ අපි ශඵොශවෝ ශදනහ කල්ඳනහ කශශේ නළවළ;
විලසහ කශශේ නළවළ; අශප් ජීවිත කහරඹ තුශ අශප් තසලින්
යභණීඹ අගනුය්ෂ; යභණීඹ යට්ෂ; රසන යට්ෂ අඳට දකින්න
පු න් ශේවි කිඹරහ. අපි ශකොශම එනශකොට දළ්ෂශ්ෂ
pavementර තවිදින්න ඵළරි, banners ගවරහ අඳවිත්රහ වුු,
posters ගවරහ අඳවිත්රහ වුු, කුු අස කයන්ශන් නළති ග
ගවන, පුංික ළසකදීත් තුශයන් ඹට න නගයඹ්ෂ. ඒක ශනස
කයන්න වළදුහ. ඔඵතුභන්රහට භභ ශම් ශචෝදනහ කයනහ
ශනොශයි. භභ ශම් කයන්ශන් භත්ෂ කිරීභ්ෂ. ඒ ශකොශම නගයඹ
ඳවිත්රහ කයන්න රය්ෂක අභහත්හංලඹ ශනභ පුරු වදරහ,
posters අරන්න ඕනෆ ශභතළන විතයයි, banners අරන්න ඕනෆ
ශභතළන විතයයි කිඹරහ කිඹන ශකොට තමුන්නහන්ශේරහ යටට
ළයදි පින්තයඹ්ෂ දුන්නහ භතකද? තමුන්නහන්ශේරහ කිේහ,
යහජඳ්ෂ regime එක අද poster එක්ෂ ගවන්න තිශඵන අයිතිඹත්
නළති කය තිශඵනහ; ශම්ක ඒකහධිඳතිහදඹ කිඹරහ.
ඔඵතුභන්රහශේ නහඹකශඹෝ ගිහිල්රහ ඵරවත්කහයශඹන් බිත්තිර
posters තශරේහ. ජනභහධ් ඒකට ළයදි නිර්චනඹ්ෂ දුන්නහ;
ළයදි පින්තයඹ්ෂ දුන්නහ.
අද අපි සිඹලු ශදනහභ පිිතගන්නට ඕනෆ, අද අශප් යට හශේභ
ශරෝකශේ භනයම් නගයඹ්ෂ විධිඹට, අගනුය්ෂ විධිඹට අශප්
අගනුය ඉතිවහඹට එකතු ශරහ තිශඵන ඵ. ඉතින් ඒ ශගෞයඹ
අපි ශදන්න ඕනෆ කිසිභ කුවකකභ්ෂ නළති. ඒ හශේභ ඉතිවහඹ
පුයහ අපි කිේශේ ශකොශම තිශඵන අති සුශඛෝඳශබෝගී කරහඳඹ
ශකොශම 07 කිඹරහයි.
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මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ඔඵතුභහට භතක තති, අවුරුදු
ශදක තුනකට ඉසය ශරහ ශකොශම 07 ප්ර ශේලශේ ළහි තුයට
ගවශගන ගිහිල්රහ මිනිසසු භළරුණහ. එශවභ තත්ත්ඹ්ෂ තිබුශණ්.
ඒ නිහ අපි රණ්ඩුශේ භන්ත්රීaරු විධිඹට ශනොශයි, පුයළසිඹන්
විධිඹට ඒ ශනසකභ, ඒ කිඹන්ශන් රසන කිඹන ංකල්ඳඹ
ශ්රී  රහංකීඹ ශේලඳහරනඹට වඳුන්හ දුන්නහ. එදහ ළසිකිිත ටික
විකුණහ ශගන කඩල් වළදුහ; pavement එශ්ෂ කඩල් වළදුහ.
ශේලඳහරනඥශඹෝ විධිඹට අපි භනහඳ එ්ෂක ගළට ගළසිරහ කටයුතු
කශශේ එශවභයි. මීට ඉසශල්රහ වළභ රණ්ඩු්ෂ ඹටශත්භ
ශකොශම නගයඹ -ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භන්ත්රීaතුභහට කුඩහ අධිශේ
වුණත් ඒ අශඵෝධඹ තති- කරුු ශදකකින් ඉතිවහඹට එකතු
වුණහ. එක්ෂ තභයි ළඩිපුයභ ශඵෝම්ඵ පිපිශයන නගයඹ වළටිඹට.
අශන්ෂ කරුණ, ළසිකිිත නළති අගනුය වළටිඹට. අද
ඵරන්න, ශරහ තිශඵන ශන. ඒක අගඹ කයන්න, අපි
ඉතිවහඹ අගඹ කශහ හශේ. ඒ නිහ ශම් රසන කිඹන එක,
දර්ලනීඹත්ඹ කිඹන එක, චභත්කහයඹ කිඹන එක අශප් ශ්රී  රහංකීඹ
ශේලඳහරනඹට එකතු කිරීභ ගළන, එඹට ටිනහකභ්ෂ දීභ ගළන
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහටත්, රය්ෂක ශල්කම්තුභහ තතු ඒ
ශනුශන් කටයුතු කයන සිඹලු ශදනහටභත් අශප් යශට් ශගෞයඹ
හිමි න්නට ඕනෆ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, අශප් ශම් ංචහයක
කර්භහන්තඹ පිිතඵ භභ ත එක කහයණහ්ෂ කිඹන්න ඕනෆ.
විශලේශඹන්භ භභ අද නහගරික ංර්ධනඹ ගළන කථහ කයන්නයි
ඵරහශඳොශයොත්තු වුශණ්. ශභොකද, ඔඵතුභහත් දකින්න තති, ශම්
ගරු බහශේ අද කශ කථහලින් සිඹඹට අස්ෂ විතයභ රය්ෂක
අංලඹ ඳළත්තටයි ශඹොමු ශරහ තිබුශණ්. අපි මිලිඹන ශදක්ෂ
ංචහයකශඹෝ ශම් යටට ශගන්හ ගන්න ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.
ශම් න විට ඒ ප්ර භහණඹ මිලිඹනකට රන්න ශරහ තිශඵනහ.
දළන් ර්ෂ වශත් සීභහට අපි තවිල්රහ තිශඵනහ. ඒ මිලිඹන
ශදක ශේන්න අඳ ශභොනහද කශ යුත්ශත්? ංචහයකශඹෝ
යටල්රට නිකම් එන්ශන් නළවළ.
ගරු ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භන්ත්රීaතුභහ දන්නහ,
ඉතිවහශේ ංචහයක කර්භහන්තඹට අදහශ S4්ෂ තිබුු ඵ. ශම්
S4 උඩ තභයි යටකට ංචහයකශඹෝ එන්ශන් කිඹරහ එදහ කිේහ.
එදහ ඒ S4ට කිේශේ Sun, Sand, Sea ව Sex කිඹරහයි. ශම්ක
ංචහයක කර්භහන්තශේ ඳදනභ කිඹරහයි එදහ ශරෝකඹ පිිතගත්ශත්.
අද ඒකට ත "S" එක්ෂ එකතු කයරහ තිශඵනහ. අද ශරෝකශේ
යටකින් යටකට ංචහයඹ කයන ංචහයකශඹ්ෂ ත "S" එක්ෂ
දිවහ ඵරනහ. ශභොක්ෂද ශම් අශන්ෂ "S" එක? ඒ Safety. අද
රය්ෂහ ම්ඵන්ධශඹන් වතිකඹ්ෂ ශදන්න පු න් යටල්
ශරෝකශේ තිශඵන්ශන් අතශශොසයි. ශරෝක ශේලඳහරන
සිතිඹශම් එළනි යටල් අතශශොසයි තිශඵන්ශන්. අපි රඩම්ඵය
ශනහ, එයින් එක්ෂ විධිඹට අශප් යශට් රය්ෂහ තවවුරු වීභ
ම්ඵන්ධශඹන්.
විශලේශඹන් භහ ශඳෞේගලික සතුතින්ත ශනහ, භහතය
ළනි දුය ඵළවළය, ළරකිල්ර අධහනඹ ශඹොමු ශනොවුු
ඳශහතකටත් ශම් ංර්ධනඹ ශගන ඹහභ ගළන. අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ ඉඳදුු භමිඹ හශේභ, රය්ෂක ශල්කම්තුභහත්
ඉඳදුු භමිඹට, ඳශහතට ශගෞයඹ්ෂ විධිඹට අද භහතය නගයශේ
දළළන්ත ංර්ධනඹ්ෂ කයමින්, එඹ යභණීඹ කරහඳඹ්ෂ ඵට ඳත්
කයන්න කටයුතු කිරීභ ගළන භහ සතුතින්ත ශනහ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, භට රළබී තිශඵන ශේරහ
අන් කිඹන්නට ඔඵතුභහ සදහනම් ඵ භහ ශත්රුම් ගත්තහ. භභ
කථහ අන් කයන්නම්. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ශම්
බහ තුශ කශ භවය කථහරට තහුම් කන් දුන්නහභ අඳට
හිතුණහ, ශම් බහ තතුශශේ තභ අය ඳයණ අතහය ගභන්
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ]
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ගරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ

(ரண்புறகு டனஸ் அயப்ததரு)

කයනහද කිඹරහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, අඳ එල්ටීටීඊ
ශඵදුම්හදී භතහදඹ ශබෞතික ශම් යශට්, ශම් ශඳොශශොශේ
ඳයහජඹට ඳත් කශත් අද දශේ ශම් ගරු බහශේ භවය අඹ
ඉදිරිඳත් කශ භවය කහයණහ දිවහ ඵළලුහභ අඳට ශඳනුණහ, අඳට
ඒ අඹ ඔප්පු කයරහ ශඳන්නුහ, භශනෝ විද්හත්භක, භශනෝ
මලික එඹ ඳයහජඹ වී නළති ඵ. ශම්ක අපි ශත්රුම් ගන්නට ඕනෆ.
එශවභ නළති රණ්ඩුකට, රය්ෂක වමුදහනට භහන හිමිකම්,
ශනත් කහයණහ ම්ඵන්ධශඹන් තිනලි දිගු කිරීභ ශනොශයි කශ
යුතු න්ශන්.
භහන හිමිකම් කඩවීභ්ෂ තිශඵනහ නම් අපි
හකා කහ කයමු. එශවභ ශරහ තිශඵනහ නම් තිනල්ර දිගු
කයන්න.
වළඵළයි ශම්ශ්ෂ ඹටි අයමුණ ශභොක්ෂද? මරහනහරඪ ගරු
භන්ත්රීaතුභනි, ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු ශ්රී  රංකහශේ උත්තරීතය
රඹතනඹ්ෂ. භවරු කිඹනහ ශම්ක උත්තරීතය රඹතනඹ්ෂ
ශනොශයි කිඹරහ. ඒ හශේභ ශභඹ ජනතහශේ ඳයභහධිඳත්
රැකුු රඹතනඹ්ෂ, යකින රඹතනඹ්ෂ විධිඹට එ්ෂත් ජහතීන්ශේ
ංවිධහනශේ හභහජිකත්ඹ රළබීභ ගළන අඳට ශගෞයඹ්ෂ තිශඵන
ඵ භහ තමුන්නහන්ශේට කිඹන්න කළභළතියි. අපි එහි රයම්බක
හභහජිකශඹ්ෂ. එහි භහන අයිතිහසිකම් ප්ර ඥප්තිඹ යකින්න අපි
ඵළඳිරහ ඉන්නහ. ඒක අශප් ගකීභ්ෂ. ඒ ගකීභ අඳට කවුරුත්
උගන්න්න ඕනෆ නළවළ.
නමුත් අපි එ්ෂත් ජහතීන්ශේ ංවිධහනශඹන් ඉල්ලීභ්ෂ
කයන්නට ඕනෆ. ත්රහසතහදඹට තිශඵන ශඳොදු නිර්චනඹ
ශභොක්ෂද? ත්රහසතහදඹ කිඹන්ශන් ඵටහියට එශයහි න ප්ර චණ්ඩ
ක්රිරඹහ විතයද? එශවභ නළත්නම් ත්රහසතහදඹ කිඹන්ශන් මුසලිම්,
ඉසරහම් මරධර්භ භතහද භත ඳදනම් වුු ටන්කහමීත්ඹ
විතයද? ශභොක්ෂද, ත්රහසතහදඹට තිශඵන නිර්චනඹ? අපි
කළභළතියි එ්ෂත් ජහතීන්ශේ ංවිධහනඹට ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ශම්
ගරු බහශේ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයන්න. ඒ හශේභ අපි
ශරෝකශේ ඵරත් වළභ යහජ්ඹකින්භ ඉල්ලීභ්ෂ කයන්න
කළභළතියි. භහන හිමිකම් කිඹන්ශන් ශවො උඳකයණඹ්ෂ;
ශගෞයණීඹ උඳකයණඹ්ෂ, වළඵළයි ශම් පුංික යටල් ඳහරනඹ
කයන උඳකයණඹ්ෂ විධිඹට, එශවභ නළත්නම් neo-colonial
instrument එක්ෂ විධිඹට ශම් භහන හිමිකම් කිඹන එක ඳහවිා ික
කයන්න ඉඩ ශදන්න එඳහ කිඹරහ අශප් යට ශනුශන් ඉල්ලීභ්ෂ
කයන්න භහ කළභළතියි.
භභ අන් ලශඹන් ශම් කහයණඹ වන් කයන්න
කළභළතියි. භභ තමුන්නහන්ශේරහශගන් ශඳොදු ඉල්ලීභ්ෂ කයනහ.
අපි අද නිදවශේ ඉන්ශන් අශප් යශට් වමුදහන් විසින් කයනු රළබ
කළඳකිරීම් නිහයි. ඒ නිහ ශම් වමුදහන්ට අඳවහ කිරීශම්
සීභහන් තිඹහ ගන්න; අශගෞය කිරීශම් සීභහන් තිඹහ ගන්න.
ශභොකද විශලේශඹන්භ අඳට භතකයි, මීට අවුරුේදකට විතය
ඉසශල්රහ වමුදහට අඳවහ කයන්න ග්රීතස ඹශක්ෂ නිර්භහණඹ
කශ ඵ. ග්රීතස ඹශක්ෂ නිහ අහිංක මිනිසසු කී ශදශන්ෂ
භළරුණහද? ඒ වළභ තළනකදීභ කිේහ, ග්රීතස ඹකහ එතළනින් රිංගරහ
ගිශේ වමුදහ කවුයට, ශඳොලීසිඹ තතුශට කිඹරහ. අද ශනශකොට
ග්රීතස ඹශක්ෂ නළවළ. ශම් ඹට තිබුු අයමුණ ශභොක්ෂද? ඒ නිහ
භභ තමුන්නහන්ශේරහශගන් කරුණහශන් ශම් ඉල්ලීභ කයන්න
කළභළතියි. ශේලඳහරනඥඹන් ලශඹන් තමුන්නහන්ශේරහත්, අපිත්
විටින් විට විවිධ චරිත ශතෝයහ ගන්නහ. අපි සිඹලු ශදනහභ
එශවභයි. ඔඵතුභන්රහට භතක තති-

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Minister, you have to conclude you speech now.

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

Please give me one more minute, Sir.
අශප් යශට් හිටපු වමුදහඳතිතුභහ -යත් ශෂොන්ශේකහ භළතිතුභහඅශප් යශට් වීයශඹ්ෂ විධිඹට අපි පිිතගත්තහ. වීයයශඹ්ෂ විධිඹට
පිිතගත්තහ. පජනීඹ චරිතඹ්ෂ විධිඹට රය්ෂහ කශහ. වළඵළයි
එතුභහට පි ු වුු ජනප්රිාඹ ශේලඳහරන රු්ෂ දුන්නහ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ඊට ඳසු වුු කතන්දයඹ ගළන
භභ කිඹන්න ඹන්ශන් නළවළ. වළඵළයි භතක තිඹහ ගන්න, ශම්ක
රදර්ලඹ්ෂ විධිඹට ගන්නට ඕනෆ ඵ. අද ශදළම්ඵර් භහශේ
7ළනි දහ. භට තභ භතකයි, ශදළම්ඵර් භහශේ 6ළනි දහ -ඊශේ
හශේ දක- යත් ශෂොන්ශේකහ භළතිතුභහ වමුදහඳතියඹහ
වළටිඹට දිවුරුම් දුන්නහ. එතුභහ වමුදහඳති ධුයඹට ඳත් කය ශේහ
දිගු්ෂ දුන්ශන් නළත්නම් 2005 ශදළම්ඵර් භහශේ 18ළනි දහට
එතුභහ විශ්රාහභ ඹන්න ඕනෆ. එදහ ප්ර තිපරඹ ශනස වුණහ නම් ශම්
යශට් ඉතිවහශේ වමුදහඳතියශඹකු වළටිඹට එතුභහශේ නභ
වන් ශයිද? චන්ද්රිටකහ ඵණ්ඩහයනහඹක කුභහයතුංග භළතිනිඹ
හිටිඹහ නම් එතුභහශේ ඒ ශේහ දිගු එතුභහට රඵහ ශදයිද?
නමුත් ඒ කළඳ කිරීම් කයරහ ඳත් කශ වමුදහඳතිතුභහ ශේලඳහරන
කුභන්ත්රහණරට ශගොදුරු වුණහ. ශේලඳහරන කුභන්ත්රහණර
ශගොදුය්ෂ ඵට ඳත් කය ගත්තහ. ඒ නිහ කරුණහකයරහ ශම්
ප්ර හථමික ශේලඳහරන උඳකයණඹ වළභ චරිතඹකටභ රශේල
කයන්න එඳහ. භභ එශවභ කිඹන්ශන් තයි? ශම් දියා ච රු
අයශගන තතළමුන් දළන් අලුත්කශඩ් ඳළත්තට ඹනහ, අඳට
ශඳශනනහ. ශම් දියා ච ඳයණ රු ශදන්න අලුත්කශඩ් ඳළත්තට
ඹනහ, අඳට ශඳශනනහ. කරුණහකයරහ අපි ග කීශභන් කටයුතු
කයමු. කථහනහඹකතුභහ ශම් බහට ඒ භහර්ශගෝඳශේලඹ දුන්නහ.
ගකීම් හිත භන්ත්රීaරුන් විධිඹට ශම් ංශේදී භහතෘකහ පිිතඵ
අපි හකා කහ කයමුඹ කිඹරහ රයහධනහ කයමින්, ඔඵතුභහටත්
ශඵොශවොභ සතුතියි කිඹමින් භභ නිවඬ ශනහ.

[අ.බහ. 2.23]
ගරු එම්. ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்புறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, අශප් හිතත් ගරු ඩරස
අරවප්ශඳරුභ තභතිතුභහ කථහ කශහයින් ඳසශේ චන සල්ඳඹ්ෂ
කථහ කයන්නට රළබීභ ගළන භභ තුටු ශනහ. එතුභහ අන්
කයපු තළනින් භට භතු ශන එක ප්ර ලසනඹ්ෂ තිශඵනහ. යුද
ජඹග්රාවණශඹන් ඳසශේ ම්භහන රළබීභ වහ සුදුසුකම් රඵපු
යත් ශෂොන්ශේකහ භවතහ ශේලඳහරනඹට ර නිහ අද ශරහ
තිශඵන ශේ ගළන එතුභහ වන් කශහ. ඔඵතුභහ එශවභ කිේ එක
ගළන භට තුටුයි. ඒ කිඹන්ශන්, ශම් විධිශේ ඳරියඹ්ෂ තිශඵන
ශකොට, ශම් හශේ රණ්ඩුරAභ ්සථහ්ෂ තිශඵන ශකොට, ශම්
විධිශේ විධහඹක ජනහධිඳති රAභඹ්ෂ තිශඵන ශකොට ශේලඳහරනඹට
ඒශම්දී තති විඹ වළකි ඵරඳෆම් ශභොනහද කිඹරහ
ඵරහශඳොශයොත්තුශන් සිටිඹ යුතුයි කිඹන එකයි. ඒක
තමුන්නහන්ශේ ඳළවළදිලි කය කිඹරහ දුන්නහ. ඒ ඳළවළදිලි කිරීභ සිදු
කිරීභ ගළන භභ ඔඵතුභහට සතුතින්ත ශනහ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]
භට කථහ කයන්න ඉතහභත් සු ශේරහයි තිශඵන්ශන්. ගරු ඩරස
අරවප්ශඳරුභ තභතිතුභහ,- [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] තමුන්නහන්ශේ කථහ
කයේදී අපි ශවොට තහුම් කන් දුන්නහ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]
ප්ර ධහන ශේ තභයි තහුම් කන් දීභ. තහුම් කන් දීභ ළදගත්
කිඹරහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ වළභ දහභ කිඹහ තිශඵනහ. භභ නම්
ගරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ තභතිතුභහශේ කථහට ශවොඳින් තහුම්
කන් දුන්නහ. එ්ෂත් ජහතික ඳ්ෂඹ වළටිඹට අනි්ෂ
භන්ත්රීaතුභන්රහත් තහුම් කන් දුන්නහ. ඒක තභයි ළදගත් න්ශන්.
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ඩරස අරවප්ශඳරුභ තභතිතුභහත් ඉතහභ ශවොඳින් තහුම් කන්
ශදනහ. ඹම් ප්ර ලසනඹ්ෂ භතු වුශණොත් එතුභහ නළිනටරහ උත්තය
ශදනහ. නමුත් ශවොඳින් තහුම් කන් ශදනහ. යටට රය්ෂහ
ශදන්න ඉසශල්රහ ඳහර්ලිශම්න්තුට රය්ෂක ළඩ පිිතශශ්ෂ
ශඹොදනහ නම් ඉතහ ළදගත් කිඹහ භහ හිතනහ. ශම් උත්තරීතය
රඹතනශේ කථහ කයන භන්ත්රීaරුන්ට විවිධ අදවස තිශඵන්න
පු න්. ඒ භත හද අඳට උහුරහ ගන්න පු න්කභ තිශඵන්නත්
පු න්; ඵළරි ශන්නත් පු න්. තහුම් කන් ශදන්නටත්, ඒ භත
හද ප්ර කහල කයන්නටත් ඉඩ දීභ තභයි ඳහර්ලිශම්න්තුශේ රය්ෂහ
කිඹහ භහ කිඹන්ශන්.
යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන අභහත්හංලඹ විසින්
නිකුත් කයන රද ශඳොශත් පිට කයශේ ශභශේ වන් නහ:
"ජනතහ අශප්්ෂහ වශේ හභකහමි ශේලඹකි."
"භභ ඒ ජනතහ ඳළතුභ ඉටුකශශමි.
යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන අභහත්හංලඹ"

භහ ශම් ශඳොශත් ශොඹහ ශගන ඹන ශකොට ඊශේ තභයි භට ශභඹ
ශොඹහ ගන්න පු න් වුශණ්, ගරු තභතිතුභනි. ශම්ශ්ෂ පිටු
ශොඹන්නත් ඉතහ අභහරුයි.

ගරු භන්ත්රීaයශඹ්ෂ
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1.5ක ශඳොදු මුදර්ෂ ශන් කය තිශඵනහ. එතශකොට ඒ මුදර
විඹදම් කයන රකහයඹ පිිතඵ, දළන් ඒ රඹතනඹ තිශඵනහද, ඒ
නිරධහරින් ඉන්නහද, ඒ අඹට ඳඩි ශගනහද කිඹහ කිසිභ ශදඹ්ෂ
ශභහි වන් ශරහ නළවළ. එභ නිහ කවුරුන් ශවෝ තභතියඹකු
ශවෝ භන්ත්රීaයඹකු කථහ කයන ශකොට භට ඳළවළදිලි කය ශදන්න,
දළන් ඒ අධිකහරිඹ තිශඵනහද කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ශඳොඩ්ඩ්ෂ
ඉන්නශකෝ. ශභොක්ෂද ශම්? රණ්ඩු ඳ්ෂශේ ප්ර ධහන
ංවිධහඹකතුභනි, භට කථහ කයන්න තමුන්නහන්ශේ ඉඩ ශදනහද,
එශවභ නළත්නම් නළිනටරහ ඹන්නද? [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please!
ගරු එම්. ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்புறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

භට කථහ කයන්න සු ශේරහයි තිශඵන්ශන්. සු ශරහ්ෂ
තභයි අඳට තිශඵන්ශන්. කරුණහකය තහුම් කන් ශදන්න. ඊට
ඳසශේ තමුන්නහන්ශේ කිඹන්න. ඒක රචහර්ඹයඹකුට ශරොකු
ගරුත්ඹ්ෂ ශන්. ඒ ගරුත්ඹ ශදන්න ඕනෆ ශන්.

(ரண்புறகு உரப்தறணர் எருர்)

(An Hon. Member)

තයි, ඒ?

ගරු එම්. ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்புறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ශඳොඩි ශභයි හශේ ශන්. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඒක අවන්න
ප්ර ලසනඹ්ෂ ශනොශයි ශන්. භහ කිඹන්නම්ශකෝ. යහජ් රය්ෂක වහ
නහගරික ංර්ධන අභහත්හංලඹ විසින් නිකුත් කයන රද ශඳොශත්
"Gold Chain Robbery All Island" ඹටශත් යන් භහර ශකොල්ර
කෆම් අඩු වී තිශඵන රකහයඹ ටවන් කය තිශඵනහ.

ගරු භන්ත්රීaයශඹ්ෂ

(ரண்புறகு உரப்தறணர் எருர்)

(An Hon. Member)

රින් ය මිඹ ගිඹ ගණන -[ඵහධහ කිරීභ්ෂ]

ගරු එම්. ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்புறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ශභභ ගරු බහශන් ව යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික
ංර්ධන අභහත්හංලශේ ශල්කම්තුභහශගන් භහ අවන්න කළභළතියි,
ඒ යත්රහන් ශොයකම් කශහ කිඹහ රණ්ඩු කිේ ශ්ෂපීශේ යත්රහන්
ශොඹහ ගත්තහද කිඹරහ. ඔඵතුභහ අඳට ඒ පිිතඵ කිේහ නම්
ඔඵතුභහ ළදගත් කහර්ඹ බහයඹ්ෂ ඉසට කශහ ශනහ. [ඵහධහ
කිරීභ්ෂ] ඔඵතුභන්රහයි කිේශේ. භහ ශනොශයි. ඔඵතුභන්රහ තභයි
කිේශේ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] භර්වින් සිල්හ තභතිතුභනි, ඔඵතුභහත්,
භභත් අතය තයව්ෂ නළවළ ශන්. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ශඳොඩ්ඩ්ෂ
ඉන්නශකෝ. භහ ප්ර ලසන, උත්තය ශදනහ ශනොශයි. භශේ කථහට
තහුම් කන් ශදන්න. ඊට ඳසශේ තමුන්නහන්ශේ ඕනෆ කථහ්ෂ
කයන්න. ඒක තභයි රචහර්ඹයඹකුශේ තිශඵන උසකභ. [ඵහධහ
කිරීභ්ෂ] ශම් යත්රහන් ප්ර භහණඹට ශභොකද වුශණ් කිඹහ ශම් ශඳොශත්
වන් වුණහ නම් එඹ ඉතහ ළදගත් නහ. භහ එතළනින් එවහට ඒ
පිිතඵ කථහ කයන්ශන් නළවළ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ශම් තසතශම්න්තු ඵරේදී භට
ඳළවළදිලි වුු ශදඹ්ෂ තභයි, UDA - Urban Development
Authority - එක තසතශම්න්තුර වන් වී නළති ඵ. දළන් ඒ
නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ නළවළ. ඒ වහ රුපිඹල් බිලිඹන

භහ ඉල්රන්ශන් ඒ අධිකහරිඹ අශවෝසි කය තිශඵනහද කිඹහ
අඳට කිඹන්න කිඹරහයි. අශවෝසි කයරහ නම් අශවෝසි කය
තිශඵනහ කිඹහ කිඹන්න. එශවභ නළත්නම් එභ අධිකහරිඹ
තිශඵනහ කිඹහ කිඹන්න. එභ අධිකහරිඹ තිශඵනහ නම් ඳඩි නඩි,
අනිකුත් ප්ර හේධන විඹදම්, පුනයහර්තන විඹදම් වහ එභ මුදල්
ප්ර භහණඹ විඹදම් කයන රකහයඹ ඒ තසතශම්න්තුර තිශඵන්න
ඕනෆ. 2013 අඹ ළඹ තසතශම්න්තුශේ ශවෝ යහජ් රය්ෂක වහ
නහගරික ංර්ධන අභහත්හංලඹ විසින් නිකුත් කය තිශඵන
ශඳොශත් ශවෝ ඒ පිිතඵ ශොඹහ ගන්න තිශඵන්ශන් ශකොතළනද
කිඹහ අඳට ඳළවළදිලි කය ශදන්න. එශවභ නළවළ කිඹහ කිඹනහ නම්
ඒකත් අපි පිිතගන්නහ. දළන් ඒ Authority එක නළවළ, ඒකට
බහඳති ශකනකුත් නළවළ කිඹහ කිඹනහ නම් අපි ශඵොශවොභ
න්ශතෝශඹන් ඒක පිිතගන්නහ.
කළප්ටන් සී.පී.ශජ්. ශශනවියත්න භළතිතුභහ තභතියඹකු
වළටිඹට සිටිඹදී කයපු ශවො ළඩ පිිතශශ්ෂ තිබුණහ. එතුභහ වළදුහ
ශගොවි වමුදහ්ෂ. ඒකට නභ දළම්ශම් "ශගොවි වමුදහ" කිඹරහ. දළන්
තමුන්නහන්ශේරහත් වදරහ තිශඵනහ නහගරික ංර්ධන
වමුදහ්ෂ.
වළඵළයි, ඒ වමුදහ ශම් යශට් තිශඵන වමුදහශේභ
ශකොට්ෂ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් භට තිශඵන ප්ර ලසනඹ ඒක ශනොශයි.
භට තිශඵන ප්ර ලසනඹ, ශම් යශට් කම්කරු නීති ශකොශවොභද එතළනට
ඵරඳහන්ශන් කිඹන එකයි. ඒ අඹට දීරහ තිශඵන ළඩ ශකොටස
අශප් රණ්ඩුරAභ ්සථහ අනු, ප්ර ජහතන්ත්රහහදඹ අනු
වමුදහශන් කයන්න ඵළරි ළඩ. වමුදහ්ෂ එිතඹට ඵහින්ශන් ශකොයි
ශරහශේද, ඒ අඹ වළසිශයන්ශන් ශකොයි රකහයඹටද කිඹරහ-

ගරු (රචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

ගරු ර්ෂසභන් ඹහඳහ අශේර්ධන නිශඹෝජ් තභතිතුභහ ඔඹ
කහයණඹ ශඵොශවොභ ශවොට ඳළවළදිලි කය දුන්නහ.

ගරු එම්. ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்புறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ශඵොශවොභ ශවොට ඳළවළදිලි කයරහ ශදන්න තති. නමුත්[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] අශන් කරුණහකය- [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]
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ඳහර්ලිශම්න්තු

ගරු (රචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

තමුන්නහන්ශේ ඒ ශරහශේ සිටිශේ නළවළ.

ගරු එම්. ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்புறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඒ ශරහශේ භහ සිටිශේ නළවළ තභයි. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] දළන් භට
තිශඵනහ ඊට ඩහ ශනස ප්ර ලසනඹ්ෂ. භහ කිඹන්ශන් ඒ ළඩ
පිිතශශ එඳහ කිඹන එක ශනොශයි. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. (Dr.) Mervyn Silva, please do not disturb.
ගරු එම්. ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்புறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු තභතිතුභහ, භහ කිඹන්ශන් ඒ ළඩ පිිතශශ එඳහ කිඹන
එක ශනොශයි. භහ කිඹන්ශන් ඒ කටයුතුරට ම්ඵන්ධ ශරහ
ඉන්න නිරධහරින්ශේ ළටුප් පිිතඵ, අතිකහර දීභනහ පිිතඵ,
විශ්රාහභ ළටුඳ පිිතඵ, එශවභ නළත්නම් ශේක අර්ථ හධක
අයමුදර පිිතඵ අඳට ඳළවළදිලි කිරීභ්ෂ කයන්න කිඹරහයි.
එඳභණයි භහ කිඹන්ශන්. එළනි ළඩ පිිතශශකදී අඳ ශකොශවේද
ඉන්ශන් කිඹරහ දළනගන්න ඕනෆ. අඳ දළන් ඉන්ශන්-

ගරු එම්. ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்புறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඒක තභයි භහ කිේශේ. ශම් තසතශම්න්තුර එශවභ එක්ෂ
තිශඵනහ නම්, කරුණහකය ශඳන්නන්න. භහ කිඹන්ශන්-

ගරු (රචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

ඒක පිිතගන්න, ඔඵතුභහ.

ගරු එම්. ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்புறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඒක පිිතගන්ශන් තමුන්නහන්ශේ කිඹන ශේලින්ත්, භහ
කිඹන ශේලින්ත් ශනොශයි. ඒක තසතශම්න්තුර
තිශඵනහද? ඒක තසතශම්න්තුර තිශඵනහද කිඹරහ කිඹන්න
ශකෝ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඉතින් ඔශවොභ ඵහධහ කයන්න ගිඹහභ,[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] භහ ඉගන්නද? තමුන්නහන්ශේ කථහ කයනහද?

ගරු (රචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

නළවළ, නළවළ, භහ ඉගන්නම්.

ගරු එම්. ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்புறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු ර්ෂසභන් ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ

භහ කිසිභ ශකනකු කථහ කයේදී ඵහධහ කයරහ නළවළ.

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු (රචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அததர்ண)

Sir, I rise to a point of Order. උඳශේලක කහයක
බහශේදී අවන්න ඕනෆ ප්ර ලසන තභයි ශභතළනදී අවන්ශන්.
මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member can speak on anything. Please do not
disturb him.
ගරු එම්. ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்புறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

ඵහධහ්ෂ නළවළ.

ගරු එම්. ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்புறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඔඹ, රශඹත් ඳටන් ගන්නහ.

ගරු (රචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

ඒක point of Order එක්ෂ ශනොශයි ශන්.

භහ ඔඵතුභහට ශද්රුෝහි නහ ශනොශයි.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

ගරු එම්. ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you continue.
ගරු එම්. ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்புறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු නිශඹෝජ් තභතිතුභහ, ඒක point of Order එක්ෂ
ශනොශයි. අඳට දළන ගන්න ඕනෆ කයන්ශන් EPF ශගන එක
ශවෝ කම්කරු ප්ර ලසනඹ්ෂ විධිඹට ශවෝ ශනොශයි. ශම් අඹ වමුදහ්ෂ
විධිඹට ඉන්නහද, එශවභ නළත්නම් ශනත් රඹතනඹක අඹ
විධිඹට ඉන්නහද කිඹන එකයි අඳට දළනගන්න ඕනෆ. ශනත්
රඹතනඹ්ෂ විධිඹට ශගන ඹනහ නම් ඒ ගළන අඳට හ්ෂෂි තති
කිඹන්න, ශභන්න ශම් විධිඹටයි ශකශයන්ශන් කිඹරහ.

ගරු (රචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ ශනභ රඹතනඹ්ෂ.

3010

(ரண்புறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ශභොක්ෂද ශම්? රශඹත් ඳටන් ගන්නහ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. (Dr.) Mervyn Silva, please do not disturb. Hon.
Member, you continue.
ගරු එම්. ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்புறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ංචහයක ්හඳහයඹ පිිතඵ,
ඒ ළඩ පිිතශශ පිිතඵ, ඊට ම්ඵන්ධ අශනකුත් ළඩ කටයුතු
පිිතඵ භහ මු යජඹටභ සතුතින්ත ශනහ. ඒ පිිතඵ කිසි
ප්ර ලසනඹ්ෂ නළවළ. ගරු ශජ්.රර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහ ශවොට
කල්ඳනහ කයරහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු වදපු රකහයඹ ගළන ගරු
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ඩරස අරවප්ශඳරුභ තභතිතුභහ කිේහ. ඒ හශේභ, අඳ අභතක
ශනොකශ යුතු, ගරු ශජ්.රර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහ කල්ඳනහ කයපු
තත් ශදඹ්ෂ තභයි, ංචහයක ්හඳහයඹ. අපි අද ඒකත් භත්ෂ
කයගන්න ඕනෆ. වළභ ශේභ අයශගන තභන්ශේ ඔශඩෝෂකුට
දහගන්ශන් නළති ඒහශේ නිර්භහතෘරු ගළනත් කල්ඳනහ කයන්න
ඕනෆ. ඒ අඹශේ ඵරහශඳොශයොත්තු ශභොනහද කිඹරහත් හිතන්න
ඕනෆ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ංචහයක ්හඳහයඹ ගළන කථහ
කයන ශකොට එයින් අශප් භහජඹට සිදු න බඹහනක තත්ත්ඹ
පිිතඵත් අපි අභතක කශ යුතු නළවළ. ශම්ක ඉතහභ ළදගත්
කහයණඹ්ෂ. ංචහයක ්ෂශේත්රහඹ බහය කටයුතු කයන ශම් යජඹට,
තභතිරුන්ට භහ භත්ෂ කයන්න කළභළතියි, අද රංකහශේ ගිජකහ
්හඳහයඹ, ශභහ අඳචහය, ශභහ ගිජකහ ්හඳහයඹ ළඩි වීභට ශම්
ංචහයක ්හඳහයඹ ශකොයි තයම් දුයට රුකුර්ෂ ශරහ තිශඵනහද
කිඹරහ. ශම්හ අඳ භහජශේ කථහ කශ යුතු ළදගත්භ ප්ර ලසන. ල්ලි
ශවීභ විතය්ෂ ශනොශයි ළදගත්.

ගරු ර්ෂසභන් ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அததர்ண)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු භන්ත්රීaතුභනි,-

ගරු එම්. ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்புறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

තමුන්නහන්ශේ ශඳොඩ්ඩ්ෂ නිලසලේද ශන්න. ඔ්ෂශකෝභ අඹ
ඔශවොභ නළිනටරහ කථහ කයන්න ගිශඹොත් භට කථහ කයන්න වම්ඵ
ශන්ශන් නළවළ. ඒක ශත්රුම් ගන්න ශකෝ. අපි කිඹන ශදයිනුත්
යටට ඳිජවුඩඹ්ෂ ඹන්න ඕනෆ, තමුන්නහන්ශේරහට ඳිජවුඩඹ්ෂ
ඹන්න ඕනෆ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, එිතශේ තිශඵන
ත්රහසතහදඹ, ශම් රණ්ඩු ශගන ඹන ත්රහසතහදඹ ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තු තුශත් ඉසයවට ගන්නහද කිඹරහ භහ
තමුන්නහන්ශේශගන් අවනහ. ශභොක්ෂද ශම් විහි ? [ඵහධහ
කිරීම්] එන්න ශකෝ එිතඹට කිඹරහ ශදන්න. අඳ ශදන්නහ ඹහ ශෝ
ශන්.

ගරු අල්වහජ් ඒ.එා .එම්. අසර් භවතහ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

එිතශේ?

ගරු එම්. ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்புறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඔේ එිතශේ. අඳ ශදන්නහට ශවොට කථහ කයන්න පු න්. අපි
ශදන්නහ ශවොට කථහ කයරහ තිශඵනහ. භර්වින් සිල්හ භළතිතුභහයි
භහයි හශේ.
අද UDA එක තිබුණත් නළතත් නහගරික ංර්ධනඹ කයන
නිහ, නහගරික ංර්ධනඹ වයවහ ශකොශම කයන ළඩ කටයුතු
නයකයි කිඹරහ කවුරුත් කිඹන්ශන් නළවළ. ඒ පිිතඵ අඳට
ශනභ ප්ර ලසන තිශඵනහ. නමුත් අඳට එක්ෂ අවන්න තිශඵනහ.
ඒක අත්ල් ශදඹ්ෂ. ඒක ඉල්ලීභ්ෂ කිඹහ හිතුත් කභ්ෂ නළවළ.
මු
යටභ, එශවභ නළත්නම් නගය සිඹල්ර, ගම් සිඹල්ර
ංර්ධනඹ කිරීශම් ළරසුම්ගත ළඩ පිිතශශ්ෂ තිශඵනහද? භහ
ශම් ගළන මීට ඉසශල්රහත් කථහ කශහ; ඳශහත් ඳහරනඹ ගළන කථහ
කයනශකොටත් කිේහ. ඳහයල් ගත්තහභ, නිලසිකත ඳශර්ෂ හිත
භහර්ග ළරළසභ්ෂ තිශඵනහද? ඳශහත් බහරට අයිති ඳහයල්
පිිතඵ, ඳශහත් ඳහරන රඹතනරට අයිති ඳහයල් පිිතඵ,
ඒහශේ තිශඵන ශගොඩනළිනලි සීභහ පිිතඵ ඹම්කිසි නිලසිකත ළඩ
පිිතශශ්ෂ තිශඵනහද? අද න්ශන් ශභොක්ෂද? අපි ශකොශම
ඳහයල් වදනහ. ඳහයල් වදනශකොට ශගොඩනළිනලි කඩනහ.
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කඩරහ තභයි ඳහයල් වදන්ශන්. ඒක කහටත් නළවළ කිඹන්න
ඵළවළ. ඉදිරිශේදීත් අඳට ශම් ශේභ කයන්න සිේධ ශයි. අද ළයදි
විධිඹට ඳහයල් වදරහ, නළතත් ඒහ වදන්න සිේධ න විට
අශඳන් සිදු න මුදල් නහසතිඹ ශකොා චයද? ඒහ අපිට ළරසුම්
කයන්න සිේධ ශනහ. ඳහයල් දිශේ අනය ශගොඩනළිනලි ඉදි
කයනහ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඳහයල් දිශේ, තශ භහර්ග දිශේ විවිධ
කහරර විවිධ ශේලඳහරන ශවේතු උඩ අදත් අනය ඳදිංික කිරීම්
ශකශයනහ. ඹම් කිසි කහරඹක ඒ නිළයදි කිරීභ කයන විට ඒ
පුේගරඹන් ඉත් කයන්න මීට ඩහ විලහර විඹදභ්ෂ අඳට දයන්න
ශයි. ශම්හට විඹදම් න්ශන් අශප් ල්ලි ශනොශයි, ශම් යශට්
ජනතහශේ ල්ලි. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] අයිශඹෝ, ශම්ක භවහ
කයදයඹ්ෂ ශන්. තමුන්නහන්ශේශේ ළඩර වළටිඹට කයදය තභයි.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

( கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Mervyn Silva, please do not disturb. There is a
Minister who will answer. Please do not disturb.
ගරු එම්. ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்புறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

භහ කිඹපු ශම් කරුු පිිතඵ ශම් ගරු බහශේත් ගරු
රය්ෂක ශල්කම්තුභහශේත් අධහනඹ ශඹොමු කයනහ. එශවභ
ශඹොමු කයන අතය, ශකොශඹින් පිට තත් ප්ර ධහන නගයර, ප්ර ධහන
දිස්රිර්ෂකර, ප්ර ධහන ඳශහත්ර ඒ ළඩ පිිතශශ රයම්බ
කයන්නට තමුන්නහන්ශේරහට පු න්කභ තිශඵන ඵත්
කිඹනහ. ඳශහත් බහ, ඳශහත් ඳහරන රඹතන ඒ ළඩ පිිතශශට
ම්ඵන්ධ කය ගන්න. අද ශභොක්ෂද ශකශයන්ශන්? ඳහය්ෂ
ශදක්ෂ වදන්න, ඳශහත් බහකට ශවෝ ඳශහත් ඳහරන
රඹතනරට තිශඵන අයිතිඹ භවහ රණ්ඩු බහය අයශගන
තිශඵනහ. ඒ ඳහය වදරහ ඉය වුණහට ඳසශේ, සිඹඹට 50්ෂ 60්ෂ
කවුරු ශවෝ පුේගරශඹ්ෂ ශකොමිස ගවනහ. ඳසශේ, ඒ ඳහයල්
කළශඩනහ. තමුන්නහන්ශේරහ ශගල්රට ගිහින්, ඳහයරට
ගිහින් තහුහභ
ඒක කිඹයි. අද ඒ ඳහයල් කළඩිරහ. අද
තමුන්නහන්ශේරහටයි අඳටයි තභයි
ශම්හට උත්තය ශදන්න
ශරහ තිශඵන්ශන්. එශවභ නළතු ශන කහටත් ශනොශයි. අද ඒ
ඳහයල් කළඩිරහ. ඒහ ගළන විධිභත් රAභඹ්ෂ නළවළ; විධිභත්
ඳහරනඹ්ෂ නළවළ. ශම් විධිඹට මුදල් නහසති ශන අතිවිලහර
අවිධිභත් ංර්ධනඹ්ෂ අද ශම් මු යශට්භ ක්රිරඹහත්භක ශනහ. ඒ
නිහ ඒ අදහශ රඹතනරට ඒ ඵරඹ ශදන්න. ඒ අදහශ
රඹතනරට ඒ මුදල් ටික ශදන්න. ඒහ නඩත්තු කිරීශම් ගකීභ
ඒශගොල්රන්ට ශදන්න. දළන් අශප් ඳහයත් කළඩිරහ කහට ශවෝ ගිහින්
කිේශොත් කිඹනහ, ''අශන් අඳට නඩත්තු කයන්න ඵළවළ, ශම්ක
අපි ශනොශයි කශශේ කිඹනහ. එශවභ නම් කවුද ඒ ඳහය වළදුශේ
තහුහභ, ''ඒක අපි දන්ශන් නළවළ'' කිඹනහ. ශම් ංර්ධන ළඩ
පිිතශශ ඉදිරිශේදීත් ක්රිරඹහත්භක ශනහ නම්, කවුරු ඒක කශත්
ළරසුම් වගත ළඩ පිිතශශ්ෂ අනු ඉදිරිඹට කටයුතු කයන්න.
ශභන්න ශම් කහයණහ තුශ අඳට ශඳශනනහ තත් ළදගත්
කහයණඹ්ෂ. ශම්ක අඹ ළඹ විශලේ කහයක බහශේදී අඳට දළන
ගන්න රළබුු කහයණඹ්ෂ. ඒ කහයණඹ අභහත්හංලශේ ගරු
ශල්කම්තුභහශේ අධහනඹට ශඹොමු කයනහ. ශම් කහයණඹ
හකා කහ වුශණ් අඹ ළඹ තසතශම්න්තු පිිතඵ විශලේ කහයක
බහශේදී,
ඉඩම්
වහ
ඉඩම්
ංර්ධන
අභහත්හංලඹ
ම්ඵන්ධශඹනුයි. එහිදී ශම් ප්ර ලසනඹ භතු කශශේ භහ ශනොශයි, ගරු
යහජිත ශේනහයත්න තභතිතුභහයි. ගරු ශල්කම්තුභහශේ අධහනඹට
භහ ඒ කහයණඹ ශඹොමු කයනහ.
"2012 ර්ශේ කහර්ඹ හධනඹ ව 2013 ර්ඹ වහ
ශඹෝජිත ළරසුම් පිිතඵ විසතය හිත ඉදිරිඳත් කිරීභ්ෂ ඉඩම් වහ
ඉඩම් ංර්ධන අභහත්හංලශේ ශල්කම් ටී. අශෝක පීරිස භවතහ

3013

ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු එම්. ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ]

3014

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

විසින් සිදු කයන රදී. න්නේධ වමුදහ විසින් හභහන් ජනතහශේ
ඉඩම් කිසි්ෂ අත්ඳත් කය ශගන සිටිත් නම් එභ ඉඩම්ලින් ඉත්
න ශරට එභ වමුදහන් ශත ඉල්ලීම් ඉදිරිඳත් කිරීභට අල්
පිඹය ගත යුතු ඵ කහයක බහ විසින් නිර්ශේල කයන රදී"
ඹනුශන් එකී හර්තහශේ වන් කය තිශඵනහ. එශර
කිඹන්ශන් භහ ශනොශයි, අඹ ළඹ තසතශම්න්තු පිිතඵ විශලේ
කහයක බහයි; ඒ කහයක බහට ම්ඵන්ධ වුු සිඹලු ශදනහයි.
ඒ පිිතඵ ප්ර ලසනඹ්ෂ භතු කශශේ ගරු යහජිත ශේනහයත්න
තභතිතුභහයි. වමුදහශේ නහභශඹන් ඳදිංිකකරුන්ශේ ඉඩම් අල්රහ
ශගන ශනත් ්හඳහරිකඹන්ට ශදන ළඩ පිිතශශ්ෂ තිශඵනහ.
භහ ශම් කහයණඹ ගරු යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන
තභතිතුභහශේ අධහනඹට ශඹොමු කයනහ. ඵරපුහභ
තමුන්නහන්ශේට කයන්න ඵළරි ශදඹ්ෂ නළවළ. ඔ්ෂශකෝභ ඵරතර
තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඵළසිල් යහජඳ්ෂ තභතිතුභහටත් ඔ්ෂශකොභ
ඵරතර තිශඵනහ. අශන්ෂ තභතිරුන්ට කයන්න ශදඹ්ෂ නළවළ
හශේ තභයි භට ශඳශනන්ශන්. [ඵහධහ කිරීම්]

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

The Hon. Member is going to conclude his speech. [Interruption.] Hon. Member, your time is up. Please
conclude.
ගරු එම්. ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்புறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

දළන් තමුන්නහන්ශේයි භභයි කථහ කයේදී- [ඵහධහ කිරීම්] භහ ඒ
අසථහ ශදන්ශන් නළවළ. අපි දළ්ෂකහ අඹ ළඹ තසතශම්න්තු
පිිතඵ විශලේ කහයක බහශේදී භවය අභහත්හංලරට ශන්
කයරහ තිශඵන මුදල් ප්ර භහණඹ. භවය අභහත්හංලරට ශන් කය
තිශඵන්ශන් ඉතහ ශොා චම් මුදර්ෂ. විඹදම් කයන්න ල්ලි නළවළ.
ශොා චම් මුදර්ෂ ශන් කයරහ තිශඵන්ශන්. [ඵහධහ කිරීම්]

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have only half a minute. Please
conclude now.
ගරු එම්. ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்புறகு ம். தஜரசப் கக்கல் தததர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

[ඵහධහ කිරීම්] තමුන්නහන්ශේශේ අභහත්හංලඹට ශන් කය
තිශඵන්ශන්ත්
එශවභයි.
තමුන්නහන්ශේ
දළ්ෂකහ
ශන්.
තමුන්නහන්ශේශේ අභහත්හංලඹටත් ශොා චම් මුදර්ෂ ශන් කය
තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ අපි ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි කිඹනහ,
අභහත්හංල කීඳඹ්ෂ තභතිරු කීඳ ශදශනකු අතශර් තිඹහ ශගන,
අශන්ෂ අභහත්හංල ටික ඉන්න භන්ත්රීaරු ඔ්ෂශකෝටභ ශඵදරහ
දීරහ කිඹරහ. ඒ භන්ත්රීaරුන්ට කයන්න ළඩ්ෂ නළවළ. මුදල් දීරහ
නළවළ. ඒ අභහත්හංල ටික ශජ්සඨ අභහත්රුන්ශේ අධී්ෂණඹට
දහරහ තිශඵනහ. ඒ තභතිරුන්ට කයන්න ශදඹකුත් නළවළ. එළනි
තත්ත්ඹ්ෂ තිශඵන ශකොට ශම් ළඩ පිිතශශ ශවො ළඩ
පිිතශශ්ෂ. ශඵොශවෝ ළඩටවන් ශභහි
තිශඵනහ. ඒහ
ක්රිරඹහත්භක කයන ශකොට ශඵොශවොභ ඉ්ෂභනින්, ශවොඳින්
ක්රිරඹහත්භක කයන්න. අපි වශඹෝගඹ ශදනහ. ඒ පිිතඵ
ප්ර ලසනඹ්ෂ
නළවළ.
නමුත්
ශම්
අවපු
ප්ර ලසන
ටිකට
තමුන්නහන්ශේරහශේ අධහනඹ ශඹොමු කයන්න කිඹරහ භහ ඉල්රහ
සිටිනහ.

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Felix Perera. You have
only five minutes.
[අ.බහ. 2.43]
ගරු ෆීලි්ෂස ශඳශර්යහ භවතහ (භහජ ශේහ අභහත්තුභහ)
(ரண்புறகு பீலிக்ஸ் தததர - சபக தசககள் அகச்சர்)

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

මරහනහරඪ ගර් භන්ත්රීaතුභනි, හිටපු කථහනහඹකයඹකු,
හිටපු තභතියඹකු ශභන්භ, භශේභ රනශේ භන්ත්රීaයඹකු න
ගරු ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භන්ත්රීaතුභහශේ කථහශන් ඳසශේ
භට කථහ කිරීභට රළබීභ ගළන න්ශතෝ ශනහ.
භට ඉතහභත්භ සීමිත කහර ශේරහ්ෂ තිශඵන්ශන්. නමුත්
එතුභහට භහ ශම් කහයණඹ භත්ෂ කය ශදන්න ඕනෆ. එතුභහ
ශෂොන්ශේකහ භවත්භඹහ ගළන කිේහ. අපි ශේලඳහරනඹට එන්නත්
ඉසශල්රහ කිසිභ යද්ෂ නළතු අපි Naxaliteකහයශඹෝ
ලශඹන් අත් අඩංගුට ගත්තහ. ඒ කහයණඹත් භත්ෂ කයන්න
ඕනෆ.
ඊශතට භහ කිඹන්න කළභළතියි, අශප් රනශේ විතය්ෂ
ශදශදශනකු, ඒ කිඹන්ශන් රකී අල්ගභ භවත්භඹහත්, ද.මු.
දනහඹක භවත්භඹහත් කිශරෝමීටර් 4්ෂ තතුශත එල්ටීටීඊ
එශකන් භයරහ දළම්භහ. ඒහත් භත්ෂ කය ශදන්න ඕනෆ. ඒ ශකශේ
ශතත් භහ කිඹන්න කළභළතියි, බුදුන් වන්ශේ යතන සත්රහඹ
ශේලනහ කය, විලහර භවනුය තුන් බිඹ නළති කශ ඵ. ඒ හශේභ
අශප් යුද වමුදහ, ගුන් වමුදහ, නහවික වමුදහ ව
ශඳොලිසඳතිතුභහ තතු ශඳොලීසිඹත් එකතු කයරහ යශට් තුන් බිඹ
නළති කයරහ තිශඵනහ. ඒක අපි කවුරුත් පිිතගන්නහ. ඒක තභයි
ප්ර ධහනභ කහයණඹ. භහ ශම්ක දකින්ශන් ශන angle එකකින්;
Investor and Investment. එතශකොට investor කවුද? Investor
තභයි ඒ කට්ටිඹ. ඒශගොල්ශරෝ invest කයපු නිහ තභයි අද අඳට
බඹ නළතු කථහ කයන්න පු න් ශරහ තිශඵන්ශන්; බඹ නළතු
ශභතළනට එන්න පු න් ශරහ තිශඵන්ශන්. ඳහර්ලිශම්න්තුටත්
ශඵෝම්ඵ ළදුණහ. අද ඒකත් නළති ශරහයි තිශඵන්ශන්. ඒ වළභ
ශදඹ්ෂභ වුශණ් ශම් investment එක නිහයි. ශම් investment
එකට විඹදම් කයපු මුදල් ප්ර භහණඹ ඳළත්තකට දභන්න ශකෝ. ජීවිත
ශකොඳභණ නළති ශරහ තිශඵනහද? ඒක භතක තඵහ ගන්න. ඒ
නිහ "යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන" කිඹන
අභහත්හංලඹ සු ශන් තකන්න ඵළවළ.
අපි භත්ෂ කයන්න ඕනෆ, ජනහධිඳතිතුභහ තභයි ඳශමුශන්භ
ද්රුවිඩ බහහශන් කථහ කශශේ. ද්රුවිඩ බහහශන් කථහ කයරහ ශම්
යශට් හභඹ ශනුශන් ඒ කිඹන්ශන්, ර්ගහදශඹන් ශතොය
එතුභහට පු න් වුණහ ජහත්න්තයඹටත් ගිහිල්රහ ශම් ගළන කථහ
කයන්න. භට ඉතහභත්භ ශකටි කහරඹ්ෂ තිශඵන නිහ ටික්ෂ
ඉ්ෂභනින් විසතය කිඹන්න ශනහ. තත්ත ලශඹන්භ
යණවිරුන් ශනුශන් අද කයරහ තිශඵන ශේ භහ කිඹන්නම්.
භහසික රුපිඹල් 750්ෂ යණවිරුන්ශේ ශදභේපිඹන්ට ශදන්න
තීන්දු කය තිශඵනහ. ඒකට යුද වමුදහඳතිත් entitled. නමුත්
එතුභහ ගන්ශන් නළති ඵත් අපි දන්නහ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]
ශඳොඩ්ඩ්ෂ ඉන්න. වරි, ශභය ශදන්න ඳටන් ගත්තහ ශන්. ඳටන්
ගළනීභ කල්ඳනහ කයන්නශකෝ. ඕනෆභ ගත්ෂ ඳටන් ගන්ශන් පුංික
උල්ඳතකින්. ඊට ඳසශේ ටිකින් ටික ළඩි ශනහ.
ඊශතට භභ කිඹන්න කළභළතියි,- [ඵහධහ කිරීම්] තත්ඳයඹ්ෂ
ඉන්න. ශනොළම්ඵර් භහශේ විතය්ෂ ඉල්ලුම් ඳත්රහ 33,857්ෂ
රළබුණහ. ශදළම්ඵර් භහශේ 44,200්ෂ රළබී තිශඵනහ. භහජ
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ශේහ තභති ලශඹන් භභ දළ්ෂකහ ජනගවන ර්ධන ප්ර තිලතඹ
ශකොඳභණ අඩු ශරහ තිශඵනහද කිඹරහ. සිඹඹට එකකටත් අඩුයි.
"පුංික ඳවුර යත්තයන්" කිඹරහ ජනගවන ර්ධනඹ නළති කයරහයි
තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ දළන් යුද වමුදහශේ තුන් ළනි දරු උඳතකට
රුපිඹල් ර්ෂඹ්ෂ ශදනහ. භතක තිඹහ ගන්න, ඉසය යුේධඹට
ගිහිල්රහ අවුරුදු 20්ෂ, 22්ෂ, 24ක ශොල්දහදුශ්ෂ අද කහද
ඵළරහ භළරුශණොත් බිරිට pension එක නළවළ. එළනි අඹට
pension එක විධිඹට සිඹඹට 50්ෂ ශදන්න අශප් යහජ් රය්ෂක
අභහත්හංලශේ ගරු ශල්කම්තුභහ කටයුතු කය තිශඵනහ. භට
ශරහ නළවළ. නළත්නම් ශම් ගළන තත් විසතය කිඹන්න පු න්.
භභ අවුරුදු 15්ෂ ශම් අභහත්හංලඹ ගළන කථහ කයරහ තිශඵනහ.
ඊශතට යණවිරු ගම්භහන ගළනත් කිඹන්න කළභළතියි. යණවිරු
ගම්භහන වහ ශම් ද්ෂහ රුපිඹල් මිලිඹන 2,112්ෂ විඹදම් කය
තිශඵනහ. ශම් හශේ ශගොඩ්ෂ ශේල් තිශඵනහ. භභ ශම් විසතය
බහගත* කයනහ.
ඊශතට භභ ශඳොලීසිඹ ගළනත් කථහ කයන්න ඕනෆ. වළභදහභ
ශඳොලීසිඹට ශදොස කිඹනහ. ශයන්තුකරුන් 62,719්ෂ අත්
අඩංගුට අය ශගන තිශඵනහ. ඒ විධිඹට ශඳොලීසිඹ විලහර
කහර්ඹබහයඹ්ෂ කයනහ. ශඳොලිසඳතිතුභහ අනුයහධපුයශේ සිටි
කහරඹ භට භතකයි. ඒ ඳළත්ශත් භශේත් ශගඹ්ෂ තිශඵනහ. එතුභහ
එශවන් එන ශකොට ඒ මිනිසසු යත්තයන් භහරඹ්ෂ තෆගි දුන්නහ.
එතුභහ ඒ යත්තයන් භහරඹට කශශේ ශභොක්ෂද? ඉවශ තළනකින්
කිේත් එතුභහ ඒ යත්තයන් භහරඹ බහය ගත්ශත් නළවළ. ශකිතන්භ
ගිහිල්රහ ශ්රී  භවහ ශඵෝධිඹට පජහ කශහ. ඉතින් ශභළනි චරිත
තිශඵනහ.
අද ඕසශවලිඹහට ගිඹ 3,000කට රන්න ප්ර භහණඹ්ෂ නහවික
වමුදහ විසින් නත්රහ තිශඵනහ. ධීයඹන්ශේ දරුශෝ ශදළනි ඳයම්ඳයහ- සිඹඹට එක්ෂත් නළවළ. ඒ අඹ ගිශඹොත්
ශභොක්ෂද ශන්ශන්? ධීය කර්භහන්තඹ්ෂ තිශේවිද? නහවික
වමුදහශන් ඒක නත්රහ තිශඵනහ. ගුන් වමුදහත් විලහර
කහර්ඹබහයඹ්ෂ කය තිශඵනහ. අශප් යට දඳත්ෂ. ශම් දඳතට රයුධ
සිඹල්රභ ශගනහශේ මුහුශදන්. ඒ නිහ අපි නහවික වමුදහට
විශලේත්ඹ්ෂ කයන්න ඕනෆ. ඉදිරිශේ දී රසිඹහශේ
ශ්ෂන්ද්රුසථහනඹ අශප් ඉන්දිඹන් හගයඹයි. රංකහ තභයි
ශ්ෂන්ද්රුසථහනඹ. ශම් තුිතන් වළභ ශදඹ්ෂභ සිදු ශන්න පු න්.
භභ ධීය තභතියඹහ වළටිඹට ඉන්න ශකොට මුහුද ශේ 27්ෂ
ගුණඹක DEOCOM project එක ගත්තහ. ඒකට අශප් යහජ්
රය්ෂක අභහත්හංලශේ ශල්කම්තුභහත් විලහර වහඹ්ෂ දුන්නහ.
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහත් වහඹ දුන්නහ. අශප් investment එක
තිශඵන්ශන් එතළන. ඒ සිඹල්රභ කයන්න ඕනෆ. ඉතින්
තමුන්නහන්ශේරහ කිඹනහද වමුදහට ශම් ඳළත්ශතන් අයින්
ශන්න, අය ඳළත්ශතන් අයින් ශන්න කිඹරහ? එශවභ කිඹන්න
පු න්ද? ශකෝ, ශම්කට විඳුභ්ෂ දුන්නහද? භභ එ්ෂත් ජහතික
ඳ්ෂශඹන් අවන්න කළභළතියි ඳශමුළනි ඳශහත් බහ ර්ධයහජහ
ශඳරුභහල් ඳශමුළනි භහශේභ-

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔඵතුභහට තිශඵන්ශන් විනහඩි ඳවයි.

ගරු ෆීලි්ෂස ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்புறகு பீலிக்ஸ் தததர)

(The Hon. Felix Perera)

භට ත විනහඩි ශදක්ෂ ශදන්න.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

විනහඩි ශදක්ෂ ශදන්න විධිඹ්ෂ නළවළ. ශඵොශවොභ සතුතියි.

ගරු ෆීලි්ෂස ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்புறகு பீலிக்ஸ் தததர)

(The Hon. Felix Perera)

භභ ඔඵතුභහට කිඹන්න කළභළතියි

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔඵතුභහ දළන් කථහ අන් කයන්න ඕනෆ.

ගරු ෆීලි්ෂස ශඳශර්යහ භවතහ

(ரண்புறகு பீலிக்ஸ் தததர)

(The Hon. Felix Perera)

ශඳොඩ්ඩ්ෂ ඉන්න. ඔඵතුභන්රහ ගළනත් කිඹන්න ඕනෆ. ත
විනහඩිඹ්ෂ ශදන්න. ශභන්න ශම් හශේ කටයුතු රැ්ෂ කයරහ
තිශඵනහ. භත් ද්රු් ගළන ඵරන ශකොටත් භත් ද්රු් නඩු 15,111්ෂ
තිශඵනහ. කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න. වළභදහභ ශඳොලීසිඹට
ඵිජනහ. භභත් හිතුහ ශඳොලීසිඹ ශභොකුත් කයන්ශන් නළේද
කිඹරහ. ශම් විසතය භහ බහගත* කයනහ.
ශභතළන භහර කඩහ ගළනීම් ගළන කිේහ. ඒහයින් ඵහුතයඹ්ෂ
අල්රරහ තිශඵනහ. ඒ ප්ර ගතිඹ ඵරන ශකොට ඉතහ හර්ථක ශම්හ
කශභනහකයණඹ කය තිශඵනහ. නමුත් ඒ අඹශේ ඳඩි පිිතඵ
ප්ර ලසනඹ්ෂ තිශඵනහ. භභ කිඹන්ශන් ඒ ගළනත් ශඳොඩ්ඩ්ෂ රකහ
ඵරන්න කිඹරහයි. ශභොකද, ශචෝදනහ විතය්ෂ ශනොශයි, ශඹෝජනහ
කයරහත් ඹභ්ෂ කයන්න ඕනෆ.
ශඳොලීසිශේ අලුත්භ ළඩ පිිතශශ්ෂ තිශඵනහ. "Tell IGP"
කිඹරහ ශභශවයුම් භළදිරිඹ්ෂ සථහපිත කය තිශඵනහ. ඒකට ඕනළභ
ශකනකුට කථහ කයන්න පු න්. CCTV camera ඳේධති
ක්රිරඹහත්භක කය තිශඵනහ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
Hon. Minister, please conclude your speech now.

ගරු තභතිතුභනි, කථහ අන් කයන්න.

ගරු ෆීලි්ෂස ශඳශර්යහ භවතහ

ගරු ෆීලි්ෂස ශඳශර්යහ භවතහ

(The Hon. Felix Perera)

(ரண்புறகு பீலிக்ஸ் தததர)

(The Hon. Felix Perera)

භට විනහඩි කීඹ්ෂ තිශඵනහද?

—————————
* පුසතකහරශේ තඵහ තත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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(ரண்புறகு பீலிக்ஸ் தததர)

අහන ලශඹන් තත් කරුණ්ෂ කිඹන්න ඕනෆ. භට
තත්ඳයඹ්ෂ ශදන්න. තමුන්නහන්ශේරහ නහගරික ංර්ධන
අධිකහරිඹ ගළන විශේචනඹ කයනහ. ශම් උඩ තිශඵන light එක

—————————
* පුසතකහරශේ තඵහ තත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.

3017

ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු ෆීලි්ෂස ශඳශර්යහ භවතහ]

ඵරන්න. ඒ light එකට switch එක දභන්ශන් ශකොශවන්ද?
Switch එක දභන්ශන් ඳවිතන්. ඒ විධිඹට ංචහයක ්හඳහයශඹන්
රදහඹම් රළශඵන්ශන් නගයඹත්, යටත් පිරිසිදු තඵහ ගත්ශතොත්
ඳභණයි.

ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, the Hon. Member who is speaking cannot name
another Member. He cannot refer to me by name. [Interruption.]

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
The Hon. Sajin De Vass Gunawardena, please.

(The Presiding Member)

ගරු ෆීලි්ෂස ශඳශර්යහ භවතහ

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(The Hon. Felix Perera)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

(ரண்புறகு பீலிக்ஸ் தததர)

Please speak without referring to any Member.
(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

ඒකට රශඹෝජනඹ්ෂ කයරහ, ශභතළන විඹදභ්ෂ වුණහට
රදහඹම් රඵහ ගන්ශන් අභහත්හංලශඹන්.

No, I can because I am responding.

දළන් අශප් education එක ගළන ඵරන්න. පුනයහර්තන විඹදභ
විතය්ෂ ශනොශයි, -

( கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, භටත් දීරහ තිශඵන්ශන් විනහඩි
05යි.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Yes, you have only five minutes.
[අ.බහ. 2.50]
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

ඒ විනහඩි ඳව තුශ භභ කළභළතියි, කරුු කීඳඹ්ෂ කථහ
කයන්න. නහගරික ංර්ධනඹ පිිතඵ අපි සිඹලු ශදනහභ කථහ
කශහ. ගරු ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භන්ත්රීaතුභහ කථහ කශහ,
යත්තයන් ගඹ්ෂ ගළන. ගරු වර් ද සිල්හ භන්ත්රීaතුභහ කථහ කශහ,
එතුභහශේ නළන්දම්භහ සුභනහතී ගළන.
වළඵළයි ඊට ඩහ බඹහනක ශදඹ්ෂ අද ශම් ගරු බහ ගර්බඹ තුශ
ශනහ; ගිඹ සුභහනශේ වුණහ; ශඳශර්දහ සිදු වුණහ. ඒ ශභොක්ෂද,
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි. ශදභශ ජහතික න්ධහනශේ ගරු
සුභන්තියන් භන්ත්රීaතුභහ ශම් බහට පුන පුනහ එක ශදඹ්ෂ
කිඹනහ. එතුභහ අලුත් තර්කඹ්ෂ ශගශනනහ. ඒ තර්කඹ කුභ්ෂද?
ඳහර්ලිශම්න්තු උහවිඹට ඹටත් විඹ යුතුයි කිඹන භතඹ එතුභහ
ශභතළන අද ශගනහහ. එතුභහ එදහ අඳට ශභතළනදී නීති ඳන්තිඹ්ෂ
ඳළළත්තුහ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ
(The Presiding Member)

You cannot name a Member. Please speak without
naming any Member.
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Okay, I will accept that.
මරහනහරඪ
ගරු
භන්ත්රීaතුභනි,
විධහඹකඹයි,
්සථහදහඹකඹයි- ඳහර්ලිශම්න්තුයි- අතය විලහර ශන්ෂ
තිශඵනහ. ඒක අශප් රණ්ඩුරAභ ්සථහශේ වරිඹට ඳළවළදිලිභ
කිඹරහ තිශඵනහ. ශම් බහ ගර්බශේ ඉන්න භන්ත්රීaයඹකු දිවුරුම්
දීරහ තවිල්රහ ඉන්ශන්, ශම් ්සථහ රැකශගන ඉදිරිඹට ඹන්න.
ඒක ගළන විශේචනඹ කයරහ ශභතළන කථහ කයන්න
අයිතිහසිකභ්ෂ නළවළ.
දළන් ශභතුභහ කථහ කයනහ, දවතුන්න රණ්ඩුරAභ ්සථහ
ංශලෝධනඹ ගළන. ශභතුභන්රහභ තභයි කිඹන්ශන් දවතුන්න
රණ්ඩුරAභ ්සථහ ංශලෝධනඹ ඕනෆ නළවළ කිඹරහ. ඒක ශම්
බහ ගර්බඹ තුශ වරිඹට ඔප්පු කයරහ ශතදී භභ ශඳන්නුහ. අද
උශේ භන්ත්රීaයශඹ්ෂ ඳළසුහ, සදරීත්ඹ වරිඹට රැක ගන්න
ඕනෆ නම් දවතුන්න රණ්ඩුරAභ ්සථහ ංශලෝධනඹ ශවෝ
ඕනෆ ශදඹ්ෂ වහ ජනභත විචහයණඹකට ඹන්න ඕනෆ කිඹරහ.
එශවභ නම් දවතුන්න රණ්ඩුරAභ ්සථහ ංශලෝධනඹට
ජනභත විචහයණඹකට ගිඹහද? එදහ ශජ්.රර්. ජඹර්ධන
ජනහධිඳතිතුභහ ඳළඹ 48න් කයපු දවතුන්න රණ්ඩුරAභ ්සථහ
ංශලෝධනඹට ජනභත විචහයණඹකට ගිඹහද? එශවභ නම්
ශභොක්ෂද ශභතළන කථහ කයන්ශන්?

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ

(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඒක ළයදියි.

ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்)

Sir, I rise to a point of Order.
මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

What is your point of Order, Hon. Sumanthiran?
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(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

සුජී ශේනසිංව භන්ත්රීaතුභනි, ඔඵට ශම්ක ශත්ශයන්ශන් නළවළ.
ඒක නිහ කරුණහකයරහ ශම් ගළන ශඳොඩ්ඩ්ෂ අව ශගන ඉන්න.

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ

(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔඵතුභහට තභයි ශත්ශයන්ශන්.
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ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

අපි ශභතළනට තවිල්රහ ඉන්ශන් ජනතහශේ ඳයභහධිඳත්ඹ
තුිතන්. ඒ ඳයභහධිඳත්ඹ තුශ තභයි ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ
සදරීත්ඹ තිශඵන්ශන්. ඒ සදරීත්ඹ තමුන්නහන්ශේරහට
ඹටත් කයන්ශන් නළවළ. තමුන්නහන්ශේරහට ඕනෆ ශරහ
තිශඵන්ශන් ශම් යට ඹිතත් ශල් විර්ෂ කයරහ, ශදභශ ජනතහ ඒ
දිවහට ශගනිඹරහ, මිනී භයන්න ඳටන් ශගන ත්රහසතහදඹ රශඹත්
රයම්බ කයන්න. ඒකට අපි ඉඩ ශදන්ශන් නළවළ. ඒක ශවොට
තමුන්නහන්ශේ භතක තිඹහ ගන්න.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, භභ ත කරුණ්ෂ කිඹන්න
කළභළතියි. අපි ශදභශ ජහතික න්ධහනඹත් එ්ෂක භහ 18්ෂ කථහ
කශහ. භභ කිඹන්න කළභළතියි, සුභන්තියන් භන්ත්රීaතුභහ ශභතළන කෆ
ගළහුහට එතළන වරි ශවොට වළසිරුු ඵ. එතුභහටත්
අල්තහ්ෂ තිශඵනහ, ශම් ප්ර ලසන වින්න. නමුත් එතුභහ භත
ඉන්න අශන්ෂ භන්ත්රීaරුන්ට ඒ අල්තහ නළවළ. එතුභන්රහට
ඕනෆ ශභොක්ෂද? ශම් යට ශදකඩ කයරහ රශඹත් යුේධඹ්ෂ තති
කයන්න තභයි එතුභන්රහට අල් න්ශන්.

ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, I rise to a point of Order.
මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

( கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, he has only one more minute. Please
do not disturb.
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க)

විනහඩි ඳවශශෝෂ තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] එඳහ, එඳහ.
අවශගන හිටිශඹොත් ශවොටභ තති.
විශලේශඹන්භ යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන
අභහත්හංලඹ මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ඉතහ ළදගත්
අභහත්හංලඹ්ෂ. අශප් අඹ ළඹ ප්ර තිඳහදනලින් විලහර මුදර්ෂ ශම්
අභහත්හංලඹට ශන් ශනහ.
විශලේශඹන්භ ඩරස අරවප්ශඳරුභ තභතිතුභහ කථහ කයන
ශකොට කිේහ, එ්ෂත් ජහතික ඳ්ෂඹ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු වදන
ශකොට එතුභහ භහධ්ශේදිශඹ්ෂ ලශඹන් විලහර විශේචනඹ්ෂ කශහ
කිඹරහ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, දළන් ශන ඵරන්න. එතුභහ
ඒක පිිතගත්තහ. භභ හිතන්ශන් එශේ පිිතගළනීභ ශවො ශදඹ්ෂ.
එතුභහ එශවභ පිිතගත්තත්, අද කථහ කයපු භන්ත්රීaරු ගත්ශතොත්
ජිත් ශප්ර ේභදහ භන්ත්රීaතුභහ, ඉයහන් විරAභයත්න භන්ත්රීaතුභහ කිඹන
ශම් සිඹලුභ භන්ත්රීaරු නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ, ඒ හශේභ
අශනකුත් අංල, UDA එක කයපු ශේල් ශඵොශවොභඹ්ෂ ශවොයි
කිඹරහ කථහ කශහ. වළඵළයි රණ්ඩු ඳහර්ලසශේ ශම් එක
භන්ත්රීaයශඹකුටත් එ්ෂත් ජහතික ඳ්ෂශේ භන්ත්රීaරු කථහ
කයරහ ශවො කිේහ කිඹරහ කිඹන්න තයම් ල්ෂතිඹ්ෂ තිබුශණ්
නළවළ. පිට යට දත පිරිස ශභතළනට රහභ අවනහ, තුශර්
ඳහශන ඳහර්ලිශම්න්තු්ෂ ශකොශවොභද වළදුශේ කිඹරහ. ශරෝකඹභ
පිිතගන්නහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු රසනයි කිඹරහ. ශභා චය
රසන ඳහර්ලිශම්න්තු්ෂ වදන ශකොටත් ඒ කහරශේ ශභතුභන්රහ
ඒක විශේචන කයරහ තිශඵනහ. එතශකොට එතුභන්රහ රණ්ඩු
ඳහර්ලසශේ ශනොහිටිඹත් විරුේධ ඳ්ෂශේ සිටින්න තති. වළඵළයි අද
විරුේධ ඳ්ෂශේ සිටිඹත් ශවො ශේල්රට ශවොයි කිඹන්න
ල්ෂතිඹ්ෂ එ්ෂත් ජහතික ඳ්ෂශේ භන්ත්රීaරුන්ට තිශඵනහ.
ශම්ක තභයි අශප් තිශඵන ශන.

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, භභ කථහ අන් කයනහ,
භට ශේරහ නළති නිහ.

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

ඒ ශකශේ ශතත් භභ එක ශදඹ්ෂ කිඹන්න කළභළතියි. අපි
සිඹලු ශදනහභ ශභතළනට තවිල්රහ තිශඵන්ශන් ජනතහ දුන්න
ඳයභහධිඳත්ඹ, ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ සදරීත්ඹ රය්ෂහ
කයන්න. ඒක අපි ඳහරහ ශදන්ශන් නළවළ. කවුරු ශභොනහ
කිේත්, ඒ ශනුශන් අශප් ශල් වුණත් දීරහ ඒක අපි රය්ෂහ
කයනහ. ඒක ශවොට භතක තිඹහ ගන්න.

ශඵොශවොභ සතුතියි.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Sujeewa Senasinghe.
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(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ

(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ශඵොශවොභ සතුතියි කිේහට වරි ඹන්ශන් නළවළ. ඒ හශේභ
තභයි ශම් ඳසු ශඳශ භන්ත්රීaරු. [ඵහධහ කිරීම්] ශඳොඩ්ඩ්ෂ
අවගන්න. ඒ හශේභ ශම් ඳසු ශඳශ භන්ත්රීaරු වළභ දහභ
ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්නහ. අපි ශවො ශේට ශවොයි කිඹනහ. ඒ
හශේභ ඵළසිල් යහජඳ්ෂ තභතිතුභහ, ඒ හශේභ හතඹ්ෂ වුණත්;
වළභ ශරහශේභ අඳට ඵහධහ කශත්; ශරොවහන් යත්ත්ශත්
භන්ත්රීaතුභහත් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්නහ. [ඵහධහ කිරීම්]

[අ.බහ. 2.55]
ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ

(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ශඳොඩ්ඩ්ෂ බඹ වුණහ මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, කථහ කශ
විරහඹට. කභ්ෂ නළවළ. ශකශේ ශතත් -

ගරු (රචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர )

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ඔඵතුභහට විනහඩි කීඹ්ෂ තිශඵනහද?

ගරු ශරොවහන් යත්ත්ශත් භවතහ

(ரண்புறகு தனரயரன் த்த்த)

(The Hon. Lohan Ratwatte)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ

(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

You are not in your seat. You cannot raise a point of
Order from there.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

ගරු ශරොවහන් යත්ත්ශත් භවතහ

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(The Hon. Lohan Ratwatte)

(The Presiding Member)

(ரண்புறகு தனரயரன் த்த்த)

කහයක බහ අසථහශේ පු න්.

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ

(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

කහයක බහශේත් you have to be in your seat to raise a
point of Order. කහයක බහ අසථහශේත් තභන්ශේ පුටුශේ ඉන්න
ඕනෆ. ඔඵතුභහ ශභතළනට එන්න එඳහ. ඔඵතුභහට ශවෝෂ කිේශේ.
ඔඵතුභහ ශඳොඩ්ඩ්ෂ අවශගන ඉන්න. ඔඵතුභහට රකුු වත්ෂ
ළශටනහ. ඒ තති, ශම් රකුු ටික.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, භභ ශම් වයත් ශදඹ්ෂ කථහ
කයන්න ඹන්ශන්. විශලේශඹන්භ වමුදහ ම්ඵන්ධශඹන් TNA
ඳ්ෂඹ අදවස ප්ර කහල කශහ. TNA ඳ්ෂඹ ශඵොශවෝ ශරහට
ශඵොශවෝ ශේල් ශදභශ ප්ර ලසනඹ්ෂ කය ගන්න වදනහ. භභ
ශඵොශවෝ ශරහට ඒශගොල්රන්ට කිඹනහ, ශම්ක ශදභශ
ප්ර ලසනඹ්ෂ කය ගන්න එඳහ කිඹරහ. ඹම් කිසි රකහයඹකින් වමුදහ
අතින් ෂ්්ඹන්ට - studentරහට - ඳවය දීභ්ෂ සිදු වුණහ නම්
අහධහයණයි. ශම්කට වමුදහ ම්ඵන්ධ වීභ විඹ යුත්ත්ෂ
ශනොශයි. වළඵළයි ඒ ඳවය දීභ; ෂ්්ඹන්ට වුු ඒ ප්ර ලසනඹ ශදභශ
ප්ර ලසනඹ්ෂ ශනොශයි. ශම්ක යශට් සිඹලුභ ෂ්්ඹන්ට තිශඵන
ප්ර ලසනඹ්ෂ. ඒ විතය්ෂ ශනොශයි, TNA එශ්ෂ නහඹකතුභහ කථහ
කශහ. එතුභහ ශදභශ ජනතහට ව අහධහයණඹ ගළන කිේහ. ඒ
හශේභ තභයි සිංවර ජනතහට ව අහධහයණඹ? ඒ හශේභ තභයි
මුසලිම් ජනතහට වුු අහධහයණඹ? අශප් රචහර්ඹ භර්වින්
තභතිතුභහ කිේහ විලහර ප්ර භහණඹ්ෂ මුසලිම් ජනතහ ව-

ගරු ශරොවහන් යත්ත්ශත් භවතහ

(ரண்புறகு தனரயரன் த்த்த)

(The Hon. Lohan Ratwatte)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ

(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ත රකුු ශදක්ෂ ශදනහ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Lohan Ratwatte, what is your point of Order?
ගරු ශරොවහන් යත්ත්ශත් භවතහ

(ரண்புறகு தனரயரன் த்த்த)

(The Hon. Lohan Ratwatte)

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, භශේ හිතත් සුජී ශේනසිංව
භන්ත්රීaතුභහ-

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

That is not a point of Order.
ගරු ශරොවහන් යත්ත්ශත් භවතහ

(ரண்புறகு தனரயரன் த்த்த)

(The Hon. Lohan Ratwatte)

රීති ප්ර ලසනඹ්ෂ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, භශේ නභ
ශරොවහන් යත්ත්ශත්. භශේ නභ "හතඹ" ශනොශයි. ඒ නිහ
ශභතුභහට-
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(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

All right, he will withdraw that. Hon.
Senasinghe, you may continue.

Sujeewa

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ

(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

භළද නභ.

ගරු ශරොවහන් යත්ත්ශත් භවතහ

(ரண்புறகு தனரயரன் த்த்த)

(The Hon. Lohan Ratwatte)

ඒක වළන්හඩ් හර්තහශන් ඉත් කයන්න කිඹරහ භභ ඉල්රහ
සිටිනහ.

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ

(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ශභතුභහ නළති නම් දභහ ගන්නහ. භභ කිේශේත් නළති නභ්ෂ.
වරි, කභ්ෂ නළවළ භශේ ඉසශකෝශල් ඹහ හ ශන්.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ශකශේ ශතත් ඒ ප්ර ශේලර
ඹිත ඳදිංික කිරීම් ඉතහ ශවොට සිදු වුණහ. විරුේධ ඳ්ෂශේ සිටිඹත්
අපි ඒක කිඹන්න ඕනෆ. ඒ හශේභ ඒ ප්ර ශේලශේ යුේධඹ අන්
වුණහට යශට් අශනකුත් ප්ර ශේලර තිශඵන හභඹ එක ඳහය ඒ
ප්ර ශේලර තති ශයි කිඹරහ අඳට ඵරහශඳොශයොත්තු න්න ඵළවළ.
දළනටත් වමුදහශේ ඹම් කිසි ම්ඵන්ධඹ්ෂ ඒ ප්ර ශේලරට තිශඵන්න
ඕනෆ. විශලේශඹන් භභ TNA ඳ්ෂශේ භන්ත්රීaරු කීඳ ශදශනකු
භත ශම් ම්ඵන්ධශඹන් කථහ කශහ. එතුභන්රහ පිිතගත්තහ, ඒ
ප්ර ශේලර වමුදහ සිටින එක ශවොයි කිඹරහ. ශභොකද ඒ
ප්ර ශේලශේ සිවිල් ළසිශඹෝ යශට් නීති යහමු තුශ ශනොශයි
වළසිශයන්ශන් කිඹරහ එතුභන්රහ කිේහ. වමුදහ භිනන් ඒ ප්ර ශේල
තුශ විලහර කහර්ඹ බහයඹ්ෂ සිදු කයන ඵත් එතුභන්රහ කිේහ.
ඉතින් අපි ශම් ශේලුත් පිිතගන්න ඕනෆ.
භභ කලින් වන් කශහ, ශත්රශභයි නීතිඹ
ම්ඵන්ධශඹන්. ඒ නීතිඹ අනු විශලේ ලශඹන්භ ශදභශ ජනතහ
විලහර ප්ර භහණඹ්ෂ තභන්ශේ ඳවුල්රටයි ඔවුන්ශේ ඉඩම්
විකුණන්ශන්. ඒ රAභඹ තුශ සිංවර, ශදභශ, මුසලිම් ජනතහට ඒ
ප්ර ශේලර මිශ්රා න්න අයඹ්ෂ වම්ඵ වුශණ් නළවළ. අශන්ෂ
ප්ර ශේලර එශවභ ප්ර ලසනඹ්ෂ නළවළ. ඕනෆ ශේඳශ්ෂ ඕනෆ
පුේගරශඹකුට විකුණන්න පු න් අයිතිඹ්ෂ අශන්ෂ ප්ර ශේලර
ජනතහට තිශඵනහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, අපි ශම්ක
ඉතහභත් ංකීර්ණ ඵරන්න ඕනෆ ප්ර ලසනඹ්ෂ.
විශලේශඹන්භ යුේධඹ ම්ඵන්ධශඹන් වමුදහ ක්රිරඹහ කයපු
රකහයඹ, ජනහධිඳතිතුභහ ක්රිරඹහ කයපු රකහයඹ, යත් ශෂොන්ශේකහ
භළතිතුභහ ක්රිරඹහ කයපු රකහයඹ, ඒ හශේභ ශගෝඨහබඹ යහජඳ්ෂ
භළතිතුභහ ක්රිරඹහ කයපු රකහයඹ ම්ඵන්ධශඹන් සිඹඹට සිඹඹ්ෂ අපි
එකත නහ. අපි මුර ඉන්භ ඒක කිේහ. වළඵළයි නයක කථහ
කයන ශකොට ඔඵතුභන්රහත් ඔඹ හශේභ අවශගන ඉන්න දළන
ගන්න ඕනෆ; ශීරහචහයකභ්ෂ තිශඵන්න ඕනෆ. අඳට විශේචනඹ
කයන්න අයිතිඹත්, ඔඵතුභන්රහට ඒහට උත්තය ශදන්න අයිතිඹත්
ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ තිශඵන්නට ඕනෆ. විශලේශඹන්භ එතුභන්රහ
ශකොශම කයන ංර්ධනඹ, ඒ හශේභ අරංකහය කටයුතු
විඳ්ෂශේ භන්ත්රීaරු ලශඹන් අපි සිඹඹට 100්ෂභ අනුභත
කයනහ. ඉතහභත් රසනයි. ඒ ගළන අශප් විහදඹ්ෂ නළවළ. ඒ
හශේභ land reclamation කටයුතු ඉතහභ ශවොයි. ගංතුයට
ඳහර්ලිශම්න්තු දළන් ඹට ශන්ශන් නළති එක ගළන ශභතුභන්රහ
ඉතහභත් ශවොට කිේහ. විශලේශඹන්භ Sri Lanka Land
Reclamation and Development Corporation, ඒ හශේභ UDA
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එශ්ෂ බහඳති භළදිවත් ශරහ ඒ කටයුතු කශහ. දළන් UDA එශ්ෂ
බහඳති, එ්ෂත් ජහතික ඳ්ෂශේ හිටපු බහඳතියශඹ්ෂ. එතුභහ
වළභ ඳළත්ශත්භ බහඳති ශනහ. අඳට ඒ ම්ඵන්ධශඹන්
ප්ර ලසනඹ්ෂ නළවළ. ශවො කහර්ඹ බහයඹ්ෂ ඉටු කයනහ නම් අපි ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් එකත ශනහ. එතුභහට භතක තති, මිේස වීදිඹට
ගිහිල්රහ භභ එතුභහත් එ්ෂක විලහර ටන්ෂ කශහ. මිේස වීදිශේ
ඉතහභත් ඳවත් ළඩ්ෂ තභයි එතුභන්රහ කශශේ. භභ ඒ සථහනඹට
ගිඹ අසථහශේ දළ්ෂකහ, ඒ ශගල්ර ශභයි තභන්ශේ ශගදය
කහභයඹ තතුශශේ ඵත් කේදී එිතඹට -ඳහයට- තදරහ දළම්භහ. ඒ කහර්ඹ
බහයඹ ම්ඵන්ධශඹන් අපි විරුේධ වුණහ.
වළඵළයි, ඊට ඳසශේ එතුභන්රහ Slave Islandර ඒ කටයුතු
කයේදී ඊට ඩහ ශවො පිඹය්ෂ ගත්තහ. භභ ඒ ම්ඵන්ධ නීති
උඳශදස මුර ඉරහභ දුන්නහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් භභ උහවිශේදීත්
කටයුතු කයනහ. අපි විරුේධ ඳ්ෂශේ හිටිඹහ කිඹරහ කහරකණ්ිජ
ශර ශම්හ ශද ඵරන්ශන් නළවළ. භභ ඒ සථහනශේ කශ සිඹලුභ
කථහ එතුභහට ඳටිගත කයරහ ශදන්න තති. ඒ ජනතහට භභ කිේහ,
"ශභභ
සථහන
ඔඵතුභන්රහට
අයිතියි.
ඔඵතුභන්රහ
ඵරවත්කහයශඹන් ඉන්න ප්ර ශේලඹ්ෂ ශනොශයි" කිඹරහ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ඳයම්ඳයහ ගණන්ෂ අවුරුදු 100්ෂ
තිසශේ ඔප්පු තියප්පු හිත ඒ ප්ර ශේලශේ ඳදිංික ශරහ ඉන්න
පිරි්ෂ තභයි ඒ. ඒ පිරිට අයිතිඹ්ෂ තිශඵනහ. තභන්ට ඕනෆ
තළනක ජීත් වීශම් අයිතිඹ එ්ෂත් ජහතීන්ශේ ංවිධහනඹ විසින්
තවවුරු කයරහ තිශඵනහ. අපි ශකොශම 7ට තවිල්රහ, නළත්නම්
අභහත්යශඹකුශේ ශගදයට තවිල්රහ, ශම් ප්ර ශේලඹ රසන
කයන්න ඕනෆ, ඒ නිහ ශවට ශභතළනින් අයින් ශන්න ඕනෆ
කිඹරහ කිඹන්ශන් නළවළ. අපි ඵරත් පුේගරඹන්ට ඵරඳෆම්
කයන්ශන් නළවළ. එතළන ඉන්ශන් ඉතහභත් දුප්ඳත් පිරි්ෂ.
විශලේශඹන් මුසලිම් ව ශදභශ ජනතහ ඉන්න ප්ර ශේලඹ්ෂ. ඒ
අඹට අපි විසතය කයරහ දුන්නහ. ශම් ප්ර ශේලඹ ඉදිරි අනහගතශේදී
රසන ශන්න ඕනෆ, ඒ වහ ඔඵතුභන්රහශේ දහඹකත්ඹ රඵහ
ශදන්න කිඹරහ.
වළඵළයි, භභ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් චභල් යහජඳ්ෂ
කථහනහඹකතුභහට කිේහභ එතුභහ භට මරහනඹ ශතදී කිේහ,
ඳවුශල් 12්ෂ ඉන්නහ නම්, ඳවුශල් 15්ෂ ඉන්නහ නම් ඒ පිරිට
concrete building එශකන් ර්ග අඩි 400්ෂ දීරහ වරිඹන්ශන්
නළවළ කිඹරහ. එතුභහ භට එශවභ කිේහ. අඩුභ ගණශන් ර්ග අඩි
800්ෂ, නළත්නම් ර්ග අඩි 900්ෂ ඒ ඳවුරට ශදන්න ඕනෆ. ඒ
සථහනශේ භමිඹ ඒ අඹට අයිතියි. අපි ඒ ම්ඵන්ධශඹනුයි
ඔඵතුභන්රහ එ්ෂක හද කයන්ශන්. ඔඵතුභන්රහ ඒ ම්ඵන්ධශඹන්
ගත් ක්රිරඹහභහර්ගඹ ඉතහභත් ශවොට ගත්තහ. ශදළම්ඵර් භහශේදී
මුලින් තවිල්රහ කිේහ, ශම් ප්ර ශේලශඹන් ඉත් ශරහ ශනත්
ප්ර ශේලඹකට ඹන්න කිඹරහ. ඊට ඳසශේ කිේහ, ඒ සථහනශේභ
නිශස වදරහ ශදනහ කිඹරහ. ඒක ඉතහභත් ශවො ප්ර ශේලඹ්ෂ. ඒක
අපි අගඹ කයනහ. ශකොශම නගයඹ රසන ශන්න ඕනෆ, රංකහ
රසන ශන්න ඕනෆ. ඒහ අපි අගඹ කයනහ. අපි නළවළ කිඹරහ
කිඹන්ශන්ත් නළවළ, අපි කහරකණ්ිජ ශර ඒහට ඵහධහ තති
කයන්ශන්ත් නළවළ මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි. වළඵළයි,
විශලේශඹන්භ ඒ කයන කටයුතු ඒ ජනතහශේ භහන
අයිතිහසිකම් රය්ෂහ න රකහයශඹන් සිදු ශන්න ඕනෆ
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි. ඒක ඉතහභත් අල් ශදඹ්ෂ. ඒ
ජනතහ දුප්ඳත් ශන්න පු න්, ඒ ජනතහ මුසලිම් ශවෝ ශදභශ
ශන්න පු න්. ශභොකද, ශම් යශට් විලහර ප්ර ලසනඹ්ෂ තිශඵනහ.
ශදභශ ජහතික න්ධහනශේ භන්ත්රීaතුභන්රහ කිඹන ශේටත් අපි
ශඳොඩ්ඩ්ෂ තහුම් කන් ශදන්න ඕනෆ. ශභතුභන්රහ කිඹන ශේ
ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵතුභන්රහට න් ශදන්න ඵළරි නම්,
ඔඵතුභන්රහට අවශගන ඉන්න ඵළරි නම් ශභතුභන්රහ ශකොශවේ
ගිහිල්රහද ශම්හ කිඹන්ශන්? ශභතුභන්රහට ඳහර්ලිශම්න්තුශේ කථහ
කයන්න ඵළරි නම්, ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී ශභතුභන්රහශේ අදවස
ප්ර කහල කයන්න ඵළරි නම් ශකොශවේ ගිහිල්රහද ඒහ කිඹන්ශන්?
ඩරස අරවප්ශඳරුභ භළතිතුභහ අපි ශනොපිිතගන්නහ කරුු කහයණහ
වන් කශහ.
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වළඵළයි, අපි එතුභහට ඵහධහ කශශේ නළවළ. අපි විනීත ශර
අවශගන හිටිඹහ. ශදභශ භන්ත්රීaයශඹකුට ශභතළනදී අදවස ප්ර කහල
කයන්න ඵළරි නම්, යශට් ශකොතළනද අදවස ප්ර කහල කයන්න
පු න්? ශභන්න ශභතළන තභයි ප්ර ලසනඹ තිශඵන්ශන්.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ඒ අඹටත් අදවස ප්ර කහල කයන්න
අසථහ ශදන්න. වළඵළයි ඒහ ළරැදි නම්, ළරැදියි කිඹරහ
කිඹන්න පු න් ල්ෂතිඹ තරුණ භන්ත්රීaරු ලශඹන් අඳට
තිශඵන්නට ඕනෆ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, අඳට තත් ප්ර ලසනඹ්ෂ
තිශඵනහ. ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ තභතිතුභහ වන් කශහ,
රය්ෂක අභහත්හංලඹට ශන් වුු මුදලින් සිඹඹට 95්ෂ ඳඩිනඩි
වහ ශන් කයනහ කිඹරහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, භට
කථහ කයන්න ත විනහඩි කීඹ්ෂ තිශඵනහද? මරහනහරඪ ගරු
භන්ත්රීaතුභනි, how many more minutes do I have?

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Five minutes.

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ

(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, එතුභහ වන් කශහ ඳඩිනඩි
වහ සිඹඹට 95්ෂ ශන් කයනහ කිඹරහ. ඒ කථහ අත්ඹ්ෂ.
රය්ෂක ශල්කම්තුභහ භහත් එ්ෂක එකත ශනහ තති. ඳඩි වහ
ළඹ න මුදල් ප්ර භහණඹ ශකොඳභණද කිඹන එක පිිතඵ විසතය
භශේ ශත තිශඵනහ. 2001 අවුරුේද අඳට ගණන් ගන්න ඵළවළ.
2012 අවුරුේදත් ගණන් ගන්න ඵළවළ. 2013 ර්ශේ
තසතශම්න්තුගත මුදල් ප්ර භහණඹ ශ්රී  රංකහ යුද වමුදහ වහ
රුපිඹල් බිලිඹන 88යි, ශ්රී  රංකහ නහවික වමුදහ වහ රුපිඹල්
බිලිඹන 25යි, ශ්රී  රංකහ ගුන් වමුදහ වහ රුපිඹල් බිලිඹන 20යි,
එකතු රුපිඹල් බිලිඹන 134යි. රය්ෂක අභහත්හංලඹ වහ
රුපිඹල් බිලිඹන 290්ෂ ශන් කයනහ. එතශකොට ඳඩිනඩි වහ
සිඹඹට 95්ෂ ළඹ කයනහඹ කිඹහ ළදගත් තභතියශඹ්ෂ
ලශඹන් ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භළතිතුභහ කිේ කහයණඹ
ළරැදියි. ඳඩිනඩි වහ හශේභ අභහත්හංලඹට ශනත් විඹදම්
තිශඵනහ. ඒක අපි පිිතගන්නහ. කශභනහකයණඹ වහ විලහර
මුදර්ෂ ළඹ ශනහ. ඒක අපි පිිතගන්නහ. මරහනහරඪ ගරු
භන්ත්රීaතුභනි, අද අපි ජීත් න ශම් නිදවස යටට ඒ නිදව ශතහ
කය දුන්ශන් ්රිරවිධ වමුදහ. ඒ ශගෞයශඹන් අතර්ෂත් අපි
ගන්ශන් නළවළ. වළඵළයි, ශම් යණ විරුන්ශගන් ඔඵතුභන්රහ
ඵරහශඳොශයොත්තු වුු ංර්ධනඹ ශනුශන් ඒ දීභනහ රඵහ දීරහ
තිශඵනහද?
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, විශලේශඹන්භ යජශේ මුදලින්
රුපිඹල් බිලිඹන 300්ෂ ශේ ප්ර භහණඹ්ෂ එක අවුරුේදකදී සයහ
කෆභට ර්ෂ ශනහඹ කිඹන එක අපි පිිතගන්න ඕනෆ. අශප් දශ
ජහතික නිසඳහදනඹ බිලිඹන 1,000යි. සිඹඹට 30්ෂ සයහ කෆභට,
දණඹට, ශවොයහ කෆභට ළඹ ශනහ. ඒ හශේභ විලහර
්හඳෘතිලින් සිඹඹට 15, සිඹඹට 20 රදී ලශඹන් ශකොමිස
ගවනහ. අපි ශම්හ පිිතගන්න ඕනෆ. ඒ වහ ශම් තයම් විලහර
මුදල් ප්ර භහණඹ්ෂ විනහල කයනහ. යණ විරුන්ට ශගඹ්ෂ වදරහ
ශදන්න ශකොතයම් මුදල් ප්ර භහණඹ්ෂද අඳට අල් න්ශන්?
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, යණවිරු ශේහ අධිකහරිඹ
ඳහර්ලිශම්න්තුශේ COPE එකට රපු අසථහශේදී අඳ ප්ර ලසන කශහ,
ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ශභොන රකහයශඹන් ලිඹකිඹවිලි කහ
තිශඵනහද, දත්ත ශකොයි රකහයශඹන් රැස කය තිශඵනහද
කිඹරහ. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ඔවුන් ශත දත්ත තිබුශණ්
නළවළ. ශල්කම්තුභහශේ අහද භත ශකොඳභණ ඳවුල් ප්ර භහණඹ්ෂද
රදී ලශඹන් ඒ දත්ත එකතු කයනහඹ කිේහ. ඒක ඉතහ ශවොයි.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ]

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, රංකහශේ වමුදහශේ අත් ඳහ
නළති රඵහධිත ශොල්දහදුන් 28,000්ෂ තයම් ප්ර භහණඹ්ෂ
ඉන්නහ. ශොල්දහදුන් 25,000්ෂ ඳභණ මිඹ ශගොස තිශඵනහ.
ශම් නශකොට යුේධඹ අන් කය අවුරුදු 4්ෂ ගත ශරහ
තිශඵනහ. අඳට ඒ ශොල්දහදුන්ට අල් ඳවසුකම් රඵහ ශදන්න
පු න් නම් ශවොයි. සිඹලු යප්ර හද රඵන්ශන් භළති තභතිරුයි;
ඒ හශේභ යශට් අනිකුත් නිරධහරිනුයි. ඒ යණ විරු ඳවුල්ර අඹට
තභන්ශේ ශවෝදයඹහ නළති වුණහ; තභන්ශේ දරුහශේ අත් ඳහ
නළති වුණහ. ඒ පිරිට කුඹුරු ඉඩම් කෆල්ර්ෂ ශදන්න, නි්ෂ රඵහ
ශදන්න අඳට වළකිඹහ තිශඵන්න ඕනෆ. විභල් වීයංල තභතිතුභහ
නිශඹෝජනඹ කයන ඉදි කිරීම්, ඉංජිශන්රු ශේහ, නිහ වහ ශඳොදු
ඳවසුකම් අභහත්හංලශේ ළඹ ශීර්ඹ පිිතඵ හකා කහ කශ
ශරහශේදී
භභ දළ්ෂකහ,
ශගල් ඳන්සිඹ ගණනයි දීරහ
තිශඵන්ශන් කිඹරහ දත්තර වන් ශරහ තිබුු ඵ. ඒ හශේභ
අන්තිභ අවුරුේශේ ශගල් එකසිඹ ගණනයි දීරහ තිබුශණ්.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, භට කථහ කයන්න තිශඵන
කහරඹ ඉතහභ අඩුයි. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ශකශේ ශතත් යත්
ශෂොන්ශේකහ භළතිතුභහ ගළන එතුභහ වන් කශහ. එතුභහ ශවො
කහයණඹ්ෂ කිේහ. යත් ශෂොන්ශේකහ භළතිතුභහශේ ශේලඳහරනඹ
ම්ඵන්ධශඹන් අඳ කථහ කයන්ශන් නළවළ. වළඵළයි එතුභහ කිේහ,
යත් ශෂොන්ශේකහ භළතිතුභහ යුේධඹ ම්ඵන්ධශඹන් විලහර කහර්ඹ
බහයඹ්ෂ කශහඹ; එතුභහට ශම් ඉයණභ අත් වුශණ් එතුභහ
ශේලඳහරනඹට රපු නිහඹ කිඹරහ. දළන් එශවභ නම් ඒක
පිිතගන්නහ. යත් ශෂොන්ශේකහ භළතිතුභහ භත ඒ කහරශේ
ශභතුභන්රහශේ විලහර ම්ඵන්ධකම් තිබුණහ. රය්ෂක
ශල්කම්තුභහ, යත් ශෂොන්ශේකහ භළතිතුභහ, ජනහධිඳතිතුභහ අතය
විලහර ම්ඵන්ධකම් තිබුණහ. අපි දන්ශන් නළවළ ශභොනහද ඒ
ම්ඵන්ධකම් කිඹරහ. ඒ හශේභ- [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] අවගන්න. හිත්
අභනහඳකම් ශන්න තති. එතුභහශේ ශේඹ දීර්ඝ කිරීභ
ම්ඵන්ධශඹන්, එතුභහට ශනත් ඳවසුකම් රඵහ දීභ ම්ඵන්ධශඹන්,
ඳසු විරුේධ ඳහ්ෂෂිකශඹ්ෂ ලශඹන් කන්දඹ ඉල්රන්න ර එක
ම්ඵන්ධශඹන් හිත් අභනහඳකම් ශන්න තති. ඒහ අපි
පිිතගන්නහ. වළඵළයි ඒ ශවේතුශන්- [ඵහධහ කිරීම්] අවගන්න.
ඔඵතුභහට රකුු රළශඵනහ. රකුු 7යි, රකුු 12යි. [ඵහධහ
කිරීම්] රකුු ටික්ෂ අදත් දභහ ගත්තහ. දළන් ඉතුරු රකුු 8ත් දභහ
ගත්තහ. ශභතුභහට ශභොනහ වරි ශදන්න රය්ෂක ශල්කම්තුභනි.
ශභතුභහ වළභ දහභ කෆ ගවනහ. ත ඉන්නහ, රලිත් දිහනහඹක
නිශඹෝජ් තභතිතුභහ. ශම් හශේ ශභොක්ෂ වරි තනතුය්ෂ රඵහ
ගන්න ඵරහශඳොශයොත්තුශන් ඉන්න ශදතුන් ශදශන්ෂභ ත
ඉන්නහ. ශභශවභ කශඩ් ඹන්ශන් නළති - [ඵහධහ කිරීම්] එතුභහ
ශගෝඨහබඹ යහජඳ්ෂ භවත්තඹහ නිහ ශනොශයි, එතුභහශේ
රය්ෂක ශල්කම් කිඹන තනතුය ගළන රකරහ ඔඵතුභන්රහශේ
වශඹෝගඹ රඵහ ශදන්න එතුභහ කයන ශවො ළඩරට; එතුභහශේ
නභට ශනොශයි. ශභතුභන්රහ ශම් රඩන්ශන් ශකොශවන් වරි
කළයකිරහ ශභතුභන්රහට ශඳොඩි ශදඹ්ෂ වරි රළශේවිඹ කිඹහ
ඵරහශඳොශයොත්තුශනුයි. භශේ ඳහල් මිත්රහඹහ නිහ ඉදිරිශේදී
ශභතුභහටත් ඉදිරිශේදී ඹම් ශදඹ්ෂ රළශඵන්නඹ කිඹහ භභ ප්ර හර්ථනහ
කයනහ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, අශප් ශඳොලීසිශේ නිරධහරින්ට
ශගන ඳඩිඹ ඉතහභ අඩුයි. භභ දන්නහ අද රුපිඹල් 1,500,
රුපිඹල් 1,000, රුපිඹල් 750 ළනි සු මුදර්ෂ අයශගන අල්රස
ශවෝ දණ ශචෝදනහ විභර්ලන ශකොමිභට අහු ශන්ශන්භ
ශඳොලීසිශේ භවත්රුයි. ඒ නිහ අපි ඉල්රහ සිටිනහ ශඳොලීසිශේ
භවත්රුන්ශේ ඳඩිඹ ළඩි කයරහ ශදන්න කිඹරහ. විශලේශඹන්භ
එතුභන්රහ කයන ශේඹ ඵරන්න. උශේ ඒ නිර තඳුභ ත ගත්තහට
ඳසශේ, [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, එතුභන්රහ
කයන ශේඹ ඵරන්න. ඔවුන් උශේ නිර තඳුභ ත ගත්තහයින්
ඳසශේ දස ශදක තුනකින් තභයි ඒ තඳුභ ගරන්ශන්. ඔවුන්
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කයන්ශන් ඉතහභ අභහරු කහර්ඹ බහයඹ්ෂ. ඔවුන්ශේ ශේහ
කහරඹත් රකහ ඵරහ, ශඳොලීසිශේ භවත්රුන්ට ශවො ළටුඳ්ෂ
ශගන්න කටයුතු කයන්නඹ කිඹහ භහ ඉල්රහ සිටිනහ.
ඔඵතුභන්රහ කයන ශවො ළඩ ටික ඒ විධිඹටභ කයශගන ඹන
අතය, නයක ළඩ්ෂ තිශඵනහ නම් අඳ කිඹන ශේලුත් ඹම් කිසි
විධිඹකට හිතට අයශගන ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ළරකිලිභත් ශන්නඹ
කිඹමින් භශේ චන සල්ඳඹ අන් කයනහ. ශඵොශවොභ
සතුතියි.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now
take the Chair.
අනතුරු ගරු රර්. ශඹෝගයහජන් භවතහ මරහනශඹන් ඉත්
වුශඹන්, නිශඹෝජ් කථහනහඹකතුභහ [ගරු චන්දිභ වීය්ෂශකොඩි
භවතහ] මරහනහරඪ විඹ.
அன்தறநகு,
ரண்புறகு
ஆர்.
தரகரஜன்
அக்கறரசணத்றணறன்ர அகனத, தறறச் சதரரகர்
[ரண்புறகு சந்ற வீக்தகரடி] கனக கறத்ரர்கள்.

அர்கள்
அர்கள்

Whereupon THE HON. R. YOGARAJAN left the Chair, and MR.
DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY]
took the Chair.

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන තභතිතුභහ.

[අ.බහ. 3.10]
ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරම්ඳහදන වහ
ජරහඳවන අභහත්තුභහ ව රණ්ඩු ඳහර්ලසශේ ප්ර ධහන
ංවිධහඹකතුභහ)

(ரண்புறகு
றதணஷ் குர்ண - லர்ங்கல்,
டிகரனகப்பு
அகச்சரும்
அசரங்கத்
ப்தறன்
பற்தகரனரசரதம்)

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

ගරු බහඳතිතුභනි, යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන
අභහත්හංලශේ ළඹ ශීර් ම්ඵන්ධශඹන් කථහ කයන ශම්
අසථහශේදී භභ ඳශමුශන් වන් කයන්නට කළභළතියි,
නහගරික ංර්ධනඹ ඹටශත් අශප් ශ්ෂන්ද්රීාඹ අගනුය න
ශකොශම ව ඒ අට ප්ර ශේලඹත්, ඳරිඳහරන අගනුය න ශ්රී 
ජඹර්ධනපුයඹ වහ ඒ අට ප්ර ශේලඹත් රකර්ණීඹ ශර, ඒ
හශේභ භනවය ශර ඉතහභ ශේගත් ංර්ධනඹකට පිවි
සිටින ඵ. ඒ ංර්ධනඹ ශද විරුේධ ඳහර්ලසශේ භවය
භන්ත්රීaරුන් ඵරන්ශන් ඳය තසින්. භවය භන්ත්රීaරුන් ශවො
තසින් ඵරනහ. ශකශේ ශතත්, ඹථහර්ථඹ න්ශන් ශ්රී  රංකහශේ
අගනුයට ශභළනි විලහර ංර්ධනඹ්ෂ තති කශ වළකි
නහඹකත්ඹ නහගරික ංර්ධන අභහත්හංලඹ වහ නහගරික
ංර්ධන අධිකහරිඹ විසිනුත් රඵහ දීභයි. ඒ හශේභ ළරළසුභ්ෂ
තති ංර්ධනඹකට අඳ පිවිශමින් තිශඵන ඵ අඳට දළක
ගන්නට පු න්. ශම් සිදු ශන නහගරික ංර්ධනඹ ගළන භහ
එක චනඹ්ෂ විතය්ෂ වන් කයන්නට ඕනෆ.
ගරු බහඳතිතුභනි, සුේදන්ශේ කහරශේ සිටභ ශකොශම
නගයශේ පිහිටහ තිබුු යුේධ භධ්සථහනඹ අද ශකොශම
නගයශඹන් ඉත් කය -ශකොශම ටිනහභ භමි බහගශේ තිබුු
ශභඹ ඉත් කය - ඳළරත්තට ශගනළවිත් අද ඉදි ශනහ. ඒ
තුිතන් විලහර හිජජ ටිනහකභ්ෂ තති භමි බහගඹ්ෂ ඊටත් ඩහ
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රර්ථික ටිනහකභ්ෂ තති ශර අශප් යටට ප්ර ශඹෝජනඹට ගළනීභට
වළකි ශර
ංර්ධනඹ වහ ශඹශදනහ.
ංචහයක
කර්භහන්තඹට ඒ හශේභ එඹට ම්ඵන්ධිත ශනත් ්ෂශේත්රහ වහ
ඒ මු භවත් ප්ර ශේලඹ ංර්ධනශේ ශඹශදනහ. ශම් ක්රිරඹහලිඹ අඳ
අගඹ කයන්නට ඕනෆ. ශම් ක්රිරඹහලිඹ එශේ ඉදිරිඹට ශගන ඹහභ
ගළන අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට ඒ හශේභ අභහත්හංලශේ ශල්කම්
ශගෝඨහබඹ යහජඳ්ෂ භළතිතුභහට වහ ඒ සිඹලු කටයුතුර ශඹදී
සිටින ශසු නිරධහරින්ට අඳ සතුතින්ත ශනහ.
ගරු බහඳතිතුභනි, ශම් න විට ඒ වහ භහනභ ප්ර ධහන
ශදඳහර්තශම්න්තු යහෂ්ඹ්ෂ ශකොශම නගයශඹන් ඉත් කය, නහගරික
ශ්ෂන්ද්රුසථහනඹ ඵට ඳත්න ශ්රී  ජඹර්ධනපුය, ශකෝට්ශට් ත
ශගොඩනළගිලි ඉදි ශකොට ඳළමිශණමින් ඳතිනහ. ශම් ශන තති
කයන්නට රශඹෝජනඹන් කයන්නට ඕනෆ. ඒ රශඹෝජනඹන්
කශශේ ශම් යජඹයි. ශම් යජඹ ඒ රශඹෝජනඹන් ශනොකයන්නට ශම්
වහ භහන ශනකට ඳරිර්තනඹ ශන්ශන් නළවළ. එභ නිහ
ඒහ වහ අල් ව භවහ රශඹෝජනඹ අශප් අඹ ළඹ
ශල්ඛනලින් ශන් කිරීභ නිහ එභ ංර්ධන ඉර්ෂකඹන් තති
කය ගළනීභට පු න් ශනහ. විරුේධ ඳහර්ලසශේ භන්ත්රීaරුන්
තතු තමුන්නහන්ශේරහ කවුරුත් භු්ෂති විඳින ශකොශම සිට දකුු
ඳශහතට දිශන අධිශේගී භහර්ගඹ, කටුනහඹකට දිශන අධිශේගී
භහර්ගඹ ව ට යවුම් භහර්ගඹ, ඒහ තුිතන් ම්ඵන්ධ න ශකොශම
වහ ජඹර්ධනපුය ශ්ෂන්ද්රීාඹ භධ්සථහන එශර ංර්ධනඹ
කිරීශම් ක්රිරඹහලිඹ අද සිදු න්නට භවහ රශඹෝජනඹ්ෂ අල්යි.
ඒ රශඹෝජනඹ තති කය ගළනීභට වළකි තත්ත්ඹ අඳ තති කය
තිශඵනහ.
අඳ කවුරුත් දන්නහ ඳරිදි යත්භරහන ගුන්ශතොටුඳශ අට
භමිබහගඹන් කහරඹ්ෂ තිසශේ ශඳොඩ්ඩ්ෂ හිනශකොට තුයට ඹට
ශන්න ඳටන් ශගන තිශඵනහ. කළසඵෆ, ශඵොයරළසගමු,
නුශේශගොඩ සිට ඹට ශනහ. අද ඒ වහ -ඉඩම් ශගොඩ කිරීභ
ම්ඵන්ධ- විශලේ ්හඳෘතිඹ්ෂ තති කය තිශඵනහ.
ඳහර්ලිශම්න්තු ළ ම්ඵන්ධ කය ශගන විලහර ජර ප්ර හවඹ්ෂ
ඵළස වීභ වහ ශේරැස ගත ්හඳෘතිඹ අනුභත කය, ඒ ්හඳෘතිඹ
ක්රිරඹහත්භක කිරීභ ගළන භභ රය්ෂක ශල්කම්තුභහටත්, ඉඩම්
ශගොඩ කිරීශම් භණ්ඩරඹටත් සතුතින්ත න්නට ඕනෆ. ඒ තුිතන්
සිදු න්ශන් ජරඹ ඵළ ඹහභ ඳභණ්ෂ ශනොශයි. ජරඹට ශභශත්ෂ
ඹට වුු භමි බහගඹන් නිදවස ශකොට ඒ භමි බහගඹ ද ංර්ධනශේ
ප්ර තිරහබ රළබීභට වළකි භමි බහගඹ්ෂ ශර ශේගශඹන් ංර්ධනඹ
න්නට ඉඩ කඩ රළබීභයි. ංර්ධනශේ හිජජ කටයුතු, -ශශ
කටයුතු-, නිහ කටයුතු, දියුු තහ්ෂිජක රඹතන ශම්හශේ
පිහිටු වීභ නිහ ශ්රී  රංකහශේ ංර්ධන ක්රිරඹහදහභඹට, රර්ථික
ංර්ධනඹට දළළන්ත ල්ෂතිඹ්ෂ ශනහ. ශම් අභහත්හංලඹ
විලහර ශදඳහර්තශම්න්තු යහෂ්ඹකින් භන්විත අභහත්හංලඹ්ෂ. එභ
නිහ ෆභ ශදඹ්ෂභ ගළන කථහ කයන්නට භහ උත්හව කයන්ශන්
නළවළ.
ගරු බහඳතිතුභනි, එශේභ, අශප් භහතෘ භමිඹ එ්ෂ ශේත්
කිරීභට අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට වළකි වීභ පිිතඵ ක්රිරඹහදහභශේදී
රය්ෂක ශල්කම්තුභහත්, ්රිරවිධ වමුදහ - යුද වමුදහ, නහවික
වමුදහ ව ගුන් වමුදහ- ව ශඳොලීසිඹත් ඉටු කයන රද
කහර්ඹඹ බහයඹ ඹිතත් ශගෞයශඹන් සිහිඳත් කිරීභට අශප්
යුතුකභ්ෂ තිශඵනහ. ඒ අඹ ඒ කහර්ඹ බහයඹ ඉසට කයන
අසථහශේදී ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ අපි ශම් ඳළත්ශත් සිටිඹහ. අපි එදහ
ඔඹ ඳළත්ශතන් කිඹන කථහන්දය තහුහ. අද ශභොනහ කිේත්, එදහ
අඳට හිනහ වුණහ. එදහ කිේහ, යුේධඹ ජඹග්රාවණඹ කයන්න ඵළවළ
කිඹරහ. ඒක ශන්ශන් නළවළ කිඹරහ කිේහ. එශවභ කිේ
භවත්රු, ශම් මුල් ශඳශශේ ශරොකු නහඹකශඹෝ අද ශම් බහශේ
නළවළ. එදහ අඳට හිනහ වුණහ. "අද වමුදහ කිලිශනොා ිකඹ ද්ෂහ
ගභන් කයයි" කිඹහ එදහ රය්ෂක ශල්කම්තුභහ ප්ර කහලඹට ඳත්
කයන ශකොට එතුභන්රහ කිේහ, "භළදා ිකඹට ගභන් කශහ"යි
කිඹරහ. ඒ හශේභ "අලිභංකඩ ද්ෂහ ගභන් කයයි" කිඹහ කිේහභ,

3028

එතුභහ දන්න එකභ තළන න "ඳහභංකඩ ගිහින්" කිඹහ විිතරජ්ජහ
නළති කථහ කිේශේ විරුේධ ඳ්ෂශේ මුල් ශඳශශේ භන්ත්රීaතුභන්රහයි
කිඹන එක භහ භත්ෂ කයන්න ඕනෆ. එදහ තමුන්නහන්ශේරහ
ශකිතන්භ වශඹෝගඹ දුන්නහ නම් -

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ

(ரண்புறகு சஜறத் தறதரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මුල් ශඳශ කිඹන්ශන් කවුද?

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

තමුන්නහන්ශේ මුල් ශඳශට රශේ ඊශේ-ශඳශර්දහ ශන්. එදහ
තමුන්නහන්ශේ මුල් ශඳශශේ සිටිශේ නළවළ. ඹම් ඹම් ශේල්
ශකිතන් කථහ කිරීභ ගළන භහ ඔඵතුභහට ගරු කයනහ. නමුත්
ඔඵතුභහ එදහ මුල් ශඳශශේ සිටිශේ නළවළ. එදහ මුල් ශඳශශේ සිටි
භන්ත්රීaතුභන්රහ තභයි ඔඹ කථහ කිේශේ. එදහ රනන්ද ංගරී
භවත්භඹහ අපිත් එ්ෂක එකතු ශරහ රණ්ඩුත් එ්ෂක අත් ළල්
ඵළ ශගන ශකිතන් ඉන්න ශකොට තමුන්නහන්ශේරහ සිටිශේ අඳට
විරුේධයි; යටට විරුේධයි; ජනතහට විරුේධයි කිඹන එක භහ
භත්ෂ කයන්න ඕනෆ. එභ නිහ ළරැදි කයන්න එඳහ. තභන්ශේ
භහතෘ භමිඹට එශයහි, තභන්ශේ යශට් ජනතහට එශයහි,
තභන්ශේ යශට් ජනතහට රළශඵන්න තිශඵන ජඹග්රාවණ
ශ්ෂන්න අදත් ළඩ කයන්න එඳහ කිඹන එක තභයි
කනගහටුශන් යුතු ශවෝ කිඹන්න ශන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]
ඔඵතුභහ අවශගන ඉන්න. ගරු තරතහ අතුශකෝයර භන්ත්රීaතුමිඹ
අවනහ, කවුද කිඹරහ. කවුද කිඹහ දන්ශන් නළති නිහ ශන්න තති
අවන්ශන්. භභ කිඹන්නම්. අවපු නිහ භහ දළන් කිඹන්නම්.
අවගන්න.
ගරු බහඳතිතුභනි, TNA ඳ්ෂශේ නහඹකතුභහශේ -ගරු රර්.
ම්ඳන්දන් භළතිතුභහශේ- කථහ භහ අවශගන සිටිඹහ. භහ එතුභහශේ
කථහ ඳශමුශන්භ තහුශේ 1983 දී භහ ශභභ ඳහර්ලිශම්න්තුට
ඳළමිිජ ශරහශේදීයි. එදහ ඉරහ එතුභහ කිඹපු ශේල් කිඹහ
ඵළලුශොත්, එතුභහ වළභ දහභ කථහ කශශේ ශම් යශට් ඒකීඹ යහජ්ඹ
ශනස කයරහ ශනභභ ගභන් භහර්ගඹක අශප් යට ශගන ඹන්නයි
කිඹන එක ඳළවළදිලි ශනහ. අද ශභොන තයම් රසණ චනලින්
කථහ කශත් ඒ කථහශේ කිසිභ ශන්ෂ නළවළ. එතුභහශේ රසණ
කථහන්දය භහ තහුහ. අමිර්තලිංගම් භළතිතුභහශේ කථහ භහ තහුහ.
සිසිදම්ඵයම් භළතිතුභහශේ කථහ භහ තහුහ. EPRLF
නහඹකඹන්ශේ කථහ භහ තහුහ. එතුභන්රහ ශම් බහශේ කථහ
කයරහ භදුයහසිඹට ගිඹහභ එහිදී LTTE එශකන් ශම් බහශේ හිටපු
භන්ත්රීaතුභන්රහ ඝහතනඹ කශහ. අද කථහ කයන්ශන් ඒහ දන්ශන්
නළති විධිඹටයි. එදහ LTTE එක ජීත් සිටින විට එක
චනඹ්ෂත් ශනොකිඹහ තමුන්නහන්ශේරහ නිලසලේද සිටිශේ තයි?
එ්ෂත් ජහතික ඳ්ෂශේ ශජ්.රර්. ජඹර්ධන හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ
වඹන රණ්ඩුරAභ ්සථහ ංශලෝධනඹ ශගනහපු ශරහශේ
විරුේධ ඳ්ෂශේ භන්ත්රීaරුන් වළටිඹට ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳ්ෂශේ
අපිත්, අනි්ෂ භන්ත්රීaරු සිඹලු ශදනහත් වඹන රණ්ඩුරAභ
්සථහ ංශලෝධනඹට ඳ්ෂ කන්දඹ දුන්නහ, ඒකීඹ යහජ්ඹ
රය්ෂහ කය ගන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. එදහ TNA ඳ්ෂශේ භන්ත්රීaරු
ඳළනරහ ගිඹහ. එතුභන්රහ කන්දඹ ශදන්න රශේ නළවළ. ඒහ
අභතකද?
ගරු බහඳතිතුභනි, තමිල්නහඩු කඩහ ශනභ යහජ්ඹ්ෂ
වදන්න සදහනම් න ශරහශේ ඉන්දිඹහශේ රණ්ඩුරAභ ්සථහ
අනු ශනභ යහජ්ඹ්ෂ වදන්න ඵළවළ, ඒ ශනුශන්
උේශඝෝණඹ කයන්න ඵළවළ කිඹරහ ඉන්දිඹහශේ ජවර් රහල්
ශන්රු
අග්රාහභහත්තුභහ
තභයි
ශඹෝජනහ
ශගනහශේ.
තමුන්නහන්ශේරහ ඒ ගළන දන්ශන් නළත්නම් ශඳොත කිඹහ
ඵරන්න. අද තමුන්නහන්ශේරහ අසථහහදි ශේලඳහරනශේ
කටයුතුර නියත ශමින් අඳට කිඹනහ, වමුදහ අයින් කය
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]

ගන්න කිඹරහ. ගුන් වමුදහ, නහවික වමුදහ, ඳහ ඵශ වමුදහ
උතුශයන් අයින් කශශොත් ශභොක්ෂද ශන්ශන්? ඒ වහ අල් ව
ම්පර්ණ හතහයණඹ්ෂ තභ උදහ ශරහ නළවළ. රය්ෂක අංල
වමුදහ ඹටශත් තිශඵන භමි බහගඹන් රAභහනුකර අඩු කයනහ.
ගරු බහඳතිතුභනි, දළන් උතුශර් මුහුදුකයශේ ධීයඹන්
නිදළල්ශල් භහ අල්රනහ. ඒ අඹශේ නිසඳහදනඹ ළඩි ශරහ
තිශඵනහ. ඒ අඹශේ රදහඹභ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. භවය අඹ
භහ පිට යට ඳටනහ. රර්. ම්ඳන්දන් භන්ත්රීaතුභහ ඒහ ගළන
කථහ කයන්ශන් නළවළ. ගම්ළසිශඹෝ ශගොවිතළන දියුු කයනහ.
ඔවුන් ශගොවිතළනින් අසන්න රඵහ තිශඵනහ. ඔවුන් වතයන
අසළන්නත් කඳහ තිශඵනහ. ඒ ගළන කථහ කයන්ශන් නළවළ.
ශදභශ ශේහ, සිංවර ශේහ ඒ අඹ ශගොවි ජනතහයි. ඒ ල්ලි ඒ
හභහන් ශගොවි ජනතහට රළශඵනහ. නමුත් ඔඵරහ ඒ ගළන කථහ
කයන්ශන් නළවළ. ඔඵරහශේ රෂ්ර්හදශඹන් ශරපු බිම් ශඵෝම්ඵ
එකින් එක ගරහ ශගන ඹන්න අශප් වමුදහංකරට පු න්කභ
රළබුණහ. ඒහ ගරරහ, ඒ ඉඩම් ඒ ගම්ර ජනතහට තභයි අඳ
ඳයරහ තිශඵන්ශන්. කිලිශනොා ිකශේ භමි බහගශේ ප්ර භහණඹ ර්ග
ළතපුම් කීඹද? වුනිඹහ දිස්රිර්ෂකශේ භමි ප්ර භහණඹ ර්ග ළතපුම්
කීඹද? ඒ ප්ර භහණශඹන් ශොා චභක තභයි අශප් වමුදහ ඉන්ශන්.
ශොා චභක! ඒ නිහ අ්ෂකය 2000්ෂ තිශඵන තළන, අ්ෂකය 100්ෂ
ගළන ශඵොරුට කථහ කයනහ.
ඉන්දිඹහශේ රණ්ඩුරAභ ්සථහ කිඹහ ඵරන්න. ඉන්දිඹහශේ
රණ්ඩුරAභ ්සථහ අනු, සිඹලු රය්ෂක ඵශතිජ ඕනෆභ
තළනක පිහිටු වීශම් ඵරඹ භධ් යජඹට තිශඵනහ. කිඹන්න,
ඉන්දිඹහනු රණ්ඩුරAභ ්සථහ. රංකහශේ රණ්ඩුරAභ ්සථහ
කිඹහ ගන්න ඵළරි නම්, ඒකත් කිඹරහ ශත්රුම් ගන්න. ඒහ
ශම් ශගෝර ඵහරඹන්ට උගන්න්න කිඹරහ භහ ගරු ම්ඳන්දන්
භන්ත්රීaතුභහට කිඹනහ.
එ්ෂත් ජහතික ඳ්ෂඹත් "දල් මිශගල් රෑ දනිශඹල්"
ප්ර තිඳත්තිඹ අනුගභනඹ ශනොකය, අය ගරු ශයෝසි ශේනහනහඹක
භන්ත්රීaතුමිඹ හශේ එක ප්ර තිඳත්තිඹ්ෂ අනුගභනඹ කයන්න. [ඵහධහ
කිරීභ්ෂ] ඒක තභයි. එතුමිඹ එතුමිඹශේ ප්ර තිඳත්තිඹ වරි
අනුගභනඹ කයයි. ශභොකද, අඩු ලශඹන් ඒකත් ඉතිරි ශයි.
ගරු බහඳතිතුභනි, ටීඑන්ඒ ංවිධහනශේ ප්ර තිඳත්තිඹ කුභ්ෂද
කිඹරහ අපි අවන්න කළභළතියි. ටීඑන්ඒ එක යටට විරුේධ
ඳළමිිජලි කයනහ. ටීඑන්ඒ එක, එක ඳළත්තකින් කිඹනහ, අශප්
වමුදහංක ශඵොශවෝ තළන්ලින් අයින් කයරහ ඒ ඳශහශත් අඹට සිඹලු
කටයුතු ඳයන්න කිඹරහ. අපි උතුරු ඳශහශත් ඳශහත් ඳහරන
කන්දඹ තිේඵහ. ටීඑන්ඒ එක එයින් ජඹග්රාවණඹ කයරහ තිශඵනහ.
භවය තළන්ර එ්ෂත් ජනතහ නිදවස න්ධහනඹ විරුේධ
ඳ්ෂශේ ඉන්නහ. ඒ හශේභ එ්ෂත් ජනතහ නිදවස න්ධහනඹ
ජඹග්රාවණඹ කයපු තළන් තිශඵනහ. භවය තළන්ර අශප් ගරු
ඩේරස ශේහනන්ද භළතිතුභහශේ ඳ්ෂඹ ජඹග්රාවණඹ කය
තිශඵනහ. ඒ නිහ යජඹ ඉතහ ඳළවළදිලි රAභහනුකර භවජන
නිශඹෝජන රAභඹට ඉඩකඩ රමින් උතුරු ඳශහශත් භවහ
රශඹෝජන අඛණ්ඩ කයනහ. උතුරු ඳශහශත් ශකශයන
රශඹෝජනර ප්ර තිපර රඵන්ශන් ගරු භශවේසයන් භන්ත්රීaතුමිඹ
හශේ අඹයි. [ඵහධහ කිරීම්] එතුමිඹ නළිනටරහ කිඹන්ශන්
ශකොශවොභද, අපි උතුරු ඳශහශත් රශඹෝජනඹ කයන්ශන් නළවළ
කිඹරහ, අපි ඒ ඳශශත් ංර්ධන කටයුතු කයන්ශන් නළවළ කිඹරහ,
අපි ජනතහට අසථහ රඵහ ශදන්ශන් නළවළ කිඹරහ? අද ශකොශම
ගත්තත්, උතුරු ඳශහත ගත්තත්, ඒ ්හඳහයලින් ළඩි වරිඹ්ෂ
කයන්ශන් ද්රුවිඩ ්හඳහරික ඳළරළන්තිඹයි කිඹන එක අඳට
රඩම්ඵයශඹන් කිඹන්න පු න්කභ තිශඵනහ. ඒ නිහ ශම් ඹල්
ඳළන ගිඹ ශඵදුම්හදී ක්රිරඹහ දහභශඹන් ඉත් ශරහ, අලුත් ්හඳහරික
ඳළරළන්තිඹකට, න ඳයම්ඳයහකට උතුශයන් නළිනටින්න ඉඩ
ශදන්න.
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ටීඑන්ඒ එකට ප්ර තිඳත්තිඹ්ෂ නළවළයි කිඹන එක කනගහටුශන්
වුණත් කිඹන්න ඕනෆ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ කිේහ Select
Committee එකට තවිල්රහ වබහගි ශරහ, හකා කහ කයරහ තති
කශ යුතු ශනසකම් තති කයන්න කිඹරහ. නමුත් එතුභන්රහ
අවුරුදු ශදක්ෂ තිසශේ ඒශකන් කට්ටි ඳළන ඳළන හිටිඹහ. ටීඑන්ඒ
එකට තිශඵන ප්ර තිඳත්තිඹ ශභොක්ෂද? ඒක භහ කිඹන්නම්.
රණ්ඩුට එශයහි ඹභ්ෂ තිශඵනහ නම්, ඒකට එකතු ශන එක
ඳභණයි ටීඑන්ඒ එශ්ෂ ප්ර තිඳත්තිඹ. ටීඑන්ඒ එක ජනතහ විමු්ෂති
ශඳයමුණත් එ්ෂක කිසිභ ශදඹකට එකතු න්ශන් නළවළ කිඹනහ.
නමුත් දළන් ටීඑන්ඒ එකයි ජනතහ විමු්ෂති ශඳයමුණයි එකට එකතු
ශරහ යජඹට විරුේධ එල්ර කශ වළකි ෆභ ප්ර වහයඹ්ෂභ එල්ර
කයනහ. ඉතින්, ශභොක්ෂද ටීඑන්ඒ එශ්ෂ ප්ර තිඳත්තිඹ? ටීඑන්ඒ
එක යත් ශෂොන්ශේකහ වමුදහශේ ඉන්න ශකොට ඔහුට විරුේධ
ශචෝදනහ ඉදිරිඳත් කයරහ ඳළමිිජලි කයන්නත් කටයුතු කශහ. යත්
ශෂොන්ශේකහ වමුදහ uniform එක අතවළයරහ යඑන්පී එශ්ෂ
වශඹෝගශඹන් ජනහධිඳති අශප්්ෂඹහ වුණහභ ටීඑන්ඒ එකත්
එතුභහ ඵදහ ගත්තහ. එශවභ නම් ශභොක්ෂද ටීඑන්ඒ එශ්ෂ
ප්ර තිඳත්තිඹ? එතුභන්රහ කටයුතු කයන්ශන් භහන අයිතිහසිකම්
ශනුශන්ද? ප්ර ජහතන්ත්රහහදී අයිතිහසිකම් ශනුශන්ද? කුභ්ෂ
ශනුශන්ද? [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] රණ්ඩුට විරුේධ තති කශ වළකි
ශේ ශභොක්ෂද, ශේශීඹ වහ,-[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] අජිත් ශඳශර්යහ
භන්ත්රීaතුභහ ශඳොඩ්ඩ්ෂ නිවඬ ඉන්න. ශයෝදඹ තිශඵනහ. ශයෝදඹ,
අත, කුඩ, තරු ඔ්ෂශකොභ බුරත් ශකොශඹ එ්ෂක තිශඵන්ශන්.
දන්ශන් නළත්නම් ඉශගන ගන්න. කිඹන්නන් හශල් ශභෝඩ කථහ
කිඹන්න එඳහ, ඉශගන ගන්න.
අපි ත්රහසතහදඹ ඳයහජඹට ඳත් කශහට ඳසශේ, අද TNA එක
කථහ කයනහ, දළන් ඒ අඹ එල්ටීටීඊ එකට නළවළ කිඹරහ. එල්ටීටීඊ
ංවිධහනශේ ශලේඹන් ඉතුරු ශරහ තිශඵනහ නම්, ඒ ශලේඹන්
භත එකතු ශරහ ශකොශවොභ වරි යජඹ අඳවසුතහට ඳත්
කයන්න යඑන්පී එකත් එ්ෂක, ජනතහ විමු්ෂති ශඳයමුණ එ්ෂක,
ශෂොන්ශේකහ භවත්භඹහ එ්ෂක ශවෝ කවුරු ශවෝ භත එකතු වීභ
තභයි TNA එශ්ෂ ප්ර තිඳත්තිඹ. That is your policy. [ඵහධහ
කිරීභ්ෂ] ඒහ නිකම් ශඵොරුට වංගන්න එඳහ සුභන්තියන්
භන්ත්රීaතුභහ. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] සුභන්තියන් භන්ත්රීaතුභහ කිඹන එක
තභයි රණ්ඩුරAභ ්සථහ කිඹරහ අඳට පිිතගන්න කිඹන්ශන්.
තමුන්නහන්ශේ කිඹන්න වදන්ශන් ඒකයි. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]
තමුන්නහන්ශේ ඳළවළදිලි දළන ගන්න, අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ
ප්ර ධහන න්ධහන යජඹ තතු අශප් රය්ෂක වමුදහ විසින් අශප්
ශේල සීභහ රය්ෂහ ශකොට ශම් යට සිංවර, ශදභශ, මුසලිම් ළභ
ශදනහට භු්ෂති විඳිඹ වළකි දියුු යට්ෂ වළටිඹට ංර්ධනඹ කිරීශම්
ඉර්ෂකඹට අපි ගභන් කයන ඵ. තමුන්නහන්ශේරහ පිට යට
NGOs ල්ලි අයශගන දුන ශකෝා ිකඹකට ශඵල්ර තිඹන්න
වදන්න එඳහ. භට කිඹන්න තිශඵන්ශන් එඳභණයි. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]
අපි ශත ලිපි ශගොනු තිශඵන නිහයි ග කීභකින් යුතු ශම්හ
කිඹන්ශන්. ඒකටයි අඳට රය්ෂක අංලඹ්ෂ ඕනෆ ශන්ශන්. ඒ
නිහ ශන ශේ දළන ගන්න. ශන ශේ දළන ශගන අල් පිඹය
අයශගන අශප් යට රය්ෂහ කයන්න ඕනෆ.

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ශඵොශවොභ සතුතියි, තභතිතුභහ.

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

භශේ ශේරහ ශභතළනින් අන් ශන නිහ, භහ ඹිතත් ය්ෂ
යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන අභහත්හංලඹට සතුති
කයන අතය, අශප් නුශේශගොඩ ශදල්ක ශඳොශශේ ව ඳහදු්ෂක ති
ශඳොශශේ කටයුතු අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ විසින් නිර්ශේල කයන රද
අන්දභට ඉ්ෂභන් කිරීභ වහ වහඹ ශදන ශර ඉල්රමින් භශේ
කථහ අන් කයනහ. [ඵහධහ කිරීම්]
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ගරු ශජෝන් අභයතුංග භවතහ

ගරු විජිත ශවේයත් භවතහ

(The Hon. John Amaratunga)

(The Hon. Vijitha Herath)

(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)

Sir, I rise to a point of Order. ශම් බහශේ ප්ර කහල
කයන්න එක කහයණඹ්ෂ තිශඵනහ. [ශඝෝහ කිරීම්]
ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.
බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

What is your point of Order?
ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඳ්ෂ නහඹකඹන් ඳළමිිජ එකතතහඹ භතයි අපි අඹ ළඹ
කහයක බහ ශගන ඹන්ශන්. ගරු භන්ත්රීaතුභහ ශදන තහටත්
කථහ කයන්න උත්හව දයනහ. You cannot do that. [ඵහධහ
කිරීම්]

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ

(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු බහඳතිතුභනි, ශම් කහයක බහ අසථහ ඳටන් ගත්තහට
ඳසශේ අශප් නහඹකතුභහ එක දශේ ශදතහ්ෂ කථහ කශහ.

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

That was resolved.
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ

(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒ වහ එතුභහට අයිතිඹ තිබුණහ. ඒ හශේභ ශජෝන් අභයතුංග
භළතිතුභහටත් අයිතිඹ තිශඵන්න ඕනෆ. ඕනෆ ශකශනකුට ශදතහ්ෂ
කථහ කයන්න අයිතිහසිකභ්ෂ තිශඵනහ.

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු විජිත ශවේයත් භන්ත්රීaතුභහ. [ඵහධහ කිරීම්] Order, please!
ගරු විජිත ශවේයත් භන්ත්රීaතුභහ කථහ කයන්න.
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ඒ නිහ නීතිශේ රය්ෂහ, අධිකයණශේ රය්ෂහ තවවුරු
කිරීභත් ශම් යශට් අධිකයණඹට අදහශ මලික කහයණහ්ෂ. ඒ නිහ
ශම් යශට් ශශ්රාේසඨහධිකයණශේ අග විනිසුරුයඹහශේ ශවෝ
විනිසුරුරිඹශේ ඳටන් ෆභ සිවිල් පුයළසිඹකුශේභ රය්ෂහ
තවවුරු කිරීභත් ඉතහභ ළදගත් කහයණහ්ෂ. නමුත් ගරු
බහඳතිතුභනි, අද භවජන කන්දශඹන් ශත්රී ඳත් ශන්ශන් නළති
යදහන, යප්ර හද දීරහ ඵරවත්කහයශඹන් වදහ ගත්ත ශම් තුශනන්
ශදශ්ෂ විකෘති ඵරඹ ඳහවිා ික කයරහ ශම් යශට් ජනතහශේ
රය්ෂහට තර්ජන එල්ර කයරහ තිශඵනහ. ඒ තර්ජනඹ
හභහන් සිවිල් පුයළසිඹන්ට විතය්ෂ ශනොශයි, ශම් යශට් අග්රා
විනිලසචඹකහය තනතුයට ඳහ ඒ අනතුය තවිල්රහ තිශඵනහ. ඒ
නිහ ගරු බහඳතිතුභනි,- [ඵහධහ කිරීම්]

ගරු අරුන්දික ප්ර නහන්දු භවතහ

(ரண்புறகு அருந்றக்க தர்ணரந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

Sir, I rise to a point of Order.
බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු අරුන්දික ප්ර නහන්දු භන්ත්රීaතුභහ.

ගරු සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ

(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඔඵතුභහ එතුභන්රහට අසථහ ශදනහ. [ඵහධහ කිරීම්]

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ශභොක්ෂද? [ඵහධහ කිරීම්] කරුණහකය, හඩි ශන්න ගරු
සුනිල් වඳුන්ශනත්ති භන්ත්රීaතුභහ. [ඵහධහ කිරීම්] Hon. Arundika
Fernando, what is your point of Order?

ගරු අරුන්දික ප්ර නහන්දු භවතහ

(ரண்புறகு அருந்றக்க தர்ணரந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු බහඳතිතුභනි, අද දින විහදඹට අයශගන තිශඵන්ශන්
යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන අභහත්හංලශේ ළඹ
ශීර්ඹනුයි. නමුත් ශභතුභන්රහ කථහ කයන්ශන් අධිකයණඹ ගළන.
ශම් වදන්ශන් කුභන්ත්රහණඹ්ෂ කයන්න. [ඵහධහ කිරීම්]

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

තශවන්ශන් නළවළ.

ගරු අරුන්දික ප්ර නහන්දු භවතහ
[අ.බහ. 3.30]
ගරු විජිත ශවේයත් භවතහ

(ரண்புறகு றஜற தயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු බහඳතිතුභනි, යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන
අභහත්හංලශේ ළඹ ශීර් ගළන කථහ කයේදී, ශම් යශට් සිඹලු
ජනතහශේ රය්ෂහ තවවුරු කිරීභ ඉතහභ ළදගත් කහයණහ්ෂ.
[ඵහධහ කිරීම්]

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු අසර් භන්ත්රීaතුභහ කරුණහකය, හඩි ශන්න.[ඵහධහ කිරීම්]

(ரண்புறகு அருந்றக்க தர்ணரந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

කුභන්ත්රහණඹ්ෂ කයරහ ම්පර්ණශඹන්භ අධිකයණ ඳේධතිඹ
අකර්භණ් කයරහ- [ඵහධහ කිරීම්]

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Let me listen clearly . ශභොක්ෂද කිඹන්ශන්? [ඵහධහ කිරීම්]
ගරු අරුන්දික ප්ර නහන්දු භවතහ

(ரண்புறகு அருந்றக்க தர்ணரந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු බහඳතිතුභනි, එතුභහ ශම් එන්ශන් කුභන්ත්රහණඹකට.
[ඵහධහ කිරීම්]
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ඳහර්ලිශම්න්තු

බහඳතිතුභහ

බහඳතිතුභහ

(The Chairman)

(The Chairman)

(றசரபர் அர்கள்)

I cannot hear what the Hon. Member is saying. I do
not know whether it is a point of Order or not. ශභොක්ෂද
ගරු භන්ත්රීaතුභනි?[ඵහධහ කිරීම්]
ගරු අරුන්දික ප්ර නහන්දු භවතහ

(ரண்புறகு அருந்றக்க தர்ணரந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු බහඳතිතුභනි, විජිත ශවේයත් භන්ත්රීaතුභහ අය අඳින්ශන්
කුභන්ත්රහණඹකටයි.

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

That is not a point of Order. ගරු විජිත ශවේයත් භන්ත්රීaතුභහ
කථහ කයන්න.
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(றசரபர் அர்கள்)

That is not a point of Order. ගරු විජිත ශවේයත්
භන්ත්රීaතුභහ කථහ කයන්න.
ගරු විජිත ශවේයත් භවතහ

(ரண்புறகு றஜற தயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු බහඳතිතුභනි, අද ඒ

[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ

(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Sir, I rise to a point of Order.
බහඳතිතුභහ

ගරු භන්ත්රීaයශඹ්ෂ

(ரண்புறகு உரப்தறணர் எருர்)

(An Hon. Member)

හඩි ශන්න, හඩි ශන්න.[ඵහධහ කිරීම්]

ගරු විජිත ශවේයත් භවතහ

(ரண்புறகு றஜற தயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

තශේ තයභට ශභොශඹ නළති වුණහභ ශම් හශේ විකහය කථහ
ශදොඩනහ. තශේ තයභට ශභොශඹ නළති තත්ත්ඹ්ෂ ශම්
තිශඵන්ශන්. ගරු බහඳතිතුභනි, ශම් යශට් අධිකයණශේ
සහධීනත්ඹ රැකීභ ඒ හශේභ නීතිශේ රය්ෂහ රැකීභ, ඒ
ළදගත් ශේ ශම් යශට් උත්තරීතය ඳහර්ලිශම්න්තු විසින් කශ යුතු
ශදඹ්ෂ. ඒක යහජ් රය්ෂක අභහත්හංලඹ විසින් සිදු කශ යුතු
ශදඹ්ෂ. නමුත් ගරු බහඳතිතුභනි, ශම් ඊනිඹහ, ඵරවත්කහයශඹන්
වදහ ගත්ත තුශනන් ශදශ්ෂ ඵරඹ ඳහවිා ික කයරහ, ඳහර්ලිශම්න්තුශේ
විකෘති ඵරඹ ඳහවිා ික කයරහ අද තභතිරුන්ශේ යදහන,
යප්ර හදරට ශම් යශට් නඩු අවන්න වදන එක, ඒශ්ෂදී
ඳ්ෂග්රාහහී කටයුතු කයන එක ශම් යශට් කිසිදු ජනතහ්ෂ
පිිතගන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] ඒ විතය්ෂ ශනොශයි, ගරු
බහඳතිතුභනි. අද න විට ශගනළවිත් තිශඵන

[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.]

[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගරු අල්වහජ් ඒ.එා .එම්. අසර් භවතහ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Hon. Dayasiri Jayasekara, what is your point of
Order?
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ

(ரண்புறகு ரசறநற ஜதசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු බහඳතිතුභනි, ගරු භන්ත්රීaයශඹ්ෂ කථහ කයන ශකොට
ශම් සිඹලු ශදනහ නළිනටරහ කථහ කයනහ.

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

That is not a point of Order. කරුණහකය, ගරු විජිත
ශවේයත් භන්ත්රීaතුභහට කථහ කයන්න අසථහ රඵහ ශදන්න.
[ඵහධහ කිරීම්] Order, please!
ගරු විජිත ශවේයත් භවතහ

(ரண்புறகு றஜற தயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු බහඳතිතුභනි, ඒ විශලේ කහයක බහශේ ශභොක්ෂද සිේධ
ශන්ශන්? ඳ්ෂග්රාහහී රණ්ඩු ඳ්ෂශේ ඵහුතයඹ ඳහවිා ික කයරහ
කිසිදු හධහයණත්ඹ්ෂ යු්ෂති වගත තත්ත්ඹ්ෂ නළති අද ඒ
කටයුතු සිේධ ශනහ. ඒ- [ඵහධහ කිරීම්]

ගරු චන්ද්රුසිරි ගජදීය භවතහ

(ரண்புறகு சந்றசறநற கஜல )

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

Sir, I rise to a point of Order.
බහඳතිතුභහ

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Hon. Azwer, what is your point of Order?
ගරු අල්වහජ් ඒ.එා .එම්. අසර් භවතහ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ගරු භන්ත්රීaයඹකු විධිඹට ඉශගන
ඳහර්ලිශම්න්තුශේ සහධිඳත් ඳහහ ශදනහ නම් ඳහර්ලිශම්න්තුශන්
එශන්න ඕනෆ ඒ භන්ත්රීaරු. [ඵහධහ කිරීම්]

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු චන්ද්රුසිරි ගජදීය තභතිතුභහ. What is your point of
Order?

ගරු චන්ද්රුසිරි ගජදීය භවතහ

(ரண்புறகு சந்றசறநற கஜல)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ගරු බහඳතිතුභනි, ශදෝහභිශඹෝගඹ ම්ඵන්ධශඹන් ඒ
විනිලසචඹ කටයුතුර ශඹශදන ගරු භන්ත්රීaයඹකු වළටිඹට ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් අනල් ප්ර කහල ඳහර්ලිශම්න්තුශේ කයන්න ඵළවළ.
[ඵහධහ කිරීම්]
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බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ඳහර්ලිශම්න්තුශේ සථහය නිශඹෝගරට
ගළශශඳන ප්ර කහය කථහ කයන්න. සථහය නිශඹෝගරට
ශනොගළශශඳන ශේ කයන රද ප්ර කහල වළන්හඩ් හර්තහශන් ඉත්
කිරීභට සිේධ ශනහ.

ඒකඳහ්ෂෂික තීන්දු්ෂ ශදන්න වදනහ. ඒ ඒකඳහ්ෂෂික තීන්දුශේ
කිසිදු හධහයණත්ඹ්ෂ නළවළ. යු්ෂති වගත තත්ත්ඹ්ෂ නළවළ.
[ඵහධහ කිරීම්] සහබහවික යු්ෂතිඹට ඳටවළනියි. ඒ නිහ එඹට
විශයෝධඹ ද්ෂරහ විඳ්ෂශේ සිඹලු භන්ත්රීaරු අද ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තු බහ ගළශඵන් ඉත් ශනහ.

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

ගරු විජිත ශවේයත් භවතහ

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

(ரண்புறகு றஜற தயத்)

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු බහඳතිතුභනි, භභ ඉතහභ ඳළවළදිලි, සථහය
නිශඹෝගරට අනුකරයි කථහ කයන්ශන්. අද යහජ් රය්ෂක වහ
නහගරික ංර්ධන අභහත්හංලශේ ළඹ ශීර් පිිතඵයි කථහ
කයන්ශන්. ශම් යශට් සිඹලු පුයළසිඹන්ශේ රය්ෂහ තවවුරු
කිරීභ අශප් ග කීභ්ෂ ශනහ.

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Hon. Sajin De Vass Gunawardena, what is your point
of Order?
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க)

(ரண்புறகு சஜறன்  ரஸ் குர்ண)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.

Hon. Chairman, under Standing Order No. 84 (vi),
the Hon. Member cannot refer to this subject.

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු සුජී ශේනසිංව භන්ත්රීaතුභහ. What is your point of
Order? [ඵහධහ කිරීම්]

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ

ගරු බහඳතිතුභනි, ඔඹ සථහය නිශඹෝග භන්ත්රීaරු සිඹලු
ශදනහටභ ඵරඳහනහ. [ඵහධහ කිරීම්]

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ශන්,

Whatever stated contrary to the Standing Orders will
be expunged. ගරු විජිත ශවේයත් භවතහ.
(ரண்புறகு றஜற தயத்)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ශනොශයි

(The Chairman)

ගරු විජිත ශවේයත් භවතහ

(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க)

ඵරඳහන එක
භන්ත්රීaතුභනි.
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තීන්දු

කයන්ශන්

ගරු

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු බහඳතිතුභනි, ශම් ශකශයන ක්රිරඹහලිඹට විරුේධත්ඹ
ප්ර කහල කයමින් විඳ්ෂශේ සිඹලු භන්ත්රීaරු ශම් බහ ගළශඵන්
ඉත් ශනහ. [ඵහධහ කිරීම්] අඳ ශම් විරුේධත්ඹ ප්ර කහල
කයන්ශන් ශන ශභොක්ෂත් නිහ ශනොශයි. ශම් විශලේ කහයක
බහශේ සිේධ න අහධහයණ, අයු්ෂතිවගත තත්ත්ඹට
එශයහි, සහබහවික යු්ෂතිඹට ඳටවළනි සිදු කයන ශම්
ක්රිරඹහලිඹට විරුේධ අද අශප් විශයෝධඹ ද්ෂරහ ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තු බහ ගළශඵන් අඳ ඉත් ශනහ. [ඵහධහ කිරීම්]

ගරු සුජී ශේනසිංව භවතහ

(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු බහඳතිතුභනි, සථහය නිශඹෝග 85 (v)හි ශභශේ වන්
ශනහ:
"ශන ඹම් භන්ත්රීaයඹකු කථහ කයන විට නිලසලේද  සිටිඹ යුතු ඹ. ත
ද කථහ කයමින් සිටින භන්ත්රීa ඉඩ ශදශතොත් මි කථහට ඵහධහ ශනොකශ
යුතු ඹ."

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු සුජී ශේනසිංව භන්ත්රීaතුභනි, කරුණහකය නිලසලේද
ශන්න. ගරු විජිත ශවේයත් භන්ත්රීaතුභහ කථහ කයන්න. [ඵහධහ
කිරීම්] ඔඵතුභන්රහ ඵහධහ කයන්න එඳහ. එතුභහට කථහ කයන්න
ශදන්න. ගරු භන්ත්රීaතුභහ, ඔඵතුභහත් ඒ සථහය නිශඹෝගඹ කඩ
කයරහ තභයි කථහ කශශේ.

ගරු විජිත ශවේයත් භවතහ

(ரண்புறகு றஜற தயத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු බහඳතිතුභනි, ඉතහ ඳළවළදිලියි අද ශම් විශලේ කහයක
බහ- [ඵහධහ කිරීම්] කයන්ශන් ශන ශභොක්ෂත් ශනොශයි,

[ශම් අසථහශේදී විඳ්ෂශේ භන්ත්රීaරු බහ ගර්බශඹන් පිට
ගිඹව.]
[இச்சந்ர்ப்தத்றல் றர்த்ப்புப் தரரளுன்ந உரப்தறணர்கள்
சதரண்டதத்றலிருந்து தபறடப்புச்தசய்ரர்கள்.]

[At this stage, Members of the Opposition walked out of the
Chamber.]

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු ඩේලිේ.ඩී.ශජ්. ශශනවියත්න තභතිතුභහ.

ගරු ඩේලිේ.ඩී.ශජ්. ශශනවියත්න භවතහ (යහජ් ඳරිඳහරන
වහ සශේල කටයුතු අභහත්තුභහ)

(ரண்புறகு டதறள்பெ.டி.தஜ. தசதணறத்ண - ததரது றருரக,
உள்ரட்டலுல்கள் அகச்சர்)

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

ගරු බහඳතිතුභනි, විජිත ශවේයත් භන්ත්රීaතුභහ දළනට ගරු
කථහනහඹකතුභහ විසින් ඳත් කය තිශඵන විශලේ කහයක බහශේ
හභහජිකශඹ්ෂ. අද අඳට දළන ගන්න රළබී තිශඵනහ ශම් විජිත
ශවේයත් භන්ත්රීaතුභහත්, තත් හභහජිකඹන් තුන් ශදශනකුත් ශම්

3037

ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු ඩේලිේ.ඩී.ශජ්. ශශනවියත්න භවතහ]
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බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

විශලේ කහයක බහශේ කටයුතුලින් ඈත් ශරහ එිතඹට ගිඹහඹ
කිඹරහ. නමුත් ඒශකන් අදවස කයන්ශන් නළවළ, ශම් විශලේ කහයක
බහශන් ඔවුන් අස වුණහඹ කිඹරහ. ඔවුන් ඒ කහයක බහශන්
අස ශනහ නම් ගරු කථහනහඹකතුභහට ලිපිඹකින් ඒ ඵ දන්රහ,
නළත්නම් ප්ර කහලඹ්ෂ කයරහ ඉත් ශන්න ඕනෆ. නමුත් තභත් ඒ
අඹ ඒ විශලේ කහයක බහශේ හභහජිකඹන් වළටිඹට ළරශකනහ.
අද එතුභන්රහ පිට ශරහ ගිඹත්, ශවට නළත ඔවුන් ශම් විශලේ
කහයක බහශේ ළඩකටයුතුරට වබහගි ශන්න පු න්. ඒ
අයිතිඹ ඒ අඹට තිශඵනහ. එශේ තිබිඹදී අද ශම් ගරු බහට
තවිල්රහ ඒ විශලේ කහයක බහශේ විඹ ඳථඹට තතුශත් න ශම්
කරුු ගළන විශේචනහත්භක කථහ කිරීභ ළරැදියි. ඒ විශලේ
කහයක බහශේ හභහජිකඹකු ලශඹන් ඳභණ්ෂ ශනොශයි, ශම්
බහශේ භන්ත්රීaයශඹ්ෂ ලශඹන් වුණත් අග්රා විනිලසචඹකහයරිඹට
විරුේධ ඉදිරිඳත් කය තිශඵන ශදෝහභිශඹෝගඹ ගළන ශම් බහශේ
කථහ ශනොකශ යුතුඹ කිඹන නිගභනඹකට ශම් බහ තවිල්රහ
තිශඵනහ. ඒ නිහ විජිත ශවේයත් භන්ත්රීaතුභහ කයපු සිඹලු ප්ර කහල
වළන්හඩ් හර්තහශන් ඉත් කයන ශර භහ ඉල්රහ සිටිනහ.

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු තභතිතුභනි, එතුභහ සථහය නිශඹෝගරට ඳටවළනි
කයන රද ඹම් ප්ර කහලඹ්ෂ ශේද, එකී ප්ර කහල වළන්හඩ් හර්තහශන්
ඉත් කයන ඵට එතුභහ කථහ කයන අසථහශේදීභ තීන්දු ශකොට
දළනුත් ශකොට තිශඵනහ.

(The Chairman)

ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීaතුභහ.

ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ
(ரண்புறகு சரந் தண்டர)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු බහඳතිතුභනි, ශම් අසථහශේදී 94න සථහය
නිශඹෝගඹ ශකශයහි භහ ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු කයනහ.
ශම් බහශේදී අශප් ගරු ශජෝන් ශශනවියත්න තභතිතුභහ ප්ර කහල
කශ විධිඹට ම්පර්ණශඹන්භ සථහය නිශඹෝගරට ඳටවළනියි
ගරු විජිත ශවේයත් භන්ත්රීaතුභහ කථහ කශශේ. ගරු බහඳතිතුභනි,
ශම්ක ඒ ඳ්ෂර සිඹලු ශදනහභ කුභන්ත්රහණඹ්ෂ කිරීශම් අයමුිජන්
හකා කහකින් ඳසු කයපු ශදඹ්ෂ. ඒ නිහ ශම් පිිතඵ සථහය
නිශඹෝගරට අනු කටයුතු කයන්න කිඹරහ අපි ඔඵතුභහශගන්
ඉල්රහ සිටිනහ.

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

එඹ දළනටභත් තීන්දු ශකොට වභහයයි. ගරු
චන්ද්රුකුභහර් භවතහ.

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු ඩේලිේ.ඩී.ශජ්. ශශනවියත්න භවතහ

Sir, I rise to a point of Order.

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

බහඳතිතුභහ

(ரண்புறகு டதறள்பெ.டி.தஜ. தசதணறத்ண)

එඹ සථහය නිශඹෝගරට ඳටවළනි කශ කථහ්ෂ ශර
රකන ශභන් භහ ඉල්රහ සිටිනහ.

ගරු අල්වහජ් ඒ.එා .එම්. අසර් භවතහ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු අසර් භන්ත්රීaතුභහ ශභොක්ෂද කිඹන්ශන්?

ගරු අල්වහජ් ඒ.එා .එම්. අසර් භවතහ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ගරු බහඳතිතුභනි, තමුන්නහන්ශේ mike එක ශනත්
භන්ත්රීaයඹකුට දී තිශඵන අසථහශේදී, රණ්ඩුරAභ ්සථහටයි,
සිඹලු ශේකටභ විරුේධ විජිත ශවේයත් භන්ත්රීaතුභහ කථහ කයශගන
කථහ කයශගන ගිඹහ. ඒ අසථහ තමුන්නහන්ශේ ශනත්
ශකශනකුට දුන්නහ. නමුත් එතුභහශේ mike එක දභරහ තිබුණහ. ඒ
ඵ ගරු භළති තභතිරු ඔ්ෂශකොභ දළ්ෂකහ. ඒ සිඹලුභ ප්ර කහල
ඉත් කයන්න කිඹරහ භහ ඔඵතුභහශගන් ඉල්රහ සිටිනහ.

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

That is not a point of Order.
ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ
(ரண்புறகு சரந் தண்டர)

(The Hon. Shantha Bandara)

Sir, I rise to a point of Order.

මුරුශේසු

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Yes, Hon. Dinesh Gunawardena.
ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

දළන් කථහ කයන්න තිශඵන්ශන් විරුේධ ඳ්ෂශඹනුයි. භභ
ඔඵතුභහ නිළයදි කයන්න ඹන්ශන් නළවළ. විරුේධ ඳ්ෂඹට කථහ
කයන්න තිශඵන අසථහශේ ඔවුන් නළිනටරහ ගිඹහ නම් විරුේධ
ඳ්ෂශේ කථහ කයන්න තිශඵන අඹශගන් කහශේ වරි නභ්ෂ
කිඹන්න.

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු තභතිතුභනි, විජිත ශවේයත් භන්ත්රීaතුභහ කථහ කශහයින්
ඳසශේ-

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔහු ප්ර කහලඹකුයි කශශේ. ඔහු කථහ්ෂ ඳළළත්වශේ නළවළ. ඔහු
සථහය නිශඹෝගරට ඳටවළනි ඔඹ මරහනශඹන්භ දීරහ තිශඵන
තීන්දු්ෂ අභිශඹෝගඹට ර්ෂ කයමින් ප්ර කහලඹ්ෂ කයන්න උත්හව
දළරුහ. ඒක ශම් විහදඹට අයිති කථහ්ෂ ශනොශයි.

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

දළනුම් දී තිබුු කථිකඹහ ඔහුයි. ඉන් අනතුරු ගරු මුරුශේසු
චන්ද්රුකුභහර් භවතහ.
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බහඳතිතුභහ)

භවතහ (නිශඹෝජ් කහයක

( ரண்புறகு பருதகசு சந்றகுரர்
றசரபர்)

- குளக்கபறன் தறறத்

(The Hon. Murugesu Chandrakumar - Deputy Chairman of
Committees)

தகப
தறறத்
றசரபர்
அர்கதப,
றகவும்
சர்ச்கசக்குரற சறக்கனரண எரு றடரகத இனங்ககறன்
தரதுகரப்புத் தரடர்தரண றகரம் உள்பது. அணரல்ரன்
வு தசனவுத் றட்டத்றன் றற எதுக்கலடு ன்தது ஆண்டு
தரரம் அறகரறத்துச் தசல்கறன்நது. ததரர்க்கரனத்றல் ட்டு
ல்ன, ததரர் படிந் தறன்பும் தரதுகரப்புக்கரண றற எதுக்கலடு
குகநத இல்கன. இந் றகன தரடர்தரக க்கபறடம் தன
தகள்றகள் உள்பண. ததரருக்குப் தறன்ணர் ரடு பள அபறல்
அகறக தரக்கறத் றரும்பும் ன்ர க்கள் றர்தரர்த்
றருந்ணர்;
இண
பண்தரடுகள்
லர்ந்து
ஜணரகச்
சூதனரன்ர தம்தடும் ன்ர ம்தறக்ககதரடு இருந்ணர்.
ததரருக்கரகவும் தரதுகரப்புக்கரகவும் தசனறக்கப்தட்ட எரு
தரககரண றற றச்சப்தடும் ன்ரம் அந் றறக ரட்டின்
பன்தணற்நத்துக்கரகப் தன்தடுத்னரம் ன்ரம் க்கள்
றர்தரர்த்ணர்; இன்பனம் லண்டகரன அன ரழ்ற
லிருந்தும் தருக்கடி றகனறலிருந்தும் லண்டு, புற
அகறபெம் கறழ்ச்சறபெம் றகநந் ரழ்தரன்ர கறட்டும்
ணவும்
றர்தரர்த்றருந்ணர்.
இன்தம்
அப்தடித்ரன்
றர்தரர்த்துக்தகரண்டிருக்கறன்நணர். ஆணரல், ததரர் படிந்
தறன்பும் க்கபறன் ரழ்றல் ததரற பன்தணற்நங்கள் ற்தட
றல்கன. ததரருபரர தருக்கடிபெம் தரறல் ரய்ப்புப்
தறச்சறகணகளும் க்ககப ஆட்டிப்தகடக்கறன்நண. றகன
ரசற உர்வு க்களுக்குப் ததரும் சரனரகத உள்பது.
இக ல்னரற்ரக்கும் கரம், ததரரும் ததரரறன் தரறப்புக்
களும் தரடர்ச்சறரண தரதுகரப்புச் தசனறணங்களுத ன்ர
க்கள் கருதுகறன்நரர்கள். ணதரன் அர்கள் அகறக
றரும்புகறன்நணர்.
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தரடர்ந்து இப்புக்ககபத சந்றத்துள்தபரம். எரு ததரும்
இருண்ட கரனத்க, ரததரும் அனப்தப்கதத் ற்ததரது
ரன் கடந்துள்தபரம். ன்நரலும் இன்தம் சபகங்களுக்
கறகடறனரண தற்நம் றறல்கன. இனங்கக எரு தல்லிண
ரடு ன்ந அடிப்தகடறல் சறந்றக்கும் ததரக்கு இன்தம்
தசளக அகடறல்கன. ஜணரகம் ன்தகத் தர்ல்
கரனத்துக்கு ட்டும் தன்தடுத்க்கூடி ஏர் ற்தரடரக
கத்றருக்கறன்தநரர? ன்தந ண்த் தரன்ரகறன்நது.
உண்கறல் இதல்னரம் தசற தரதுகரப்புக்கு ரநரண
றடங்கதப. அடிப்தகடறல் க்களுக்கும் ரட்டுக்கும்
ததரருத்ரண றகனக இதுல்ன. இவ்ரதநல்னரம் ரன்
இங்தக குநறப்தறடதண்டிறருப்தது, உண்கறல் ரம்
றர்தரர்த்றருக்க றரும்தர எரு றகனத. ஆணரல்,
இற்கந இவ்ரர குநறப்தறடரலும் ன்ணரல் இருக்க
படிறல்கன.
ரன்
ற்தகணத
குநறப்தறட்டகப்ததரன
சுந்ற
இனங்ககறல் ததருபவு கரனத்க இத்ம் சறந்துறதனத
ரம் கறத்துள்தபரம். றர்கள் ட்டுல்ன சறங்கபர்களும்
இத்ம் சறந்றறருக்கறநரர்கள். சறங்கப இகபஞர்களும் ஆபெப்
ததரரட்டத்றல் ஈடுதட்டிருக்கறநரர்கள். இற்ரக்கறகடறல்
சறக்கற பஸ்லிம் க்களும் இத்ம் சறந்றபெள்பரர்கள். ஆகத,
சகன ப்கதபெம் கடந் கரனத்றன் அசறல் றபகநகளும்
ஆட்சறகளுத
தரறத்துள்பண.
இந்ப்
தரறப்புக்ககப
ற்தடுத்ற அடிப்தகடக் கரற்கள் இன்ணபம் லங்கறறட
றல்கன. இன்ரம் தன்தகுறறல் ததரருபரர தருக்கடிக்கு
றரண உர்கனகள் லற றகனறதனத உள்பண.
இதததரன றழ் ததசும் சபகங்கபறகடத அசறல் லர்வு
குநறத் றர்தரர்ப்பு தரடர்ந்துதகரண்டிருக்கறநது. இக
ல்னரற்ரக்கும் எரு றரரண லர்கக் கரதண்டும்.
இது இன்ர றக றக அசறரணது. அப்தடித் லர்கக்
கரணும்ததரதுரன் அகறபெம் அன் றறனரண றந்ப்
தரதுகரப்பும் உருரகும்.

தசற தரதுகரப்பு ன்தது, அகறக ற்தடுத்துன்
பனத உரறரணரக அகபெம் ன்தது ன்தகட
ம்தறக்ககரகும். ரம் அகறக ட்ட தண்டுரணரல்
இந் ரட்டிதன ல்லிக்கத்க ற்தடுத் தண்டும்.
ல்லிக்கத்க ற்தடுத் தண்டுரணரல் புரறந்துர்க
உருரக்க தண்டும். புரறந்துர்க உருரக்க தண்டு
ரணரல் சபகத்றடம் ம்தறக்ககக ற்தடுத் தண்டும்.
சபகத்றடம் ம்தறக்ககக ற்தடுத் தண்டுரணரல்
சபகங்களுக்கறகடறல் றரரண அடிப்தகடறல் றட்டுக்
தகரடுப்புக்களும் ற்ரக்தகரள்பல்களும் உள்ப எரு ரரப
ணப்தரங்குறகன உருரக்கப்தட தண்டும். இக ல்னரம்
என்ரடதணரன்ர
தரடர்புதட்டக.
எவ்தரன்நறன்
தரடர்ச்சறபெம் சலரக றகநதற்நப்தடும்ததரதுரன் இரற
இனக்கரண அகறகபெம் சரரணத்கபெம் ரங்கள் ட்ட
படிபெம். ந்ப் தறச்சறகணக்கும் ரம் றந்த் லர்கக்
கரணும்ததரத றந் அகற கறட்டும். ற்கரலிகத்
லர்வுகளும் ற்கரலிக பற்சறகளும் ற்கரலிக அகறக்
கரணரகத இருக்கும். கடந் கரனத்றல் டந்து இதுரன்.
ததச்சுரர்த்கக் கரனங்கபறல் ல்னரம் எரு சறநற இகட
தபறகப்ததரன தல்லி தரற்நத்துடன் தன்தடும்
அகற எரு றன்ணகனப்ததரனச் சட்தடண கநந்துறடும்.
இத்கக அணுகுபகநறன்பனம் ரம் சந்றத்து ததரும்
இப்புக்ககபத.

சுந்றத்துக்குப் தறந்ற இனங்ககறல், ற்தட்ட அகற
றன்கத தசற தரதுகரப்புக்கு அச்சுரத்கன ற்தடுத்ற
றருந்து. இந் அகறறன்க உள்ரட்டு தருக்கடி
கபரதனத ற்தட்டக. இற்கரகத இவ்பவு இப்புக்
களும் இவ்பவு தசனறணங்களும் இவ்பவு உறர்ப்
தலிகளும் றகழ்ந்துள்பண. ஆகத, ரம் கட்டரரக
அகறக உருரக்கறத ஆகதண்டும். உள்ரட்டில்
றனற
அகறறன்கக
க்கபறடம்
இருந்
அறருப்றகபரல் உருரகற றர்ப்பு அகனககபப் தன்
தடுத்றத தபறச்சக்றகள் து ரட்டில் தருக்கடிககப
உருரக்கறண. இப்ததரதும் இதுரன் றகனக! றர்
கரனத்றலும்
இதுரன்
டக்கவுள்பது.
இதல்னரம்
இகசறரண றடங்கள் அல்ன. ஆகதரன் லண்டும்
லண்டும் இங்தக ரன் அகறக உருரக்கதண்டுதண
லிபெரத்துகறன்தநன்.
அகறக்கரண
அடிப்தகடககப
உருரக்க தண்டும் ன்ர கூரகறன்தநன். அகறக
ரங்கள் ட்டரகறல் தரதுகரப்கத உரறப்தடுத்வும்
படிரது;
தரதுகரப்புச்
தசனறணத்கக்
குகநக்கவும்
படிரது. அகறக ரம் ட்டரகறல் ஜணரக
றளறங்ககபப் ததவும் படிரது. ஜணரக றளறங்
ககபப் ததர கறல் ரட்டில் தற்நபம் தருக்கடிபெம்
இருந்த லரும். ஜணரக தருக்கடிககப அடிப்தகடரக
கத்து அகக் கரங்கரட்டி, தபறத்கனபடுகளும்
அளத்ங்களும் ற்தடுத்ப்தடும். இதுரன் இன்ர டந்து
தகரண்டிருக்கறன்நது.

கடந் கரனத்றல் குநறப்தரக இனங்கக சுந்றகடந்து 60
ஆண்டு கரன னரற்நறல் இனங்ககர்கபரகற ரம்

ணத, து அசறல் அணுகுபகநறலும் தரதுகரப்புத்
தரடர்தரண சறந்கணறலும் ரற்நங்கள் ற்தடதண்டும்.
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இகத்ரன் இங்தக அளத்றக் கூநறரும்புகறன்தநன். து

ரட்டின் க்கள் தகறழ்ச்சறறக்க அணுகுபகநககப
றர்தரர்க்கறன்நணர். அர்கள் அற்கரகத ஜணரக
கடபகநககப
றரும்புகறநரர்கள்.
பர்ச்சறகடந்
ரடுகபறன் னரற்கந ரம் தரக்கறணரல், அக
தகறழ்ச்சற றக்க கடபகநககபக் ககடப்தறடித்த து
தருக்கடிககபத் லர்த்துள்பண. தருக்கடி றகனறல்
இருந்து லண்டதடிரல்ரன் அக பர்ச்சறகபெம்
அகடந்ண. இக ரம் கணத்றற்தகரள்ப தண்டும்.
இதுரன் து ரட்டின் றந் தரதுகரப்புக்கும்
னதக்கும் அடிப்தகடரணது.
து இந் அசரங்கம் ததரக படிவுக்குக் தகரண்டு
ந்துள்பது. இது எரு பக்கறரண னரற்ர றகழ்ச்சறரகும்.
தன ருந்த்க்க றகழ்ச்சறகள் பெத்த்றன்ததரது டந்றருந்
ரலும் அக ல்னரற்ரக்கும் எரு பற்ரப்புள்பற கக்கப்
தட்டுள்பது. சரவும்  தபரக றடிந் கரகனகள்
இன்நறல்கன. உநக்கற்ந இவும் அச்சத்றல் இருந்
ரட்களும்
தரகனந்துறட்டண.
இது
எரு
தரரற
பன்தணற்நத! இகப கனபகநறணக உறர்ப்தலி
தகரடுக்கும் றகழ்வுகளுக்கு படிவு கரப்தட்டுள்பது. இத்ம்
சறந்தும்
அசறல்
இணறதண்டரம்
ன்ந
அததம்
ல்தனரருக்கும் ற்தட்டுள்பது. இந்க் கரனரற்நத்க
ற்தடுத்ற - இந் றகழ்ச்சற றகன ரற்நற - இந்
அசரங்கத்றற்கு இந் அகறதன ரன் ன்நற கூரகறன்தநன்.
ஆணரல், இதுகரண பெத்த்றல் தலிரண அத்கண
உறர்களும் து ரட்டின் றந் அகறக்கரக து
உறகத் றரகம் தசய்துள்பண. இக ரம் ஆரகப்
புரறந்துதகரள்ப தண்டும். இற்கு ரம் உரற றப்கதக்
தகரடுக்கதண்டும். அத்துடன், து கடந்கரன அததங்
களுக்கும் உரற றசுரசரக இருப்தது அசறரகும்.
கடந் கரனத்றல் சரர க்கள் ட்டும் தரறப்கதச்
சந்றக்கறல்கன; ததரதுக்கள் ட்டும் உறர் ஆதத்துக்ககப
றர்தகரள்பறல்கன. ரநரக, அசறற் கட்சறகளும் அற்நறன்
கனர்களும் தடித்ர்களும், தக்கரர்களும் ணச்
சகனரும் தரறக்கப்தட்டுள்பணர். ஆகத, இந்க் கசப்தரண
கரன அததம் சகனருக்கும் உள்பது. ணத, இக ரரும்
நந்துறட படிரது. ணதரன் ரன் லண்டும் லண்டும்
தசரல்கறதநன். தரதுகரப்பு ன்தது அகற, சரரணம்,
ல்லிக்கம், புரறந்துர்வு தகக நப்பு, எற்ரகபெர்வு
ததரன்நற்நறணரல்
றர்ரறக்கப்தட
தண்டுதன்ர.
இகணச் சரத்றப்தடுத்றணரல் து ரட்டில் இகபஞர்
சக்றகபெம் ததருபவு றறகபெம் ரம் ததரருபரர
அதறறருத்றக்குப் தன்தடுத்னரம். தகடகபறன் றரறரக்கபம்
அற்நறன் ல்கனற்ந ன்கபெம் க்களுக்குச் சுகரகவும்
தற்நரகவும் அகக்கூடரது. இனங்கககப் ததரரத்து
ந் தபறச்சக்றபெடதம் தரதண்டி எரு றகன எரு
ததரதும் ற்தடப்ததரறல்கன. ஆகத, தகடகபறன் தனப்
தடுத்ல் ற்ரம் தரகரப்புக்கரண தசனறணம் ன்தண
உள்ரட்டு
தருக்கடிகக்
ககரள்ற்கரகத
அககறன்நண.
இது
க்கபறன்
உர்றல்
ததரும்
தருக்கடிக ற்தடுத்தும் எரு றடரகும்.
உள்ரட்டு
தருக்கடிரணது,
தகடதனத்றணரல்
றந்ரகத் லர்த்துறடக்கூடி எரு றடல்ன. அது
அசறல் அணுகுபகநகபறன்பனத லர்க்கப்தட தண்டும்.
அண்கறல், ரழ்ப்தரப் தல்ககனக்ககத்றல் கடததற்ந
றகழ்வுகூட இத்கக எரு றகனரன். ரர்கபறன்
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உர்வுககப ரம் புரறந்துதகரள்றல் ற்தட்ட குகநதரடு,
இன்ர அங்கு எரு தருக்கடிரக ரநறபெள்பது. இந்
றகனகறன் ரற்தரறத்க இன்ர ரழ். ரட்ட
இரணுத் பதறறன் கூற்நறலிருந்து
புரறந்துதகரள்ப
படிகறநது. இணறரும் கரனங்கபறல் இந் ரறரறரண
தறச்சறகணகள்
உருரகறணரல்
அற்கு
தல்ககனக்கக
றர்ரகத்துடன் இகந்த டடிக்கக தற்தகரள்பப்
தடுதண
தஜர்
தஜணல்
யத்துருசறங்க
அர்கள்
தரறறத்துள்பரர். இகத்ரன் ரதம் கூரகறதநன். சறறல்
கடபகநக ரங்கள் பர்த்தடுப்ததரம். அன்பனரக
ம்தறக்கக ரும் புள்பறககப உருரக்குதரம். றர்கந
அம்சங்களுக்கு இடபறக்கரல், அச்சுரத்கனபெம் தருக்கடி
கபெம்
உருரக்கரல்
தஸ்தம்
ம்தறக்ககதரடும்
இக்கத்தரடும் இருக்க பற்சறப்ததரம்.
தரருங்கள்! ரழ் தல்ககனக்கக ரர்ககபத் தூண்டி
எரு தருக்கடி றகனக உருரக்கப்தட்டுள்பது. தறநகு,
அர்கபறன் ததரரட்டத்றணரல் எரு தருக்கடி றகனக
ற்தட்டது. அற்குப் தறநகு அர்களுகட ககதுகபரல்
இன்தணரரு தருக்கடி றகனக ற்தட்டது. இணரல், அந்
ரர்களுக்கும் அர்கபறன் ததற்தநரருக்கும் கண
ரர்களுக்கும் தல்கனக்ககத்துக்கும் தகடத்ப்புக்கும்
அசரங்கத்துக்கும் ரட்டுக்குதண சகன ப்தறணருக்கும்
தருக்கடிகள் ற்தட்டுள்பண. இப்தடிதல்னரம் டந்து
தகரண்டிருக்கும்ததரது
ம்ரல்
தரதுகரப்கதப்
தற்நறச்
சறந்றக்கத படிரது. ஆகத, னரற்ர அததங்ககபப்
தரடரகக் தகரள்தரதன்ர தசரல்கறன்தநன்.
இன்ர
டப்தக
னரற்ர
அததங்களுக்கு
ரநரணகரகத
உள்பண.
றகப்
தறரண்டரண
தரதுகரப்பு
ற்தரடுகளும்
தகடத்துகநகளும்
ததரர்
உதரங்களும் னரற்நறல் தரல்றககபத கண்டுள்பண.
புலிகபறன் வீழ்ச்சறகூட அப்தடிரண என்ரரன். இதல்னரம்
க்கு எரு தரடரக அகட்டும்! ஆரகள் எருததரதும்
தறன்தணரக்கறப் தரய்றல்கன. னரரம் அப்தடித்ரன்!
னரர
தறன்தணரக்கறச்
தசல்ன
பற்தட்டரல்
அது
ரழ்க்ககக க்களுக்குக் தகரடுப்தறல்கன. ரழ்க்ககக
அது தறடுங்கறத டுக்கும். க்களுக்குச் சறநப்தரண ரழ்க்கக
என்கநக் தகரடுப்தத ததரரப்புள்ப அதசரன்நறன் றகப்
ததரறரண கடகரகும். அந் ரழ்க்கக அகறரண,
றம்றறக்க, பன்தணற்நரண ரழ்ரக இருக்க தண்டு
தன்ர இந் சகதறதன லிபெரத்ற, சந்ர்ப்தத்துக்கு ன்நற
கூநற, றகடததரகறன்தநன். க்கம்.

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ - නළත.
ගරු දුශන්ස ගන්කන්ද භවතහ - නළත.
ගරු අජිත් කුභහය භවතහ - නළත.

[අ.බහ. 3.54]
ගරු අරුන්දික ප්ර නහන්දු භවතහ

(ரண்புறகு அருந்றக்க தர்ணரந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු බහඳතිතුභනි, ප්ර ධහනභ අභහත්හංලඹ්ෂ න රය්ෂක
අභහත්හංලඹට වහ ඒ වහ ඵළඳුු අශනකුත් ශදඳහර්තශම්න්තු වහ
ංසථහරට අදහශ ළඹ ශීර් ම්භත කය ගළනීභ වහ
ඳළළත්ශන කහයක බහ අසථහශේ විහදශේදී භට කථහ
කයන්නට කහරඹ ශන් කය දීභ ම්ඵන්ධශඹන් භභ
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තමුන්නහන්ශේට මුලින්භ සතුතින්ත ශනහ. ගරු බහඳතිතුභනි,
ශම් යශට් රණ්ඩුරAභ ්සථහ අනු අපි ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු
රකන්ශන් ශම් යශට් අහිංක භව ජනතහශේ දළශන
ප්ර ලසනරට උත්තය ඳඹන, ශම් යශට් ශඳොදු භව ජනතහශේ වඬ
නිශඹෝජනඹ කයන උත්තරීතයභ රඹතනඹ වළටිඹටයි. ශම්
රඹතනඹ තුිතන් තභයි ශම් යශට් නීති ම්ඳහදනඹ ශන්ශන්. ශම්
රඹතනශඹන් වදන නීති උඩ තභයි ශම් යශට් හභඹ රය්ෂහ
ශන්ශන්; ශම් යශට් ංර්ධන කටයුතු සිේධ න්ශන්. ශම් යශට්
ංර්ධන කටයුතු ඉදිරිඹට ශගන ඹන්න ර්ඹකට ළයඹ්ෂ මුදල්
ශන් න්ශන් ශම් රඹතනඹ වයවහයි. ඒ නිහ ශම් රඹතනඹ
තභයි උත්තරීතය. කහටත් කිඹන්නට ඵළවළ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු
කිසිභ තළනකට ශදශනි නහඹ කිඹරහ. ශම් යශට්
ජනහධිඳතිතුභහ අයින් කයන්න ඕනෆ නම් ශදෝහභිශඹෝගඹ්ෂ
ශගනළල්රහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ භන්ත්රීaරුන්ට ඒ කටයුත්ත සිදු
කයන්න රණ්ඩුරAභ ්සථහශන් ඵරඹ දීරහ තිශඵනහ. ඒ
හශේභ තභයි ඕනෆභ නිරධහරිශඹ්ෂ යද්ෂ කයනහ නම්
තයහතියභ ශනොඵරහ ඒ නිරධහරිඹහ අයින් කයන්න ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුට ඵරඹ තිශඵනහ. ඒ නිහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු
උත්තරීතයයි. ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු කිසිභ තළනකට ශදළනි
ශන්ශන් නළවළ. අපි පුන පුනහ කිඹන කහයණඹ ඒකයි.

ශගන තිශඵන්ශන්. ඒ ශනුශන් එතුභන්රහට ශරොකු ශගෞයඹ්ෂ
හිමි ශනහ. තමුන්නහන්ශේරහ ර්ෂ තුන්ෂ ඳභණ ව ජනතහ
මුදහ ගන්නහ අපි දළ්ෂකහ. ඒශකන් එල්ටීටීඊ ත්රහසතහදඹට
ම්ඵන්ධ වුු අඹ 12,000්ෂ බහය වුණහ. ගරු බහඳතිතුභනි,
එල්ටීටීඊ ත්රහසතහදඹට ම්ඵන්ධ ශරහ බහය වුු 12,000න් අද
න ශකොට 11,044්ෂ පුනරුත්ථහඳනඹ කයරහ තිශඵනහ. පිරිමි
8,794්ෂ, ගළවළු 2,250්ෂ ම්පර්ණශඹන්භ පුනරුත්ථහඳනඹ
කයරහ තිශඵනහ. ඒක ශරොකු පින්ෂ. ඒක කිඹන්න ඕනෆ.
තමුන්නහන්ශේරහ ඒ කයපු කහර්ඹඹ ශරොකු පින්ෂ. බහය වුු
එල්ටීටීඊ අඹශගන් පිරිමි 766්ෂ, ගළවළු 748්ෂ අද
පුනරුත්ථහඳනඹ ශනහ. අද න ශකොට ශභහ ශොල්දහදුන් 594
ශදශනකු තමුන්නහන්ශේරහ පුනරුත්ථහඳනඹ කයරහ තිශඵනහ.

භභ අද විශලේශඹන්භ ශභතළන සිටින රය්ෂක අභහත්හංලශේ
ශල්කම්තුභහ තතු
්රිරවිධ වමුදහශේ වමුදහඳතිරුන්ශගනුත්,
අවුරුේශේ තුන්සිඹ වළටඳස දශේභ අශප් යශට් භවජන රය්ෂහ
ශනුශන්, හභඹ ශනුශන්, උතුරු නළශතනහිය ංර්ධනඹ
කිරීභ ශනුශන්, උතුශර් යුේධඹත් භත අතළන් වුු අහිංක
ජනතහ නළත ඳදිංික කිරීභ ශනුශන්, ත්රහසතහදඹට ශඹොමු
ශරහ හිටපු ශම් යශට් තරුණ පිරි පුනරුත්ථහඳනඹ කිරීභ
ශනුශන්, නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ වයවහ නගය අරංකහය
කයන්න, ගල් අල්රරහ ඳහයල් අරංකහය කයන්න කටයුතු කිරීභ
ශනුශන් භවහ ශශව්ෂ දයපු දු්ෂ විපු
පිරිශගනුත්
ඳහර්ලිශම්න්තු ශනුශන් විශලේශඹන්භ භහ ඉල්රනහ අද
තති වුු තත්ත්ඹ ගළන. හභහන්ශඹන් අවුරුේදකට ළයඹ්ෂ
තමුන්නහන්ශේරහ අගඹන්න තිශඵන අසථහ තභයි ශම්ක.
තමුන්නහන්ශේරහ ශශව භවන්සි ශරහ අවුරුේශේ තුන්සිඹ
වළටඳස දශේ කශ ශේඹ අගඹ කයරහ, තමුන්නහන්ශේරහශේ
ගුණ ශදොස ශභොනහ ශවෝ තිශඵනහ නම් ඒහ ද්ෂරහ,
තමුන්නහන්ශේරහ කය ශගන ඹන්නහ ව කර්ත් ඊ ශත ර්ශේදී
ඊටත් ඩහ ශවොඳින් කය ශගන ඹන්න අසථහ රහ ශදන්න
තභයි ශම් අසථහ උඳශඹෝගි කය ගන්ශන්. ම්පර්ණශඹන්භ ඒ
අසථහ ඳළවළය වළයරහ අද විඳ්ෂශේ භන්ත්රීaරුන් සිඹලු ශදනහ
එිතඹට ගිහින් තිශඵනහ. ශම් යශට් යණ විරුන් අශගෞයඹට
ර්ෂ කයරහ, විශලේශඹන්භ අශප් රය්ෂක අභහත්හංලශේ,
අශනකුත් ංසථහර ව ශදඳහර්තශම්න්තුර ශේඹ කයන
අඹශේ ශගෞයඹ ශකශරශන අයුරින් ගත්තහ ව ශම් ක්රිරඹහ
ම්ඵන්ධශඹන් භභ කනගහටු ශනහ.

அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ர
அகனத, குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் கனக
கறத்ரர்கள்.

ගරු බහඳතිතුභනි, භහ ශත උගත් ඳහඩම් වහ ප්ර තින්ධහනඹ
පිිතඵ ව ජනහධිඳති ශකොමින් බහ හර්තහ තිශඵනහ. ගරු
බහඳතිතුභනි, ශම් ශකොමින් බහ හර්තහශේ 22 න පිටුශේ සිට
92 න පිටු ද්ෂහ තිශඵන්ශන් එල්ටීටීඊ මිනී භරු ත්රහසතහදඹ
විසින් ශම් යශට් සිදු කශ ංවහයඹන් ගළනයි. ඒ අඹ තභන්ශේභ
ශදභශ ජනතහ නිශඹෝජනඹ කශ ශේලඳහරනඥයින් ඝහතනඹ
කශ වළටි, ශම් යශට් අහිංක සිංවර, මුසලිම් ව ශදභශ ජනතහ
ඝහතනඹ කශ වළටි, ශම් යශට් රර්ථික භර්භසථහනරට ඳවය දුන්
වළටි, අවුරුදු 30ක කහරකණ්ිජ යුේධඹත් භත ශරෝකශේ අංක
එශ්ෂ ත්රහසතහදි ංවිධහනඹ්ෂ වළටිඹට ක්රිරඹහත්භක වුු වළටි තභයි
ශම් හර්තහශේ පිටු අංක 22 -92 ද්ෂහ තිශඵන්ශන්. ශම් රය්ෂක
අභහත්හංලශේ ශල්කම්යඹහට පින් සිේධ ශන්නට, ශම් ්රිරවිධ
වමුදහශේ නිරධහරින්ට පින් සිේධ ශන්නට, ්රිරවිධ වමුදහශේ ඳවශභ
නිරශේ සිට උසභ නිරඹ ද්ෂහ සිටින සිඹලුභ නිරධහරින්ට පින්
සිේධ න්නට එළනි යුේධඹකින් ඳසු තභයි ශම් යට නිදවස කය

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of
Committees will now take the Chair.
අනතුරු නිශඹෝජ් කථහනහඹකතුභහ මරහනශඹන් ඉත්
වුශඹන්, නිශඹෝජ් කහයක බහඳතිතුභහ මුරහනහරඪ විඹ.

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR.
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair.

ගරු අරුන්දික ප්ර නහන්දු භවතහ

(ரண்புறகு அருந்றக்க தர்ணரந்து )

(The Hon. Arundika Fernando)

තභන්ට අනහගතඹ්ෂ තිබුශණ් නළති, තභන්ට අනහගතඹක
ශේඹහ්ෂත් තිබුශණ් නළති, භයණඹත් එ්ෂක ජීත් වුු, බිම්
ශඵෝම්ඵත් එ්ෂක ජීත් වුු, භයහශගන භළශයන ශඵෝම්ඵ තශේ
ඵළ ශගන ජීත් වුු, ඒ මිනීභරු එල්ටීටීඊ ත්රහසතහදඹට ර්ෂ
ශරහ හිටපු ඒ තරුණ පිරිශන් 212්ෂ අද උස අධ්හඳනඹට
එකතු ශරහ තිශඵනහ. ශම් අනු ඵළලුහභ ශම් පුනරුත්ථහඳන
ළඩ කටයුත්තට තමුන්නහන්ශේරහශගන් දළළන්ත වශඹෝගඹ්ෂ
රළබිරහ තිශඵනහ.
ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, ර්ග කිශරෝමීටර් 5,000ක
ප්ර භහණඹක ම්පර්ණශඹන්භ බිම් ශඵෝම්ඵ අයින් කයන්න ළරසුම්
කයරහ තිශඵනහ. එඹ අදිඹය තුනකින් ක්රිරඹහත්භක ශනහ.
විශලේශඹන්භ නළත ඳදිංික කිරීභ අයමුු කයශගන, නගය ව
ගම්භහනර නළත ඳදිංික කිරීභ අයමුු කයශගන, කෘෂිකහර්මික
බිම් නිදවස කය ගළනීභ අයමුු කයශගන, නගත ප්ර ශේල නිදවස
කය ගළනීභ අයමුු කයශගන ශභඹ ක්රිරඹහත්භක ශනහ. ඒ බිම්
ශඵෝම්ඵ ඉත් කයන ර්ග කිශරෝමීටර් 5,000ක ප්ර භහණශඹන්
තත් ඉතුරු ශරහ තිශඵන්ශන් ර්ග කිශරෝමීටර් 105ක
ප්ර භහණඹකුයි. අද න ශකොට සිඹඹට 90කටත් ඩහ එවහට ගිහිල්රහ
බිම් ශඵෝම්ඵ ඉත් කයරහ තිශඵනහ. යජඹ ඒ ශනුශන් දළළන්ත
මුදර්ෂ ශන් කයරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ පිට යට ංවිධහනර
මුදල් සිඹල්ර්ෂභ එ්ෂකහසු කයශගන උතුරු නළශතනහිය ශම් මිනී
භරු ප්ර ශේලඹ, ශම් බිම් ශඵෝම්ඵ ශරහ දළම ප්ර ශේලඹ අද මුදහ ශගන
තිශඵනහ.
ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, ශම් යශට් අතළන් වුු පිරි
295,000්ෂ හිටිඹහ. අද න ශකොට ඒ පිරි නළත තහ්ෂ
තභන්ශේ ගම් බිම්ර ඳදිංික කයන්න ළඩ කටයුතු කයරහ
තිශඵනහ. ඒ අඹට අල් කයන ඳවසුකම් රඵහ දීරහ තිශඵනහ.
ඒශ්ෂ දී ශරොකු කහර්ඹ බහයඹ්ෂ අශප් යුද වමුදහ විසින් සිේධ
කයරහ තිශඵනහ. විශලේශඹන්භ අද න ශකොට උතුරු
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[ගරු අරුන්දික ප්ර නහන්දු භවතහ]

නළශතනහිය ප්ර ශේලර විතය්ෂ ශම් වමුදහ ශඹොදහශගන නිහ
4,832්ෂ වදරහ තිශඵනහ. අර්ධ නිහ 6,477්ෂ ප්ර තිංසකයණඹ
කයරහ තිශඵනහ. නිහ 7,658්ෂ ප්ර තිංසකයණඹ කයරහ
තිශඵනහ. ශම් කිඹන්ශන් 2009 භළයි භහශේ ඉරහ 2012
ශනොළම්ඵර් භහඹ ද්ෂහයි. ඳහල් ශගොඩනළිනලි 500්ෂ වදරහ
තිශඵනහ. ඳහල් ක්රීගඩහංගන 63්ෂ වදරහ තිශඵනහ. නශ ිතං 116්ෂ
වදරහ තිශඵනහ. ිතං 2,800්ෂ වදරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ තභයි
ළසිකිිත 1,430්ෂ, රගමික සිේධසථහන 325්ෂ වදරහ තිශඵනහ.
ශම් හශේ ගත්තහභ දළළන්ත දහඹකත්ඹ්ෂ ඔවුන් ඳඹරහ
තිශඵනහ. ඒක යජඹ කශ කහර්ඹඹට අභතය කශ ශදඹ්ෂ.
ම්පර්ණශඹන්භ උතුරු නළශතනහියට විදුලි ඵරඹ තිබුශණ් නළවළ.
අද සිඹඹට 90්ෂ ද්ෂහ විදුලි ඵරඹ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඉයණභඩු
ජරහලඹ වයවහ ශභොයගවකන්ශේ තුය ටික ඉයණභඩුට
ශගනිහිල්රහ ඉයණභඩුශන් උතුරු ප්ර ශේලශේ ඳහනීඹ ජර ප්ර ලසනඹ
වින්න අද යජඹ ළඩ කටයුතු කයනහ. දළළන්ත විධිඹට භහර්ග
ංර්ධනඹ කයනහ. වමුදහශනුත් භහර්ග වදරහ තිශඵනහ.
වමුදහශේ අඹ භවහභහර්ග 17්ෂ, කුඩහ භහර්ග 55්ෂ වදරහ තිශඵනහ
අපි දළ්ෂකහ. ඒ හශේ ළඩ ඔවුන් කයරහ තිශඵනහ. කෘෂි
කර්භහන්තඹට තමුන්නහන්ශේරහ අතහිත දීරහ තිශඵනහ. ඳශු
ම්ඳත්රට, ධීය කර්භහන්තඹට, වී ශගොවිතළනට තමුන්නහන්ශේරහ
වශඹෝගඹ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. අපි ඒ ගළන ඉතහභත් තුටු
ශනහ. විශලේශඹන්භ ශඳොලීසිඹට ද්රුවිඩ රගමික නිරධහරින්
1,216්ෂ ඵහශගන තිශඵනහ. 230ක තරුණ පිරි්ෂ යුද
වමුදහට ඵහශගන තිශඵනහ. ඒශකන් 109්ෂ තරුිජඹන්. ඒ
ප්ර ශේලර සිටින තරුණ පිරි වමුදහට ඵහශගන රැකිඹහ අසථහ
රඵහ දුන්ශන් කවුද? ශභොවුන් වියක ශරහ සිටි කණ්ඩහඹම්
ශදක්ෂ. වියක ශරහ සිටි ශදභශ ජනතහ ව වියක ශරහ සිටි
යුද වමුදහ අතය ම්ඵන්ධතහ ශගොඩ නළශතන්න ඒ අඹට රැකිඹහ
අසථහ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඒ ගළන අපි ඉතහභත් තුටු ශනහ.
ඒ හශේභ තභයි ශම් අභහත්හංලඹ ගත්තහභ කවුරුත් කථහ කශශේ
නළති ත රඹතන කීඳඹ්ෂ එහි තිශඵනහ.
ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, අශප් රගභන වහ විගභන
ශදඳහර්තශම්න්තු රය්ෂක ශල්කම්තුභහශේ අතට ගත්තහට
ඳසශේ ඉතහභත් ශවොඳින් එහි ළඩ කටයුතු කයශගන ඹනහ.
විශලේශඹන්භ එතළන ප්ර ධහනිඹහ වළටිඹට කටයුතු කයන අශප් චරහ
භළතිතුභහ ඉතහභත් ශවොඳින් න තහ්ෂණ රAභ බහවිත කයරහ, ඉතහ
ඉ්ෂභනට මිනිසුන්ට passport එක ගන්න පු න් විධිඹට ඒ
රඹතනඹ ල්ෂතිභත් කයරහ තිශඵනහ. ත කථහ කයන්න ඕනෆ
රඹතනඹ්ෂ තභයි, ශයශ ංය්ෂණ ශදඳහර්තශම්න්තු. පුත්තරම්
දිස්රිර්ෂකශේ ජනතහ ශම් ශයශ ංය්ෂණ කටයුතු නිහ
දළළන්ත විධිඹට දු්ෂ විඳිනහ අපි දළ්ෂකහ. භවය ශරහට මුහුදු
ඛහදනඹට ර්ෂ ශනහ. අද පුත්තරම් දිස්රිර්ෂකශේ ශන්නපුශේ
ඉරහ භහයවිර, නහත්තන්ඩිඹ ප්ර ශේලශේ ම්පර්ණශඹන්භ ගල්
අතුයරහ ඒ ප්ර ශේල ංර්ධනඹ කයනහ. ඒ ගළන අපි තුටු ශනහ.
විශලේශඹන්භ අශප් ධීයශඹෝ කිඹන කහයණඹ්ෂ තභයි,
තමුන්නහන්ශේරහශේ වශඹෝගඹ නිහ ශම් කටයුතු සිදු ශනහඹ
කිඹන කහයණඹ. ශයශ ංය්ෂණ ශදඳහර්තශම්න්තු අද නහවික
වමුදහත් එ්ෂක එකතුශරහ ඒ ළඩ කටයුතු කයනහ. ඒ හශේ
ත රඹතන තිශඵනහ.
නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ ගළනත් භහ ශම් ශරහශේ
කිඹන්න ඕනෆ. භභ ශරොකු ශගෞයඹකින් ඒ ගළන කථහ කයනහ.
නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ ගත්තහභ අද ඒ භිනන් දළළන්ත
ංර්ධනඹ්ෂ සිේධ කයනහ. ශකොශම ගළන තභයි හුත ශදශන්ෂ
කථහ කශශේ. අද භහ නිශඹෝජනඹ කයන ශන්නප්පු භළතියණ
ශකොට්ඨහශේ දංශකොටු හශේ නගයඹ්ෂ ශතෝයහශගන ඒහට
ර්ෂ වහය ඳන්සිඹ ගණශන් මුදල් දීරහ ම්පර්ණශඹන්භ ඒ නගය
ංර්ධනඹ කයන්න ළඩ කටයුතු කයනහ. නහගරික ංර්ධන
අධිකහරිශේ ප්ර ධහනිඹහ න නිභල් භළතිතුභහ අද ශරොකු ල්ෂතිඹ්ෂ
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රඵහ ශදනහ. යුද වමුදහශේ ප්ර ධහන නිරධහරිතුභන්රහ, බ්රිගශේඩිඹර්
ජඹසුන්දය, නහගරික ංර්ධන අධිකහරිශේ සිටින යුද වමුදහශේ
ශනොන අනිකුත් අඹත් එකතුශරහ නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ
දළළන්ත ශනකට, ඳරිර්තනඹකට ර්ෂ කයරහ තිශඵනහ. අද
ඒ ශන ශඳශනනහ. ශකොශමට ගිඹහභ ඒ ශන ශඳශනනහ.
අද ශකොශම ඉතහභත් දියුුශරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ ප්ර ධහන
නගය දියුුශරහ තිශඵනහ. ශතෝයහ ගත්ත නගය නහගරික
ංර්ධන අධිකහරිඹ තුිතන් අද දළළන්ත ංර්ධනඹකට
ශඹොමුශරහ තිශඵන අසථහ්ෂ ශම්. රඵන අවුරුේශේ මීටත්
ළඩිඹ ල්ෂතිභත් ළඩ කයන්න තමුන්නහන්ශේරහට හනහ,
ල්ෂතිඹ, දධර්ඹඹ රළශඵන්න කිඹරහ භහ ප්ර හර්ථනහ කයනහ.
ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, අද ශභතළන කථහ කශ
විඳ්ෂශේ භන්ත්රීaරු භතු කශ අදවසරට අශප් තිශඵන ඹම් ඹම්
අදවස අපි ද්ෂන්න ඕනෆ. අද ම්ඳන්දන් භළතිතුභහ ශභතළන දී
කථහ කශ රකහයඹ ගළන භභ ඉතහභත් කනගහටු ශනහ.
ම්ඳන්දන් භළතිතුභන්රහට ඉසශල්රහ සිටි නහඹකශඹෝ න
තිරුශචල්ම්, ශඳොන්නම්ඵරම් යහභනහදන්, අරුනහචරම් හශේ
භවත්රු ජනතහ ශනුශන් ඹම් කිසි ශදඹ්ෂ දිනහ ගත්තහ නම්,
ඒ ජනතහශේ අයිතිහසිකම් ශනුශන් ඹම් කිසි ශදඹ්ෂ
දිනහශගන තිබුණහ නම් ම්පර්ණශඹන්භ එල්ටීටීඊ ත්රහසතහදඹ
ඒශකනුත් එවහට ශගන ගිඹහ. විශලේශඹන්භ උතුරු නළශතනහිය
ද්රුවිඩ ජනතහ ම්පර්ණශඹන් බින්දුට තදරහ දළම්ශම් එල්ටීටීඊ
ත්රහසතහදී ංවිධහනඹයි. එල්ටීටීඊ නහඹකඹහ, මිනී භරු ත්රහසතහදී
නහඹකඹහ, ඒ මිනී භරු ත්රහසතහදී ංවිධහනඹ ඒ ජනතහශේ
අයිතිහසිකම් ම්පර්ණශඹන්භ කප්ඳහදු කයරහ, ඒ අයිතිහසිකම්
ම්පර්ණශඹන්භ තභන්ශේ හසිඹට වයහශගන තභන්ශේ ඳටු
අයමුු ඉසට කය ගන්න ගිහිල්රහ අද ඒ ජනතහ බින්දුට ර්ෂ
කයරහ තිශඵනහ.
අතිගරු භහින්ද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳතිතුභහශේ නහඹකත්ශඹන්
යුේධඹ අන් කශහ හශේ, එතුභහශේ නහඹකත්ශඹන් උතුය
නළශතනහිය ංර්ධනඹ කයරහ ඒ ජනතහට වන රනහ
හශේ, රය්ෂක ශල්කම්තුභහශේ ළඩටවන් අනු උතුය ව
නළශතනහිය ප්ර ශේලර ජනතහ නතහ සිටුරහ විශලේශඹන්
එල්ටීටීඊ ංවිධහනශේ අඹ පුනරුත්ථහඳනඹ කයරහ ංර්ධනඹ
කයන්නහ හශේ ශදභශ ජනතහශේ ප්ර ලසනඹත් වින්න අපි
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ශම් යශට් අහිංක ද්රුවිඩ ජනතහට ඹම්
කිසි ප්ර ලසනඹ්ෂ තිශඵනහ නම්, ඒ ප්ර ලසනඹ ශේලඳහරනික ලශඹන්
වින්න වුභනහ නම්, ඒක කයන්න පු න් ශවොභ තළන තභයි
ඳහර්ලිශම්න්තු. ඒක කයන්න පු න් ශවොභ අඹ තභයි ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුශේ භව ජන නිශඹෝජිතඹන්. අඳ අතය ඒ ංහදඹ
තති කයන්න ඕනෆ. අඳ අතය ඒ ංහදඹ තති කයරහ ශදභශ
ජනතහශේ ප්ර ලසනඹ හකා කහ කයරහ අපි විඳුභකට එන්න ඕනෆ.
ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භළතිතුභහ
එතුභහශේ කථහශේදී කිේශේ භවරුන් වළභ තළනභ ගිහිල්රහ යට
ගළන එක එක කථහ කිඹනහ කිඹරහයි; වළභ තළනභ ගිහිල්රහ යශට්
ශගෞයඹ ශකශරන රකහයඹට යට ගළන එක එක කථහ කිඹනහ
කිඹරහයි. භහ හිතන විධිඹට එතුභහ ඒ කථහ කශශේ අඳ ගළන
ශනොශයි. භහ හිතන විධිඹට එතුභහ යනිල් විරAභසිංව භවත්භඹහටයි
එතුභහශේ ශගෝරඹන්ටයි තභයි ඒක කිේශේ. විශලේශඹන්
ර්ෂසභන් කිරිතල්රරහට තභයි ඒක කිේශේ. එශවභ කිඹන්න
ශවේතු ශභොක්ෂද? ඒ අඹ තභයි ගිහිල්රහ එශවභ කථහ කශශේ.
අනීඳ ශරහ ඉන්න ජඹරත් ජඹර්ධන භවත්භඹහ ගළන කිඹන්න
සිදු වීභ ගළන භභ ශම් ශරහශේ කනගහටු ශනහ. ඒ අඹ තභයි
ගිහිල්රහ එශවභ කථහ කශශේ. ඒ අඹ තභයි ගිහින් යට ඳහහ දුන්ශන්.
අශප් යට, අශප් ජහතිඹ ඳහහ ශදන්න, ශම් කයන්නහ ව කර්ත්ඹ
ඳහහ ශදන්න, අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ යට ශගන ඹන ශම් ගභන
රඳසට වයන්න, එ්ෂත් ජහතින්ශේ ංවිධහනඹ ව
තශභරිකහ ප්ර මුඛ ශම් යටට අහිතකය ළඩ කටයුතුරට
නහඹකත්ඹ ශදන අශනකුත් අඹ ඉසයවට ගිහිල්රහ ශම් යශට්
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ශයදි සත්රහ ගරන්න ළඩ කටයුතු කශශේ විඳ්ෂශේ භවය
කණ්ඩහඹම්. ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භළතිතුභහ අද ඒ ම්ඵන්ධශඹන්
ශවො කථහ්ෂ කශහ.
ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, විඳ්ෂශේ අඹට උත්තය ශදන්න
අපි අද රළවළසති ශරහ සිටිඹහ. අද ඒ අඹ ඳළන ගිහින් තිශඵනහ.
අපි එක්ෂ කිඹන්න ඕනෆ. ශභොන නිරධහරිඹකු ශවෝ ළරැදි කයනහ
නම් තයහතියභ ශනොඵරහ දඬුම් ශදන්න ඕනෆ. ඒ දඬුම් ශදන්න
පු න් අයිතිඹ තිශඵන්ශන් ශම් යශට් භව ජනතහටයි. අතිගරු
භහින්ද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳතිතුභහටත්, ශම් භව ජන
නිශඹෝජිතඹන්ටත් ශනොශයි ඒ ඵරඹ තිශඵන්ශන්. ශම් යශට් භව
ජනතහටයි ඒ ඵරඹ තිශඵන්ශන්. ඒ කිඹන්ශන්, ශම් යශට්
උත්තරීතය ඳහර්ලිශම්න්තුටයි. ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට සිඹලු ශදනහ
ඹටයි. ළරැේද්ෂ කය තිශඵනහ කිඹහ කවුරු වරි ශචෝදනහ රළඵ
තිශඵනහ නම් ඒ ශචෝදනහශන් නිදවස ශන්න ශභතළනට නෆවිත්
තළන් තළන්ර ගිහින් කථහ කයන එක ශනොශයි කයන්න ඕනෆ.
තභන් නිර්ශදෝෂි නම් නිර්ශදෝෂිබහඹ ඔප්පු කයන්න ඕනෆ. ඒ
අසථහට ඒ අඹ මුහුණ ශදන්න ඕනෆ. එශවභ මුහුණ ශදන්ශන්
නළති අධිකයණ ඳේධතිඹ ම්පර්ණශඹන් අකර්භණ් කයනහ
නම්, ශම් යශට් ඳතින රAභශේදඹ ම්පර්ණශඹන් අකර්භණ්
තත්ත්ඹට ඳත් කයනහ නම් අපි ඒ ගළන කනගහටු ශනහ. ළරැදි
කය තිශඵනහ කිඹහ කවුරු වරි ශචෝදනහ රළඵ තිශඵනහ නම් ඵඹ
නළති ඳරී්ෂණරට මුහුණ ශදන්න කිඹන්න, යශට් ඳතින
රAභශේදඹ නහසති කයන්ශන් නළති, ඒ රAභශේදඹ විනහල
කයන්ශන් නළති. ඒ රAභශේදඹ විනහල කයන්න ශදන්න එඳහ. ඒක
භව ජනතහට කයන අශගෞයඹ්ෂ ඹළයි කිඹමින්, ශම් යශට් භව
ජනතහ දිශන්හ, භව ජනතහ ඳත් කශ ඳහර්ලිශම්න්තු දිශන්හ
කිඹමින් භශේ චන සල්ඳඹ අන් කයනහ.

[අ.බහ. 4.10]
ගරු ඳහඨලී චම්පික යණක භවතහ (විදුලිඵර වහ ඵරල්ෂති
අභහත්තුභහ)

(ரண்புறகு தரட்டபற சம்தறக க்க - றன்லு, ரறசக்ற
அகச்சர்)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of Power and

Energy)

ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, 2013 අඹ ළඹ ඹටශත් යහජ්
රය්ෂක ව නහගරික ංර්ධන අභහත්හංලශේ ළඹ ශීර් පිිතඵ
විහදඹට වබහගි න්න රළබීභ ගළන අපි ශඵශවවින් තුටු
ශනහ. අශප් යශට් ඳළළති කුරිරු ත්රහසතහදඹ යහජ් රය්ෂක
අභහත්හංලශේ ශභශවඹවීශභන් ඳයහජඹ කයරහ නිදව රඵහ ගන්න
භත වය ශවිත වුණහ කිඹරහ අපි කවුරුත් දන්නහ. නමුත් අද
ශඵොශවෝ ශදනකු ඒ යුේධශේ පීඩහ විඳි රය්ෂක වමුදහ
හභහජිකඹන් ගළන කථහ කයන්ශන් නළති, ඒ වීශයෝදහය යණ
විරුන්ශේ කළඳවීභ, ශේශීඹ ව විශේශීඹ ලශඹන් ඒ වීශයෝදහය
යණ විරුන් ශම් යට ශනුශන් කශ ඳරිත්හගඹ අභතක කයරහ,
ඔවුන්ට, විශලේශඹන් යශට් ශේනහධිනහඹකඹහ වළටිඹට අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහට, ඒ හශේභ රය්ෂක ශල්කම්තුභහ තතු
වමුදහශේ නහඹකඹන්ට විශේල අධිකයණර දඬුම් ශදන්ශන්
ශකොශවොභද කිඹන එක ගළන කථහ කිරීභ පිිතඵ අපි ඉතහභ
කනගහටුට ඳත් ශනහ. ශරෝකශේ එළනි ටන් ශකශය
වුණහභ ශකොයි විධිශේ ඳිතගළනීම් ක්රිරඹහලි ද මුදහ වළරිශේ කිඹරහ
අපි දන්නහ. ශදන ශරෝක භවහ ංග්රාහභශඹන් ජර්භනිඹ ඹටත්
වුණහට ඳසශේ මිත්රහ වමුදහ කශශේ ශරේසඩන් නගයඹ මු භනින් බිභට
භතරහ කිරීභයි. ඒ ප්ර වහයශඹන් 38,000්ෂ මිඹ ගිඹහ. ඒක තභයි
යුේධශේ ජඹග්රාවණඹ ශනුශන් ඳයහජිතඹහ ශගපු න්දිඹ. ඒ
හශේභ ජඳහනඹ, ඹටත් ශන්න අල් ගිවිසුම් අත්න් කයරහ
තිශඹේදී, ජඳහනඹට එශයහි ඳයභහු ශඵෝම්ඵ අතවළයරහ, ඳයභහු
ඵරඹ ඳරී්ෂණඹකට ර්ෂ කශශේ, ඳයභහු ඵරශේ
විනහලකහරිත්ඹ ඳරී්ෂණඹට ර්ෂ කශශේ හිශයෝෂිභහ - නහගහකි
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ජනතහශේ හිස භතින්. එළනි අඳයහධ හිත ව ශරෝකඹක, අශප්
යශට් රය්ෂක වමුදහ ප්ර බහකයන් ඝහතනඹ කිරීශභන් ඳසශේ
කිසිභ සිදුවීභ්ෂ උතුරු නළශතනහිය සිේධ ශන්න ඉඩ දුන්ශන්
නළවළ. භවහ විජ්ජහ ඵරඹකින් හශේ කිසිභ ශදඹ්ෂ සිදු ශනොවී
පුදුභහකහය හභඹ්ෂ, සථහය හභඹ්ෂ උතුයට නළශතනහියට
ඳභණ්ෂ ශනොශයි යටටභ උදහ කයරහ දුන්නහ.
ඒ විතය්ෂ ශනොශයි, රය්ෂක වමුදහ ර්ෂ තුනකට අධික
ජනතහ්ෂ මුදහ ගත්තහ. අද හුත ශදශන්ෂ විශේලගත ශරහ කථහ
කයනහ, නන්දිකඩහල් කශපුශේ සිදු වුු ඝහතන ගළන. වළඵළයි
කවුරුත් කථහ කයන්ශන් නළවළ, ර්ෂ තුනකට අධික ජනතහ්ෂ
මුදහ ගත්ශත් අශප් රය්ෂක වමුදහයි කිඹන එක. ඒ ර්ෂ
තුනකට අධික ජනතහට කෆභ බීභ, ඉඳුම් හිටුම් දීරහ ඔවුන් ගරහ
ගත්ශත් අශප් රය්ෂක වමුදහයි කිඹන එක කවුරුත් කථහ
කයන්ශන් නළවළ. අද ඊශ්රාහඹල් වමුදහ ගිහිල්රහ, ර්ෂ 15ක
ජනතහ්ෂ ජීත් න ගහහ තීයඹට ශඵෝම්ඵ ප්ර වහය එල්ර කයනහ;
පුංික ශයොකට් ප්ර වහයරට පිිතතුරු ලශඹන් මියිර ප්ර වහය එල්ර
කයනහ. නමුත් ඵටහිය යටර කවුරුත් ජහත්න්තය ලශඹන්
ඔවුන්ශේ ග වීභ ගළන කථහ කයන්ශන් නළවළ. ඊශ්රාහඹරඹට
රය්ෂහ ශන්න අයිතිඹ්ෂ තිශඵනහඹ කිඹන එක විතයයි
කිඹන්ශන්. ශම් යශට් ජනතහ රය්ෂහ කිරීශම් ගකීභයි එදහ අශප්
රය්ෂක වමුදහ සිේධ කශශේ. ඒකට ග ශනහ නම් ග විඹ
යුත්ශත් අශප් යශට් ජනතහට මි්ෂ කිසිභ ජහත්න්තය ඵර
ශේගඹකට ශනොශයි කිඹන එක අපි ශම් අසථහශේ අධහයණඹ
කයනහ.
අද අශප් රය්ෂක වමුදහ ශනොසිටින්න, උතුරු ඳශහශත් බිම්
ශඵෝම්ඵ ඉත් කිරීශම් කටයුතු ශේගත් කයන්න, ඒ ජනතහ
නළත ඳදිංික කයන්න කදහත් වළකිඹහ රළශඵන්ශන් නළවළ.
ශම් හශේ ඳළළති දීර්ඝ කහලීන අර්බුදඹකින් ඳසශේ ශභතයම්
ශේගශඹන් ජනතහ නළත ඳදිංික කයවීභ්ෂ, ජනතහ සථහය
කිරීභ්ෂ, ජනතහශේ ජීන භං ඳළවළදිලි කිරීභ්ෂ ශරෝකශේ කිසිභ
යටක සිේධ කයරහ නළවළ. අද ඒ ඳශහත්රට අපි විදුලිඹ ශගනිහින්
තිශඵනහ. ඹහඳනඹ දිස්රිර්ෂකශේ විතය්ෂ සිඹඹට 95කට අද
විදුලිඹ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. එදහ එල්ටීටීඊ
ත්රහසතහදී
නහඹකඹන්ශේ ඵංකර්රට විතය්ෂ තිබුු විදුලිඹ අද න්නිශේ
ෆභ ගභකටභ ශගනඹන්න කටයුතු කයරහ තිශඵනහ. එභ
ඳශහත්ර සිඹඹට 35කට අධික පිරි්ෂ විදුලි ඵරශඹන් කටයුතු
කිරීශම් වළකිඹහ රඵහ ශගන තිශඵනහ. අශප්
යශට් යණ
විරුන්ට විදුලිඹ නිකම් රළශඵන්ශන් නළවළ. නමුත් ශම් නළත
ඳදිංික වුු අඹට අපි ය්ෂ ඹන ශත්ෂ ශනොමිරශේ විදුලිඹ රඵහ
දීරහ තිශඵනහ. ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, ඒ ප්ර ශේලඹ
නිශඹෝජනඹ කයන භන්ත්රීaයඹකු වළටිඹට ඔඵතුභහ ඒ ඵ
ශවොහකහයභ දන්නහ. ඒ ප්ර ශේලර ජනතහට විදුලි අල්තහ
රඵහ ශදන්න අපි ශකොතයම් ළය ෆඹභ්ෂ කයනහද කිඹරහ
ඔඵතුභහ දන්නහ.
ඒ හශේභ රය්ෂක වමුදහ භත අන් ටන් ඳළළතුු
පුදුභහතරන් ප්ර ශේලඹටත් අද භවහ භහර්ග ඳවසුකම් රළබිරහ
තිශඵනහ; විදුලි ඵරඹ රළබිරහ තිශඵනහ; හරිභහර්ග ඳවසුකම්
රළබිරහ තිශඵනහ. අශප් යට සිඹඹට 8ක රර්ථික ර්ධන
ශේගඹකින් ඉදිරිඹට ඹන ශකොට උතුරු ඳශහත සිඹඹට 22ක
රර්ථික ර්ධන ශේගඹකින් ගභන් කයන්ශන්, අශප් යණ විරුන්
ශල් කඳු ශවශරහ ඒ ප්ර ශේලඹට හභඹ උදහ කශ නිහයි. අන්න
ඒකට ගුණගරුක ශන්න භවරුන්ට වළකිඹහ්ෂ නළවළ. ඒ ගළන
අපි කනගහටු ශනහ. අන්න ඒ ක්රිරඹහලිඹට කෘතශේදී ශන්න
භවරුන්ට වළකිඹහ්ෂ නළවළ. ඒ ගළන අපි කනගහටු ශනහ.
නමුත් ඒ ජනතහට අත් වුු විලහර ංර්ධනඹ, ජරඹ විදුලිඹ
භවහ භහර්ග ඔසශේ රළබීභ ගළන අපි තුටු නහ. එදහ ශල් කඳු
ව ශොශවොනට ඹන භහර්ගඹ විතය්ෂ දළක හිටපු ජනතහට
ජරඹත්, විදුලිඹත්, භවහ භහර්ග ඳේධතිඹ්ෂ රළබිරහ අද ශම් යශට්
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අශනකුත් ප්ර ශේලත් භත එකමුතු ශරහ ඉදිරිඹට ඹන්න භත වය
ඳසු ගිඹ කහරඹ පුයහභ ශවිත කශශේ
යහජ් රය්ෂක
අභහත්හංලශඹන්. අපි ඒ ගළන නළත තහ්ෂ කෘතශේදී ශනහ.
ඒ ජනතහ නළත ඳදිංික කයවීභ ගළන, ඒ ජනතහට අල් කයන
ඹටිතර ඳවසුකම් නංහලීභට අල් කයන ටපිටහ නිර්භහණඹ
කිරීභ ගළන, අදටත් ඒ ප්ර ශේලර හර්ථක රකහයශඹන් හභඹ
රය්ෂහ කය ගළනීභට කටයුතු කිරීභ ගළන
අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහට රය්ෂක අභහත්යඹහ වළටිඹටත්, රය්ෂක
ශල්කම්යඹහ වළටිඹට ශගෝඨහබඹ යහජඳ්ෂ භළතිතුභහටත් අශප් මු
යශට්භ කෘතශේදිත්ඹ ඳශ කශ යුතු නහ.
ඒ විතය්ෂ ශනොශයි, යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන
අභහත්හංලඹ, ශම් යශට් ඉතිවහඹ පුයහභ අරAභත් තිබුු නගය
නිර්භහණඹ ශනුට විධිභත් නගය නිර්භහණඹකට අද අත ගවරහ
තිශඵනහ. කහරගුිජක, ශේලගුිජක විඳර්ඹහ නිහ නහගරික
ංර්ධනඹ ඵරත් තර්ජනඹකට අද වසුශරහ තිශඵනහ. වදිසි
ගං තුයට ප්ර ලසනරට, නිඹතඹ නිහ ජර ඳවසුකම් ඳඹහ ගළනීශම්
ප්ර ලසනරට, සුිත සුශං නිහ විදුලිඹ තතු අශනකුත් ඳවසුකම්
ඳඹහ ගළනීශම් ප්ර ලසනරට අද ශරෝකඹ පුයහභ නගය මුහුණ
ශදමින් ඉන්නහ. ශම් තත්ත්ඹන්ට අනහගතශේදී හර්ථක
මුහුණ ශදන්න නම් විධිභත්, රAභත් ළරළසභකට අනු අශප්
නගය ංර්ධනඹ සිදු විඹ යුතුයි.
ඳසු ගිඹ දසර තශභරිකහශේ නිේශඹෝර්්ෂ නගයඹට තති
වුු ළන්ඩි කුණහටු, අද න ශකොට පිලිපීනශේ තති ශරහ
තිශඵන ශඵෝෂහ කුණහටු, ඒ හශේභ අද න ශකොට තති ශරහ
තිශඵන සුනහමි තර්ජනඹ, ඉන්දුනීසිඹහනු කරහඳශේ, ජඳහනශේ
ෆුකුෂිභහ සිේධිඹත් එ්ෂක තති වුු තත්ත්ඹ ගළන ඵළලුහභ,
අනහගතශේදී ඳරියශේ තති න කහරගුිජක, ශේලගුිජක
විඳර්ඹහරට
අනුකර
න
රකහයඹට
විධිභත්
ළරසුම්කයණඹකට අනු අපි නගය නිර්භහණඹ කය ගත්ශත්
නළත්නම් අඳට බඹහනක ප්ර තිපර අත් ශන්නට නිඹමිතයි. අන්න
එතළනදී ශම් තළන තළන සිදු න ඳදිංිකවීම් ගළන, තළන තළන තති
ශරහ තිශඵන ජනතහශේ ප්ර ලසන ගළන විතය්ෂ අධහනඹ ශඹොමු
කයරහ, ඳටු ශේලඳහරනඹට ඹට ශරහ කටයුතු කශශොත් ශකොශම
නගයඹත්, අශන්ෂ නගයත් ශම් බඹහනක විඳශතන් අඳට මුදහ
ගන්න රළශඵන්ශන් නළවළ. අද නහගරික ංර්ධන අභහත්හංලඹ
විසින් විධිභත් ඳහරිරික ළරළසභකට අනුකර, විධිභත්
රකහයඹට අශප් නගය ඳේධතිඹ දියුු කය ගළනීභ වහ රAභත්
ළරළසභ්ෂ තති කයරහ තිශඵනහ. එභ ළරළසභ පිඹරින් පිඹය
ක්රිරඹහත්භක න ඵ අඳට ශඳශනනහ. එදහ ඳවත් බිම් ඵට
ඳත්ශරහ, ගංතුයට ඹට ශමින් තිබුු නගය ඳේධතිඹ
අනුරAභශඹන් විධිභත් ළරළසභකට අනු ශගොඩනළශතන වළටි අද
අඳට ශඳශනනහ. ඒ හශේභ නහගරික කරහඳකයණඹ්ෂ ශඹෝජනහ
කයරහ, මිනිසුන් ඳදිංික න්නට ඕනෆ ශකොතළනද, ්හඳහය
තිශඵන්න ඕනෆ ශකොතළනද, ඳහරිරික ංශේදී කරහඳ තිශඵන්න
ඕනෆ ශකොතළනද කිඹන විධිභත් ළරළසභකට අනු කටයුතු කයන
ඵත් අඳට ශඳශනනහ. ශේලඳහරනභඹ ලශඹන් ඹම් ඹම්
පුේගරඹන් ඳදිංික කයරහ හසි රඵහ ගළනීශම් ක්රිරඹහලිඹට
ඳටවළනි, විධිභත් ජහතික ළරළසභකට අනු නහගරික ංර්ධන
අධිකහරිඹ කටයුතු කයන ඵ අඳට ශඳශනනහ. ත්රහසතහදී
අයගරශඹන් ඳසු ඒ කටයුතු වහ රය්ෂක අංලලින් දළළන්ත
වශඹෝගඹ්ෂ, දළළන්ත ඵරඹ්ෂ රළශඵන ඵ අඳට ශඳශනනහ.
එදහ ශඵෝම්ඵ පිපිරුු භවඳහයල්, එදහ බි ළටුු දළළන්ත
ශගොඩනළිනලි ංකීර්ණ, එදහ බි ළටුු දුම්රිඹ සථහන, එදහ ශල්
තළරුු ඵස නළතුම් ශඳොශල් අද ඉතහභ විධිභත් නහගරික
ංර්ධනඹකට අනු ශගොඩනළශතනහ දකින එක අඳට ඉතහභ
තුටට කහයණඹ්ෂ. ඒ විතය්ෂ ශනොශයි, ශකොශම නගයශේ
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අත්වළය දභහ තිබුු, ශකොශම නගයශේ විනහල මුඛඹට ගිහින්
තිබුු ළදගත් භමි බහග විධිභත් ංර්ධන ළරළසභකට අනු
ශගොඩනළඟීභට අද වළකිඹහ රළබීභ ගළන අපි තුටු නහ.
ශකොශම, ශකෝට්ශට්, ශදහිර, ගල්කිස රදී ෆභ ප්ර ශේලඹකභ
තිශඵන ශම් ගංතුය උදුය, ඒ හශේභ නහගරික
ඳළල්ඳත්හසීන්ශේ ගළටලු,
ශම් ප්ර ශේලර තිශඵන භහජ
කළරඹීභ රදී ශම් සිඹල්රටභ විඳුම් ශදන රකහයශේ විධිභත්
ළඩටවන්ෂ ඉදිරි අවුරුදු තුන තතුශත නහගරික ංර්ධන
අධිකහරිඹ විසින් ශගන එයි කිඹරහ අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.
විශලේශඹන්භ ශකොශම නහගරික ප්ර ශේලඹ, ඒ හශේභ කල්පිටිඹ
ප්ර ශේලඹ,
වම්ඵන්ශතොට ප්ර ශේලඹ, ්රිරකුණහභරඹ ප්ර ශේලශේ
අනහගතශේ රර්ථික භධ්සථහන වතය්ෂ වළටිඹට දියුු කයන්නට
අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. ශම් ෆභ ප්ර ශේලඹකටභ අල් කයන
ඵරල්ෂතිඹ, ජරඹ, භහර්ග ඳවසුකම් ඹනහදී ශේල් එ්ෂක
ශගොඩනළශතන න නහගරීකයණඹ්ෂ තිශඵනහ.
විශලේශඹන්භ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශේ ළඩ පිිතශශ
ඹටශත් ශම් යශට් නහගරීකයණඹ නතය ශරහ තිශඵනහ. ඒක අපි
රඵහගත් විෂ්සට ජඹග්රාවණඹ්ෂ. 1960 ගණන්රත් ශම් යශට්
නහගරික ජනගවනඹ හිටිශේ සිඹඹට 20යි. අදත් ඉන්ශන් සිඹඹට
20යි. තයි නගයරට ජනතහ ශනොඑන්ශන්? එශවභ ශනොඑන්ශන්
ගභටත් අල් ඒ ඳවසුකම් විධිභත් රළබීභ නිහයි. ශකෝට්ශට්
ප්ර ශේලඹට, ශකොශම ප්ර ශේලඹට ඳභණ්ෂ සීභහ වුු නහගරික
ංර්ධන අධිකහරිශේ ශභශවය ඉදිරි කහරශේදී යශට් ෆභ
කරහඳඹකටභ ගභන් කයරහ, විධිභත් ඳහරිරික නහගරික
ළරළසභකට අනුකර, තියහය ංර්ධන ප්ර තිඳත්තිරට
අනුකර අනහගතඹ කයහ ඹන්න අඳට භත ශඳන්න ශඹෝධ
ඳවන් ටළම්ෂ ඵට නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ ඳරිර්තනඹ
ශයි කිඹරහ අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
භෆත කහරශේ දී නළත තහ්ෂ අශප් රය්ෂක වමුදහරට
විලහර ලශඹන් ශචෝදනහ ඉදිරිඳත් කයන්න කටයුතු කය තිශඵන
ඵ අපි දළ්ෂකහ. විශලේශඹන්භ ඊශේ ශඳශර්දහ ඹහඳනඹ
විලසවිද්හරශේ තති වුු සිදුවීභ ගළන ඵළලුශොත්, අශප් රය්ෂක
වමුදහර නභට කළශර්ෂ තති කයන්නට, අශප් යශට් නභට
කළශර්ෂ තති කයන්නට තතළම් පිරිස ඉදිරිඳත් ශරහ තිශඵන ඵ
ශඳශනනහ. තභන්ශේ ඳවුශල් හිදතෂින්තශඹ්ෂ මිඹ ගිහින්
තිශඵනහ නම්, ඒක භයන්නට ඕනෆභ ශකශනකුට පු න්.
වළඵළයි, ත්රහසතහදී ංවිධහනඹක භවවිරු දිනඹ්ෂ භයනහඹ
කිඹරහ කිඹන්ශන්, අහිංක ක්රිරඹහලිඹ්ෂ ශනොශයි. ඒක තභන්ශේ
හිදතෂින්තශඹ්ෂ ශන් ශරහ ඹෆභ, මිඹ ඹෆභ ළභරීභ්ෂ
ශනොශයි. ඒකට හිදතෂින්තශඹ්ෂ ළභරීභ ඹළයි කිඹරහ කවුරු
වරි කිඹනහ නම්, ඒක එශවභ ශනොශයි කිඹන එක ඉතහභ
ඳළවළදිලියි. ත්රහසතහදීන්ශේ ඊනිඹහ භවවිරු දිනඹ ළභරීභට කටයුතු
කයපු ඒ සිඹලු ශදනහභ ශම් යශට් ඳසු ගිඹ කහරශේ සිදු වුු
ඝහතනර ගකීභත් බහය ගත යුතුයි. ඹම් කිසි රකහයඹකට ඒ භවහ
විරුදිනඹ ළභරීභ වහ උදවු උඳකහය කයන, ඒ ළභරීභ
හධහයණීකයණඹ කයන ශකශන්ෂ සිටිනහ නම්, ඒ අඹ
අනුයහධපුය ශුේධ භමිශේ සිදු වුු මිනිස ඝහතනර ගකීභ්ෂ
බහයගත යුතුයි; භවනුය ශ්රී  දශදහ භහිතගහට එල්ර වුු ඝහතනර
ගකීභ බහය ගත යුතුයි; ඳසු ගිඹ කහරඹ පුයහ ගම් නිඹම්ගම්ර
සිදුවුු මව මිනිස ඝහතන 400කට අධික ප්ර භහණඹක ගකීභ
ඔවුන් බහයගත යුතුයි. ඒ හශේභ නීත්හනකර රය්ෂක වමුදහශේ
26,000කට අධික පිරි්ෂ ඝහතනඹ කිරීශම් ගකීභත් ඔවුන්
බහයගත යුතුයි. ඒ නිහ කිසි ශකශනකුට කිඹන්නට ඵළවළ,
තභන්ශේ හිදතෂීන් ශඵොශවොභ අහිංක රකහයඹට භයන්නට
ශම් අසථහශේ දී ක්රිරඹහ කශහඹ කිඹරහ. අලුත් තත්ත්ඹ්ෂ කයහ
ශම් ශදභශ ජහතිහදී, ඊශහම්හදී ඵරශේග දළන් පිඹය භනිමින්
තිශඵන ඵ අපි ශත්රුම්ගත යුතුයි. ඒ තත්ත්ඹ තුශ අන්තර්
ජහතික අශප් යට ශකොටු කයන අතය, තමිල්නහඩුශේ අලුත්
රැල්ර්ෂ තතිශමින් තිශඵන ඵත් අපි දකිනහ. අශප් න්දනහ
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නඩඹ්ෂ එහි ගිඹත්, ්හඳරිකඹන් එහි ගිඹත්, ශේලඳහරකඹන් එහි
ගිඹත්, ඒ අඹට ඳවය ශදන, ඒ අඹට ගල් මුල්ලින් ඳවය ශදන
ප්ර චණ්ඩ ශේලඳහරන යශශේගඹ්ෂ අද තමිල්නහඩුශේ තිශඵනහ. අද
ඹහඳනඹ විලසවිද්හරශේ ඳළළත්වුු ශම් භවවිරු භරුර
අයමුණ, ්රිරකුණහභරශේ තිරි්ෂශකෝවිල්ර ඒහ භයන්නට
උත්හව කයපු අඹශේ අයමුණ, ඒ තමිල්නහඩුශේ තිශඵන ගල් මුල්
ශේලඳහරනඹ උතුයටත්, නළශතනහියටත් ශගන ඒභයි.
අනහගතශේදී අශප් ශඳොලීසිරට, රනහගතශේදී අශප්
රය්ෂක වමුදහ කවුරුරට, අනහගතශේදී ඒ ප්ර ශේලශේ ංචහයඹ
කයන්න පිටසතය ප්ර ශේලලින් ඳළමිශණන පුේගරඹන්ට ඹනහදී
සිඹලු ශදනහටභ තමිල්නහඩුශේ රදර්ලඹ උතුයටත්, නළශතනහියටත්
ශගන එන්න තභයි අද ශම් "භවහ වීය දින" භයමින් ඒ අල්
කයන ට පිටහ කන්ශන් කිඹන එක අපි සිඹලු ශදනහභ අශඵෝධ
කය ගත යුතුයි. අන්න එදහට අශප් රය්ෂක වමුදහ කයපු කළඳ වීභ,
ඔවුන් ශල් කඳු ශවශරහ රඵහ ගත්තු ජඹග්රාවණ රඳසු වළය වීභ වහ
ක්රිරඹහ කයන ශම් ඵරශේග ඳයහජඹ කිරීශම් ගකීභ තිශඵන්ශන්
ශේලඳහරනඥඹන්ටයි. රය්ෂක වමුදහන්ට වළභ දහභ සිේධ ශරහ
තිශඵන්ශන් ශේලඳහරනඥඹන්ශේ ඳේරට, ශේලඳහරනඥඹන්ශේ
තිශඵන අකටයුතුකම්රට, ශේලඳහරනඥඹන්ශේ තිශඵන මුේධ
ශේලඳහරන ක්රිරඹහරට න්දි ශගන්නටයි. ඒ නිහ අඳට
ශඵොශවොභ ඳළවළදිලියි අනහගත ගභන් භත නළත තහ්ෂ ප්ර චණ්ඩ
ශේලඳහරන උේශඝෝණඹකට අල් කයන ට පිටහකට, ඒ
රකහයඹට භහජඹ ශගොඩ නළඟීශම් ක්රිරඹහලිඹ දළන් ඒ ප්ර ශේලර
රයම්බ කය තිශඵන ඵ. ඒ නිහ අපි සිඹලු ශදනහටභ ශේලඳහරන
ගකීභ්ෂ තිශඵනහ ඒ ක්රිරඹහලිඹ රයම්බශේදීභ ඳයහජඹ කිරීභට.
අපි භතක තඵහ ගත යුතුයි, තභත් ජර්භනිශේ කිසිභ ශකශනකුට
නහසිහදීන්ශේ ටන් ඳහඨ කිඹන්න, නහසිහදීන්ශේ ගීත ගඹන්න,
නහසිහදීන් භයන්න ශදන්ශන් නළවළ කිඹරහ.
ඉතහලිශේ
කිසිභ
තළනක
ඳළසිසට්හදඹ
භයන්න,
ඳළසිසට්හදීන්ශේ ගීත ගඹන්න, ඳළසිසට්හදීන්ශේ භවහ වීය දින
භයන්න ඉඩ ශදන්ශන් නළවළ. මු ශරෝකඹ පුයහභ ශභළනි
අන්තහදී ඵරශේග ඳහරනඹ කයරහ තිශඵන්ශන් නීතිඹත්,
ංසකෘතිඹත් භිනන්. කවුරු ශවෝ උත්හව කයනහ නම් ශම් යශට්
ත්රහසතහදඹ අවුරුදු තුන්ෂ තතුශත නළත භයන්න, අවුරුදු තුන්ෂ
තතුශත ඔවුන් වීයත්ඹට නන්න්න, ශම් යටට කයපු වහනිඹ
අභතක කයරහ විශේල යටල් භත එකතු ශරහ ඒක ටරන්න,
අන්න එතළනදී අශප් භහජ ගකීභ නළත අඳට භත්ෂ කය ගන්න
සිේධ ශනහ. අපි කවුරුත් ශඵොශවොභ තුටුයි අතීතඹ අභතක
කයරහ ඉදිරිඹට ඹන්න. වළඵළයි කවුරුන් ශවෝ උත්හව කයනහ
නම් අතීතශේ ජීත් ශන්න, අතීතශේ තිබුු දයඹ නළත
කළන්න, ශම් භහජඹට ග කීභ්ෂ තිශඵනහ ශල් කඳු
හගයඹකට යට තද ශගන ඹන්න වදන ඵරශේගලින් යට මුදහ
ගන්න. ශභොකද, ඒකට අනහගතශේදී මුලින්භ න්දි ශගන්න
ශන්ශන් ශම් යශට් රය්ෂක වමුදහරටයි. ඊශතට ශම් යශට්
භසත ජනතහටයි.
ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, භහ ශම් අසථහශේදී ජනඹහ
නළත ඳදිංික කිරීභ ගළනත් කිඹන්න ඕනෆ. විශලේශඹන්භ උතුරු
නළශතනහිය ඳශහත් ශදශ්ෂ සිංවර ජනතහ ව මුසලිම් ජනතහ
විලහර ලශඹන් ඳරහ වළරිඹහ, ත්රහසතහදීන් විසින් ශඵොශවොභ
ංවිධහනහත්භක රකහයඹට. ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ
ශවොඳින්භ දන්නහ, 1970 ගණන්ර ඉරහ ශඵොශවොභ
ංවිධහනහත්භක රකහයඹට ඒ කටයුත්ත කය ශගන රපු ඵ. භහ
ශම් අසථහශේදී ජන ංඛ්හ පිිතඵ ශතොයතුරු වළන්හඩ් ගත
කිරීභ වහ බහගත* කයනහ.

——————* කථහ අහනශේ ඳශ කය තත.

* உகறணறரறறல் ப்தட்டுள்பது.
* Produced at end of speech.
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ශභභ ශතොයතුරුරට අනු 1971දී උතුරු ඳශහශත් ශදභශ
ජනගවනඹ 799,406්ෂ සිටිඹහ. එඹ සිඹඹට 91.07්ෂ ශනහ.
සිංවර ජනතහ 39,511්ෂ සිටිඹහ. එඹ සිඹඹට 4.5්ෂ ශනහ.
මුසලිම් ජනතහ 37,855්ෂ සිටිඹහ. එඹ සිඹඹට 4.31්ෂ ශනහ.
අද ශභොක්ෂද තත්ත්ඹ? අද ශදභශ ජනතහ 934,392්ෂ ඉන්නහ.
එඹ සිඹඹට 93.65්ෂ ශනහ. සිංවර ජනතහ ඉන්ශන් 21,830යි.
එඹ සිඹඹට 2.1්ෂ ශනහ. මුසලිම් ජනතහ 32,659්ෂ ඉන්නහ.
එඹ සිඹඹට 3.27්ෂ ශනහ. ඒ හශේභ ඹහඳනඹ දිස්රිර්ෂකඹ ගළන
කථහ කයනහ නම්, 1971දී ඹහඳනඹ දිස්රිර්ෂකශේ ශදභශ ජනතහ
673,043්ෂ ජීත් වුණහ. එඹ සිඹඹට 95.6්ෂ ශනහ. සිංවර
ජනතහ 20,402්ෂ ජීත් වුණහ. එඹ සිඹඹට 2.9්ෂ ශනහ.
මුසලිම් ජනතහ 10,312්ෂ ජීත් වුණහ. එඹ සිඹඹට 1.46්ෂ
ශනහ. දළන් ශභොකද තත්ත්ඹ? අද ඹහඳනශේ ශදභශ ජනතහ
622,490්ෂ ජීත් ශනහ. එඹ සිඹඹට 98.7්ෂ ශනහ.
අද සිංවර ජනතහ ජීත් ශන්ශන් 746යි. මුසලිම් ජනතහ
ජීත් ශන්ශන් 2,648යි. එදහ -1971දී- 20,402්ෂ ජීත් වුු
සිංවර ජනතහ අද 746ට ඵළවළරහ තිශඵනහ. යුේධඹ අන්
ශරහ අවුරුදු තුන්ෂ ගිහිල්රත්, හභඹ රඵහ ශගනත් ඒ ජනතහට
නළත ඳදිංික වීශම් අයිතිඹ රළබිරහ නළවළ. එදහ 10,312්ෂ ජීත්
වුු මුසලිම් ජනතහශගන් තභත් ඳදිංික ශරහ තිශඵන්ශන්
2,648යි. දළන් මුසලිම් ජනගවනඹ කීඳ ගුණඹකින් ළඩි ශරහ
තිශඵනහ. අවුරුදු 40කට ඳසශේ ඒ අඹශේ ඳයම්ඳයහ ළඩි ශරහ
තිශඵනහ. තයි, ඒ ජනතහට එහි නළත ඳදිංික ශන්න ඉඩ
ශනොශදන්ශන්? ඒ අඹශේ නළත ඳදිංික වීශම් අයිතිඹ උල්රංඝනඹ
කයන පිරිස ශකොශවොභද ශදභශ ජනතහශේ ජීත් වීශම් අයිතිඹ
ගළන ඳභණ්ෂ කථහ කයන්ශන්? යශට් ජනහර්ගික ප්ර ලසනඹ්ෂ
තිශඵනහ නම් ඒ ප්ර ලසනඹ තිශඵන්ශන් එතළන. නළතු ශම් යශට්
ශනොශයි. භහ ශම් අසථහශේදී ශකොශම නගයශේ ජනගවනඹ
පිිතඵ ශතොයතුරු කිඹන්න ඕනෆ, විශලේශඹන්භ ශම් ජනහර්ගික
ප්ර ලසනඹ තිශඵන අඹ ගළන 1983 ක ජලිඹ ගළන කථහ කයන අඹට.
1971දී සිංවර ජනතහ සිඹඹට 50.6්ෂ ශකොශම නගයශේ
ජීත් වුණහ. අද සිංවර ජනතහ ශකොශම නගයශේ ජීත් ශන්ශන්
සිඹඹට 24යි. ක ජලිඹ ගළන, ජනහර්ගික ප්ර ලසනඹ ගළන කථහ
කයනහ නම් එශවභ ප්ර ලසනඹ්ෂ ශකොශම තිශඵන්න ඕනෆ. එශවභ
ප්ර ලසනඹ්ෂ ශකොශම නළවළ. 1971දී ශකොශම නගයශේ ශදභශ
ජනතහ සිඹඹට 24.5්ෂ ජීත් වුණහ. අද සිඹඹට 33්ෂ ජීත්
ශනහ. කවුරුත් ශදභශ ජනතහට ශකොශම නගයශේ ජීත්
වීභට ඵහධහ කයරහ නළවළ. එදහ ශකොශම නගයශේ සිඹඹට 19්ෂ
ජීත් වුු මුසලිම් ජනතහ අද සිඹඹට 40්ෂ ජීත් ශනහ.
ශකොශම නගයශේ තත්ත්ඹත් ඒකයි. එශවභ නම් ඉතහභ
ඳළවළදිලියි ශම් යශට් ජනහර්ගික ගළටලු්ෂ තිශඵනහ; ශදභශ
ජනතහට අහධහයණඹ්ෂ කයනහ; ඒ අනු අපි අවි රයුධ අතට
ගත යුතුයි; ඒ අනු අපි ශනභ යහජ්ඹ්ෂ බිහි කය ගත යුතුයි
කිඹන අඹට ශම් ජනගවනඹ පිිතඵ ංඛ්හශල්ඛනලින් ශඳන්හ
ශදන්ශන් ඒහ අමලික ශඵොරු්ෂ; භහඹහ්ෂ ඵයි කිඹරහ.
ශකොශම නගයශේත් තත්ත්ඹ ඒකයි. ඹහඳනශේත් තත්ත්ඹ
ඒකයි. උතුරු ඳශහශතත් තත්ත්ඹ ඒකයි.
ඒ නිහ අපි විශලේශඹන්භ අධහයණඹ කයන්න ඕනෆ
කරුණ්ෂ තිශඵනහ. උතුරු ඳශහශත් ඳශහත් බහ භළතියණඹ
ඳළළත් ශනහ නම්, 1971 තිබුු ඒ ජනගවන අනුඳහතඹ අනු
ත්රහසතහදී විසින් ඳශහ වරින රද අශප් සිඹලුභ ජනතහ නළත ඒ
ප්ර ශේලර ඳදිංික කිරීභට කටයුතු කශ යුතුයි. ගරු නිශඹෝජ්
බහඳතිතුභනි, ඒ වහ කටයුතු සදහනම් කශ යුතුයි. ඒ ඵත්
ප්ර කහල කයමින් යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන
අභහත්හංලඹ ශම් යශට් ංර්ධනඹටත්, ශම් යශට් අනහගත
හභඹටත් කශ ඉභවත් ශභශවඹට අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහටත්,
රය්ෂක ශල්කම්තුභහටත් ජහතිශේ ප්ර ණහභඹත්, භහජශේ
ප්ර ණහභඹත් පුද කයමින් අවුරුදු 30්ෂ ශනොශයි, ඉදිරි සිඹ භ ඔඵ
වළභ ශම් යට ශනුශන් කශ කළඳවීභ සිහි කයන ඵ ප්ර කහල
කයමින් භභ නිවඬ නහ.
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රය්ෂක අභහත්හංලඹ විසින් ජහතිශේ සර්ණභඹ යුගඹ බිහි
කශශේ අතිගරු භහින්ද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳතිතුභහශේ කහර සීභහ
තුශයි කිඹරහ අපි ඉතහභත්භ ඳළවළදිලි කිඹනහ.

*බහශම්ඹ භත තඵන රද ලිඹවිල්ර :
சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட ஆம்:
Document tabled:

උතුරු ඳශහත
ය

ශදභශ

සිංවර

මුසලිම්

1971

794,406 (91.07%)

39,511 (4.50%)

37,855 (4.31%)

1981

1,112,428(92.46%)

33,890 (2.8%)

54,205 (4.5%)

2011

934,392 (93.65%)

21,830 (2.1%)

32,659 (3.2%)

ඹහඳනඹ දිස්රිර්ෂකඹ
සිංවර
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ය

ශදභශ

මුසලිම්

1971

673,043(95.6%)

20,40 (2.9%)

10,312 (1.46%)

1981

812,247(97.8%)

4,61 (0.56%)

13,757 (1.66%)

2011

662,440(98.7%)

746 (0.13%)

2,648 (0.3%)

ශකොශම නගයඹ
ය

සිංවර

ශදභශ

මුසලිම්

1971

50.6

24.5

19.0

2012

24.0

33

40

[අ.බහ. 4.28]
ගරු දභත්රීaඳහර සිරිශේන භවතහ (ශෞඛ් අභහත්තුභහ)
(ரண்புறகு கத்றரறதரன சறநறதசண - சுகரர அகச்சர்)

(The Hon. Maithripala Sirisena - Minister of Health)

ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික
ංර්ධන අභහත්හංලශේ ළඹ ශීර්ඹ විහදඹට ර්ෂ න
අසථහශේදී කරුු කීඳඹ්ෂ කථහ කයන්නට රළබීභ පිිතඵ භභ
ඉතහභත්භ තුටු නහ.
විඳ්ෂඹ නළති බහක තභයි අඳට කථහ කයන්න සිේධ ශරහ
තිශඵන්ශන්. විඳ්ෂශේ ගකීභ ඳහර්ලිශම්න්තු තුශ ඉටු
ශන්ශන්ත් නළවළ, විඳ්ෂශේ ගකීභ යට තුශ ඉටු ශන්ශන්ත්
නළවළ. විඳ්ෂඹට ශම් තත්ත්ඹ අත්වීභ පිිතඵ අපි එ්ෂ
ඳළත්තකින් තුටු නහ. තත් ඳළත්තකින් ඒ ගළන අපි කනගහටු
නහ. විඳ්ෂඹ්ෂ යටක තභ ගකීම් ව යුතුකම් ඉටු කිරීභ
ඉතහභත්භ අල්යි. නමුත් අද අශප් යට තුශ අපි දකින්ශන් කිසිඹම්
රකහයඹකින් තභන්ශේ ගකීම් ව යුතුකම් ඉටු කිරීභ පිිතඵ
අශඵෝධඹ්ෂ ශනොභළති විඳ්ෂඹ්ෂ.
ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික
ංර්ධන අභහත්හංලශේ ළඹ ශීර්ඹ පිිතඵ කථහ කයන විට
ප්ර ධහන ලශඹන්භ යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන
අභහත්හංලශේ ගකීභ ව කහර්ඹ බහයඹ ගළන කථහ කයන්න ඕනෆ.
ශ්රී  රංකහ ජන යජඹ රය්ෂහ කිරීභ, ශ්රී  රංකහශේ භමිඹ රය්ෂහ
කිරීභ, ශ්රී  රහංකීඹ ජනතහ රය්ෂහ කිරීභ ව ශ්රී  රහංකීඹ
ජනතහශේ ව අශප් යශට් නළත්නම් අශප් ජනතහශේ
අනන්තහ රය්ෂහ කිරීභ ශම් අභහත්හංලශේ ගකීභ වහ කහර්ඹ
බහයඹ නහ. ශම් කරුුරදී ප්ර ධහන ලශඹන්භ 1947 සිට ශම්
ද්ෂහ කහර සීභහ ගත් විට එ්ෂ එ්ෂ රණ්ඩු ඵරඹට ඳත් ශරහ
එ්ෂ එ්ෂ අසථහශේ යට තුශ තති වුු ප්ර ලසනත්, ඒහට මුහුණ දුන්
රකහයඹත් අපි දන්නහ. ඒ හශේභ එල්ටීටීඊ ත්රහසතහදඹ රයම්බ
වුු කහර සීභහ තුශ යුේධඹ ඳළළතුු කහරඹත්, එඹ අන්වීභ
ව අන්වීශභන් ඳසුත් රය්ෂක අභහත්හංලශේ ගකීම්,
යුතුකම් ව කහර්ඹබහයඹ පිිතඵ කථහ කයන විට 1947න් ඳසු ශම්
යශට් රය්ෂක අභහත්හංලඹ පිිතඵ අපි කථහ කශශොත්

ජහතිඹ්ෂ විධිඹට; යට්ෂ විධිඹට අපි ඳයහජඹට ඳත් ශරහ තිබ
යුගඹක, යශට් ංර්ධනඹ තණ හිට තිබ යුගඹක, ඵරහශඳොශයොත්තු
සුන් ශරහ තිබ යුගඹක, ඳසු ඵෆම් යහෂ්ඹ්ෂ ශරහ තිබ යුගඹක
අතිගරු භහින්ද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳතිතුභහශේ ම්ප්ර හප්තිඹත්, ඒ
හශේභ භහනුෂීඹ ශභශවයුම්ර රයම්බඹත්, රය්ෂක
ශල්කම්තුභහ ප්ර මුඛ ්රිරවිධ වමුදහ, ශඳොලීසිඹ ව සිවිල් රය්ෂක
ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ඓතිවහසික කළඳවීභත් භත අපි රඵහ ගත් ඒ
ජඹග්රාවණ ගළන අපි අද තුටු නහ. විශලේශඹන්භ යට්ෂ විධිඹට
කථහ කයන විට අශප් යශට් එදහ, අද ව ශවට තත්ත්ඹ පිිතඵ
අපි කථහ කිරීභ අල්යි. අපි දන්නහ යුේධඹට ශඳය යට
ශකොශවොභද තිබුශණ් කිඹරහ. ඒ කහරඹ අපි තුටින් සිටි කහරඹ්ෂ.
යුේධඹ තිබුු කහරඹ අපි කනගහටුශන් සිටි කහරඹ්ෂ. යුේධඹ
අන් ශරහ අද ව ශවට ද නළත්නම් අනහගතඹ ශද යට්ෂ
විධිඹට ශුබහදී ඵරමින් ශම් යශට් අනහගත ඳයපුය ශනුශන්
අශප් ගකීම් ව යුතුකම් ඉටු කිරීභ ඉතහභත්භ අත්ල් ශදඹ්ෂ
විධිඹටයි අපි දකින්ශන්.
ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, විඳ්ෂශේ ගරු භන්ත්රීaයශඹකු
විධිඹට සුභන්තියන් භන්ත්රීaතුභහ කථහ කයන විට එතුභහ කරුු
ශදක්ෂ ඉදිරිඳත් කශහ. එක කහයණඹ්ෂ තභයි, උතුශර් වමුදහ
ඳහරනඹ ඉත් කය ගන්න කිේහ. ඊශතට උතුශර් තරුණයින් අත්
අඩංගුට ගළනීභ නත්න්න කිේහ. විශලේශඹන්භ අද උතුරු
ප්ර ශේලඹ නිශඹෝජනඹ කයන භන්ත්රීaරු කථහ කයන විට උතුශර්
භන්ත්රීaරුන්භ සියගත වී සිටි යුගඹ ඒ ශගොල්රන්ට අභතක ශරහ
තිශඵනහ. ප්ර ධහන ලශඹන්භ එල්ටීටීඊ ත්රහසතහදඹත් භත ශම්
යට මුහුණ දී තිබුු තත්ත්ඹ ව අද උතුරු නළශතනහිය
තත්ත්ඹ ගළන ඵරන්න ඕනෆ. උතුශර් ජනතහශේ අයිතිහසිකම්
පිිතඵ කථහ කයන උතුශර් භන්ත්රීaරු, එල්ටීටීඊ ත්රහසතහදීන් ශම්
යශට් මු භවත් ජනතහශේභ අයිතිහකම් නළති කයපු යුගඹ ව
ඔවුන් පිිතඵ කථහ කයන්ශන් නළවළ. ගරු නිශඹෝජ්
බහඳතිතුභනි, අද උතුශර් ඳභණ්ෂ ශනොශයි භහ දන්නහ කරුු
අනු භහ විලසහ කයනහ මු යට තුශභ රය්ෂහ තවවුරු
කයරහ තිශඵනහ. ඒක අපි ඉතහ ඳළවළදිලි ශත්රුම් ගත යුතුයි.
එශේ රය්ෂහ තවවුරු කයන රය්ෂක අභහත්හංලඹට ත
තත් ඳවසුකම් රඵහ ශදමින් රය්ෂක අංල ත තත් ල්ෂතිභත්
කයමින් කටයුතු කිරීභ අල්යි කිඹහයි භහ විලසහ කයන්ශන්.
ඳසු ගිඹ දිනක ඹහඳනඹ විලසවිද්හරශේ සිසුන්ශේ වළසිරීභ,
ඔවුන් විසින් කයන රද ක්රිරඹහදහභඹ අපි දකින්ශන් ප්ර බහකයන් නළත
නළිනටින්නට, ශරන් ශගොඩ එන්නට ගන්නහ ව අහර්ථක
උත්හවඹක එ්ෂතයහ අසථහ්ෂ විධිඹටයි. එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ
ඉන්දිඹහ තුශ ඹම් ඹම් කටයුතු කිරීභ පිිතඵ ඉන්දීඹ සශේල
කටයුතු අභහත්යඹහ ඳසු ගිඹ දිනක ප්ර කහල කශහ. එල්ටීටීඊ
ංවිධහනඹ ඉන්දිඹහ තුශ නළත ඹම් ක්රිරඹහකහරී තත්ත්ඹකට ඳත්
ශරහ තිශඵනහඹ කිඹන ඉන්දීඹ සශේල අභහත්යඹහශේ
ප්ර කහලඹත්, ඒ හශේභ ඳසු ගිඹ දිනර ඹහඳනඹ විලසවිද්හරශේ
සිසුන්ශේ වළසිරීභත්, ශම් සිඹල්ර ගත් විට අද ශම් කථහ කයන
විඳ්ෂශේ යරබහඹ, විඳ්ෂඹ කථහ කයන්නහ ව ඉතහභත්භ
අත්ෂශේරු, ප්ර ධහන ලශඹන්භ උතුරු ප්ර ශේලඹ නිශඹෝජනඹ
කයන විඳ්ෂ භන්ත්රීaරු තභන්ශේ යට ශනුශන්, තභන්ශේ
ජනතහ ශනුශන්, ශ්රී  රහංකීඹ ජනතහ ශනුශන් ශකොශත්ෂ
දුයට ගකීම් ව යුතුකම් ඉටු කයනහද කිඹන කහයණහ අඳට
ඔවුන්ශගන් අවන්නට සිේධ ශනහ. ගරු නිශඹෝජ්
බහඳතිතුභනි, ශම් ගරු බහ නිශඹෝජනඹ කශ, විශලේශඹන්භ
එදහ උතුශයන් ඳත් ශා ච විඳ්ෂ නහඹකයඹහට -අප්ඳහපිල්ශරයි
අමිර්තලිංගම් භවත්භඹහට- ශරන් නළිනටරහ එන්න පු න් නම්
සුභන්තියන්රහට හශේභ උතුශර් ජනතහශේ අයිතිහසිකම්
පිිතඵ කථහ කයන ජනතහට, උතුශර් ජනතහශේ අයිතිහසිකම්
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නළති කශශේ ප්ර බහකයන් ව ප්ර බහකයන්ශේ ත්රහසතහදඹයි කිඹන එක
අද ඉතහභ ඳළවළදිලි කිඹහ ශේවි. ඒ නිහ අශප් යට විධිඹට අපි
සිතන ඳතන, කටයුතු කයන විධිඹ ගළන අපි හිතන්නට ඕනෆ.
ශරෝකශේ ල්ෂතිභත් ප්ර බුේධ ජහතිඹ්ෂ විධිඹට භවහ ඉතිවහඹ්ෂ
තිශඵන, ඒ ඉතිවහශේ ම්බහනීඹත්ඹ, ප්ර භත්ඹ ව ශගෞයඹ
භත ශම් යට ශරෝකශේ උතුම්භ යට්ෂ විධිඹට ඉදිරිඹට ශගන
ඹෆශම්දී අද ජීත් න ජනතහශේ ගකීම් ව යුතුකම් පිිතඵත්
අපි හිතන්නට ඕනෆ. ඒක යජශේ ඳභණ්ෂ ගකීභ්ෂ ව යුතුකභ්ෂ
ශනොශයි ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි. රණ්ඩු ව විඳ්ෂඹ,
ශම් ශදඳහර්ලසඹ අතශර්භ තිබිඹ යුතු යට පිිතඵ වළඟීභ, භහතෘ භමිඹ
පිිතඵ වළඟීභ, රහංකීඹ ජනතහ පිිතඵ වළඟීභ, ජහතිශේ
අනන්තහ, ඒ සිඹල්ර්ෂ භත අපි ශරෝකශේ ප්ර බුේධ යහජ්ඹ්ෂ,
ජනතහ්ෂ විධිඹට ඉදිරිඹට ඹන්නට ළභ විටභ කටයුතු කිරීභ
අල්යි. සුභන්තියන් භන්ත්රීaතුභන්රහ උත්හව කයන්ශන් යට
රඳසට ගන්නයි, රඳහු යට කඩන්නයි.
භහින්ද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳතිතුභහ ශම් යට බහය ගන්නශකොට
ශම් යට කළඩිරහ යි තිබුශණ්. කළඩුු යට තභයි එකතු කශශේ.
රය්ෂක අභහත්හංලශේ ළඹ ශීර්ඹ පිිතඵ කථහ කයන විට
ප්ර ධහන ලශඹන්භ අතීතශේ ඒ සිදුවීම් හශේභ එ්ෂ එ්ෂ
අසථහන්ර අඳ මුහුණ දුන් තත්ත්ඹන් අඳ කහටත් අභතක
න්ශන් නළවළ කිඹහයි භහ විලසහ කයන්ශන්. මු ඉතිවහඹභ ගත්
විට භහින්ද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳතිතුභහට තයම් විශේශීඹ ඵරඳෆම් ශම්
යශට් කහටත් තති ශරහ නළවළ. යුේධඹ ඳළළති කහරශේ විශලේශඹන් යුේධඹ අහන වීභට තිබුු අහන භහ තුන තුශ
- භහින්ද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳතිතුභහට ඵරඳෆම් තති කයමින්
අන්තර්ජහතික ලශඹන්, ජහත්න්තය ංවිධහන, ශරෝකශේ ප්ර ඵර
යහජ්ඹන් එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ ඳසු ඳ සිටිමින් ප්ර බහකයන්ට ඳවය
දීභ නත්න්නට, භහනුෂීඹ ශභශවයුම් නත්න්නට ශභොන තයම්
උත්හව කශහද කිඹන එක අඳ දන්නහ. නමුත් අශප්
ජනහධිඳතිතුභහශේ නහඹකත්ඹ, ඍජුබහඹ , ශේල ශප්ර ේමීත්ඹ,
භහතෟ භමිඹ රය්ෂහ කය ගළනීභ වහ තිශඵන්නහ ව කළඳ වීභ
ශම් සිඹල්ර තුශ තභයි අඳට ශම් භවහ විෂ්සට ජඹග්රාවණඹ රඵහ
ගළනීභට පු න්කභ රළබුශණ්. ඒ ශකොශත්ෂ විශේල ඵරඳෆම්
තිබුණත් ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, අඳට ජහත්න්තයඹ තුශ
ශකොශත්ෂ තුයන් හිටිඹත්, ජහත්න්තයඹ තුශ අඳට භවහ මිතුරු
වමුදහකුත් හිටිඹහ. අදත් ඉන්නහ. ජහත්න්තයශේ අශප් තුරු
ඵරශේග ඳයහජඹ කිරීභට අශප් ජහත්න්තය මිතුරු ඵරශේගරට
පු න්කභ්ෂ රළබුණහ. එ්ෂත් ජහතීන්ශේ භහන හිමිකම්
ශකොමින් බහ තුශ හශේභ මුහුශදන් එශගොඩ සිට තත්
නළිනටින්නට උත්හව කයන එල්ටීටීඊ ජහරඹ ශම් සිඹල්ර ඳයහජඹ
කයමින්
ඉදිරිඹට
ඹන්නට
අඳට
භහින්ද
යහජඳ්ෂ
ජනහධිඳතිතුභහශේ රණ්ඩු ගත්තහ ව තීන්දු තීයණරට
ජහත්න්තයශේ විලහර වශඹෝගඹ්ෂ රළබුණහ.
එභ නිහ අඳ ඉතහභත්භ තුටු න්නට ඕනෆ. අඳට යට්ෂ
විධිඹට ඉදිරිඹට ඹන්නට ඳළවළදිලි සුබහදී අනහගතඹ්ෂ භත ඒ
සුබහදි ඳසුබිභ ශගොඩ නළිනරහ තිශඵනහ. එළනි ඳසුබිභ්ෂ
එ්ෂක ඉදිරිඹට ඹන අඳ රය්ෂක අභහත්හලඹ විධිඹට කථහ කයන
විට;
්රිරවිධ වමුදහශේ ව ශඳොලීසිශේ
වහ සිවිල් රය්ෂක
ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ඒ කටයුතු කයන ෆභ ශකශනකුශේභ ඒ
කයන කළඳවීභ පිිතඵ අඳ ඩ ඩහත් තුටු විඹ යුතුයි. ඒ
හශේභ අඳ ඒ අඹට ත තත් රෂ්ර්හද කශ යුතුඹ කිඹහ භහ
විලසහ කයනහ. ජීවිත ඳරිත්හගශඹන් ටන් කශ ටන්
ශඳයමුශණ් යණවිරුන් හශේභ, අශප් ඔත්තු ශේහර තිබුු
ද්ෂතහඹ; බුේධි අංලර තිබුු ද්ෂතහඹ නිහ තභයි යුේධඹ
ජඹග්රාවණඹ කයන්නට පු න්කභ රළබුශණ්. එභ නිහ තභයි ශම්
විලහර ජඹග්රාවණඹ රඵහ ගත්ශත්. එශේභ අද ඳතින තත්ත්ඹන්
එ්ෂක, රළශඵන රයංිකත් එ්ෂක විශලේශඹන් ජහත්න්තයඹ තුශ
අශප් ඔත්තු ශේහ ත තත් ල්ෂතිභත් කයමින් අල් ඳවසුකම්
රඵහ ශදමින්
රය්ෂක අභහත්හංලඹට ශන් කයන මුදල්
ම්ඵන්ධශඹන් විඳ්ෂඹ කුභන රකහයශඹන් කථහ කශත් අඳ
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තත් රය්ෂක අභහත්හංලඹට මුදල් ළඩි කයමින් ශම් භහතෘ
භමිශේ රය්ෂහ වහ කටයුතු කශ යුතුඹ කිඹන එකයි භහ
විලසහ කයන්ශන්.
ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, රය්ෂක අභහතහංලඹ ඹටශත්
ශකශයන කටයුතුරදි විශලේශඹන් රය්ෂක අභහත්තුභහ විධිඹට
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ කටයුතු කිරීභත්, රය්ෂක ශල්කම්
ශගෝඨහබඹ යහජඳ්ෂ භළතිතුභහශේ ශම් කහර්ඹබහයඹත් අඳ ඉතහභත්
අගඹ කශ යුතුයි. එතුභහ අශප් යට රසන යට්ෂ කයන්නට දයන
උත්වහඹ ගළන විශලේශඹන් ශෞඛ් තභතියඹහ විධිඹට භහ
ඩහත් තුටු ශනහ. ශම් යශට් ජනතහශේ ශෞඛ් ංය්ෂණඹ
වහ ඳරියඹ රය්ෂහ කිරීභ, අරංකහයත්ඹ ඹන ඒ සිඹල්රටභ
නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ භිනන් ශම් යශට් ඉතිවහශේ
කදහත් නළති රකහයඹට ප්ර මුඛත්ඹ දී තිශඵනහ. ශකොශම
නගයශේ අරංකහයඹ හශේභ නහගරික ංර්ධනශඹන් ජනතහට
තභන්ශේ නීශයෝගීබහඹ වහ, විශලේශඹන් ්හඹහභඹ වහ
භංතීරු තති කිරීභ, එඹ යටට වඳුන්හ දීභ අලුත් කහර්ඹඹ්ෂ
විධිඹට අඳ ඉතහභත් අගඹ කයනහ. අශප් යශට් ජනතහශගන්
සිඹඹට 60්ෂ මිඹඹන්ශන් ශඵෝ ශනොන ශයෝග නිහයි. එභ නිහ
නීශයෝගීකභ අත්ල්යි. අපි ඒ කහර්ඹඹ අගඹ කයනහ. ශඩංගු
භර්දනශේදී රය්ෂක අභහත්හංලඹ අඳට ශදනු රළබ වශඹෝගඹ
ම්ඵන්ධශඹන් ශෞඛ් තභතියඹහ විධිඹට භභ තත් සතුතිඹ්ෂ
පුද කශ යුතුයි. ශෞඛ් අභහත්හංලශේ අශප් නිරධහරින්ට ්රිරවිධ
වමුදහ ව ශඳොලීසිඹ විලහර වශඹෝගඹ්ෂ දීපු නිහ අපිට ශඩංගු
භර්දනඹ කයන්න පු න්කභ රළබුණහ. අද ශඩංගු නිහ සිදු න
භයණ ංඛ්හ එන්න එන්න අඩු කයරහ තිශඵනහ.
රය්ෂක අභහත්හංලශේ කටයුතු ඉතහභත් අගඹ කයමින්,
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට ල්ෂතිඹ්ෂ ශමින් කටයුතු කයන
රය්ෂක ශල්කම්තුභහ තතු
්රිරවිධ වමුදහශේ, ශඳොලීසිශේ
ප්ර ධහනීන් තතු ඒ සිඹලුභ කහර්ඹ භණ්ඩරරට ශගෞයණීඹ
සතුතිඹ පුද කයමින් භභ මු ගන්නහ. සතුතියි.
[தற.த. 4.43]

ගරු ඩේරස ශේහනන්ද භවතහ (ම්ප්ර දහයික කර්භහන්ත වහ
කුඩහ ්හඹ ංර්ධන අභහත්තුභහ)

(ரண்புறகு டக்பஸ் தரணந்ர - தரம்தரற ககத்
தரறல்கள், சறர தரறல்பற்சற அதறறருத்ற அகச்சர்)

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

தகப தறறத் றசரபர் அர்கதப, தரதுகரப்பு, க
அதறறருத்ற அகச்சறன் றற எதுக்கலடுகள் லரண குளறகன
றரத்றல்
கனந்துதகரண்டு
உகரற்ந
ணக்கும்
சந்ர்ப்தம் ங்கறகக்கு பலில் உங்களுக்கு ன்நற
கூரகறன்தநன். கடந் கரனத்க ரம் றரும்தறப் தரர்த்ரல்,
இன்கந சகரனம் து க்களுக்கு கறழ்ச்சறகத் ருரக
இருக்கறன்நது. சகரனத்க ண்றப் தரர்க்கும்ததரது றர்
கரனம் து க்களுக்கு ரற்நங்ககபத் ரும் ன்ந
ம்தறக்கக உண்டரகறன்நது. அந் றர்கரன ம்தறக்கக
தரடும் இகடறடர உரறதரடும்ரன் ரன் இந்ச்
சகதக்கு ந்றருக்கறன்தநன். அததம் அசரங்கத்றல்
அங்கம் கறக்கும் அகச்சரக ட்டுன்நற, றழ் ததசும்
க்கபறன் உண்கபெள்ப தறறறறரகவும் ரன் இந்ச்
சகதறல் உகரற்ந ந்றருக்கறன்தநன்.
அன்ர புனடித் தசத்றல் சறக்குண்டு ரழ்ந்து ந்
து க்கள் இன்ர ஏர் அகறப் பூங்கரறல் டக்கத்
தரடங்கறறருக்கறன்நரர்கள். அன்ர உறர் ரளம் உரறக
கூட றச்சறன்நற, அச்சம் ரும் ரழ்வுக்குள் அனப்தட்டு
ரழ்ந்துந் து க்கள் இன்ர உறர்ரளம் உரறகக்கு
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු ඩේරස ශේහනන්ද භවතහ]

றரண கடககபக் கடந்து து உரற இனட்சறங்ககப
தரக்கற டந்துதகரண்டிருக்கறநரர்கள். க்கற இனங்ககக்குள்
சவுரறக ததற்ரச் சுந்றப் தறகஜகபரக ர றரும்பும்
து க்கபறன் கங்ககபப் தற்நறதடி ரபம் து க்கபறன்
இனட்சறக் கணவுககப தரக்கற டந்து தகரண்டிருக்
கறன்தநரம். இன்ரள்ப அச்சற்ந, அகறரண சூல்
க்கும் து க்களுக்கும் ஆரல் ருகறன்நது. இந்
அகறச் சூலில் இருந்துதகரண்தட து க்களுக்கரண
அசறலுரறகககபப் ததற்ரறடனரம் ன்ந ம்தறக்கக
க்கு தலும் லுப்ததற்ர ந்றருக்கறன்நது. ஆணரலும்
இந் அகறச் சூல் எருசறன ததருக்கு ரறச்சகன
ஊட்டிக்தகரண்டிருக்கறன்நது; அருருப்கத உருரக்கறறருக்
கறன்நது.
றழ்
ததசும்
க்கபறன்
அசறலுரறகப்
தறச்சறகணகத் லரப் தறச்சறகணரக லடித்து, அப்தரற
க்கபறன் அனங்கள்லதும் துங்கள் லதும் ங்கள்லதும்
நற றறத்து றன்ர, அறல் சுனரத அசறகன டத்ற, து
தர்ல் தற்நறக்கரக ரக்குத் றருடும் ஞ்சகர் கூட்டத்றணத
இந் அகறச் சூகனக் கண்டு சகறக்க படிரல்
இருக்கறன்நணர்.
சரவு
டந்ரல்
சப்ததட்டிக்
ககடக்கரதக்குச்
சந்தரசம். றழ்த் தசறக் கூட்டகப்புக்கு அகறடவும்
இட்டிப்புச் சந்தரசம். அப்தரற க்கபறன் தறங்ககப
கத்த அசறல் டத்ற தக்கதரத்றல் இருந்து
அர்கள் எருததரதும் றடுதடப்ததரறல்கன. ஆகதரன்
இன்ணபம் றழ்த் தசறக் கூட்டகப்தறணர் சரவு ந்து
தசரதர ன்ரம் அப்தரற க்கபறன் தறங்கள் வீரதர
ன்ரம்
ங்கறக்தகரண்டிருக்கறன்நணர்.
இணரதனத
அண்கறல் இர்கள் ரழ். தல்ககனக்கக ரர்ககப
உசுப்ததற்நறறட்டிருந்ணர்.
ஆணரல்,
அந்
ரச்
தசல்ங்ககப உசுப்ததற்நற றட்டர்கபறன் தறள்கபகள்
ரது ரழ். தல்ககனக்ககத்றல் தடித்துக்தகரண்டிருக்
கறன்நரர்கபர ன்நரல் இல்கன. அர்கபது தறள்கபகள்
ரரும்
றழ்ரடு
றருச்சறறலும்
புதுடில்லிறலும்
இனண்டணறலும்
கணடரறலும்
ன்ர
தடித்துக்
தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள். ரழ். தல்ககனக்ககத்றல் தடித்துக்
தகரண்டிருப்தர்கள் து அப்தரற க்கபறன் தறள்கபகதப.
ஆணரல், து தறள்கபகளுக்கும் குடும்தத்ர்களுக்கும் உனக
ரடுகபறல் உல்னரச ரழ்க்ககக அகத்துக் தகரடுத்
றருக்கறன்ந றழ்த் தசறக்
கூட்டகப்தறணர், ரழ்.
தல்ககனக்கக அப்தரறப் தறள்கபககப உசுப்ததற்நறறட்டு
அறல் அசறல் இனரதம் தடிக்தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள். இது
குநறத்துத் றழ் ததசும் க்கள் றறப்புடன் இருக்கதண்டு
தண இந் ரடரளுன்நத்றன் ஊடரக ரன் அன்தரண
பகநறல் தண்டுதகரள் றடுக்கறன்தநன்.
இப்தடித்ரன் இர்கள் 1977இல் றல ஆக தகட்டுத்
தர்லில்
தன்நரர்கள்.
சரர
குடிக்ககபபெம்
அர்கபது தறள்கபககபபெம் வீறக்கு ருரர அகநகூற
அகத்ரர்கள். வீறக்கு ந் க்களும் ற்ரம் இகபஞர்
பெறகளும் இத்ம் சறந்றணரர்கள். ஆணரல், அர்ககப
அகநகூற அகத் இர்கதபர எரு துபற றர்ககூடச்
சறந்ரல் றழ்ரட்டுக்குத் து குடும்தங்கதபரடு ட்டும்
ஏடிச்தசன்ர உல்னரச ரழ்க்கக ரழ்ந்ரர்கள். இர்கள்
தகட்டது ணறரடு. ஆணரல், இர்களுக்குக் கறகடத்து
றழ்ரட்டில் ணற வீடு. அப்தரற க்களுக்குக் கறகடத்தர
சுடுகரடு. ஆணரல், ரறந்துததரண தசத்றல் லிந்துததரண
க்களுடதணத ரன் ன்ரம் ரழ்ந்துதகரண்டிருந்ன்.
து க்ககப ட்டரற்நறல் ககறட்டு ரன் ந்க்
கரனத்றலும் ங்கும் ஏடிப்ததரணன் அல்ன. ஆணரல், து
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க்ககப அறறட்டு ஏடிப் ததரணர்கதப இன்ர லண்டும்
ரழ்.
தல்ககனக்கக
ரர்ககப
உசுப்ததற்நறக்
தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள்.
"ககநரன்கள்
புற்தநடுக்கக்
கருரகங்கள் குடிபுகுந்துததரல்" ன்ந ததரற தற்நற
கக உங்களுக்குத் தரறபெம். அன்ர ரழ். தல்ககனக்
ககத்க உருரக்க இடதுசரரறகளும் ஸ்ரீ னங்கர சுந்றக்
கட்சறபெம் ற்ரம் றழ் ததசும் கல்றரன்களும் பன்ர
தகரண்டிருந்ததரது ன்பகநறல் இநங்கற அகத் டுத்து
றரத் த்ணறத்ர்கதப இந்ச் சுனரதத் றழ்க் கட்சறத்
கனர்கள். இன்ர கருரகங்கள்ததரல் ரழ். தல்ககனக்

ககத்றதள் புகுந்து ஞ்சு கக்கத் துடிக்கறன்நணர் இந்
டிப்புச் சுதசறகள்! இத்கக ச்சுப் தரம்புகபறன்
கடககப றர்த்து உருரக்கப்தட்டத ரழ். தல்ககனக்
ககம்! ஆகத, ரழ். தல்ககனக்ககம் குநறத்துப்
ததசுற்கு இர்கள் ருக்கும் அருககறல்கன
ன்தக
ரன்
இங்கு
உரறரகத்
தரறறக்க
றரும்புகறன்தநன்.
றத் புலிகளுக்கு அஞ்சலி தசலுத் உரறக
உண்டரம்! இகக் கூரகறன்நர்கபறல் எருர் ரடரளுன்ந
உரப்தறணர் தகப சுதஷ் தறதச்சந்றன் ன்ததுரன்
இங்கு றசறத்றரண றடம்! கணடரறலிருந்து தபறரும்
புனம்ததர் புலிகபறன் உனகத்றர் ன்ந உத்றதரக
பூர்ரண தத்றரறககறல் அண்கறல் எரு தசய்ற ந்து.
கறக்கறல் பல் தலிரண ததண் புலி அணறத்ர சறத்றரதற
ம்தறரசர ன்தரகும். இர் இந்ற அகறப் தகடறணர்
இருந்
கரனத்றல்
தகப
சுதஷ்
தறதச்சந்றன்
உருரக்கற கத்றருந் ண்கடன் குளரல் ககது
தசய்ப்தட்டு சறத்றக ரங்கபடிரல் சகணட் அருந்ற
ற்தகரகன தசய்துதகரண்டர். இந்ச் தசய்றகுநறத்து
ரடரளுன்ந
உரப்தறணரும்
ண்கடன்
குளத்
கனருரண தகப சுதஷ்
தறதச்சந்றன் தறல்
ருரர? ண ரன் தகட்க றரும்புகறன்தநன். ஆணரல்,
துறஷ்டசரக அர் இன்ர றரத்றல் கனந்துதகரள்ப
றல்கன. ரதண தகரன்தநரறத்துறட்டு அர்களுக்கும்
அஞ்சலி தசலுத்ப்ததரகும் தகப சுதஷ் தறதச்சந்றன்,
இன்ர சரத்ரன்ததரல் தம் ஏற ருகறன்நரர்.
இநந்ர்களுக்கு அஞ்சலி தசலுத்துரர தறநருக்கு
உததசம் தசய்கறநது றழ்த் தசறக் கூட்டகப்பு! ஆணரல்,
அர்கள் து வீடுகபறல்கூட அவ்ரநரண அஞ்சலி
றகழ்வுககப டத்துறல்கன. து ஊல் றரணங்

கபரல்
உருரக்கப்தட்ட
றரதரப்
தத்றரறககக்
கரரறரனங்கபறல்கூட
எரு
றறட
அஞ்சலிததம்
தசலுத்றல்கன.
இர்கள்,
"ஊருக்கு
உததசம்
உணக்கல்னடி கண்த" ன்ததுததரன சந்ர்ப்தர
அசறல்
டத்துகறன்நணர்.
டக்கு,
கறக்கறலிருந்து
தகடறணர் தபறதந தண்டுதன்ர தகரறடு
கறன்நணர்; ஆணரல், தகடறணர் அங்கு றகனதகரண்டிருக்க
தண்டுதன்தத
அர்கபறன்
உள்ண
றருப்தம்.
தகடறணதரடு
சரர
குடிக்ககபபெம்
ரர்ககபபெம் இகபஞர்-பெறககபபெம் பண்தட
கத்து, அறல் அப்தரற க்களுக்கு அனங்ககப
உருரக்குத அர்களுகட
றட்டம். உருரகற
றருக்கும்
அகறச்
சூலின்
கரரக
ரழ்.
தல்ககனக்கக
சுற்நரடலில்
றகனதகரண்டிருந்
தகடறணர் தல்ன தல்ன தபறதநறறருந்க ரரும்
அநறர். இன்ர அர்கள் அவ்றடத்றல் லண்டும்
றகனதகரள்ப தண்டி றகனக ரர் உருரக்கறது?
தகரடிக்குள்
இருந்
தகடறணகப்
தடகனக்குள்

3059

2012 ශදළම්ඵර් 07

3060

தகரண்டுந்து
றரத்ற
கத்த
இர்கள்ரம்.
இர்களுக்குப் புரறரற தகரடுத்ரல், இது தண்டரம்
தரகசபெம் இட்லிபெம்ரன் தண்டும் ன்ர கூரரர்கள்;
தரகசபெம் இட்லிபெம் தகரடுத்ரல், இது தண்டரம்
புரறரறரன்
தண்டும்
ன்தரர்கள்.
அசரங்கம்
அசறல் லர்வு குநறத்து எரு றபகநக பன்கத்ரல்,
இப்தடி
தண்டரம்
அப்தடித்ரன்
தண்டுதன்ர
அடம்தறடிப்தரர்கள்;
அர்களுகட
றருப்தப்தடித
தரசகணக பன்கத்ரல், அதுவும் தண்டரம் ன்ர
ட்டிக்கறப்தரர்கள். ஆகத, இர்கள் றழ் ததசும்
க்கபறன் அசறல் உரறகப் தறச்சறகண லர்ந்துறடக்
கூடரது ன்தறல் றட்டறட்டுச் தசனரற்நற ருகறன்நணர்.
லர்வு கறகடக்கறல்கனதன்ர உர்ச்சறததரங்கப் ததசற,
ங்கபது
ரடரளுன்ந
ரற்கரலிக்
கணவுககப
றகநதற்ரத இர்கபது றட்டம். அதததரல், இங்கு
தறச்சறகணகள் லர்ந்துறட்டரல் ங்களுகட குடும்தங்கள்
தறந ரடுகபறல் உல்னரச ரழ்க்கக ரபடிரது;
அர்கள் லண்டும் றருப்தற அதப்தப்தட்டுறடுரர்கள்
ன்ததும் இர்கபது றட்டங்கபறல் என்ர. ஆகத,
இர்களுக்கரகக் கரத்றருக்கரல் அசறல் லர்வு குநறத்து
அக்ககந தகரண்டர்கதபரடு ட்டும் ததசற, றழ் ததசும்
க்கபறன் அசறல் உரறகப் தறச்சறகணக்குத் லர்வுகர
தண்டும் ன்ந பற்சறறல் ரம் ஈடுதட்டிருக்கறன்தநரம்.

ගත්තහභ ඳරිඳහරකශඹ්ෂ ලශඹන් ශගෝඨහබඹ භළතිතුභහට විලහර
අභිශඹෝග්ෂ තිශඵනහ. ඒ නිහ එතුභහට ශම් ක්රිරඹහදහභඹ කය ශගන
ඹන්න විලහර ඉල්ලුභ්ෂ තිශඵනහ. ශම් සිඹල්රත් භත කහරඹ
ඳරිඳහරනඹ කයමින් එතුභහ ඹන ගභන් භත පිිතඵ අපි
ශඵොශවොභ ශගෞයශඹන් යුතු කථහ කයේදී භවය අඹ එඹ හුශද්ෂ
තහකහලික ්හඳහයඹ්ෂ වළටිඹට කිඹහ ඳහන්නට උත්හව කයනහ.
ශතදී අඳට ශම් ම්ඵන්ධශඹන් අත් දළකීභ්ෂ රළබුණහ. ශම්
බහශේදී ශනොශඹකුත් අඹ වන් කශහ, විලහර ර්හඳතනඹ්ෂ
රත් ශභය තුය ගළලුශේ නළවළ, ගංතුය ගළලුශේ නළවළ කිඹරහ.
භභ ශඵොරැල්ර භළතියණ ශකොට්ඨහශේ අශප් ඳ්ෂශේ
නිශඹෝජිතඹහ වළටිඹට ශම් කහයණඹ කිඹනහ. ශම් තහශේ ළස
විධිඹට කලින් ළසහ නම් අඩුභ ගණශන් ශගල් 40,000ක
ජනතහ ඹට ශනහ. කළශිජ ගත ශඳොඩ්ඩ්ෂ ළසත් උතුයරහ
ඹනහ. කළශිජ ගත රශ්රිණත ශකොශම නගයශේ තිශඵන සිඹලුභ
ශගල් ඹට ශනහ. ඒ ධහයහනිඳහත ර්හ ශරහශේ -ළඩිභ
ර්හඳතනඹ ර ශරහශේ- එතුභහ වළභ ගත්ෂ ගහටභ, තශ්ෂ
ගහටභ ගිඹ ඵ භට භතකයි. ශතොටශිනන් ඳටන් අයන් කළශිජ
ගත රශ්රිණත තිශඵන ඔරුශගොඩත්තට ගිඹහ. ඒ හශේභ
ළල්රත්ත ප්ර ශේලඹ, ශඛත්තහයහභ ප්ර ශේලඹ, අලුත්කශඩ් හශේ
සිඹලු තළන් අධී්ෂණඹ කශහ. ශඵසතිඹන් තශ ව කින්ද තශ
කිඹරහ තශල් ශදක්ෂ තිශඵනහ. ශම් තශල් ශදක තභයි
උතුයරහ ඹන්ශන්. එතුභහ ඳසු ගිඹ අවුරුේද තුශ ශම්හ අධ්ඹනඹ
කයරහ රAභ රAභශඹන් ඒහ පිරිසිදු කශහ. ශම් වහ තහ්ෂණඹ
අල්යි; දළනුභ අල්යි. නමුත් පිට යටින් කිසි ශකශන්ෂ
ශගනහශේ නළවළ.

ததசுது றழ்த் தசறம், தூக்குது சறங்கக்தகரடி;
தகரட்டுது ததரர் பசு, ட்டுது அசரங்கத்றன் தறன்கவு;
தபறத ததசுது வீம், உள்தப றளது கரலில்.
இககள்ரன் றழ்த் தசறக் கூட்டகப்தறணரறன் இட்கட
தட அசறல் ரடகம்! 'ஈபீடிபீ' றணரகற க்கு இருப்தது,
எத பக்கம், எத தகரள்கக! ங்கும் றலும் தபறப்தகட!
கடபகநச் சரத்ற றபகநத ங்கள் அடிப்தகட! து
க்கபறன் கணவுகள் றகறல் றகநதரம்; ரம் தசல்லும்
தம் தல்லும் ன்ந ம்தறக்ககதரடு, தகு ஜணரறதற
அர்கள் தங்கரப் தறச்சறகணக்குத் லர்வு கண்டதுததரல்
றழ் ததசும் க்களுகட அசறலுரறகப் தறச்சறகணக்கும்
லர்வு கரணுரர் ன்ந ம்தறக்ககக தபறப்தடுத்ற, ணது
ததச்கச படித்துக்தகரள்கறன்தநன். ன்நற. க்கம்.

රංකහශේ ඉන්ජිශන්රු භවත්රුත් භත හකා කහ කයරහ, ඒ
අඹ ශකශයහි විලසහඹ තිඹරහ, තුය රැශන වළභ තළන්ෂභ
අධ්ඹනඹ කයරහ, ශයොන් භඩ ඉත් කයරහ, තුය ගරහ ශගන ඹන
ශකොටසින් ශකොට අශඵෝධ කය ශගන එඹ ළල්රත්ත
ප්ර ශේලශඹනුත්, ශේශර් තශ ප්ර ශේලශඹනුත් මුහුදුගත න රAභඹ
ගළන අධ්ඹනඹ කයරහ ක්රිරඹහත්භක වුණ නිහ ඉතහභ අඩු
ප්ර භහණඹක ගංතුය්ෂ එන විධිශඹන් ජනතහ ශේයහ ගත්තහ.
ඉසය ශභළනි ළස්ෂ රහ නම් දස 4්ෂ 5්ෂ ඹනකම් ශම්
තුය ඵහින්ශන් නළවළ. ශදභටශගොඩ, නහතමුල්ර ප්ර ශේලශේ
මිනිසුන් ශඳොඩ්ඩ්ෂ ළසත් විලහර අසීරුතහකට ඳත් නහ. ඒ
අඹ ප්ර ජහ ලහරහරට එනහ. ඒ විධිඹට රහභ අපිට ඒ අඹට
්ෂිජක රවහය රඵහ ශදන්න සිදු ශනහ. ඒ හශේභ අශනකුත්
වශඹෝගඹන් ව ඳවසුකම් රඵහ ශදන්න සිදු ශනහ. දරුන්
අනීඳ ශනහ. ඒ දරුන්ශේ ඳහල් ඹහභ කඩහකප්ඳල් ශනහ.
ඒ නිහ ඒ ශනුශන් රශඹෝජනඹ කිරීභ ගළන නගයශේ
ශකශන්ෂ වළටිඹට භභ අතිලඹ සතුතින්ත නහ, ඒ
ප්ර ශේලහසීන් ව අශප් නගයශේ අසීරු තත්ත්ශඹන් ඉන්න, අඩු
ඳවසුකම් එ්ෂක ඉන්න අඹ ශනුශන්.

[අ.බහ. 4.55]
ගරු තිරංග සුභතිඳහර භවතහ
(ரண்புறகு றனங்க சுறதரன)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

නශභෝ බුේධහඹ! ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, අද යහජ්
රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන අභහත්හංලශේ ළඹ ශීර්ඹ
ම්ඵන්ධශඹන් ශභභ න්ධ්හශේදී චන සල්ඳඹ්ෂ එකතු
කිරීභට අසථහ රළබීභ ගළන භභ ප්ර ථභශඹන්භ න්ශතෝ
ශනහ. අද උදෆන සිට ශඵොශවෝ ශදශනකු රය්ෂහ ගළන කථහ
කශ නිහ නගයශේ ජීත් න ශකශනකු ශර නහගරික
ංර්ධනඹ ගළන ළඩිපුය කථහ කශ යුතුයි කිඹහ භහ සිතනහ. අද
නහගරික ංර්ධනශේ අභිශඹෝග ජඹ ගළනීභ වහ ශගෝඨහබඹ
යහජඳ්ෂ භළතිතුභහ නහඹකත්ඹ රඵහ ශදනහ. ශභභ ක්රිරඹහදහභඹ
ගළන විඳ්ෂඹ විලහර ලශඹන් ප්ර ලංහ කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් අපි
එතුභන්රහට සතුතින්ත ශනහ. ඔවුන් කිසිභ ශරෝබකභ්ෂ
නළති ඒ ගළන කථහ කශහ. එතුභන්රහ නගයශේ අරංකහයඹ ගළන
කිඹහ සිටිඹහ. නමුත් ශම් අභහත්හංලශේ ශල්කම්යඹහශේ ගකීභ
එඳභණ්ෂ ශනොශයි. නිහ රඵහ දීභ, නිහ ්හඳෘතිරට මුදල්
ශඹදවීභ, යහජ් රය්ෂහ, භහජශේ අශනකුත් අභිශඹෝග ව අඳට
ඵරඳහන තර්ජන පිිතඵ භළදිවත් වීභ හශේභ ශකොශම නගයඹ
පිරිසිදු තඵහ ගළනීභත් එතුභහට අයිති තිශඵනහ. ශම් සිඹල්රභ

ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ විඳ්ෂශේ භවය
භන්ත්රීaරුන් නිහ ගළන කථහ කශහ. ශම් න විට -2013
ශදළම්ඵර් 31 ශනි දහට ශඳය- ශකොශම නගයඹ වහ ඳභණ්ෂ
නිහ ්හඳෘති 13්ෂ ඹටශත් ශගල් 9,816්ෂ නිර්භහණඹ නහ.
ර්ග අඩි 450 සිට ඊට ළඩි න විධිඹට නිහ 9,816්ෂ නිර්භහණඹ
ශනහ. ශම් ්හඳෘති ම්ඵන්ධශඹන් කිසිභ අශඵෝධඹ්ෂ නළති
තභයි විඳ්ෂශේ භන්ත්රීaරුන් කථහ කශශේ. ඒ අඹ ශම්හ ගළන කථහ
කයන විට ශම්හ ගළන කථහ කයන්න ඒ අඹට තිශඵන අයිතිඹ
ශභොක්ෂද කිඹරහ ඵරන්න ඕනෆ.
1952න් ඳසශේ අවුරුදු ශදක වභහය්ෂ ළනි කහරඹ්ෂ රචහර්ඹ
එන්.එම්. ශඳශර්යහ භවත්භඹහ ශකොශම නගයශේ ප්ර ධහන පුයළසිඹහ
වළටිඹට හිටිඹහ. අවුරුදු 60කට ඩහ කහරඹ්ෂ ශකොශම නගයශේ
නගයහධිඳති ධයඹ ව ඵහුතය ඵරඹ ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳ්ෂඹ ප්ර මුඛ
අශප් යජඹට කදහත් රළබිරහ තිබුශණ් නළවළ. ශම් යජඹට
පු න්කභ තිබුණහ, කුවකත්ශඹන් ඵරරහ නිකම් ඉන්න. නමුත්
ශම් යජඹ එශවභ කශශේ නළවළ. ර්තභහනශේ නගය බහත් එ්ෂක
කථිකහ්ෂ තති කයශගන, ඒ අඹට උදවු කයමින් ශම් යජඹ
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[ගරු තිරංග සුභතිඳහර භවතහ]

කටයුතු කයනහ. කුු ප්ර ලසනඹට විඳුභ්ෂ ශොඹන්න ඕනෆ වුණහභ
ඒ අඹ දුශගන ඹන්ශන් රය්ෂක ශල්කම්තුභහ වමු ශන්නයි. භභ
දන්නහ, මුම්මිල් භවත්භඹහ නගයහධිඳතිතුභහ වළටිඹට අපිට
තවිල්රහ කිේහ, "ශගෝඨහබඹ භවත්භඹහ නළත්නම් භභ ඉයයි"
කිඹරහ. ශභොකද, කුු ප්ර ලසනඹ කිඹන්ශන් නගයහධිඳතිතුභහ විඳුම්
රඵහ දිඹ යුතු ්ෂිජක ප්ර ලසනඹ්ෂ. එඹ විහ ගන්න රAභඹ්ෂ විධිඹ්ෂ- නළත්නම් ඔහුශේ ම්පර්ණ ශේලඳහරන ඵරඹ කඩහශගන
ළශටනහ. නමුත් ග කීභ්ෂ තති යජඹ්ෂ වළටිඹට, රඹතනඹ්ෂ
වළටිඹට එතුභහ භළදිවත්ශරහ ක්රිරඹහත්භක වුු නිහ ඒක දිගටභ
ඳත්හශගන ඹන්න පු න් ශරහ තිශඵනහ.
ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ නිහ ප්ර ලසනඹ ගළන
ඵරමු. අපි දන්නහ, දළන් එ භඩුත්ත කිඹරහ තිශඵනහ; ඒ
හශේභ භසත්ත කිඹරහ තිශඵනහ. ශම්හශේ අනය ඉදිකිරීම්
යහෂ්ඹ්ෂ තිශඵනහ. ශම්හ ඔ්ෂශකොභ තිශඵන්ශන් නගය බහශේ
ඉඩම්රයි. ඒ අඹ රණ්ඩුශන් ඉත් කයනහ කිඹරහ
ශේලඳහරන හසිඹ ගන්න එ්ෂත් ජහතික ඳ්ෂඹ වළභ දහභ
ශකොශම නගයශේ කන්දශේ දී කිේශේ ශභොක්ෂද? අශප්
රණ්ඩුශන් ශගල් කඩහ ඉත් කයනහඹ කිඹරහ කිේහ. අද
ශගල් 400කට ඩහ ප්ර භහණඹක අඹට ඉත් ශන්න කිඹරහ
ශකොශම නගය බහශන් කිඹේදී, අපි ඒ ගළන ශොඹහ ඵරරහ, ඒ
අඹට හධහයණඹ්ෂ ඉසට කයරහ ශදන්න කිඹරහ
නහගරික
ංර්ධන අධිකහරිඹත් එ්ෂක කථහ කයරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඒ
වහ රAභරAභශඹන් විධිවිධහන ශඹොදරහ තිශඵනහ. අපි ශම්
මිනිසුන් ඳහයට දභනහට කළභළති නළවළ. ඒ අඹ ඳහයට දහරහ, ඒ
අඹශේ අනහගතඹ විනහල කයන්න අශප් ඵරහශඳොශයොත්තු්ෂ
නළවළ. ඒ ශනුශන් ක්රිරඹහත්භක වුු, ග කීභ්ෂ තති රඹතනඹ්ෂ
තභයි නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ. ශම් ක්රිරඹහදහභඹ ඉතහභ අභහරු
ශදඹ්ෂ. අනය ඉදිකිරීම් හශේභ අඩු ඳවසුකම් එ්ෂක තිශඵන
මුඩු්ෂකු ංකීර්ණඹ තතුශශේ තිශඵන තත්ත්ඹ තමුන්නහන්ශේරහ
දන්නහ. ඒහශේ භත් කුඩු ජහහයම් පිිතඵ ප්ර ලසන තිශඵනහ.
ඒහශේ ශනොශඹකුත් අනය ක්රිරඹහකහයකම් සිදු ශනහ. ශම්
සිඹලු ශේල් ඳහරනඹ කය ගළනීභ වහ නහගරික ංර්ධනශේදී
වළභ අතින්භ ක්රිරඹහත්භක ශන්න සිේධ ශනහ. ඒ හශේභ
ශරෝකශේ දළනට තිශඵන තත්ත්ඹ අනු සිංගප්පරු වළය, කිසිභ
යටක අඩු ඳවසුකම් තිශඵන නගය, අඩු ඳවසුකම් තිශඵන නිහ
නළති නගයඹ්ෂ නළවළ. දියුු යටල්ර ඳහ අඩු ගණශන් සිඹඹට
ඳවක ප්ර භහණඹ්ෂත් අඩු ඳවසුකම් හිත නිහ තිශඵනහ.
අපි දළන් නිහ 70,000ක අල්තහ්ෂ ගළන කථහ කයනහ.
අපි ඵරහශඳශයොත්තු ශන එක ශදඹ්ෂ තිශඵනහ. භහ ශකොශම
වළදුු ළඩුු ශකනකු වළටිඹට, නගයශේ ජීත් ශන සු
ජහතිකඹකු වළටිඹට ඹභ්ෂ කිඹන්න ඕනෆ, වළභ තිසශේභ අශප්
TNA එශ්ෂ භන්ත්රීaරු ඒ අඹට ශන අහධහයණ ගළන කථහ
කයනහ. භහ හිතනහ, නගයශේ ජීත් ශන ශකනකු වළටිඹට ඒ
ගළන අශඵෝධඹ්ෂ තති කය ගත යුතුඹ කිඹරහ.

නිශඹෝජ් බහඳතිතුභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Member, you have one more minute.
ගරු තිරංග සුභතිඳහර භවතහ
(ரண்புறகு றனங்க சுறதரன)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

ශකොශම නගයශේ රන ඳවක මුසලිම් ජනතහ 176,000්ෂ
ඉන්නහ. ශදභශ ජනතහ 119,000්ෂ ඉන්නහ. සිංවර ජනතහ
76,000්ෂ ඉන්නහ. භවය අඹ තභන්ශේ ජන ශකොට ඳභණ්ෂ
රැක ගන්න උත්හව ගන්නහ. ඒ නිහ දළන් ශම් නිහ රඵහ
ශදනශකොට අඩුභ ගණශන් දළන් තිශඵන අශප් ජන ප්ර තිලතඹත්
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අඳට රය්ෂහ කය ශදන්න කිඹරහ අඳ ඉල්ලීභ්ෂ කයනහ.
ශභොකද, අඳ ඒ අඹ ශනුශන් කථහ කශ යුතුයි. ඒක ජහතිහදඹ
ශනොශයි. TNA එශ්ෂ භන්ත්රීaරු කිඹනහ හශේ අපි
ඵරවත්කහයශඹන් ඳදිංික කයනහ ශනොශයි. ශම් ශනශකොට
සිඹඹට 22්ෂ නගයශේ හිටපු සිංවර ජනතහ රAභ රAභශඹන්
නගයශඹන් ඈත් ශරහ තිශඵනහ. ඒ අඹශේ භළසිවිල්ර්ෂ
තිශඵනහ. ඒ අඹශේ ශභයින්ශේ ඳහල් ඳේධතිර ප්ර ලසනඹ්ෂ
තිශඵනහ. ඒ අඹශේ ශඳොදු ඳවසුකම්ර ප්ර ලසනඹ්ෂ තිශඵනහ. අඳ
ඒහ නිශඹෝජනඹ කශ යුතුයි. ඒ නිහ නහගරික ංර්ධන
අධිකහරිශඹන් ශකශයන ශම් ංර්ධන කටයුතුරදී, නිහ රඵහ
දීශම්දී, ඹටිතර ඳවසුකම් රඵහ දීශම්දී ඹම්කිසි රAභශේදඹකට
අනු ඒ කටයුතු කිරීභට අධහනඹ ශඹොමු කශ යුතුයි කිඹහ අඳ
හිතනහ. එශවභ නළත්නම් ජන අනුඳහතඹ අනු විලහර අර්බුදඹ්ෂ
තති ශනහ.
අන් ලශඹන් භට කිඹන්න තිශඵන්ශන් අපි ශඵොශවොභ
න්ශතෝ ශන ශදඹ්ෂ ගළනයි. ඒ තභයි නගයශේ අරංකහයඹ. අද
ශකොශමට රහභ නගයශේ තිශඵන අරංකහයඹ ගළනයි කථහ
කයන්ශන්. අද තුයත තයග පිටිඹ ප්ර ශේලඹට ගිඹහභ, නිදවස
චතුයශ්රාඹ ප්ර ශේලඹට ගිඹහභ, ගහලු ඳහය ඳළත්තට ගිඹහභ මිනිසසු පුදුභ
ශනහ. දස කිහිඳඹකට කලින් විශේෂ්කඹන් යහෂ්ඹ්ෂ තවිල්රහ
භහ වමු ශරහ කිේහ, ඒ අඹ ඉන්දිඹහට ගිහින් කයපු හකා කහ්ෂ
ගළන. ''අපි දස වතය්ෂ ශකොශම හිටිඹහ, ශකොශම වරිභ රසණයි;
පිරිසිදුයි. ශකොශවොභද ඔඹ ශගොල්රන් ශම් ශකොශම නගයඹ පිරිසිදු
තිඹහ ගන්ශන්, ශකොශම නගයඹ ශුේධ කයන වළටි කිසිභ ශරහක
අපි දළකරහ නළවළ, වළඵළයි නගයඹ පිරිසිදුයි, අපි ඒක ඉන්දිඹහශේ
කශභනහකයණඹටත් කිඹන්න ඕනෆ'' කිඹරහයි ඔවුන් කිේශේ. ශම්
කශභනහකහරිත්ඹ රයම්බ ශන්ශන් අවුරුදු වතයක ඳවක සිට
ශම් කටයුතුර ඳරිඳහරනඹට නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹත්,
රය්ෂක අභහත්හංල්ත් එකතු ශා ච නිහයි. ඒ නිහ අපි ඒක
ඳළසුභට ර්ෂ කයන්න ඕනෆ. දළඩි විනඹ්ෂ ඹටශත් ක්රිරඹහ භහර්ග
අයශගන තිශඵන නිහ ශරහට අශප් නගයශේ කුු ටික ඉත්
කයරහ, නගයඹ පිරිසිදු කයනහ. එළනි ංවිධහනහත්භක
ළඩටවන්ෂ තුිතන් නගයඹ ංර්ධනඹ කය තිශඵනහ. නගයඹ
ංර්ධනඹ කයනශකොට රසණ ගළන හිතන්න ඕනෆ. ඒ රසණ
කිරීභත් නිකම්භ කයරහ නළවළ. අශප් ශේශීඹත්ඹ, අශප්
අනන්තහඹ රැක ගන්න ගභන්, වළභ ප්ර ශේලඹකභ රහංකීඹ
අනන්තහඹ රය්ෂහ කය ගනිමින් තභයි ශම් ංර්ධන කටයුතු
කයරහ තිශඵන්ශන්. ඒක තභයි ශම් ළඩ ටවශන් තිශඵන
රසණ. අද UDA එශ්ෂ ඉන්න ඉංජිශන්රු භවත්රු,
architectsරහ අශප්භ අඹ. ශකොශම නගයඹ ංර්ධනඹ කිරීශම්දී,
නහගරික ංර්ධනශේ කිසිභ තළනකදී අපි පිටයට ශකශනකුශගන්
අදවස අයශගන ඒ ංර්ධන කටයුතු කයරහ නළවළ. රශඹෝජකඹන්
එනහ, ඒ අඹට අදවස තිශඵනහ. ඒ අඹශේ ශඳෞේගලික ඉඩම්ර
එශවභ නළත්නම් ඒ අඹ රශඹෝජනඹ කයපු තළන්ර ඒ ඒ
නිර්භහණශීලි තත්ත් තති ශන ඵ තත්ත. නමුත් ශඳොදුශේ අශප්
නහගරික ංර්ධනශේදී අශප් අනන්තහඹ රැකශගන කටයුතු
කය තිශඵනහඹ කිඹන එකත් භහ කිඹන්න ඕනෆ.
ඊශේ දිනඹ අඳට විශලේ ද්ෂ. ඊශේ ශකොට්ටහ භංන්ධිඹට
ගිඹ ශරහශේදී අඳට ශඵොශවොභ න්ශතෝඹ්ෂ තති වුණහ.
ශකොට්ටහශේ තති highway භංන්ධිඹට ගිඹහභ අඳට හිතුණහ අපි
ශඳොඩි කහරශේ පිටයටරට ගිඹහභ දළ්ෂක ඒ ශේල් අද
රංකහශේත් තිශඵනහ ශන්ද කිඹරහ. එළනි සිහිනඹ්ෂ අශප් හිශත්
තිබුණහ. නමුත් අපි හිතුශේ නළවළ, අශප් යුගශේදී අශප් යශට්
එළනි ශේල් දකින්න රළශේවි කිඹරහ. ඒ ගළනත් භත්ෂ කයන
අතය, හු ගල්ර භවත්භඹහ, නිභල් භවත්භඹහ, වර් භවත්භඹහ
ඹන ඒ කණ්ඩහඹභ තභයි අශප් ශගෝඨහබඹ යහජඳ්ෂ භළතිතුභහට
ශම් කටයුතු වහ වශඹෝගඹ ද්ෂන්ශන් කිඹන එකත් කිඹන්න
ඕනෆ. ඒ අඹශේ ල්ෂතිඹට, ඒ අඹ ද්ෂන වශඹෝගඹට අශප්
සතුතිඹ පුද කයමින් භට ශම් අසථහ රඵහ දීභ ගළන ඔඵතුභහටත්
සතුතින්ත ශමින් භහ නිවඬ ශනහ.
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[5.05 p.m.]
ගරු විනහඹගමර්ති මුයලිදයන් භවතහ (නළත ඳදිංිකකිරීශම්
නිශඹෝජ් අභහත්තුභහ)

(ரண்புறகு றரகபர்த்ற பபறன் - லள்குடிதற்ந தறற
அகச்சர்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran - Deputy Minister
of Resettlement)

Thank you, Mr. Deputy Chairman, for giving me this
opportunity to discuss the Votes of the Ministry of
Defence and Urban Development. First of all, I would
discuss the role played by the Ministry of Defence, as to
why it is important. A lot of Members of the Opposition
are not here to listen to my explanation. They, including
the TNA, misled the House and went out.
Sir, there are many security measures taken under the
Ministry of Defence and Urban Development. One is,
military security. It deals with the protection and
safeguard of the nation. The other is the political security.
It deals with the stability of the social order; it specifically
addresses the threats to the sovereignty of the nation. The
other is the economical security which I do not want to
explain more as everybody understands it.
We have to especially appreciate the role played by
the armed forces. The Members of the TNA are not here.
They are misleading this House. As we see today, Indian
fishermen are entering into our waters. They are stealing
our commercial fish catch; they are catching fish in our
waters. The Sri Lanka Navy is blocking them and are
saving our sea area. The Sri Lanka Navy has given the
opportunity to the Tamil people to catch fish. Especially,
people of Jaffna, Mullaitivu and Mannar get the benefits
of those security measures. That is the importance of
economical security. When the British came to Sri Lanka,
they stole our gems, our tea and a lot of resources. That
happened due to lack of economical security.
The other is the environmental security. Environmental
security deals with environmental issues which threatens
the security of the nation. For example, the problem that
we face now - even the people in Tamil Nadu oppose it is the nuclear power plant built by the Indian Government
near our Island. The Kudankulam Nuclear Power Plant
may affect our country one day. Those kind of issues are
related to environmental security. The Members of the
Opposition have to understand what the security measures
are, but they are not here to listen to my explanation.
The other security measure deals with energy and
natural resources. Those resources include water, sources
of energy, land and minerals. Adequate natural resources
are important for a nation to develop its industries and the
economic power. There is this example of the war
between Iraq and Kuwait. Iraq went to capture Kuwait
because they wanted to take the oil reserves there. We
also have oil resources, we have already found it out. We
need security measures for that. Those are the measures
taken under the Ministry of Defence and Urban
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Development. The Members of the Opposition have to
understand that. The TNA Members criticize the armed
forces saying that they are against the Tamil people. We
cannot accept that because we know the history. In 1971,
the armed forces fought against the JVP. Again in 1985,
1986 and 1987, they fought against the LTTE and the
JVP simultaneously. The armed forces are not there only
to fight against the LTTE. These are the matters the Hon.
Members of TNA have to understand. They have to
understand as to why we need the military; they are there
to safeguard our people and our nation. That is what we
have to appreciate.
At the same time, I really appreciate His Excellency
the President Mahinda Rajapaksa. According to my
knowledge, if we want to win a war, three factors are
very important. The first factor is decision-making; the
second factor is planning and the third factor is
implementation. Mostly, decision-making originates from
the political leaders, leaders of the nation or the
politicians. That is why His Excellency President
Mahinda Rajapaksa took a strong decision to destroy
terrorism through military ways. He met with a lot of
problems. Even he faced a lot of opposition internally and
a lot of pressure internationally. But, he never obeyed.
He took a strong decision to destroy the LTTE through
military ways. That is why he appointed a talented
secretary, Mr. Gotabhaya Rajapaksa, to the Ministry of
Defence. He had a proper plan to destroy the LTTE. He
knew when to start the war and implemented ways
accordingly. He gave powers to the three Forces,
especially to the Army. They carried it out properly. That
is how we won the war. That is why we have to
appreciate His Excellency President Mahinda Rajapaksa,
Mr. Gotabhaya Rajapaksa, the Secretary to the Ministry
of Defence and the officers of the three Forces.
But, behind the scene, there is much sorrow. Officers
of the armed forces lost their lives. They are living
without legs, without eyes, et cetera. They are suffering a
lot. But, now we are developing the country. Especially
the army personnel are supporting to develop our country
and to resettle the displaced people. We are doing a lot
of development. Also, we deployed more than 2,000
army personnel to remove the landmines in those areas.
During that time also, they met with a lot of accidents.
They lost their legs. Why did the Opposition not talk
about those things? The TNA Members are shouting
saying that the army people are doing this and that
I especially appreciate Mr. Gotabhaya Rajapaksa,
Secretary to the Ministry of Defence, because at the last
Eastern Provincial Council‟s Election, he ordered the
army not to come out for two days within the election
period. So, the last Eastern Provincial Council Election
was held in a very peaceful manner. There were no army
personnel on the streets. So, we have to appreciate the
army and His Excellency President Mahinda Rajapaksa.
Thank you.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[අ.බහ. 5.12]
ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභශේ භවතහ ( ක්රීගඩහ අභහත්තුභහ)

(ரண்புறகு யறந்ரணந் அலுத்கதக- றகபரட்டுத்துகந
அகச்சர்)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage Sports )

Minister of

ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික
ංර්ධන අභහත්හංලශේ ළඹ ශීර්ඹ පිිතඵ විහදඹට ගන්නහ
ශම් අසථහශේදී භහ කිඹන්න ඕනෆ, දිගින් දිගටභ පුයහ ය
ගණනහ්ෂ ශභභ ළඹ ශීර්ඹ පිිතඵ විහදඹට ගන්නහ වළභ
අසථහකභ ශම් උත්තරීතය ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ගරු භළති
තභතිතුභන්රහ ශම් යශට් රය්ෂහ, ශම් යශට් ්රිරවිධ වමුදහ ව
ශම් යශට් ශදභශ ජනතහ ගළන තභයි කථහ කශශේ කිඹරහ. අද ශභභ
විහදඹ ශනත් ඳළත්තකට ශඹොමු කයමින්, අද ශභභ අභහත්හංලඹ
යශට් ංර්ධනඹට දහඹක න රකහයඹ පිිතඵ වන් කයමින්,
අද ශම් යශට් සිදු න දියුු, ශම් යශට් සිදු න ංර්ධනඹ
පිිතඵ ශභභ අභහත්හංලඹ තගළයීභකට ර්ෂ කිරීභයි සිදු වුශණ්.
ශභභ අභහත්හංලඹ අද සිඹලු ශදනහශේභ ශගෞයඹට ඳහත්රහ
වුණහ. එභ නිහ ශභභ අභහත්හංලඹ යශට් ජනතහට දළශනන ළඩ
ශකොට්ෂ ඉටු කිරීභ පිිතඵ භහ මුලින්භ විඹ බහය අභහත්
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහටත්, ශභභ අභහත්හංලඹට නිසි භත ශඳන්හ
ශදන යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන අභහත්හංලශේ
ශල්කම් ශගෝඨහබඹ යහජඳ්ෂ භළතිතුභහටත්, ඒ හශේභ ්රිරවිධ
වමුදහඳතිරුන්ටත්, නහගරික ංර්ධන අධිකහරිශේ බහඳතිතුභහ
ප්ර මුඛ එහි සිඹලු ශදනහටත් අශප් ශගෞයනීඹ සතුතිඹ පුද කයනහ.
ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, ශභභ බහශේ සිඹලු භළති
තභතිතුභන්රහ අද දශේ ශභභ අභහත්හංලඹ ගළන කථහ කිරීශම්දී
එතුභන්රහශේ දළඩි අධහනඹ ශඹොමු කශශේ නහගරික ංර්ධනඹ
විඹ පිිතඵයි. එභ නිහ එභ විශඹන් ඵළවළය ශරහ ශනත්
භහතෘකහ්ෂ ඹටශත් කථහ කයන්න ඕනෆඹ කිඹහ භහ හිතුහ. ඳසු ගිඹ
භහඹක කහරඹ පුයහභ විඳ්ෂශේ දළඩි අධහනඹ ශඹොමු කයපු
පුේගරශඹ්ෂ සිටිඹහ. ශම් සිඹලු ශදනහභ ඳසු ගිඹ කහරඹ පුයහ දිගින්
දිගටභ ශම් පුේගරඹහට ඳවය දුන්නහ. වළඵළයි ඒ පිිතඵ නිළරැදි
ඳළවළදිලි කිරීභ්ෂ ශනොවුු නිහ ඒ පිිතඵ ශම් බහශේ අදවස
ප්ර කහල කයන්න භහ උත්හව කයනහ.
ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, එල්ටීටීඊ ංවිධහනශේ
ශදළනිඹහ වළටිඹට කටයුතු කයපු ශ්ෂපී ශනොශවොත් කුභයන්
ඳත්භනහදන් කිඹන පුේගරඹහ පිිතඵ භශේ අදවස කිහිඳඹ්ෂ ශම්
බහට ප්ර කහල කයන්න භහ ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. ඳසු ගිඹ
කහරඹ පුයහභත්, අද දශේත් විඳ්ෂඹ තහුශේ ශම් ශ්ෂපී කිඹන
පුේගරඹහට තිශඵන යත්රහන් ටික ශකෝ, ශම් පුේගරඹහට තිශඵන
භළිජ්ෂ ටික ශකෝ, ශම් පුේගරඹහට තිශඵන ත්කම් ටික ශකෝ, ශම්
පුේගරඹහට තිශඵන ල්ලි ටික ශකෝ කිඹන එක තභයි. විඳ්ෂඹ
හිතහ ශගන ඉන්ශන් අපි ශ්ෂපී ශේ යත්රහන් ටික අයශගන අශප්
ශඵල්ශල් දභහ ශගන ඉන්නහ හශගයි. ශම් ශගොල්ශරෝ කථහ
කයන්ශන් වරිඹට ශ්ෂපී ශේ ඵළංකු ගිුශම් තිශඵන ල්ලි ටික
අශප් ඵළංකු ගිුභට දභහ ගත්තහ හශගයි. ශම් ශගොල්ශරෝ හිතහ
ශගන ඉන්ශන් ශ්ෂපී ගත්ත ගුන් ඹහනහ ටික අපි SriLankan
Airlines කිඹහ ගවශගන ඹනහ හශගයි. ශම් ශගොල්ශරෝ හිතහ
ශගන ඉන්ශන් ශ්ෂපී එල්ටීටීඊ එකට ගත්ත නළේ ටික අද ශ්රී  රංකහ
යහඹ අධිකහරිඹට අයශගන අපි ඒහයින් ඵඩු අදිනහ කිඹරහයි.
ශභශවභ තභයි ශම් ශගොල්ශරෝ ශ්ෂපී ගළන කථහ කයන්ශන්.
ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, අපි මුලින්භ වඳුනහ ගන්න ඕනෆ,
ශම් ශ්ෂපී කිඹන්ශන් කවුද කිඹරහ. ශ්ෂපී කිඹන්ශන් කුභයන්
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ඳත්භනහදන්. ශම් කුභයන් ඳත්භනහදන් කිඹන පුේගරඹහ තභයි
එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹට තිබුු ශරොකුභ ල්ෂතිඹ. එල්ටීටීඊ
ංවිධහනශේ අංල ශදක්ෂ තිබුණහ. එක්ෂ තභයි, න්නේධ අංලඹ.
ශම් යශට් යුේධඹ ශනුශන් නහඹකත්ඹ ශදමින් යුේධ කයන්න
කට්ටිඹ්ෂ එල්ටීටීඊ ංවිධහනශේ ශනභ සිටිඹහ. ඒ අඹ තභයි
ශේ පිල්ශල් ප්ර බහකයන් තතු ඒ කණ්ඩහඹභ. ගරු නිශඹෝජ්
බහඳතිතුභනි, ශදනු ශම් ශගොල්රන්ට යුේධ කයන්න අල් අවි
රයුධ ශගශනන්න, ශම් ශගොල්රන්ට යුේධ කයන්න අල් මිර
මුදල් එකතු කයන්න ශකශන්ෂ සිටිඹහ. ඒ තභයි ශ්ෂපී ශනොශවොත්
කුභයන් ඳත්භනහදන්. එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹට ශ්ෂපී නළතු ඵළවළ.
ශ්ෂපීට එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ නළතු ඵළවළ. ශ්ෂපීත්, එල්ටීටීඊ
ංවිධහනඹත් වරිඹට ගවයි ශඳොත්තයි හශගයි සිටිශේ. ශ්ෂපී
සිටිශේ නළත්නම් එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹට කදහත් ශම් යුේධඹ ශම්
තයභට ශගන ඹන්න ඵළවළ; එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹට කදහත්
ශභතයම් ඵරත් න්න ඵළවළ. ශරෝකශේ සිඹලුභ යටරට ගිහින්
එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ ශනුශන් මුදල් එ්ෂ රැස කිරීභ, එල්ටීටීඊ
ංවිධහනඹට අල් රයුධ මිර දී ගළනීභ, එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹට
අල් රයුධ රංකහට එවීභ ඹනහදී ශම් සිඹලු ජහත්න්තය කටයුතු
කශශේ ශ්ෂපී ශනොශවොත් කුභයන් ඳත්භනහදන්. එභ නිහ ඔහු ඉතහ
ඵරත් පුේගරශඹ්ෂ වුණහ. ඔහු අල්රහ ගන්න ඵළරි වුණහ. ඔහු
අත් අඩංගුට ගන්න Interpol එක උත්හව කශහභ, ඔහු අත්
අඩංගුට ගන්න ඉන්දිඹහ උත්හව කශහභ, ඔහු අත් අඩංගුට
ගන්න අශප් බුේධි අංල උත්හව කශහභ ඔහු ඉතහභ ස්ෂභ ශර
කටයුතු කයපු නිහ ශ්ෂපී කිඹන පුේගරඹහ අත් අඩංගුට ගන්න
අඳට ඵළරි වුණහ. ඔහු අත් අඩංගුට ගන්න ශකොට ඔහු ශත
passports 7කට ළඩි ප්ර භහණඹ්ෂ තිබුණහ. විවිධ නම්ලින් ශඳනී
සිටිමින්, විවිධ තඳුම් තශගන, විවිධ විධිඹට ශනස ශමින්,
ය 25්ෂ තිසශේ ශරෝකශේ එක එක යටල්රට ගිහිල්රහ
කටයුතු කයපු ඉතහභ ඵරම්ඳන්න පුේගරශඹ්ෂ තභයි ශම් ශ්ෂපී
කිඹන පුේගරඹහ, ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි.
එභ නිහ ශ්ෂපී කිඹන පුේගරඹහ එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹට
තීයණහත්භක හධකඹ්ෂ වුණහ. ශම් සිඹලු ශේල් අතයතුශර් අශප්
වීශයෝදහය වමුදහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශේ නහඹකත්ශඹන්,
රය්ෂක ශල්කම්තුභහශේ භත ශඳන්වීභ ඹටශත් මීට අවුරුදු
තුනකට කලින් ශේ පිල්ශල් ප්ර බහකයන් තතු
එල්ටීටීඊ
ංවිධහනඹ ම්පර්ණශඹන්භ විනහල කය දළමුහ. ශම් ශ්ෂපී විසින්
අවි රයුධ රඵහ දුන්න, ශ්ෂපී විසින් මුදල් රඵහ දුන්න, ඒ සිඹලු
කටයුතු ශභශවඹපු සිඹලුභ එල්ටීටීඊ නහඹකඹන් ඝහතනඹ
කයමින් ශේ පිල්ශල් ප්ර බහකයන් තතු එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ
ම්පර්ණශඹන්භ විනහල කය දභන්නට අශප් වීශයෝදහය වමුදහට
වළකිඹහ රළබුණහ. ඒ අනු ශම් යශට් ජනතහ කිරිඵත් කෆහ,
කළවුම් කෆහ, තුටු වුණහ. ශරෝකශේ කිසිභ යහජ් නහඹකඹකුට
වින්නට ඵළරි වුු ත්රහසතහදඹ විපු එකභ යහජ් නහඹකඹහ
ඵට භහින්ද යහජඳ්ෂ භළතිතුභහ ඳත් වුණහ. ශම් යශට් ජනතහ,
ශදභවුපිශඹෝ ශම් යුේධඹ අහනඹත් එ්ෂක පුදුභ විධිඹට තුටු
වුණහ. ශම් යශට් යුේධඹ ඉයයි කිඹරහ පුදුභ තුටකින් යුතු
මිනිසුන් බඹ නළති නිදහ ගත්තහ.
ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, අඳට භහ තුන්ෂ ගත කයන්නට
ඵළරි වුණහ. වරිඹටභ භහ තුන්ෂ ඹනශකොට බීබීසී ශේඹට ශ්ෂපී
ගිඹහ. බීබීසී ශේඹට ගිහිල්රහ ශ්ෂපී කිේහ, "භභ තභයි එල්ටීටීඊ
ංවිධහනශේ ඊශත නහඹකඹහ. අද ඉරහ භභ තභයි එල්ටීටීඊ
ංවිධහනඹට නහඹකත්ඹ ශදන්ශන්, ඒ නිහ භභ ජහත්න්තයශේ
ඉරහ ශම් එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ ශභශවඹනහ"යි කිඹරහ කිේහ.
අශන්! භහ තුන්ෂ නිදවශේ නිදහ ගත් අඳට නළතත් තස තයරහ
ඵරන්න හිතුණහ. අපි හිතුහ, රඳසු ශකොශම ශඵෝම්ඵ ඳත්තුශයි.
රඳසු එළනි ශේල් සිඹල්ර සිදු ශයි කිඹරහ. රඳසු යට විනහල
ශයි, රඳසු එල්ටීටීඊ ත්රහසතහදඹ හි ඔයි කිඹන ළකඹ
ඔඵතුභන්රහශේත්, භශේත් සිත්ර තති වුණහ. වළඵළයි, ඒ සිඹලු
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කටයුතු කයන අතයතුශර් අශප් යශට් තිශඵන බුේධි අංලඹත්
ශවොඳින් ක්රිරඹහත්භක වුණහ. ශරෝකශේ සිටින ශශ්රාේසඨතභ, ශරෝකශේ
සිටින ඵරත්භ බුේධි අංලඹ තභයි, ශ්රී  රංකහශේ සිටින බුේධි අංලඹ
කිඹරහ අපි විලසහ කයනහ.
ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, ඵරන්න. ඉතිවහශේ අශප් බුේධි
අංලඹ විසින් ශම් න්නේධ නහඹකඹන් ඳහවිා ික කයපු වළටි. භශේ
මිත්රහ විනහඹගමර්ති මුයලිදයන් නිශඹෝජ් තභතිතුභහ ඵරන්න.
එතුභහ එල්ටීටීඊ ංවිධහනශේ නළශතනහිය ඳශහශත් හිටපු න්නේධ
නහඹකඹහ. බුේධි අංලඹ ඔහු ඳහවිා ික කයපු රකහයඹ ඵරන්න.
ඔහු ප්ර ජහතන්ත්රහහදී පිිතශතට ශගනල්රහ, එල්ටීටීඊ ංවිධහනශේ
සිඹලු ශතොයතුරු අයශගන, අද ජහත්න්තයඹට ඔහු විකුණන වළටි
ඵරන්න. ඒ තභයි අශප් බුේධි අංලර බුේධිභත් තීයණ. අශප්
නළශතනහිය ඳශහශත් භව තභතිතුභහ න පිල්ශරඹහන් ඒ න්නේධ
කණ්ඩහඹශම් හිටපු ශදශනිඹහ. අද ඵරන්න, එතුභහ ප්ර ජහතන්ත්රහහදී
පිිතශතකට තවිල්රහ තිශඵනහ. ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි,
ඊශතට ඵරන්න, තමිල් ශල්ම්ශේ බිරි විශේල භහධ්රට, ශම්
යශට් ජන භහධ්ඹට තවිල්රහ කිඹනහ, අශප් වීශයෝදහය වමුදහ
කයපු ශශ්රාේසඨ ක්රිරඹහ පිිතඵ. ශම් රණ්ඩුට පු න්කභ තිබුණහ,
ඕනෆ නම් අශප් විනහඹගමර්ති මුයලිදයන් නිශඹෝජ් තභතිතුභහ,
එශවභ නළත්නම් පිල්ශරඹහන් භව තභතිතුභහ, එශවභ නළත්නම්
තමිල් ශල්ම් භවත්භඹහශේ බිරි, ඒ විතය්ෂ ශනොශයි අඳ
ඹටශත් පුනරුත්ථහඳනඹ න 10,000්ෂ ව එල්ටීටීඊ සියකරුන්
ඹන ශම් සිඹලු ශදනහභ ශභොක්ෂ වරි ශදඹ්ෂ කිඹරහ ඕනෆ නම්
ඝහතනඹ කය දභන්නට. ඒ හශේ ඳවත් තත්ත්ඹක කටයුතු
කයන්නට ශම් බුේධි අංලඹ අශප් වමුදහත් භත හකා කහ කශශේ
නළවළ. අශප් රය්ෂ ශල්කම්තුභහ එශවභ උඳශදස දුන්ශන් නළවළ.
ශම් යශට් රය්ෂහ බහය විධහඹක ජනහධිඳතිතුභහ එශවභ උඳශදස
දුන්ශන් නළවළ. අපි ඵළලුශේ, ශම් යශට් ංර්ධනඹට ශම් අඹශගන්
උඳරිභ ප්ර ශඹෝජන ගන්නට පු න් න්ශන් ශකොශවොභද කිඹන
එකයි.
ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, ශම් කුභයන් ඳේභනහදන්
අත්අඩංගුට අයශගන කුභයන් ඳේභනහදන්ශගන් රඵහ ගන්ශන්
ශභොනහද කිඹන එක ගළන ශම් යශට් බුේධි අංලඹ කල්ඳනහ කශහ.
කුභයන් ඳේභනහදන් කිඹන පුේගරඹහ අත් අඩංගුට ගන්නශකොට
ඔහු සිටිශේ භළශල්සිඹහශේ. Interpol එකට අල්රන්න ඵළරි වුු
ශ්ෂපී, ඉන්දිඹහට අල්රන්න ඵළරි වුු ශ්ෂපී, අශප් බුේධි අංලඹ
විසින් භළශල්සිඹහට ගිහිල්රහ අත් අඩංගුට අයශගන, රංකහට
එනකන් ජහත්න්තය කිසිභ ශකශන්ෂ ශම්ක ගළන දන්ශන් නළවළ.
එතයම් ස්ෂසභ ළඩ පිිතශශ්ෂ ශගන ඹන්න පු න් ශශ්රාේසඨ බුේධි
අංලඹ්ෂ අඳට සිටිනහ. අශප් යශට් ජනතහශේ ශගෞයනීඹ
ප්ර ණහභඹ ශම් යශට් බුේධි අංලරට හිමින්නට ඕනෆ, ගරු
නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි. ශ්ෂපී අත්අඩංගුට අයශගන ශභවහට
ශගනහහ. අපිට තිබුණහ ශ්ෂපී අත් අඩංගුට අයශගන - ඔඹ ඉතිං
එක එක කථහ තිශඵන්ශන්.- ඕනෆ නම් තිබුණහ රයුධ ටික්ෂ
ශොඹන්න ගිඹහ කිඹරහ, ඉයඹ්ෂ කයරහ දභන්න. විඳ්ෂඹ විසින්
එශවභ එක එක කථහ කිඹනහ ශන්. එශවභ නළත්නම් එතුභහට
විරුේධ නඩු්ෂ ඳයරහ එතුභහ ජීවිතහන්තඹ ද්ෂහ හිය
කයන්නට තිබුණහ. එශවභ නළත්නම් ශෂොන්ශේකහ භවත්භඹහට
හශේ එතුභහටත් නඩු ටික්ෂ ඳයරහ, ජම්ඳයඹ්ෂ අන්දරහ
තතුශට දභන්න තිබුණහ. වළඵළයි, අශප් බුේධි අංලඹ කල්ඳනහ
කශශේ එශවභ ශනොශයි. අශප් බුේධි අංලඹ කල්ඳනහ කශශේ,
ශ්ෂපීශගන් ගන්න පු න් උඳරිභ ශේ ශභොනහද කිඹන එකයි.
අශප් බුේධි අංල දළන ගත්තහ, ශ්ෂපී අශත් තභයි ගළශට් තිශඵන්ශන්
කිඹරහ. එල්ටිටීඊ ජහත්න්තය ජහරඹ තිශඵන්ශන් ශ්ෂපී අශත්.
එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹට ල්ලි එකතු කයපු සිඹලු ශදනහභ දන්ශන්
ශ්ෂපී. ඒ තිශඵන රයුධ ගළන දන්ශන් ශ්ෂපී. නළේ තිශඵන තළන්
ගළන දන්ශන් ශ්ෂපී. ගුන්ඹහනහ තිශඵන තළන ගළන දන්ශන් ශ්ෂපී.
ඒ නිහ ශ්ෂපී ශගනල්රහ බුේධි අංල ඔහුශගන් උඳරිභ ප්ර ශඹෝජන
ගත්තහ. ඒ රඵහ ගත් ප්ර තිපර අනු තභයි අපි නළේ ශදක්ෂ ශම් යටට
ශගනහශේ, ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි.
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ඒ විතය්ෂ ශනොශයි. ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, එරි්රිරඹහ
යහජ්ශේ එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹට අයිති ගුන් ඹහනහ වඹ්ෂ
තිශඵනහ. අඳට ශම්හ ශගන්හ ගන්න ඵළවළ. ඒ විතය්ෂ
ශනොශයි. ඉන්දිඹහශේ ඒ හශේභ එංගරන්තශේ විලහර ශේශඳොශ,
මුදල් ශම් තිශඹන සිඹලු ශේල් අපි ශ්ෂපී භිනන් ශොඹහ ගත්තහ.
වළඵළයි, අඳට ශම්හ ශගශනන්න ඵළරි වුණහට, ගරු නිශඹෝජ්
බහඳතිතුභනි, ඒහ නළතත් එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹට ශනොඹන්න
අල් නීතිභඹ යහමු අඳට කස කය ගන්න පු න් වුණහ.
එශවභ නළත්නම් ශම් ගුන් ඹහනහ නළතත් එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹට
ගන්න පු න්. අඳට එරි්රිරඹහ යහජ්ඹට ගිහින් ඒහ ශගශනන්න
ඵළරි වුණහට නළතත් ඒහ එරි්රිරඹහ යහජ්ඹ වයවහ එල්ටීටීඊ
ංවිධහනඹට ශනොඹන ළඩටවන් වදන්න බුේධි අංලඹ කටයුතු
කශහ. ඒ විතය්ෂ ශනොශයි. එශවේ තිශඵන නළේ ටික ගන්න සිඹල්ර
ළරසුම් කයන විට ඔවුන් ඒහ විනහල කයන්න කටයුතු කශහ. අඳට
ඕනෆ නම් භළශල්සිඹහශන් ශ්ෂපී ශගනළවිත් ශවට න විට
ශ්ෂපීශේ භශ සිරුය ඳහශර් තිඹන්න තිබුණහ. එශවභ තිේඵහ නම්
ශම් එ්ෂත් ජහතික ඳ්ෂඹ වරිඹට තුටු ශයි. එශවභ කශහභ අය
යවි කරුණහනහඹකරහ, එ්ෂත් ජහතික ඳ්ෂශේ භන්ත්රීaරු කථහ
කය කිඹයි, අහිංක ප්ර බහකයන් අභහනුෂික ශර ඝහතනඹ කශහඹ
කිඹහ.
ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, අපි ශ්ෂපීශගන් ගන්න පු න්
උඳරිභ ශේ ශම් න විට අයශගන තිශඵනහ. ත ඉදිරිඹට
ගන්නත් කටයුතු කයනහ, ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි. අද ශ්ෂපී
පිිතඵ විඳ්ෂඹට ශරොකු දුක්ෂ තතිශරහ. තයි? අද ටීඑන්ඒ
එක අඬනහ, ශම් ශ්ෂපීට ළඳ ශදනහ කිඹහ. ටීඑන්ඒ එක ශ්ෂපී
ගළන වළභ දහභ කථහ කයනහ. ශ්ෂපී අද උතුයට ගිහින්
ශේලඳහරනඹ කයනහ. අද ශ්ෂපී ප්ර ජහතන්ත්රහහදී පිිතශශට තවිත්
තිශඵනහ. අද ටීඑන්ඒ එක ශ්ෂපී ගළන කිඹුල් කඳු ශවශනහ.
ශභොකද, දන්නහද? ශ්ෂපී අපි තල්ලුහ කිඹන්ශන්, ශ්ෂපීශේ
ශතොයතුරු ගත්තහ කිඹන්ශන් ත දක සිඹඹකට එල්ටීටීඊ
ංවිධහනඹට ජහත්න්තය ක්රිරඹහකහයකම් කයන්න ඵළවළ කිඹන
එකයි ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි. ඒ නිහ අශප් වීශයෝදහය බුේධි
අංල ශ්ෂපීශගන් උඳරිභ ප්ර ශඹෝජන ශගන නළතත් ශම් යශට්
යුේධඹ්ෂ තති ශනොන්න, ශම් යටට උදහ ශරහ තිශඵන හභඹ
ත දක ගණනකට ඉදිරිඹට ශගන ඹන්න ශ්ෂපී ඳහවිා ික
කයන්නයි කටයුතු කයන්ශන්. අපි පුදුභ න්ශන් නළවළ, විඳ්ෂඹ
ශ්ෂපී ගළන අවන ප්ර ලසන පිිතඵ.
ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, ශ්ෂපී දන්නහ එල්ටීටීඊ
ංවිධහනඹට අයිති මුදල් විලහර ප්ර භහණඹ්ෂ ජහත්න්තය ඵළංකුර
තිශඵන ඵ. ඔඵතුභහ හිතනහද, ශ්ෂපී ඒක දළන ගත්තහ කිඹහ ඒහ
අඳට ගන්න පු න් කිඹරහ? ශවොයි, භභ ශම් යශට් ජනහධිඳති
කිඹරහ හිතමු. ශ්ෂපී ඒ මුදල් ගළන දන්නහඹ කිඹරහ, භභ යශට්
ජනහධිඳති නම් භට පු න්ද ශ්ෂපීට කිඹහ භශේ ගිුභට ඒ මුදල්
transfer කයන්න? එශවභ මුදල් දභන්න ඵළවළ. එල්ටීටීඊ
ංවිධහනශේ මුදල් ශන් කශ එ්ෂ එ්ෂ ඵළංකු තිශඵනහ. ඒහට
ගනුශදනු කය තිශඵනහ. ශම් සිඹල්ර ශභශවඹවශේ ශේ පිල්ශල්
ප්ර බහකයන්. ඒ නිහ ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, අපිට පු න්
වුණහ, ඔවුන් විසින් මිරදී ගත් සිඹලුභ අවි රයුද ටික අත් අඩංගුට
ගන්න ව මින් ඉදිරිඹට ඳහවිා ික ශනොකයන තත්ත්ඹට ඳත්
කයන්න. ඔවුන් විසින් එකතු කයන රද සිඹලුභ මිර මුදල් සිඹල්ර
freeze කය ඒහ නළතත් එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹට ශනොඹන්න
කටයුතු කයන්න ශ්ෂපී අත් අඩංගුට ගළනීභ තුිතන් වළකි වුණහ.
ශම්ශකන් එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹට විලහර ඳවය්ෂ කිඹන එක දළන
ගත්තහ. එ්ෂත් ජහතික ඳ්ෂඹට ටීඑන්ඒ එකට තිශඵන වුභනහ
තභයි නළතත් ශම් යශට් එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ හි එවීභට
රසන එක. එ්ෂත් ජහතික ඳ්ෂඹට ටීඑන්ඒ එකට තිශඵන
වුභනහ තභයි නළතත් ශම් යට ශදකඩ කයන්න කටයුතු කිරීභ.
ඒ නිහ ශම් යට ශදකඩ කයන්න ඵළරි ශන්න රණ්ඩු ගන්නහ
සිඹලුභ පිඹය ඉදිරිශේ එ්ෂත් ජහතික ඳ්ෂඹත්, ටීඑන්ඒ එකත්
විරුේධ න එක භව පුදුභ කහයණඹ්ෂ ශනොශයි.
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[ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභශේ භවතහ]

භභ අද කනගහටු ශනහ, භශේ කථහ විඳ්ෂශේ භන්ත්රීaරු
නළති ශරහක කයන්න වීභ පිිතඵ. ඒ නිහ ගරු නිශඹෝජ්
බහඳතිතුභනි, ඔඵතුභහශේ ටීඑන්ඒ මිතුශයෝ- මිතුශයෝ ශනොශයි,
ඔඵතුභහශේ තුශයෝ. ඒ අඹ ඔඵතුභහට කළභළති නළවළ.- ඔඵතුභහ
වම්ඵ වුණ ශරහක ශම්ක එතුභන්රහට කිඹන්න. ශ්ෂපී ගළන ශම්
අඹ කථහ කිරීභ ගළන භභ පුදුභ න්ශන් නළවළ. වළඵළයි, ශම් යශට්
ජනතහට ශම්ක කිඹන එක අශප් යුතුකභ්ෂ. ශම් යශට් ජනතහ
ශනොභත ඹන්නට ඒ අඹ ළයදි අශඵෝධ ශදනහ. ඒ නිහ ශ්ෂපී
කිඹන එල්ටීටීඊ ංවිධහනශේ ශදළනිඹට හිටපු නහඹකඹහ ඳසුකහලීන ඳශමුන නහඹකඹහ- ශ්ෂපී ශනොශවොත් කුභයන්
ඳේභනහදන්ශගන් උඳරිභ ශර ශම් යටට ප්ර ශඹෝජන ගනිමින් අද
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ප්ර මුඛ රය්ෂක ශල්කම්තුභහ, ශම් යශට්
බුේධි අංල, ශම් යශට් වීශයෝදහය ්රිරවිධ වමුදහ කටයුතු කය රකහයඹ
පිිතඵ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේත් ජනතහශේත් ශගෞයඹ ඒ සිඹලු
ශදනහට පුද කයන්න භභ ශභඹ අසථහ්ෂ කය ගන්නහ, ගරු
නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි.
ශදනු භභ කථහ කයන්න ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ, ශනදහ
රය්ෂක අංලඹට ඳභණ්ෂ සීභහ වුු ශභභ අභහත්හංලශේ විඹ
ඳථඹට නහගරික ංර්ධනඹ ඒකයහෂ් වීභ තුශ සිේධ වුු ශේ. ගරු
නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ ශභශත්ෂ කහරඹ්ෂ ශම්
යශට් යුේධඹට නහඹකත්ඹ රඵහ දුන් ශම් යශට් ්රිරවිධ වමුදහ අද
ශ්රාභ වමුදහ්ෂ ඵට ඳත් කයමින් ශම් යශට් ංර්ධනඹට දළළන්ත
දහඹකත්ඹ්ෂ රඵහ ශදන ඵ. අද විඳ්ෂශේ භවය ගරු
භන්ත්රීaරුන් අශප් වීශයෝදහය වමුදහ ශඵ න්, ඒ ශවෝදයඹන් ශම්
යශට් ශ්රාභ වමුදහ්ෂ ශරහ යශට් ංර්ධනඹට දහඹකත්ඹ ශදන
ශකොට ඒක ශඵොශවොභ ඳවත් විධිඹට රකනහ. ගරු නිශඹෝජ්
බහඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ වමුදහ ශම් කයන ක්රිරඹහදහභඹ
තුශ ශම් යශට් ශභොන තයම් දළළන්ත ංර්ධනඹ්ෂ සිේධ ශරහ
තිශඵනහද කිඹරහ. භශේ මිත්රහ ගරු වර් ද සිල්හ භළතිතුභහට අද
විලහර ප්ර ලසනඹ්ෂ තති ශරහ. අද එතුභහ ශඵොශවොභ ශේදනහශන්
කථහ කයරහ කිඹනහ, "ශකොශම නගයශේ තිශඵන මුඩු්ෂකු ටික
ඉත් කයරහ මිනිසසු ශගොඩනළිනලිරට දභරහ අද විලහර විධිඹට
ශකොශම වළදුහට ළඩ්ෂ නළවළ. ශකොශම රසනයි, වළඵළයි ඒශ්ෂ
ත ඳළත්ත්ෂ අමිහිරියි. රසන කයන්න වදන ශකොට ත මිනිසසු
ටික්ෂ දු්ෂ විඳිනහ" කිඹරහ. ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි,
රණ්ඩු වළටිඹට අපි ගකීශභන් එ්ෂත් ජහතික ඳ්ෂඹට
කිඹනහ, ශම් යශට් යුේධඹ අන් වුණහට ඳසශේ යහජ්
රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන අභහත්හංලඹ ශකොශම තිශඵන
කහයණහ වතය්ෂ වඳුනහ ගත්ත ඵ. ඳශමුළනි කහයණඹ තභයි
ශකොශම කළිත කශ ප්ර ලසනඹ.

නිශඹෝජ් බහඳතිතුභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Hon. Member, you have only one more minute.
ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභශේ භවතහ

(ரண்புறகு யறந்ரணந் அலுத்கதக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ශවොයි. ඔඵතුභහශේ ශේරහශන් විනහඩිඹ්ෂ එ්ෂක භට ත
විනහඩි ශදක්ෂ ශදන්න. ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ
දන්නහ ශකොශම තිබුු කළිත කශ ප්ර ලසනඹ ගළන. ශකොශම 07
ඉන්න ශරොකු ශනෝනරහ, ශදොසතය භවත්රු, ඉංජිශන්රුන්
ඔ්ෂශකෝභ ශභොකද කශශේ? ශගදය කුු ටික shopping bag එශ්ෂ
දභරහ ශගදය පිටිඳසශේ තිඹහ ගන්නහ. උශේ ඳහන්දය කහරහ බීරහ,
රසනට තශගන ශරොකු ශඵන්ස කහර් එකකින් තවිල්රහ ට පිට
ඵරරහ කුු ටික ඳහශර් තිඹරහ ගිඹ ඉතිවහඹ්ෂ තභයි ශම් යශට්
තිබුශණ්. ඕනෆභ වන්දිඹකට උශේ 7.00ට ගිහිල්රහ ඵළලුහ නම්
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ශම් තත්ත්ඹ දකින්න තිබුණහ. ශරොකු ශරොකු ශනෝනරහ රසනට
තශගන අලුත්භ කහර්ලින් තවිල්රහ කුු ඳහශර් තිඹරහ ගිඹ
යුගඹ්ෂ තභයි ශම් යශට් තිබුශණ්. වළඵළයි ඒ කුු ංසකෘතිඹ ශම්
යශට් නළති කයන්න පු න් වුණහ. අද ඳහශර් කුු බින්දු්ෂ නළවළ.
අද shopping bag එක්ෂ ඳහශර් දකින්න නළවළ; ළලි කළටඹ්ෂ
දකින්න නළවළ. මු ශකොශමභ කුු නළති ශකොශම්ෂ ඵට ඳත්
කයපු යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන අභහත්හංලඹට,
අශප් සතුතිඹ පුද කයනහ.
ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, ශදනු ශම් ශකොශම වළදීශම්දී
නිහ අහිමි වුු සිඹලුභ අඹ ශනුශන් ශගල් 30,000්ෂ යහජ්
රය්ෂක වහ නහගරික ංර්ධන අභහත්හංලඹ වදනහ. රඵන
ජුනි භහශේ ඳශමුළනි ශගල් 1,000 රඵහ ශදනහ. භහශඹන්
භහඹට සිඹලු ශගල් ශදනහ. ගරු වර් භන්ත්රීaතුභහ කිඹහපු වළභ
ශකනකුටභ ශගඹ්ෂ ශදනහ. ශකොශම නිහ අතළන් වුු කිසි
ශකනකු ඳහයට දභන්ශන් නළති සිඹලු ශදනහට ශගල් ශදන්න ශම්
අභහත්හංලඹ, ශම් රණ්ඩු කටයුතු කයනහ කිඹන එක භත්ෂ
කයනහ.
ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, ගරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ
තභතිතුභහ කිඹහපු කහයණඹ ගළන ඊශතට ඵරමු. ශකොශම ළහිරහ
තිබුු තශල් ටික ශකොශවොභද තිශඵන්ශන් කිඹරහ අද ඵරන්න.
ශන ශභොනත් ඕනෆ නළවළ. ඳහර්ලිශම්න්තුශන් එවහ ඳළත්ශත්
තිබුු තශ දිවහ ඵරන්න. තනිකය ල්ලින් ළහිරහ තිබුශණ්. අද
සිඹලු තශ භහර්ග ශුේධ කයරහ, ළේ ටික ඔ්ෂශකෝභ වහයරහ වදහ
තිශඵනහ. මීට ශඳය ශකොශම තුය ඵහින්න තළන්ෂ තිබුශණ්
නළවළ. ශම්හ ගළන කථහ කයන ගරු යවි කරුණහනහඹක
භවත්තඹරහ මු ශකොශමභ පුයරහ buildings වළදුහ; විකුුහ;
ශකොමිස ගළහුහ; වම්ඵ කශහ. අද මු ශකොශමභ තුය ටික ඵහින
විධිඹට රසනට වදරහ තිශඵනහ. ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි,
අද ශකොශම නගයඹ රසිඹහශේ ශනොශයි, ශරෝකශේභ රසන
නගයඹ ඵට ඳත් කයන්න කටයුතු කයරහ තිශඵනහ.
ඒ හශේභ භභ අහන ලශඹන් යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික
ංර්ධන අභහත්හංලශේ ශල්කම්තුභහ ප්ර මුඛ අභහත්හංලශේ
අශනකුත් අඹශගන් ඉල්ලීභ්ෂ කයනහ. වදන ශකොට මිනිසසු
ඵනීවි. ශවොභ උදහවයණඹ භභ නහරපිටිඹ වදපු එක. ගරු
නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, භභත් භශේ නහරපිටිඹ රනඹ ශම්
හශේ වළදුහ. නහරපිටිඹ වදන ශකොට භභත් ශගල් කළඩුහ;
කඩ කළඩුහ; භට මිනිසසු ඵළන්නහ; භට කන්දඹ ශදන්ශන් නළවළ
කිේහ. භභ නහරපිටිඹ වදන ශකොට භශේ රනඹ දිනුශේ කන්ද
දවදහවකින්. භභ නහරපිටිඹ අවුරුදු එකවභහයකින් වළදුහ.
වළදුහට ඳසශේ භභ නහරපිටිඹ රනඹ දිනුශේ කන්ද
තිසඅටදවකින්. ඒ නිහ ළඩ කශශොත් ජනතහ අඳත් භත
ඉන්නහ. ළඩ කයන නිහ මිනිසසු රණ්ඩුත් එ්ෂක ඉන්නහ. ඒ
බඹට තභයි විඳ්ෂඹ ශම් ශචෝදනහ කයන්ශන්. ශභොන අභිශඹෝග
රත් යට වදන එක, ශකොශම වදන එක අපි කයනහ කිඹන එක
භත්ෂ කයමින් භහ නිවඬ නහ. ශඵොශවොභ සතුතියි.

[අ.බහ. 5.30]
ගරු ශයෝහිත අශේගුණර්ධන භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර්ග
නිශඹෝජ් අභහත්තුභහ)

(ரண்புறகு தரயற அததகுர்ண - துகநபகங்கள்,
தடுஞ்சரகனகள் தறற அகச்சர்)

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

ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, යහජ් රය්ෂක වහ නහගරික
ංර්ධන අභහත්හංලශේ ළඹ ශීර්ඹ හකා කහ න අසථහශේ
පිිතතුරු කථහ කිරීභට අසථහ රඵහ දීභ ම්ඵන්ධශඹන් භහ
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ඔඵතුභහට සතුතින්ත ශනහ. අද ශභළනි ගකීභ්ෂ තිශඵන
අභහත්හංලඹක ළඹ ශීර්ඹ හකා කහ න අසථහශේදී ශම් යශට්
ජනතහට ග කිඹන ශඳොදු විඳ්ෂඹ බහ ගළශඵන් පිට ශරහ
ගිඹහ. ඒකට ශවේතු ශභොක්ෂද කිඹරහ ජනතහ ශම් න විට
දන්නහ තති. විඳ්ෂ නහඹකතුභහ ප්ර මුඛ විඳ්ෂශේ ගරු භන්ත්රීaරු
ශභතළන ශනොසිටිඹත් අද උශේ ශම් ළඹ ශීර්ඹ හකා කහට ගත්
අසථහශේ සිට එතුභන්රහ ඉදිරිඳත් කයපු කථහරට පිිතතුරු දීභ
රණ්ඩු්ෂ වළටිඹට අශප් යුතුකභ්ෂ ව ගකීභ්ෂ ශනහ.
ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, අද අපි ශම් අභහත්හංලඹ ගළන
කථහ කයන ශකොට විශලේ කහයණඹ්ෂ ගළන කිඹන්නට ඕනෆ.
1970 ඉන් 2012 අවුරුේද ද්ෂහ ව කහර ඳයහඹ තුශ අසථහ
තුනකදී ත්රහසතහදී නළගිටීම් පිිතඵ අඳට අවන්නට, දකින්නට
රළබුණහ. ජනතහ විමු්ෂති ශඳයමුශණ් භන්ත්රීaරුන් ඵට ඳත් ශරහ
ඉන්න අඹ එදහ 1971 කළරැල්රට නහඹකත්ඹ දුන්නහ. ඊට ඳසශේ
1989 දී එළනිභ හතහයණඹ්ෂ යට තුශ උේගත වුණහ. ඔවුන් අවි
රයුධ අතට ගත්තහ. ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ
අවුරුදු 30ක එල්ටීටීඊ ත්රහසතහදඹ අපි දළ්ෂකහ. ඒ කහර කහනු
ශද අපි රඳසු වළරී ඵළලුශොත් 1977න් ඳසශේ 1989 න කල්
ශජ්.රර්. ජඹර්ධන ජනහධිඳතිතුභහ යට ඳහරනඹ කශහ. එතුභහශේ
රය්ෂක තභතියඹහ වළටිඹට රලිත් තතුරත්මුදලි භළතිතුභහ
කටයුතු කශහ. එතුභහශේ රය්ෂක ශල්කම් ශර සිරිල් යණතුංග
භවතහ කටයුතු කශහ. 1989-94 කහර කහනු තුශ -ශප්ර ේභදහ
ජනහධිඳතිතුභහශේ කහරශේ- යංජන් විශජ්යත්න භළතිතුභහ
රය්ෂක තභතිතුභහ වළටිඹට කටයුතු කශහ. වළමිල්ටන් නසිංව
භළතිතුභහ රය්ෂක ශල්කම්යඹහ වළටිඹට කටයුතු කශහ. ඊට
ඳසශේ 1994-2000 කහරශේ චන්ද්රිටකහ කුභහයතුංග ජනහධිඳතිතුමිඹ
ඹටශත් රය්ෂක ශල්කම් වළටිඹට චන්ද්රුහනන්ද ද සිල්හ භවතහ ඒ
ගකීභ ඉටු කශහ. ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, භභ ශම් හිටපු
රය්ෂක ශල්කම්රු, හිටපු රය්ෂක තභතිරු ගළන කථහ
කශශේ තයි? 1971 දී ජනතහ විමු්ෂති ශඳයමුණ ශම් යශට් තති කශ
අසථහයබහඹ හශේභ එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ අවුරුදු 30්ෂ තිසශේ
ශම් යට විනහල කයමින් තති කශ අසථහයබහඹත් අපි වළශභෝභ
ශවොට දළ්ෂකහ. අපි ඒක අත් වින්දහ.
1988-89 කහරශේ ජනතහ විමු්ෂති ශඳයමුණ තති කශ භීණඹ
අඳට තස ඉදිරිපිට දකින්න රළබුණහ. අශප් හිටපු
ජනහධිඳතිරුන්ට, හිටපු රය්ෂක තභතිරුන්ට රදර්ලඹ්ෂ
ශන්න 2005 දී ශම් යශට් ජනහධිඳතියඹහ
-අතිගරු භහින්ද
යහජඳ්ෂ ජනහධිඳතිතුභහ- යහජ් රය්ෂක තභතියඹහ වළටිඹට
ගකීභ බහය ගත්තහ. ඒ ගකීභ වරිඹට ඉසට කයන්න ගවට
ශඳොත්ත හශේ එකට ඵළශන්න පු න් ශල්කම්යශඹ්ෂ ශවොඹහ
ගන්න ඕනෆ කිඹරහ එතුභහ කල්ඳනහ කශහ. එතුභහ ඒකට එක කුශේ
ඉඳදුු ශවෝදයඹහ -කහරඹ්ෂ තිසශේ වමුදහත් එ්ෂක ඵේධ
ශරහ ඒ ගකීභ ඉටු කයපු ශවෝදයඹහ- ශතෝයහ ගත්තහ. ගරු
නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, එදහ එශවභ ශතෝයහ ගත්ත ශේරහශේ
විඳ්ෂඹ කිේහ, ශවෝදය භහගශම් ශකශනකුට රය්ෂක
ශල්කම්කභ දුන්නහ කිඹරහ. වළඵළයි අපි අද විඳ්ෂශඹන් අවනහ,
ඒ ශවෝදය භහගශම් රය්ෂක ශල්කම්යඹහටයි, ඒ ශවෝදය
භහගශම් අතිගරු භහින්ද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳතිතුභහටයි පින් සිේධ
ශන්න ශම් යට ත්රහසතහදශඹන් නිදවස කය ශගන, හභකහමී
ඳරියඹකට අද ශගනළල්රහ තිශඵනහ ශන්ද කිඹරහ. ඒක
රදර්ලඹ්ෂ. ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, ඒක හිටපු නහඹකඹන්ට
රදර්ලඹ්ෂ. ඒක හිටපු ශල්කම්රුන්ට රදර්ලඹ්ෂ.
ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, භට භත්ෂ ශනහ, 2001
ර්ඹ. 2001 ශදළම්ඵර් භහශේ 05ළනි දහ දළන් විඳ්ෂශේ
ඉන්න යනිල් විරAභසිංව භළතිතුභහ තතු කණ්ඩහඹභ අවුරුදු 6කට
රණ්ඩු්ෂ පිහිශටේහ. ඒ රණ්ඩු පිහිශටේහට ඳසශේ ශභොක්ෂද
සිේධ වුශණ් ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි? එදහ සිේධ ව ශේ ශම්
යශට් ජනතහට අද නළත භත්ෂ කයන්න නහ. ගරු නිශඹෝජ්
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බහඳතිතුභනි, 2001 ශදළම්ඵර් 05ළනි දහ විරAභසිංව භළතිතුභහ
තතු අඹ පිහිටුපු රණ්ඩු ශම් යශට් අවි දයහ ශගන හිටපු
ත්රහසතහදි ංවිධහනඹ එ්ෂක, එනම් ශම් යශට් දවස ගණනින් ජීවිත
බිලි ගත් ශේලුපිල්ශල් ප්ර බහකයන් කිඹන ඒ මිනී භරු ත්රහසතහදිඹහ
එ්ෂක ගිවිසුභකට එශශමනහ, 2002 වඹළනි (ශදළනි) භහශේ
22ළනි දහ. ගරු නිශඹෝජ් බහඳතිතුභනි, ප්ර ලසනඹ ශභන්න
ශභතළනයි තිශඵන්ශන්. අපි අවරහ තිශඵනහ ශරෝකශේ
ශනොශඹ්ෂ යටර ත්රහසතහදින් ත්රහසතහදි ක්රිරඹහකහයකම්ර
ශඹශදනහ කිඹහ. අපි දළක තිශඵනහ එළනි යටර ශකශයන
ත්රහසතහදි ක්රිරඹහකහයකම්.

නිශඹෝජ් බහඳතිතුභහ

(தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(The Deputy Chairman)

Order please! The Hon. Deputy Speaker will now take
the Chair.

අනතුරු නිශඹෝජ් කහයක බහඳතිතුභහ මරහනශඹන්
ඉත් වශඹන්, නිශඹෝජ් කථහනහඹකතුභහ මරහනහරඪ විඹ.
அன் தறநகு, குளக்கபறன் தறறத் றசரபர்
அக்கறரசணத்றணறன்ர அகனத, தறறச் சதரரகர்
கனக கறத்ரர்கள்.

அர்கள்
அர்கள்

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
left the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair.

ගරු ශයෝහිත අශේගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு தரயற அததகுர்ண)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ගරු බහඳතිතුභනි, භහ කිඹමින් සිටි කහයණඹට ඹිතත්
එන්නම්. අපි දළක තිශඵනහ ශරෝකශේ ත්රහසතහදින් ඉන්න යටර
ත්රහසතහදි ංවිධහන එ්ෂක ඒ යටර යහජ් නහඹකඹන් හකා කහ
තති කය ගන්නහ. ඒහට එ්ෂත් ජහතින්ශේ ංවිධහනඹ භළදිවත්
ශනහ. අපි දළක තිශඵනහ භවය යටල් ත්රහසතහදී
කණ්ඩහඹම්රට ශදොශ පිශේනි ශදනහ; ඒ භිනන් ඔවුන් ඹටඳත්
කයරහ තිඹහ ගන්නහ, යුේධ කයන්න ඹන්ශන් නළවළ. ඒ යටල් ඒ
ත්රහසතහදි ංවිධහන නනහ අපි දළක තිශඵනහ. රංකහශේ 2001
දී විරAභසිංව භළතිතුභහ වදපු රණ්ඩු ඉතිවහගත වුණහ. ඒ
ශභොක්ෂ නිහද ගරු බහඳතිතුභනි? ශම් යශට් භමිශේ ශකොට්ෂ
අවි දයහ ගත් ත්රහසතහදින්ට ගිවිසුභකින් ලිඹහ දුන් නිහ ඉතිවහගත
නහ. අවි දයහ ශගන හිටපු ඒ ත්රහසතහදින්ට ඔවුන්ශේභ
කරහඳඹ්ෂ ශර, ඔවුන්ශේභ ඊශහම් යහජ්ඹ්ෂ ශර ශම් යශටන්
ශකොට්ෂ ලිඹවිල්රකින් ඳයහ ශදන්න, එ්ෂත් ජහතීන්ශේ
ංවිධහනඹට ඳහ පිිතගන්න පු න් විධිඹට ලිඹහ ශදන්න පු න්
වඳන්කභ්ෂ තිබුු විඳ්ෂඹ තභයි අද ශම් ඵහ ගළශඵන් එිතඹට
ගිහින් තිශඵන්ශන් ගරු බහඳතිතුභනි. අපි එතුභන්රහ ඉදිරිඳත්
කයපු තර්කරට පිිතතුරු ශදන්න අද සදහනමින් සිටිශේ. ඒ නිහ
අද එතුභන්රහ ශභතළන සිටිඹහ නම් අඳ කළභළතියි කිඹන එක භත්ෂ
කයන්න ඕනෆ.
ගරු බහඳතිතුභනි, ශම් විහදඹ අද උශේ ඳටන් ගත්ශත්
විඳ්ෂශේ ප්ර ධහන ංවිධහඹක ශජෝන් අභයතුංග භළතිතුභහයි. අද
උශේ ශම් විහදඹ ඳටන් ගන්න ශකොට එතුභහ ශ්රී  රංකහශේ
ශඳොලිසිඹ ගළන කථහ කශහ ගරු බහඳතිතුභනි. එතුභහට ඒ ගළන
කථහ කයන්න අයිතිඹ්ෂ තිශඵනහ. ශභොකද, එතුභහ යනිල්
විරAභසිංව භවත්භඹහශේ රණ්ඩුශේ ශඳොලිසිඹ බහය තභතියඹහ.
එතුභහ කිඹනහ ශඳොලිසිඹ අද දෂිතයි කිඹරහ. ශජෝන් අභයතුංග
හිටපු තභතියඹහ අද ශම් යශට් මිනී භළරුම් ළඩියි, භං ශකොල්ර
කෆම් ළඩියි කිඹරහ ශචෝදනහ කයනහ. 2001 ඉන් 2004 න
කල් එතුභහ ශඳොලිසිඹ ඳහරනඹ කයපු කහරඹට අදහශ භභ
එතුභහශේ ඳළටිකිරිඹ ශොඹහ ගත්තහ.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු ශයෝහිත අශේගුණර්ධන භවතහ]

ගරු බහඳතිතුභනි, ශම් තිශඵන්ශන් 2002 ජුනි භ 07ළනි
සිකුයහදහ "රංකහදීඳ" පුත් ඳශත් ඳශව හර්තහ්ෂ. එහි ශීර්ඹ
විධිඹට වන් ශනහ, "ශම් ශර් මුල් තුන් භහශේදී අඳයහධ
හර්තහ්ෂ" කිඹහ. ශම් කිඹන්ශන් ශජෝන් අභයතුංග හිටපු
තභතිතුභහ ශඳොලිසිඹ බහය ඉන්න කහරශේ භහ තුනක
ඳළටිකිරිඹයි. ඒ භහ තුනට මිනී භළරුම් 321්ෂ සිදු ශරහ
තිශඵනහ, ඳළවළය ගළනීම් 184්ෂ සිදු ශරහ තිශඵනහ, ශකොල්ර
කෆම් 1,387්ෂ සිේධ ශරහ තිශඵනහ, කප්ඳම් සිේධි 23්ෂ ශරහ
තිශඵනහ ගරු බහඳතිතුභනි.

ගරු අල්වහජ් ඒ.එා .එම්. අසර් භවතහ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

අේ! අේ!!

ගරු ශයෝහිත අශේගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு தரயற அததகுர்ண)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ශම් ශභොන කහරඹද? ශම් තභයි එල්ටීටීඊ එකට දණ ගවරහ,
එල්ටීටීඊ එකට තභන්ශේ යශට් භමිශඹන් තුශන්ෂ එක්ෂ ලිඹහ
දීරහ, අශප් යශට් භමිඹ ටහ තිශඵන මුහුශදන් තුශනන් ශදක්ෂ ලිඹහ
දීරහ, එල්ටීටීඊ එක අශප් වමුදහශේ නිරධහරින් භා චරඹට ර්ෂ
කයපු කහරඹ. එළනි කහරඹක -ශජෝන්ශේ කහරශේ- තභයි ශම්
හශේ සිදුවීම් ගණනහ්ෂ වී තිශඵන්ශන් ගරු බහඳතිතුභනි. භභ
ශම් පුත් ඳත් හර්තහ බහගත* කයනහ.
එදහ එශවභත් ශරහ තිශඹේදී ශජෝන් අභයතුංග හිටපු
තභතියඹහ දළන් කිඹනහ, "අශන්, අශප් කහරශේ අපි ශවොට
ඳහරනඹ කශහ. ශඳොලිසිඹට දළන් උසවීම් නළවළ." කිඹරහ.
උසවීම් ශදන රAභශේදඹ දළන් නළති ලු. තත් භන්ත්රීaරු කථහ
කයේදී කිේහ ඔවුන්ශේ දීභනහ, ඔවුන්ශේ උසවීම් ගළන
ශොඹන්න කිඹරහ. භභ ඒකත් ශගනහහ, ගරු බහඳතිතුභනි. ඒක
ශජෝන් ශඳොලිස කහරශේ කශ ශදඹ්ෂ. ගරු බහඳතිතුභනි, ශජෝන්
ශඳොලිස කහරශේ කයරහ තිශඵන ශේල් භභ කිඹන්නම්. ශම් යශට්
ශඳොලීසිශේ අඹට උසවීම් ශදනහ නම් ඒකට රAභශේදඹ්ෂ
තිශඵනහ. ඒ රAභශේදඹට අනු ක්රිරඹහ කිරීභ ශනුට ඒ කහරශේ
කයරහ තිශඵන්ශන් ශභොක්ෂද? ගරු බහඳතිතුභනි, භභ ශම්හ
ගකීභ්ෂ තතියි කිඹන්ශන්. ශභන්න, එතුභහ 2002.06.04ළනි දහ
විශලේ උසවීම් 95්ෂ ශදනහ. විශලේ ළටුප් ර්ධක 34්ෂ
ශදනහ. 2002.07.15ළනි දහ නළතත් විශලේ උසවීම් 50්ෂ
ශදනහ. විශලේ ළටුප් ර්ධක 10්ෂ ශදනහ. විශලේ උසවීම් දුන්
මු ගණන 145යි. විශලේ ළටුප් ර්ධක දුන් මු ගණන 44යි.
ශම්හ ශදන්ශන් කහටද? ප්ර ධහන ශඳොලිස ඳරී්ෂකරුන්ට, ශඳොලිස
ඳරී්ෂකරුන්ට, උඳ ශඳොලිස ඳරී්ෂරුන්ට ව ශඳොලිස
ළයඹන්රුන්ටයි. ගරු බහඳතිතුභනි, ශභතළන තිශඵනහ IPරහ
4යි, SIරහ 6යි, PSරහ 27යි, PCරහ 43යි. ගරු බහඳතිතුභනි,
WPCරහ 3 ශදනහයි. ගරු බහඳතිතුභනි, ශජෝන් ශඳොලිස කහරශේ
අඳට ඵඹ්ෂ තති වුණහ. දළන් නම් ශම් යශට් ශඳොලීසිර ඉන්න
සථහනහධිඳතිරු, වකහය ශඳොලිස අධිකහරිරු සිඹලු ශදනහභ
ශඳොලිසඳතියඹහශේ නිශඹෝගඹ භත යශට් නීතිඹ වහ හභඹ ගළන
කථහ කයන්න ඹනහ. ශම් නිශඹෝග ශම් විධිඹට ක්රිරඹහත්භක
කයන්න කිඹරහ තිඹකට ද්ෂ ඔවුන් ශගනළල්රහ උඳශදස
ශදනහ. ගරු බහඳතිතුභනි, ඒ කහරශේ ඒ ගකීභ තිබුශණ්
ශඳොලිසඳතියඹහට ශනොශයි. ඒ කහරශේ ඒ ගකීභ තිබුශණ්

—————————
* පුසතකහරශේ තඵහ තත.

* தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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ශජෝන් අභයතුංග තභතියඹහටයි. ශජෝන් අභයතුංග තභතියඹහ
ත අවුරුේද්ෂ ශ්රී  රංකහ ශඳොලීසිඹ බහය හිටිඹහ නම්, අය
ශඳොලීසිශේ නිරධහරින්ශේ අශත් ගවරහ තිශඵන "ශ්රී  රංකහ
ශඳොලීසිඹ" කිඹන එක කඳරහ "ශජෝන් ශඳොලිස" කිඹරහ ගවන්න
ශනහ. අශන් ශදවිඹශන්! ශම් යශට් මිනිසසුන්ට පින් සිේධ
ශන්න 2004 රණ්ඩු නළත ගන්න අඳට පු න් වුණහ. අපි
ශජෝන්ශගන් ශඳොලීසිඹ ශේයහ ගත්තහ. ඒ ශේයහ ගත් ශඳොලීසිඹ
තභයි අද ශම් යශට් ගකීම් ටික ඉටු කයන්ශන්.
ගරු බහඳතිතුභනි, අද ශම් ම්ඵන්ධශඹන් කථහ කයන ශකොට
එ්ෂත් ජහතික ඳ්ෂඹ නිශඹෝජනඹ කයන අශප් ගරු
භන්ත්රීaතුභන්රහ ශනොශඹ්ෂ ශනශඹ්ෂ විධිශේ ඒහ කිේහ. ඒ ගළන
කිඹන ශකොට භභ තත් කරුණ්ෂ
කිඹන්න ඕනෆ. ගරු
බහඳතිතුභනි, විශලේශඹන්භ ඳසු ගිඹ කහර කහනුර සිදු
වුණශේල් අපි දන්නහ. භභ අය කථහ කශ ඉතිවහඹ දිවහ ඵරන
ශකොට ත්රහසතහදඹට ඳසු ශවෝ ත්රහසතහදඹ තිශඵන කහනුර
ශම් යටට ශරොකු ප්ර ලසනඹ්ෂ වුු ශදඹ්ෂ තභයි ඳහතහරඹ. අපි
කහටත් ශචෝදනහ කයනහ ශනොශයි. ශනොශඹ්ෂ අසථහරදී
හිටපු එක එක යහජ් නහඹකශඹෝ ඳහතහර නහඹකඹන් සුයතරඹට
වදහ ගත්ත ඵ අපි ඉතිවහශේ දළ්ෂකහ. ඒක නළවළයි කිඹන්න
ඵළවළ. අද එ්ෂත් ජහතික ඳ්ෂශේ ජිත් ශප්ර ේභදහ භන්ත්රීaයඹහ
හිටිඹහ නම් ඒ ගළන භභ ඔහුශගන් අවනහ. ඔහුශේ පිඹහ
ශනුශන් වදහ තිබුු - ඔහුශේ පිඹහශේ නමින් වදහ තිබුුඳහතහරඹ ගළන කිේශේ අපි ශනොශයි, යවි කරුණහනහඹක
භන්ත්රීaයඹහයි. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]ඒ කහරර යහජ් නහඹකඹන්ට
එශවභ තිබුණ ඵ අපි දළ්ෂකහ. යහජ් නහඹකශඹෝ ශත ශගෝනර
සුනිල් කිඹරහ ශකශන්ෂ සිටිඹහ . ඒ කහරශේ යහජ් නහඹකඹහශේ
නභ කිඹළශන ශකොට -[ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඔහුට මු දියිනටභ
හභදහන විනිලසචඹකහයකභ්ෂ දුන්නහ. ඔහු සත්රීa දකශඹ්ෂ. ශජෝන්
පුල්ශල් දද්යඹහශේ දු දණඹ කශ ශගෝනර සුනිල්ට
හභදහන විනිලසචඹකහයකභ්ෂ දුන්නහ. එශවභ දීරහ ඔවුන් වදහ
ගත්තහ. යටක යහජ් රය්ෂක ශල්කම්යඹහ, ්රිරවිධ
වමුදහඳතිරුන් තිශදනහ ප්ර මුඛ ශඳොලීසිඹ තතු
යහජ්
නහඹකඹහශේ ගකීභ ඉටු කයන යහජ් නිරධහරින් යණවිරුහට
කයන්න තිශඵන ශේ ගශම් ඉන්න චණ්ඩිඹකුට බහය කිරීශම් ප්ර තිපර
තභයි ශම් අවන්න සිේධ ශරහ තිශඵන්ශන් කිඹන එක අපි ඒ
නහඹකඹන්ට භත්ෂ කයනහ. ඒ විතය්ෂ ශනොශයි ගරු
බහඳතිතුභනි, තත් අඹට ඒ හශේ අඹ සිටිඹහ. ශොත්ති උඳහලි
කිඹරහ අපි අවරහ තිබුණහ. භවය නහඹකඹන් ශත ශොත්ති උඳහලි
සිටිඹහ.
ඒ විතය්ෂ ශනොශයි, භවය නහයිකහන් ශත ඵළේදගහන
ංජීරහ හිටිඹහ. කවුරු කශත් ශම්හ ළයදියි. ඒ කහරශේ
ඵළේදගහන ංජීරහ, ශොත්ති උඳහලිරහ -ශම් ඳහතහරශේ මිනිසුන්එනශකොට ශඳොලීසිශේ තරු ඳටි ගවශගන සිටි අඹට ළලියුට්
කයන්න සිේධ වුණහ කිඹරහ අපි අවරහ තිබුණහ. ඒකයි ඉතිවහඹ.
ශම් ඉතිවහඹ අඳට වන්න ඵළවළ. ඒ ඉතිවහඹ අපි ශවොට දළ්ෂක
ඉතිවහඹ්ෂ.
ගරු බහඳතිතුභනි, ශම් දසරත් භට ඒ හශේ නම් ටික්ෂ
තහුණහ. ශඳොට්ට නවුෂර්, රමි ජිශන්, කඩුශර න්ත, ශභොයටු
භන්, ප්රිාන්ස ශකොරම්, ශතල් ඵහරහ, ශශල් සුදහ ගළන අපි අවරහ
තිබුණහ ශන්. භහින්ද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳතිතුභහශේ නහඹකත්ඹ
ඹටශත්, රය්ෂක ශල්කම්තුභහශේ නහඹකත්ඹ ඹටශත්
ඳහතහරඹට අද අත් ශරහ තිශඵන ඉයණභ ශභොක්ෂද කිඹරහ අද
අපි අවනහ. ඳහතහරඹ ශවොඹහ ගන්න ඵළරි තත්ත්ඹ්ෂ අද තති
කයරහ තිශඵනහ. ශකෝ, අශප් ජනහධිඳතිතුභහ ශත ඉන්නහද,
හුයතරඹට වදන ඳහතහරශේ ශකශන්ෂ? ශකොශවත් ඉන්නහද?
නළවළ. එශවභ වදන කිසි ශකශන්ෂ නළවළ ගරු බහඳතිතුභනි.
ගකීභ ඉටු කයරහ තිශඵනහ. ගරු බහඳතිතුභනි, ගශම්
බහහශන් කිඹනහ ගශම් අපි අවරහ තිශඵනහ, "යටක රයින්
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චණ්ඩි ඉන්න ඕනෆ" කිඹරහ. ඒ රයින් චණ්ඩි යශට් ඉන්නහ
කිඹරහ අපි කිඹනහ. ඒ රයින් චණ්ඩි තභයි අශප් යශට් වමුදහ
ව ශඳොලීසිඹ කිඹන එක අපි ශඵොශවොභ ග කීභකින් කිඹනහ
ගරු බහඳතිතුභනි. එශවභ තභයි ඉන්න ඕනෆ. එශවභ නළතු එක
එ්ෂශකනහශේ ශේලඳහරන වුභනහන් ඉටු කයන්න ශනොශයි
ගරු බහඳතිතුභනි.
විශලේශඹන්භ අශප් වර් ද සිල්හ භන්ත්රීaතුභහ ගරු බහශේ
කථහ කශහ. එතුභහ රර්ථික විද්හ ගළන විශලේඥශඹ්ෂ;
රචහර්ඹයශඹ්ෂ. ගරු බහඳතිතුභනි,
විශලේශඹන් ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුශේ නහගරික ංර්ධන අධිකහරිඹ ගළන කථහ කයන
ශකොට අශප් තවළට ශඳශනන, අශප් තතට දළශනන, අශප් කනට
තශවන ඹභ්ෂ අද සිේධ ශරහ
තිශඵන ඵට ඳිජවුඩඹ
ප්ර ථභශඹන්භ දළශනන්ශන් අඳට -ශම් උත්තරීතය ඳහර්ලිශම්න්තු
නිශඹෝජනඹ කයන 225 ශදනහට- ඵ එතුභහට භභ භත්ෂ කයනහ.
එදහ අපි වමුදහශේ හවනඹකින් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට රශේ
ශකොශවොභද කිඹරහ අශප් ගරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ තභතිතුභහ
ශඵොශවොභ ශවොට ඳළවළදිලි කයරහ දුන්නහ ගරු බහඳතිතුභනි.
ශම් අසථහශේදී භභ භත්ෂ කයනහ, අපි ඳහර්ලිශම්න්තුශේ
විරුේධ ඳහර්ලසශේ භන්ත්රීaරුන් වළටිඹට ඉන්න කහරශේ, ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුට අඹත් භහදිශර භන්ත්රීa නිහ ංකීර්ණශේ
නිහ අඳට දීරහ තිබුණහ. ගරු බහඳතිතුභනි, භහදිශර ඉන් ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුට එන ශකොට ඒ ඳහශර් ශල් 69ක භහ ළටිරහ
තිශඵනහ. භහදිශලින් පිටත් ශරහ අය ළ අයින දිශේ ඳහශර්
එන ශකොට ශල් 69ක ළටිරහ තභයි ඳහර්ලිශම්න්තු ංකීර්ණඹට
එන්ශන්. ශල්ර ළශටනහ විතය්ෂ ශනොශයි, ළශඩ්
ළයදුශණොත් ශන්ශන් ළට ළශටන්නයි. ගරු බහඳතිතුභනි, අද
ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ අඳට ඵිජන, අඳ විශේචනඹ කයන
භන්ත්රීaරුන් අශප් භන්ත්රීaරුනුත් එ්ෂක, භහදිශර භන්ත්රීa නිහ
ංකීර්ණශේ ඉන්නහ. වළඵළයි එදහ අපි ශල් 69ක ළටුණහට අද
ශම් එ්ෂ ශකශන්ෂත් එක ශකත් ළශටන්ශන් නළවළ. අද
ශල්ර ළශටන්ශන් නළතු ශඵොශවොභ රසනට, තභන්ශේ
තස ශදකින් භනයම් ඳරියඹ්ෂ දිවහ ඵරහශගන ඳහර්ලිශම්න්තුට
එන්න පු න්.
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කයපු ඵඩු තභයි ඒ. වර් ද සිල්හ භන්ත්රීaතුභහත් රනඹනඹ කයපු
ශකශන්ෂ. ඉයහන් විරAභයත්න භන්ත්රීaතුභහත් රනඹනඹ කයපු
ශකශන්ෂ. ගරු බහඳතිතුභනි, ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු ටහ තිශඵන
දිඹන්නහශේ ශකොශන් භහර්ගඹ අර වීශයෝදහය යණවිරුන් වදරහ
තිශඵන "අපි ශනුශන් අපි" අන් වශල් රුපිඹල් 50ට කෆභ
එක්ෂ ශදනහ. -අඳට ඳහර්ලිශම්න්තුශේ කෆභ එකකටත් රුපිඹල්
160්ෂ අඹ කයනහ.- ගරු බහඳතිතුභනි, ඒ යණවිරු අන් වශල්
රුපිඹල් ඳනවකට කෆභ එක්ෂ ශදන ශකොට යනිල් විරAභසිංව
භවත්භඹහ රනඹනඹ කයපු ඉයහන් විරAභයත්න කිඹනහ, ''ඒක
එා චය ශවො ළඩ්ෂ ශනොශයි, ඒ නිහ කෆභ වදන විකුණන අඹට
ශරොකු ප්ර ලසනඹ්ෂ තති ශනහ'' කිඹරහ. ශම්ක පුදුභ ළඩ්ෂ ශන්!
අඩු මිරට දුන්නහභ කිඹනහ, ශම් රණ්ඩු කහශේ ශවෝ ඵඩට
ගවනහ කිඹරහ. ළඩි මිරට දුන්නහභ කිඹනහ, ශම් රණ්ඩු
කන්න ශදන්ශන් නළවළ කිඹරහ. දළන් ශභොක්ෂ ශවෝ ශවේතු්ෂ
තිශඵනහ ගරු බහඳතිතුභනි ශභතුභන්රහට එල්ශරන්න.
එල්ශරන්න ශභොක්ෂ ශවෝ ශවේතු්ෂ ශවොඹහ ගන්නහ. නමුත් අපි
කිඹනහ, ශම් යට රර්ථික ලශඹන් නළගිටින ශරහක, වළභ
ශකශනකුභ ඒකට දහඹකත්ඹ රඵහ ශදන ශරහක රය්ෂක
වමුදහ ඒ වයවහ ශවො රදර්ලඹ්ෂ දීරහ තිශඵන ඵ. අද අපි ක
කඩකහයඹන්ට, විශලේශඹන්භ ජනතහ හයහ ශගන කන මිනිසුන්ට
ඳිජවුඩඹ්ෂ ශදනහ. ඒ ඳිජවුඩඹ තභයි ගරු බහඳතිතුභනි, අද
රුපිඹල් 50කින් ශම් යශට් කෆභ ශේර්ෂ කන්න පු න්කභ
තිශඵනහඹ කිඹරහ රය්ෂක වමුදහ ශඳන්රහ තිශඵන ඵ. ඒක
ශරොකු ශගෞයඹ්ෂ කිඹන එකත් භහ භත්ෂ කයනහ. ඒක තභයි අද
යශට් සිේධ විඹ යුත්ශත්.
ගරු බහඳතිතුභනි, TNA එශ්ෂ සුභන්තියන් භන්ත්රීaයඹහ අපි
කථහ කයන ශකොට හුත්ෂ ශරහට point of Order එක්ෂ
ඉල්රනහ. ශභොකද, එතුභහ ඵරන්ශන් එතුභහ අධිකයණශේ
නීතීඥඹකු වළටිඹට කයන යහජකහරිඹභ ශභතළනත් ඉටු කයන්නයි.
ශභොක්ෂද ශවේතු ගරු බහඳතිතුභනි? එතුභහ දන්නහ උහවිශේදී
එතුභහ එක ඳහය්ෂ නළගිටින ශකොට ක ශකෝට් එක අසට මිනිසසු
මුදල් දභන ඵ.

ගරු භන්ත්රීaයශඹ්ෂ

(ரண்புறகு உரப்தறணர் எருர்)

ගරු බහඳතිතුභනි, ඉසය ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ රැසවීම්
ඳත්න ශකොට ශම් ඳහයල් වන්න ඕනෆ. ශම් ඳහයල් වනහ
විතය්ෂ ශනොශයි ගරු බහඳතිතුභනි, ශම් ඳළත්තට මිනිශවකුට
එන්න ඵළවළ. අපි ඳහර්ලිශම්න්තු එන නිහ හභහන් සිවිල් ළසිඹහ
ශනත් ඳහයකින් ඹන්න ඕනෆ. ශම් වරිඹක ඉරහ අහු වුශණොත්,
ඳහර්ලිශම්න්තු අට හිටිඹහ කිඹරහ ඔහු අයන් ගිහිල්රහ
ශඳොලීසිශේ කඩුශේ දභනහ. ගළරරිඹ වරහ තිබුශණ්.
ගරු බහඳතිතුභනි, අද අපි තුටින් එ්ෂ කරුණ්ෂ භත්ෂ
කයනහ. ශම්හ ශඳන්න්න අද විරුේධ ඳහර්ලසඹ ගරු බහ ගළශේ
හිටිඹහ නම් ශවොයි. ගරු බහඳතිතුභනි, භභ ඳහර්ලිශම්න්තුට
තතු න ශකොට දළ්ෂකහ, සිවිල් ජනතහ තවිත්, දිඹන්නහ ළශේ
නහවික වමුදහශන් තති කයරහ තිශඵන ශඵෝට්ටු හරිඹ්ෂ ඹනහ.
අපි ඳහර්ලිශම්න්තු තතුශශේ ශම් විධිඹට කථහ කයන ශකොටත්
එතළන ශඵෝට්ටු හරි ඹනහ ගරු බහඳතිතුභනි. ඵරන්න, යට
කයන නහඹකශඹෝයි, යශට් ජනතහයි අද ඒක යහෂ් ශරහ ඉන්න
වළටි. ඒ ගකීභ ඉටු කයන්න පු න් තත්ත්ඹ්ෂ අද තති ශරහ
තිශඵනහ. ඒ තත්ත්ඹ තභයි තති ශන්න ඕනෆ. ඒ තත්ත්ඹ
තති වුශණ් ශකොශවොභද ගරු බහඳතිතුභනි? ඒ තත්ත්ඹ තති
වුශණ් ශම් යශට් ත්රහසතහදඹ තුයන් කයන්න පු න් වීභ නිහයි.
ගරු බහඳතිතුභනි, ඉයහන් විරAභයත්න භන්ත්රීaතුභහ
රචහර්ඹයශඹ්ෂ. ඒ යනිල් විරAභසිංව භවත්භඹහ රනඹනඹ කයපු
අඹ. යනිල් විරAභසිංව භවත්භඹහ තභන්ශේ රණ්ඩුට රනඹනඹ

(An Hon. Member)

ගිනි.

ගරු ශයෝහිත අශේගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு தரயற அததகுர்ண)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

එක ළයඹ්ෂ නළගිටින ශකොට එතුභහට "ගිනි" වම්ඵ ශනහ.
අත ගුලි කයරහ තභයි ශදන්ශන්, ශම්ක දහ ගන්න කිඹරහ. ඒ ගිනි
ල්ලි. අශප් ගම්රට ගිඹහභ භවය නීතීඥරුන් ගළන මිනිසසු
කිඹනහ අපි අවරහ තිශඵනහ, "අශන්! ර් තල්ලුහ නීතීඥශඹ්ෂ.
ඒකහ භශගන් ර්ෂඹ්ෂ ගත්තහ. ශවන වත ගවන්න ඕනෆ" කිඹරහ.
එශවභ කිඹනහ. අපි අවරහ තිශඵනහ. ඉතින් සුභන්තියන්
භන්ත්රීaයඹහ හිතනහ, ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී එතුභහ නළගිටින නළගිටින
ශරහට අපිත් ක ශකෝට් එකට කීඹ්ෂ ශවෝ දභයි කිඹරහ.
සුභන්තියන් භන්ත්රීaයඹහ උහවිශේදී නළගිටින ශකොට වම්ඵ
ශනහ නඩුරට ඳළටලිා ච අඹශගන් ල්ලි. වළඵළයි ගරු
බහඳතිතුභනි, එතුභහ ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී නළගිටින ශකොටත්
එතුභහට ල්ලි ගඹ්ෂ වම්ඵ ශනහ. ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ
භන්ත්රීaරු 224 ශදනහටභ වම්ඵ ශන්ශන් නළති ල්ලි ගඹ්ෂ
සුභන්තියන් භන්ත්රීaතුභහට වම්ඵ ශනහ. ශකොශවොභද ඒහ වම්ඵ
ශන්ශන්? ගරු සුභන්තියන් භන්ත්රීaයඹහ ශම් බහශේ නළගිටිරහ
කථහ කයන කයන ශරහට ජහත්න්තයශේ සිටින NGO
ංවිධහන එතුභහශේ හ්ෂකුට ශඩොරර් දභන තත්ත්ඹ්ෂ තති
ශරහ තිශඵනහ. ඒ විතය්ෂ ශනොශයි. එතුභහ එක එක ශනෝනරහ
ශනුශන් කථහ කයනහ. ඒ ශනෝනහ ශනුශන් ශම් බහශේ
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[ගරු ශයෝහිත අශේගුණර්ධන භවතහ]

කථහ කයන ශකොට ශගල් අයශගන ශදනහ. ශවට ඒ ශනෝනහ
ගහට ගිහිල්රහ, ''භහ appear ශනහ'' කිඹන ශකොට, ශනෝනහ
නඩු අයින් කයනහ. එශවභ අයින් කයන ශකොට ඒහශේ
ගනුශදනු වම්ඵ ශනහ. ඒ සිඹල්ර ඒ භන්ත්රීaයඹහට තිශඵනහ.
ද්රුවිඩ ජනතහට රදයඹ කයන, ද්රුවිඩ ජනතහ ශනුශන් ශඳනී
සිටින ශකනහශගන් අපි අවනහ, ඹහඳනඹට කී ළයඹ්ෂ ගිඹහද
කිඹරහ. ඹහඳනඹට කී ළයඹ්ෂ ගිඹහද? යිර් කඩඹකින් කහරහ
නළති සුභන්තියන් භන්ත්රීaයඹහට අපි කිඹනහ, ශම් කහර කහනු
තුශ ඹහඳනශේ, උතුරු නළශතනහිය ප්ර ශේලශේ අශප් ඵළසිල්
යහජඳ්ෂ තභතිතුභහ තවිදරහ තිශඵන තයම්ත් එතුභහ තවිදරහ
නළති ඵ.
ගරු බහඳතිතුභනි,
එතුභහ දළන් වළභ තිසශේභ කථහ
කයනශකොට කිඹනහ ඹහඳනශේ විලසවිද්හරඹ ගළන. ඹහඳනශේ
විලසවිද්හරශේ තති වුණහ ව තත්ත්ඹ භත කිඹනහ, නළත ඒ
අඹ එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ්ෂ කයහ කළහ ශගන ඹන්න වදනහද
කිඹරහ. අපි ්රිරවිධ වමුදහ ඹටශත්, එල්ටීටීඊ එශ්ෂ හිටපු අඹ
නළත භහජගත කශහ. වළඵළයි, එල්ටීටීඊ එශ්ෂ හිටපු කවුරු
භහජගත කශත් ඔවුන් වළසිශයන විධිඹ ඵරහ ගළනීභ අශප්
ගකීභ්ෂඹ කිඹන එකත් අපි ශම් අසථහශේදී භත්ෂ කයනහ,
ගරු බහඳතිතුභනි.
අද ශම් කටයුතු කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන්යහජ් රය්ෂක වහ
නහගරික ංර්ධන අභහත්හංලශේ තභතියඹහ වළටිඹට අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහට, යහජ් රය්ෂක ශල්කම්තුභහට, ඒ හශේභ ්රිරවිධ
වමුදහඳතිතුභන්රහට, ශඳොලිසඳතිතුභහ තතු
වීශයෝදහය යණ
විරුන් රැක ඵරහ ගන්නහ යණ විරු අධිකහරිශේ වළභ ශදනහට අපි
සතුතින්ත විඹ යුතුයි.
අහන ලශඹන් ගරු බහඳතිතුභනි, ශම් යශට් අඹ ළශඹන්
රුපිඹල් බිලිඹන 296්ෂ විඹදම් කයමින් කයන ශම් කටයුතු ගළන
දළන ගන්න ශම් Budget Estimates (Draft) 2013 - Volume I
එක කිඹන්න කිඹරහ අපි විඳ්ෂඹට කිඹනහ. ඒ ම්ඵන්ධ
විසතය ඒ තසතශම්න්තුර තිශඵනහ. එතුභන්රහ ශම් මුදල්
විඹදම් කයන විධිඹ ගළන අශඳන් අවනහ. අපි කිඹනහ, ශම්
හර්තහශේ පිටු අංක 359 කිඹන්න කිඹරහ. ශම් ශගොල්ශරෝ
අශඳන් අවනහ, ශම් මුදල්ලින් ශභොනහද කයන්ශන් කිඹරහ.
ගරු බහඳතිතුභනි, ශම් මුදල් විඹදම් ශනොකය General Sir John
Kotelawala Defence University එක වන්න කිඹනහද?
National Dangerous Drugs Control Board එක වන්න
කිඹනහද? ඒ හශේභ Ranaviru Seva Authority එක වන්න
කිඹනහද? ඒ හශේභ අපි ශම් යණ විරුන්ශේ ඳඩි නඩි දිඹ
යුතුයි. අපි ශම් යණ විරුන් රය්ෂහ කය ගත යුතුයි. භහින්ද
යහජඳ්ෂ ජනහධිඳතිතුභහ කශ ගුණ රකන නහඹකශඹ්ෂ. යනිල්
විරAභසිංව හශේ -

බහඳතිතුභහ

(றசரபர் அர்கள்)

(The Chairman)

ඔඵතුභහශේ කථහ අන් කයන්න, ගරු තභතිතුභහ.

ගරු ශයෝහිත අශේගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு தரயற அததகுர்ண)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ගරු බහඳතිතුභනි, ඒ යුතුකභ, ගකීභ අපි ඉටු කයනහඹ
කිඹන එක භත්ෂ කයමින්, භට කහරඹ රඵහ දීභ ම්ඵන්ධශඹන්
ඔඵතුභහට සතුතින්ත ශමින් භශේ කථහ අන් කයනහ.

“103 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 12,905,215,000ක මුදර උඳශල්ඛනඹට තතුශත් කශ
යුතුඹ” ඹන ප්ර ලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
103 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 2,666,492,000
“103 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ
රු. 2,666,492,000ක මුදර උඳශල්ඛනඹට තතුශත් කශ යුතුඹ”
ඹන ප්ර ලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
103 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 692,500,000
“103 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 692,500,000ක මුදර උඳශල්ඛනඹට තතුශත් කශ
යුතුඹ” ඹන ප්ර ලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
103 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.

02 න ළඩටවන.- ංර්ධන ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 12,611,000,000
“103 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ වහ
රු. 12,611,000,000ක මුදර උඳශල්ඛනඹට තතුශත් කශ යුතුඹ”
ඹන ප්ර ලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
103 න ශීර්ශඹහි 02 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයිනිශඹෝග කයන
රදී.

222 න ශීර්ඹ.- ශ්රිණ රංකහ යුද වමුදහ
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු.118,167,214,000
“222 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 118,167,214,000ක මුදර උඳශල්ඛනඹට
තතුශත් කශ යුතුඹ” ඹන ප්ර ලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
222 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.
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01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 3,999,225,000
“222 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 3,999,225,000ක මුදර උඳශල්ඛනඹට තතුශත් කශ
යුතුඹ” ඹන ප්ර ලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
222 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝග
කයන රදී.

223 න ශීර්ඹ.- ශ්රී  රංකහ නහවික වමුදහ
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225 න ශීර්ඹ.- ශඳොලිස ශදඳහර්තශම්න්තු

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 38,704,635,000
“225 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 38,704,635,000ක මුදර උඳශල්ඛනඹට තතුශත් කශ
යුතුඹ” ඹන ප්ර ලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
225 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 38,816,025,000

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 2,045,558,000

“223 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
වහ රු. 38,816,025,000ක මුදර උඳශල්ඛනඹට තතුශත් කශ
යුතුඹ” ඹන ප්ර ලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

“225 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 2,045,558,000ක මුදර උඳශල්ඛනඹට තතුශත් කශ
යුතුඹ” ඹන ප්ර ලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

223 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.

225 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.
226 න ශීර්ඹ.- රගභන වහ විගභන ශදඳහර්තශම්න්තු

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 3,845,680,000
“223 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 3,845,680,000ක මුදර උඳශල්ඛනඹට තතුශත් කශ
යුතුඹ” ඹන ප්ර ලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
223 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝග
කයන රදී.

224 න ශීර්ඹ.- ශ්රිණ රංකහ ගුන් වමුදහ
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 27,539,665,000
“224 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 27,539,665,000ක මුදර උඳශල්ඛනඹට තතුශත්
කශ යුතුඹ” ඹන ප්ර ලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
224 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 735,220,000
“226 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 735,220,000ක මුදර උඳශල්ඛනඹට තතුශත්
කශ යුතුඹ” ඹන ප්ර ලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
226 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 520,250,000
“226 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. රු. 520,250,000ක මුදර උඳශල්ඛනඹට තතුශත් කශ
යුතුඹ” ඹන ප්ර ලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
225 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.

227 න ශීර්ඹ.- පුේගරයින් ලිඹහඳදිංික කිරීශම්
ශදඳහර්තශම්න්තු

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 13,987,075,000

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 215,650,000

“224 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 13,987,075,000ක මුදර උඳශල්ඛනඹට තතුශත් කශ
යුතුඹ” ඹන ප්ර ලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

“227 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 215,650,000ක මුදර උඳශල්ඛනඹට තතුශත්
කශ යුතුඹ” ඹන ප්ර ලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

224 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝග
කයන රදී.

227 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.
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01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 63,570,000
“227 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. රු. 63,570,000ක මුදර උඳශල්ඛනඹට තතුශත් කශ
යුතුඹ” ඹන ප්ර ලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
226 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.
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325 න ශීර්ඹ.- ශ්රී  රංකහ ශයශ රය්ෂක ශදඳහර්තශම්න්තු
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු.36,300,000
“325 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. රු. 36,300,000ක මුදර උඳශල්ඛනඹට තතුශත්
කශ යුතුඹ” ඹන ප්ර ලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
325 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.

291 න ශීර්ඹ.- ශයශ ංය්ෂණ ශදඳහර්තශම්න්තු
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 142,810,000
"291 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 142,810,000ක මුදර උඳශල්ඛනඹට තතුශත්
කශ යුතුඹ" ඹන ප්ර ලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
291 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 57,500,000
“325 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 57,500,000ක මුදර උඳශල්ඛනඹට තතුශත් කශ
යුතුඹ” ඹන ප්ර ලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
325 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන විඹදභ,
රු. 1,536,000,000

“கனப்பு
103,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுருஞ்
தசனவுக்கரண ரூதர 12,905,215,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.

"291 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 1,536,000,000 ක මුදර උඳශල්ඛනඹට තතුශත් කශ
යුතුඹ" ඹන ප්ර ලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.

கனப்பு 103, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

291 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்பகநச் தசற்தரடுகள் - பனணச்
தசனவு ரூதர 2,666,492,000

320 න ශීර්ඹ.- සිවිල් රය්ෂක ශදඳහර්තශම්න්තු
01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන
විඹදභ, රු. 10,147,300,000
“320 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන
විඹදභ වහ රු. 10,147,300,000ක මුදර උඳශල්ඛනඹට තතුශත්
කශ යුතුඹ” ඹන ප්ර ලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
320 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.

“கனப்பு 103, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01,பனணச் தசனவுக்கரண
ரூதர 2,666,492,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்பு 103, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01 பனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறருத்றச் தசற்தரடுகள் லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 692,500,000
“கனப்பு
103,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
02,
லண்டுருஞ்
தசனவுக்கரண ரூதர 692,500,000
அட்டகறற் தசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்பு 103, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, லண்டுருஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

01 න ළඩටවන.- ශභශවයුම් ළඩටවන - මරධන
විඹදභ, රු. 67,650,000
“320 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
වහ රු. 67,650,000ක මුදර උඳශල්ඛනඹට තතුශත් කශ
යුතුඹ” ඹන ප්ර ලසනඹ විභන රදින්
බහ ම්භත විඹ
320 න ශීර්ශඹහි 01 න ළඩටවන, මරධන විඹදභ
උඳශල්ඛනශඹහි ශකොට්ෂ වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන
රදී.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறருத்றச் தசற்தரடுகள் - பனணச்
தசனவு ரூதர 12,611,000,000
“கனப்பு 103, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, பனணச் தசனவுக்கரண
ரூதர 12,611,000,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்பு 103, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, பனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
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கனப்பு 222.- இனங்ககத் கப்தகட

கனப்பு 225.- ததரலிஸ் றகக்கபம்

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்பகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 118,167,214,000

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்பகநச் தசற்தரடுகள்லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 38,704,635,000

“கனப்பு
222,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுருஞ்
தசனவுக்கரண ரூதர 118,167,214,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.

“கனப்பு
225,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுருஞ்
தசனவுக்கரண ரூதர 38,704,635,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.

கனப்பு 222, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

கனப்பு 225, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்பகநச் தசற்தரடுகள் - பனணச்
தசனவு ரூதர 3,999,225,000

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்பகநச் தசற்தரடுகள்- பனணச்
தசனவு ரூதர 2,045,558,000

“கனப்பு 222, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, பனணச் தசனவுக்கரண
ரூதர 3,999,225,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.

“கனப்பு 225, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, பனணச் தசனவுக்கரண
ரூதர 2,045,558,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.

கனப்பு 222, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, பனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

கனப்பு 225, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, பனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

கனப்பு 223.- இனங்ககக் கடற்தகட

கனப்பு 226.- குடிவு, குடிகல்வுத் றகக்கபம்

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்பகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 38,816,025,000

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்பகநச் தசற்தரடுகள்லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 735,220,000

“கனப்பு
223,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுருஞ்
தசனவுக்கரண ரூதர 38,816,025,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.

“கனப்பு
226,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுருஞ்
தசனவுக்கரண ரூதர 735,220,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.

கனப்பு 223, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

கனப்பு 226, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்பகநச் தசற்தரடுகள் - பனணச்
தசனவு ரூதர 3,845,680,000

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்பகநச் தசற்தரடுகள்- பனணச்
தசனவு ரூதர 520,250,000

“கனப்பு 223, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, பனணச் தசனவுக்கரண
ரூதர 3,845,680,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.

“கனப்பு 226, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, பனணச் தசனவுக்கரண
ரூதர 520,250,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.

கனப்பு 223, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, பனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

கனப்பு 226, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, பனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

கனப்பு 224.- இனங்கக ரன்தகட

கனப்பு 227.- ஆட்தறவுத் றகக்கபம்

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்பகநச் தசற்தரடுகள் லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 27,539,665,000

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்பகநச் தசற்தரடுகள்லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 215,650,000

“கனப்பு
224,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுருஞ்
தசனவுக்கரண ரூதர 27,539,665,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.

“கனப்பு
227,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுருஞ்
தசனவுக்கரண ரூதர 215,650,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.

கனப்பு 224, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

கனப்பு 227, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்பகநச் தசற்தரடுகள் - பனணச்
தசனவு ரூதர 13,987,075,000

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்பகநச் தசற்தரடுகள்- பனணச்
தசனவு ரூதர 63,570,000

“கனப்பு 224, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, பனணச் தசனவுக்கரண
ரூதர 13,987,075,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.

“கனப்பு 227, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, பனணச் தசனவுக்கரண
ரூதர 63,570,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.

கனப்பு 224, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, பனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

கனப்பு 227, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, பனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
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கனப்பு 291.- ககதரம் ததல் றகக்கபம்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்பகநச் தசற்தரடுகள்லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 142,810,000
“கனப்பு
291,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுருஞ்
தசனவுக்கரண ரூதர 142,810,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்பு 291, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்பகநச் தசற்தரடுகள்- பனணச்
தசனவு ரூதர 1,536,000,000
“கனப்பு 291, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, பனணச் தசனவுக்கரண
ரூதர 1,536,000,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்பு 291, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, பனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

கனப்பு 320.- சறறல் தரதுகரப்புத் றகக்கபம்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்பகநச் தசற்தரடுகள்லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 10,147,300,000
“கனப்பு
320,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுருஞ்
தசனவுக்கரண ரூதர 10,147,300,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்பு 320, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்பகநச் தசற்தரடுகள்- பனணச்
தசனவு ரூதர 67,650,000
“கனப்பு 320, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, பனணச் தசனவுக்கரண
ரூதர 67,650,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்பு 320, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, பனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.

கனப்பு 325.- இனங்ககக் கடற்ககப் தரதுகரப்புத்
றகக்கபம்
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்பகநச் தசற்தரடுகள்லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 36,300,000
“கனப்பு
325,
றகழ்ச்சறத்றட்டம்
01,
லண்டுருஞ்
தசனவுக்கரண ரூதர 36,300,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்
தடுரக” தம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்பு 325, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்பகநச் தசற்தரடுகள்- பனணச்
தசனவு ரூதர 57,500,000
“கனப்பு 325, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, பனணச் தசனவுக்கரண
ரூதர 57,500,000 அட்டகறற் தசர்க்கப்தடுரக” தம்
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.
கனப்பு 325, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, பனணச் தசனவு
அட்டகறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது.
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. Question, "That the sum of Rs. 12,905,215,000, for Head 103,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 103, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 2,666,492,000
Question, "That the sum of Rs. 2,666,492,000 for Head 103,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 103, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 692,500,000
Question, "That the sum of Rs. 692,500,000, for Head 103,
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 103, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,
Rs. 12,611,000,000
Question, "That the sum of Rs. 12,611,000,000 for Head 103,
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 103, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 222. - SRI LANKA ARMY
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 118,167,214,000
Question, "That the sum of Rs. Rs. 118,167,214,000 for Head 222,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 222, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 3,999,225,000
Question, "That the sum of Rs. 3,999,225,000 for Head 222,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 222, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
HEAD 223. - SRI LANKA NAVY
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 38,816,025,000
Question, "That the sum of Rs. 38,816,025,000 for Head 223,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 223, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
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Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 3,845,680,000

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 520,250,000

Question, "That the sum of Rs. 3,845,680,000 for Head 223,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Question, "That the sum of Rs. 520,250,000 for Head 226,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Head 223, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Head 226, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

HEAD 224. - SRI LANKA AIR FORCE

HEAD 227. - DEPARTMENT OF REGISTRATION OF PERSONS

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 27,539,665,000

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 215,650,000

Question, "That the sum of Rs. 27,539,665,000 for Head 224,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Question, "That the sum of Rs. 215,650,000 for Head 227,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Head 224, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 13,987,075,000
Question, "That the sum of Rs. 13,987,075,000 for Head 224,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put
and agreed to.
Head 224, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

HEAD 225. - DEPARTMENT OF POLICE
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 38,704,635,000
Question, "That the sum of Rs. 38,704,635,000 for Head 225,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 225, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 2,045,558,000
Question, "That the sum of Rs. 2,045,558,000 for Head 225,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 225, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Head 227, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 63,570,000
Question, "That the sum of Rs. 63,570,000 for Head 227,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 227, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

HEAD 291. - DEPARTMENT OF COAST CONSERVATION
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 142,810,000
Question, "That the sum of Rs. 142,810,000 for Head 291,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 291, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 1,536,000,000
Question, "That the sum of Rs. 1,536,000,000 for Head 291,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 291, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

HEAD 226. - DEPARTMENT OF IMMIGRATION AND
EMIGRATION

HEAD 320. - DEPARTMENT OF CIVIL SECURITY

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 735,220,000

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 10,147,300,000

Question, "That the sum of Rs. 735,220,000 for Head 226,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Question, "That the sum of Rs. 10,147,300,000 for Head 320,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

Head 226, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Head 320, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.
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Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 67,650,000

3090

නිශඹෝජ් කථහනහඹකතුභහ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Question, "That the sum of Rs. 67,650,000 for Head 320,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.

බහ කල් තඵන අසථහශේ ශඹෝජනහ ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය
භන්ත්රීaතුභහ.

Head 320, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

Order, please! ඊට ශඳය ගරු ඒ.එා .එම්.
භන්ත්රීaතුභහශේ නභ මරහනඹ වහ ශඹෝජනහ කයන්න.

අසර්

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ
HEAD 325. - DEPARTMENT OF SRI LANKA COAST GUARD
Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,
Rs. 36,300,000
Question, "That the sum of Rs. 36,300,000 for Head 325,
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 325, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

(ரண்புறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිශඹෝජ් කථහනහඹකතුභනි, " ගරු අල්වහජ් ඒ.එා .එම්.
අසර් භවතහ දළන් මරහනඹ ගත යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ
කයනහ.

ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது.

Question put, and agreed to.

අනතුරු නිශඹෝජ් කථහනහඹකතුභහ මරහනශඹන් ඉත්
වශඹන්, ගරු අල්වහජ් ඒ.එා .එම්. අසර් භවතහ මරහනහරඪ විඹ.
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,
Rs. 57,500,000
Question, "That the sum of Rs. 57,500,000 for Head 325,
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put
and agreed to.
Head 325, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand
part of the Schedule.

එකල්හි ශේරහ අ.බහ. 6.00 වශඹන්, ඳහර්ලිශම්න්තුට ප්ර ගතිඹ
හර්තහ කයනු පිිජ බහඳතිතුභහ මරහනශඹන් ඉත් විඹ.
කහයක බහ ප්ර ගතිඹ හර්තහ කයයි; නළත රැසවීභ 2012
ශදළම්ඵර් 05න ඵදහදහ.
அப்ததரளது தம் தற.த. 6.00 றரகறறடத, குளறன்
தரறசலனகண தற்நற அநறறக்கும்ததரருட்டு றசரபர் அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்ர அகன்நரர்கள்.
குளறணது தரறசலனகண அநறறக்கப்தட்டது; லண்டும் கூடுது 2012
டிசம்தர் 08, சணறக்கறக.

It being 6.00 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.
Committee report Progress; to sit again on Saturday, 08th
December 2012.

කල්තළබීභ

எத்றகப்பு
ADJOURNMENT
ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ரண்புறகு றதணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිශඹෝජ් කථහනහඹකතුභනි, "ඳහර්ලිශම්න්තු දළන් කල්
තළබිඹ යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ.

ප්ර ලසනඹ බහභිමුඛ කයන රදී.

றணர டுத்றம்தப்ததற்நது.
Question proposed.

அன்தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ர
அகனத, ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் அர்கள்
கனக கறத்ரர்கள்.

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and
THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER took the Chair.

දුම් ළටි බහවිතශේ වහනිඹ

புககதறடித்லின் தரறப்புகள்
HARMFUL EFFECTS OF SMOKING

ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ
(ரண்புறகு சரந் தண்டர)

(The Hon. Shantha Bandara)

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, බහ කල් තඵන අසථහශේ
භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයනහ:
"ර්තභහනඹ න විට අඳ යශට් ජනතහ අතරින් විලහර පිරි්ෂ
ශඵෝශනොන ශයෝගරට ශගොදුරු ශමින් සිටිති. ශභභ තත්ත්ඹ අඳ යශට්
ජහතික රර්ථිකඹටද විලහර තර්ජනඹකි.
ශඵෝශනොන ශයෝග ර්ධනඹ වීභට ඵරඳහන කරුු යහෂ්ඹකි. ඒ අතරින්
ළයදි රවහය පුරුදු, භත්ඳළන් බහවිතඹ, දුම්ළටිරට තේඵළහි වීභ,
්හඹහභර ශනොශඹදීභ ඉන් භවයකි. ශම් අතරින් දුම්ළටි බහවිතඹ නිහ
සිරුයට සිදුන වහනිඹ පිිතඵ ජනතහ දළනුත් කිරීභ තුිතන් ඒ වහ
ශඳශඹීභ අභ කයගත වළක. එඵළවින්, සිගයට් ඳළකට්ටුශේ රඳභඹ අහද
ප්ර දර්ලනඹ කිරීභට අල් ක්රිරඹහභහර්ග ශෞඛ් අභහත්හංලඹ භගින් ක්රිරඹහට
නළංවීභ සුදුසු ඵට ශඹෝජනහ කයමි."

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, විශලේශඹන්භ භභ ශම්
ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයන්න කල්ඳනහ කශශේ කහයණහ කීඳඹ්ෂ
නිහයි. අඳ දන්නහ දුම්ශකොශ රශ්රිණත නිඳදශන දුම් ළටි
බහවිතඹ නිහ අද මිනිස ජීවිතරට විලහර තර්ජනඹ්ෂ එල්ර
ශරහ තිශඵන ඵ. ශම් පිිතඵ අද රංකහශේ තත්ත්ඹ ගත්ශතොත්,
ශ්රී  රංකහ දද් ංගභඹ ඳන රකහයඹට දුම් ඳහනඹ නිහ අශප්
යශට් යකට ශයෝගීන් 12,000ත් 20,000ත් අතය ප්ර භහණඹ්ෂ මිඹ
ඹනහ. ශම් දුම් ළටි බහවිතඹ නිහ -දුම්ශකොශ රශ්රිණත දුම් ඳහනඹ
කිරීභ නිහ- දිනකට අශප් යශට් 50ත් 60ත් අතය ංඛ්හ්ෂ මිඹ
ඹනහ.
ඊශතට අපි දුම් ඳහනඹ පිිතඵ ශරෝකශේ ඳතින තත්ත්ඹ
ඵරමු. අද ශරෝකශේ සිදු න භනු් භයණරට ශවේතු ශඳශ
ගළසසුහභ එහි ශදන සථහනඹ හිමි න්ශන් ශම් දුම් ළටි ඳහවිා ික
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කිරීභ කිඹන කහයණඹට ඵ භභ භත්ෂ කයන්න ඕනෆ. අද
ශරෝකශේ ර්ෂ 60ක ජනතහ්ෂ, එක ර්ඹකදී දුම් ඳහනඹ නිහ
මිඹ ඹනහ. ශභහි විශලේත්ඹ නම් ශම් ර්ෂ 60 අතරින් ර්ෂ
6්ෂභ මිඹ ඹන්ශන් දුම් ඳහනඹ කයරහ ශනොශයි. දුම් රඝ්රාහණඹ
කයරහයි. දුම් ඳහනඹ කයන අඹ නිශේ ශවෝ ඒ රන්නශේ
වළසිරීභ නිහ අනි්ෂ අඹට ඒ දුම් රඝ්රාහණඹ කයන්න සිදුවීභ නිහ අද
ශරෝකශේ ර්ෂ 6ක ඳභණ පිරිකශේ ජීවිත නළති ශනහ. ඒ
නිහ අඳ ශම් පිිතඵ විශලේ අධහනඹ ශඹොමු කයන්න අල්යි.
අද ඳවුල්ර රර්ථිකඹ පිරිශවන්නත් ශම් කහයණඹ විලහර
ශර ඵරඳහන ඵ අඳ දන්නහ. දුම් ළටිර අධික මිර තත්ත්ඹ
ඳහ ඒ ඳවුල්ර රර්ථිකඹට විලහර ලශඹන් ඵරඳහනහ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ශම් ප්ර ලසනඹ අද අශප් යශට් ජහතික
රර්ථිකඹටත් විලහර තර්ජනඹ්ෂ ශරහ තිශඵනහ. අශප් යට
නිදවස ශෞඛ් ශේහ්ෂ ක්රිරඹහත්භක න යට්ෂ. ශම් දුම් ඳහනඹට
ශගොදුරු වුු ශයෝගීන් විලහර ප්ර භහණඹ්ෂ අශප් ශයෝවල්රට
තතු වුණහභ ඒ අඹ සුඳත් කයන්න අද අශප් යටට විශලේශඹන්භ ශෞඛ් අභහත්හංලඹට- විලහර ළඹ ඵය්ෂ දයන්න
සිදු ශරහ තිශඵනහ. ඒ
තත්ත්ඹ අශප් යශට් ජහතික
රර්ථිකඹටත් ප්ර ඵර තර්ජනඹ්ෂ ශරහ තිශඵනහ ඳභණ්ෂ
ශනොශයි, භහජ ප්ර ලසනඹ්ෂ ඵටත් ඳරිර්තනඹ ශරහ තිශඵනහ.
මුරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ශම් දුම් ළටි බහවිතඹ නිහ
භවය අඹශේ දරුන් ඉඳදවීශම් ල්ෂතිඹ - ඒ ශුරAහුර ල්ෂතිඹඅඩු ශරහ තිශඵනහ. ඒ නිහ ඔවුන් විවිධහකහය ප්ර ලසනරට මුහුණ
ශදන රකහයඹ අඳ දළක තිශඵනහ. දුම් ඳහනඹ නිහ පිරිමිඹහ ශයෝගී
ශරහ මිඹ ගිඹහට ඳසශේ දරුන්, බිරි තතු ඒ ඳවුශල්
හභහජිකඹන් අතයභං වීභ අද ඵයඳතශ භහජ ප්ර ලසනඹ්ෂ ඵට ඳත්
ශරහ තිශඵනහ. දුම්ශකොශ රශ්රිණත දුම් ළටි ඳහවිා ිකඹ නිහ අද
විලහර පිරි්ෂ ශයෝවල්රට තතුශත් ශකශයන ඵ ශෞඛ්
අභහත්හංලශේ හර්තහලින් අඳ දකිනහ. දුම් ඳහනඹ නිහ වෘද වහ
රුධියහහිනී ශයෝග, පිිතකහ ශයෝග, දිඹළඩිඹහ, ශඳණවලු රශ්රිණත
කල් ඳතින ශයෝග ළශශන වළටි තභයි අඳ ළඩිපුය දකින්ශන්. ඒ
හශේභ පිඹරුන් දුම් ඳහනඹ කිරීභ නිහ දරුන්ට නියුශභෝනිඹහ
ළනි ශයෝගරට මුහුණ ශදන්න සිදු න අසථහ එභටයි.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, කහන්තහ, පිරිමි ශඵදීභ අනු
ශම්හට තේඵළහි වීභ ශකොඳභණද කිඹරහ භභ දළන් ඉදිරිඳත්
කයන්නම්. අඳ යශට් පිරිමි ජනගවනශේ ප්ර තිලතඹ 49.6යි. ඒ
හශේභ කහන්තහ ප්ර තිලතඹ 50.3යි. ශම් පිරිමි ජනගවනශඹන්
සිඹඹට 22්ෂ දුම් ඳහනඹ කයනහ. කහන්තහ ජනගවනශඹන් සිඹඹට
0.3්ෂ දුම් ඳහනඹ කයනහ.
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අභහත්හංලශේ අධහනඹත් ශඹොමු කයන්න කළභළතියි. ශම් වහ
අපි පිඹය ගත යුතුයි. ශම් කහර්ඹශේදී විශලේශඹන්භ දළනුත්
කිරීභ ළදගත් නහ.
ගරු අභහත්තුභනි, ශරෝකශේ භවය යටල් භවය සිගයට්
ඳළකළට්ටුර පිටත විවිධ රඳභඹ අහද ටවන් කය තිශඵනහ. ඒ
නිහ සිගයට් ඳළකළට්ටු්ෂ අතට ගත්තහභ ශභඹ ඳහනඹ කිරීභ නිහ
භට ශභළනි ශයෝගි තත්ත්ඹ්ෂ තති නහ කිඹන කහයණඹ ගළන
ශදඳහය්ෂ හිතන තත්ත්ඹට අද දුම් ඳහනඹ කයන අඹ ඳත් නහ.
අපි දළකරහ තිශඵනහ, ඒ හශේභ අපි අවරහ තිශඵනහ, භවය
යටර සිගයට් ඳළකළට්ටු විෘත කයන ශකොට භයණඹකදී
ශලෝකඹ ප්ර කහල කිරීභ වහ හදනඹ කයන නරහ වඬ හදනඹ
නහ කිඹරහ. දුම් ළටි බහවිතඹ අභ කිරීභ වහ ඒ හශේ
ප්ර තිඳත්තිභඹ තීන්දු ශරෝකශේ විවිධ යටර අයශගන තිශඵනහ.
අශප් යශට්ත් එශවභ ප්ර තිඳත්තිභඹ තීන්දු ගත යුතු තිශඵන
අසථහකයි අඳ අද සිටින්ශන්. ඒ නිහ අපි ශඹෝජනහ කයන්ශන්,
අපි ඉල්රහ සිටින්ශන්, අශප් යශට්ත් විශලේශඹන්භ සිගයට්
ඳළකළට්ටුශේ රඳභඹ අහද ටවන් කිරීභ තුිතන් පුේගරඹන් ඒහ
බහවිතහ කිරීභ අභ කයවීභ වහ කටයුතු කයන්න කිඹරහයි. ශම්
පිිතඵ ශෞඛ් අභහත්හංලඹ ඹටශත් ශෞඛ් අභහත්තුභහ ඹම්
තීන්දු තීයණ ගත්තත් ශභඹට එශයහි ඹම් ඹම් ක්රිරඹහභහර්ග, විවිධ
ඵරශේග ක්රිරඹහත්භක නහ කිඹරහ අඳට දළන ගන්න රළබී
තිශඵනහ. ගරු ශෞඛ් තභතිතුභනි, ශෞඛ් අභහත්යඹහ
වළටිඹට ඔඵතුභහ නිළරැදි අල් ශරහශේ තීන්දු තීයණ ගන්නහ
ශකශන්ෂ කිඹරහ අපි දන්නහ. ඒ හශේභ ශභොන ඵරඳෆම් රත්
ඒහට ඹට ශනොවී ජනතහ ශනුශන් තීන්දු ගන්නහ පුේගරයින්
වළටිඹට අශප් ශෞඛ් අභහත්තුභහත්, නිශඹෝජ් අභහත්තුභහත්, ඒ
හශේභ ශෞඛ් අභහත්හංලශේ නිරධහරිනුත් වඳුන්න්න පු න්.
ශම් කිසිදු ඵරශේගඹකට ඹට ශනොවී ශම් තීන්දු තීයණ නිළරැදි
අයශගන අශප් යශට් දුම් ඳහනඹ කයන්නන්ශේ ප්ර භහණඹ අභ
කිරීභ වහ ප්ර ධහන ගකීභ ඳළශයන ශෞඛ් අභහත්හංලඹට ඒ
යුතුකභ ඉටු කයන්න කිඹන ශගෞයනීඹ ඉල්ලීභ තභයි ශම්
ශඹෝජනහ වයවහ භභ කයන්ශන්.
ශඵොශවොභ සතුතියි, මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සතුතියි. දළන් ගරු වි්ෂටර් තන්ටනි භන්ත්රීaතුභහ
ශඹෝජනහ සථිය කයයි.

ගරු වි්ෂටර් තන්ටනි භවතහ
(ரண்புறகு றக்டர் அந்ணல)

ඊශතට අපි භත් ඳළන් ඳහනඹ පිිතඵ ඵරමු. අශප් යශට් පිරිමි
ජනගවනශඹන් සිඹඹට 26්ෂ භත් ඳළන් ඳහනඹ කයනහ. අශප්
යශට් කහන්තහ ජනගවනශඹන් සිඹඹට 1.2්ෂ භත් ඳළන් ඳහනඹ
කයනහ. පිරිමි ජනගවනශඹන් සිඹඹට 81.4්ෂ ශෞඛ්හත්භක
ශනොන රවහයරට හුරුපුරුදු වී සිටිනහ. නිසි ශෞඛ් ම්ඳන්න
රවහයරට හුරු ශනොවුු කහන්තහන්ශේ ප්ර තිලතඹ සිඹඹට
93.3යි. ්හඹහම්ර ශනොශඹශදන පිරිමි අඹශේ ප්ර තිලතඹ සිඹඹට
18යි. ්හඹහම්ර ශනොශඹශදන කහන්තහන්ශේ ප්ර තිලතඹ සිඹඹට
31.9 ද්ෂහ ර්ධනඹ ශරහ තිශඵනහ.

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, අද භභ විශලේශඹන්භ
සතුතින්ත නහ, ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීaතුභහ ඉතහභත්
කහශරෝිකත ශඹෝජනහ්ෂ අද ශම් ශගෞයනීඹ බහට ශගනළල්රහ
තිශඵන එක ගළන. භහ ඳශමු ශකොටභ ඒ ශඹෝජනහ ඉතහභත්
ශගෞයශඹන් සථිය කයන්න කළභළතියි. ශභොකද ශභඹ ජහතික
අල්තහ්ෂ. අශප් යශට් අනහගත දරු ඳයම්ඳයහ ශේයහ ගන්න
නම් ශභළනි ක්රිරඹහභහර්ග ගත යුතුයි කිඹරහ අපි විලසහ කයනහ.

සථූරබහඹ ගත්ශතොත්, නිඹමිත ප්ර භහණඹට ඩහ සථූරබහඹ
ළඩි වුු පිරිමි අඹශේ ප්ර තිලතඹ සිඹඹට 20්ෂ ශරහ තිශඵනහ.
සථූරබහඹ ළඩි වුු කහන්තහන්ශේ ප්ර තිලතඹ සිඹඹට 30.4
ද්ෂහ ර්ධනඹ ශරහ තිශඵනහ. හර්තහ න රකහයඹට එළනි
තත්ත්ඹ්ෂ තභයි අඳට දළන ගන්නට තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ අශප්
යට තුශ දුම් ළටි බහවිතඹ අභ කිරීභ වහ විශලේශඹන්භ භභ ශම්
ශරහශේ අශප් ගරු ශෞඛ් අභහත්තුභහශේ අධහනඹත්, ශෞඛ්

ඵහු ජහතික භහගම්රට ඹට ශනොවී, බඹ ශනොවී සිගයට්
ඳළකට්ටුශේ පිටත සිඹඹට 80ක ප්ර භහණඹක මුඛ පිිතකහ
ශයෝගිශඹකුශේ ිකත්රහඹ්ෂ ප්ර දර්ලනඹ කයන්න ශඹෝජනහ කිරීභ
පිිතඵත්, ඒ ගළන කටයුතු කිරීභ පිිතඵත් භහ ශෞඛ් අභහත්
ගරු දභත්රීaඳහර සිරිශේන භළතිතුභහට සතුතින්ත න්න
කළභළතියි. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, අද ශභළනි ශඹෝජනහ
ක්රිරඹහත්භක කයේදී වරි අභහරුයි.

(The Hon.Victor Antony)
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ගරු දභත්රීaඳහර සිරිශේන භවතහ

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(The Hon. Maithripala Sirisena)

(The Presiding Member)

(ரண்புறகு கத்றரறதரன சறநறதசண)

ඒ පිිතඵ ගළට් කයරහයි තිශඵන්ශන්.

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

ත භන්ත්රීaයශඹ්ෂ කථහ කයන්න ඉන්නහ.

ගරු වි්ෂටර් තන්ටනි භවතහ

ගරු වි්ෂටර් තන්ටනි භවතහ

(The Hon.Victor Antony)

(The Hon.Victor Antony)

(ரண்புறகு றக்டர் அந்ணல)

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ශම් යශට් ඵහු ජහතික
භහගම්ලින් අඳට තිශඵන ඵරඳෆම් තමුන්නහන්ශේරහත් දන්නහ.
එක ඳළත්තකින් යුේධඹ වහ තිශඵන ඵරඳෆභ තමුන්නහන්ශේරහ
දන්නහ. ඒ හශේභ භහජ ප්ර ලසන පිිතඵ තිශඵන ඵරඳෆම්
තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ. ඒ හශේභ ශම් යශට් තිශඵන ජහතික
ශේඳශ පිිතඵ ඵහු ජහතික භහගම්ර තිශඵන ඵරඳෆම්
තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ. ඒ හශේභ
ශම් යශට් ශෞඛ්
ඳළත්ශතනුත් අද ඵහු ජහතික භහගම් ශම් යශට් ජනතහට වින
කයන්න ඕනෆ තයම් ශේල් කයරහ තිශඵනහ. අද ශඵශවත්
ශඳත්ත්ෂ ගත්තත් ඒ ශඵශවත් ශඳත්ශතත් වි තිශඵනහ. අද
ශභොන ශේ කශත් එශවභයි. කෆභ්ෂ ගත්තත්, කෆශභත් වි. ශම්හ
ශම් ඵහු ජහතික භහගම්ලින් කයන නිසඳහදන වළශයන්න ශන
ශදඹ්ෂ ශනොශයි. ඒ නිහ මුඛ පිිතකහ ශයෝගිශඹකුශේ ිකත්රහඹ්ෂ
සිගයට් ඳළකළට්ටුශේ සිඹඹට 80ක ප්ර භහණඹක ප්ර දර්ලනඹ කයන්න
තයම් අශප් ශෞඛ් තභතිතුභහ ඉතහභත් නිර්භීත වුණහ කිඹන එක
භභ ශම් අසථහශේ ප්ර කහල කයන්න කළභළතියි.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, අපි දන්නහ අඳට ශරඩ ශයෝග
ශඵෝන රAභ ශභොනහද කිඹරහ. එක්ෂ රවහයශඹන්. අනික
ජරශඹන් ව හතශඹන්. හතශඹන් ශඵෝන ශයෝග ගණඹට
තභයි ශම් දුම් බීභ නිහ තති න ශයෝග අයිති ශන්ශන්. දුම්
ශඵොන මිනිවහ එයින් තෘප්තිඹ්ෂ රඵන එක ශනභ කථහ්ෂ.
නමුත් දුම් ශඵොනහට ඩහ ඒ පිටහය ගරන දුශභන් අනිකුත් ජන
භහජඹ ශනොදළනුත් පිිතකහ ශයෝගරට ශගොදුරු ශනහ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, දුම් ඳහනඹ ශනොකය පිිතකහ
ශයෝගඹට බිලි වුු අඹ දවස ගණන්, ර්ෂ ගණන් ශරෝකශේ
ඉන්නහඹ කිඹන එක අපි භත්ෂ කයන්න ඕනෆ. විශලේශඹන්භ අපි
ඳවුර්ෂ ගත්ශතොත් ඒ ඳවුශල් සහමිඹහ පුරුඹහ ශගදය තවිල්රහ
ළනසීශභන් කහරහ බීරහ ඊට ඳසශේ සිගයට් එක්ෂ ශඵොනහ නම් ඒ
සිගයට් දුභහයශඹන් මු ශගඹභ පිරිරහ ඹනහ. කුඩහ දරුන්,
තභන්ශේ රදයණීඹ බිරි ඳහ සිගයට් ශඵොන්ශන් නළති ශම්
ශයෝගරට ශගොදුරු ශනහ. අද දද් භතඹ්ෂ තිශඵනහ,
සිගයට් ශඵොන ශදභේපිඹන්ශේ දරුන්ට නිේශභෝනිඹහ
ශල්සිශඹන් ළශශනහඹ කිඹරහ. ශම් පිිතඵ ඹම් කිසි ළඩ
පිිතශශ්ෂ අල්යි, මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි. 1999 2000 අවුරුේද තුශ විතය්ෂ අධ්ඹන්ෂ කශහභ ශවිත ශරහ
තිශඵනහ, ිකත්රහඳටි දර්ලන 776ක දුම් ශකොශ රශ්රිණත දර්ලන
5,500්ෂ තිබුණහඹ කිඹරහ. කුඩහ දරුශෝ තභයි ශම්හ හුත්ෂ
ඵරරහ තිශඵන්ශන්. ශම්ක අද ශභෝසතයඹ්ෂ ශරහ; අද ශම්ක
විරහසිතහ්ෂ ශරහ. තෘප්තිඹ්ෂ රඵන්න ශම් දුම් ඳහනඹට
තේඵළහි ශරහ තිශඵනහ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි. 2006 අංක 27 දයන දුම්ශකොශ
වහ භද්හය පිිතඵ ජහතික අධිකහරිඹ ඳනත ඉදිරිඳත් ශරහ
තිශඵනහ. අපිට ශත්ශයනහ, දුම් ශකොශ භහගම් ඳසු ගිඹ කහරශේ
කයපු ශේල්. තභන්ශේ ප්ර චහයණ කටයුතු කයන්න ශභොන තයම්
විඹදම් කශහද? ක්රීගඩහ තයග රයම්බ කශහ. ඳත්තයර විසතය
ප්ර චහයඹ කශහ. ඳ්රිරකහ ගළහුහ. දළන්වීම් ගළහුහ. දුම් බීභට අදහශ
ශභොන තයම් විලහර ප්ර චහයඹ්ෂ ශදන්න ශම් ඵහුජහතික භහගම්
කටයුතු කශහද? ශම්හයින් වුශණ් ශභොක්ෂද? මරහනහරඪ ගරු
භන්ත්රීaතුභනි, අශප් අහිංක ජනතහ ර්ෂ ගණන්ෂ ශම් නිහ මිඹ
ගිඹහඹ කිඹන එකයි භහ විලසහ කයන්ශන්. භභ හිතන්ශන්
තශභරිකහශේ විතය්ෂ මිලිඹන 6කට ඩහ මිඹ ගිහිල්රහ තිශඵනහ,
ශම් අයුතු විසතය, ශනොවිඹ යුතු විසතය දුම් ප්ර චහයණඹ පිිතඵ
රඵහ දීභ නිහ. අද භට ශකටි කහරඹ්ෂ ඔඵතුභහ රඵහ දීරහ
තිශඵන්ශන්. භහ ශන්න, භට ත විනහඩිඹ්ෂ ශදන්න.
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භහ ශන්න ඕනෆ, මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි. භභ ශම්
අසථහශේ දී නළත ය්ෂ සතුතින්ත ශන්න කළභළතියි, අශප්
ගරු දභත්රීaඳහර සිරිශේන අභහත්තුභහට. එතුභහ ඉතහභත්
නිළරැදි, එඩිතය, අභීත ඵහුජහතික භහගම්රට ඹට
ශන්ශන් නළති ජනතහ ශනුශන්, අනහගත දරු ඳයම්ඳයහ
ශනුශන් ගත්තු ශභභ තීයණඹ පිිතඵ. ඒ හශේභ ශම්
කහශරෝිකත ශඹෝජනහ ශගනහපු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භළතිතුභහට
භහශේ සතුතිඹ වද ඳත්ශරන්භ පුද කයමින්, ශම් අසථහ රඵහ දීභ
පිිතඵ ඔඵතුභහටත් සතුතින්ත ශමින් භශේ චන සල්ඳඹ
අන් කයනහ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ශඵොශවොභ සතුතියි. දළන් ගරු දද්හචහර්ඹ ශයෝවණ
පුසඳකුභහය භන්ත්රීaතුභහ.

ගරු දද් ශයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ

(ரண்புறகு கத்ற கனரறற தரய புஷ்தகுர)

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

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ඳශමුශන්භ භශේ යුතුකභ්ෂ
තභයි ඉතහභත් කහශරෝිකත ශඹෝජනහ්ෂ ශම් බහට ශගනළල්රහ
ඉදිරිඳත් කිරීභ පිිතඵ අශප් භන්ත්රීa ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය
භළතිතුභහට සතුතිඹ පුද කිරීභ. කලින් වන් කශහ හශේ
ශනොශඹ්ෂ අභිශඹෝග භළද ශම් යශට් ජනතහ ශනුශන්,
ජනතහශේ ශෞඛ් ශනුශන්, ශම් යශට් රර්ථිකඹ ශනුශන්
දළඩි, අංක තීයණ ගළනීභ පිිතඵ භභ අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහටත්, විශලේශඹන්භ අශප් ශෞඛ් අභහත්
දභත්රීaඳහර සිරිශේන භළතිතුභහටත් ශම් අසථහශේ දී සතුතින්ත
ශන්න ඕනෆ. ඔඵතුභහ දන්නහ තති, ශම් දුම් ළටි අතීතශේ ශම්
යශට් තිබුු ශදඹ්ෂ ශනොශයි කිඹන කහයණඹ. ශම් දුම් ළටිඹ
කිඹන එක ශීතර යටලින් ශම් යට රරAභණඹ කයපු සුේදහ ශම්
යටට දහඹහදඹ කයපු පිිතකහ්ෂ ඵ භභ ශම් අසථහශේ දී භත්ෂ
කයන්න ඕනෆ.
එභ නිහ රAභරAභශඹන් ශම් යශට් දුම්ශකොශ ගහ කය, ශම්
යශට් ඵහු ජහතික භහගම් ශම් වහ ම්ඵන්ධ කයශගන,
ශෞඛ්ඹට අහිතකය දුම්ළටි ශම් යටට වඳුන්හ දුන්ශන් ශම්
යටට පිටයටින් ර - එදහ අශප් යට රරAභණඹ කශ- සුේදන්. එඹ
අද අශප් යටට විලහර ප්ර ලසනඹ්ෂ වී තිශඵනහ. එදහ අඳ කථහ කශශේ
ශම් යශට් ශඵෝ ශන ශයෝග පිිතඵයි. නමුත් ර්තභහනශේ ශඵෝ
ශනොන ශයෝග පිිතඵ අඳට කථහ කයන්නට සිේධ ශරහ
තිශඵනහ. ශම් දුම්ළටිඹ නිහ යජඹ්ෂ විධිඹටත්, ශෞඛ්
අභහත්හංලඹ විධිඹටත් ශම් යශට් බිලිඹන ගණනක මුදර්ෂ විඹදම්
කයන්නට සිේධ ශරහ තිශඵනහ. රංකහශේ ශම් න විට
අවුරුේදකට මිලිඹන 440කට රන්න ප්ර භහණඹ්ෂ සිගයට් නිකුත්
ශනහ. ශම් තයම් ප්ර භහණඹකට ශම් යශට් ජනතහ දුම් ඳහනඹට
තේඵළහි ශරහ තිශඵනහ. එක සිගයට් එකකින් ලරීයඹට
අහිතකය අංශු භහත්රහහ 400කට ළඩි ප්ර භහණඹ්ෂ තිශඵනහ. එශකන්
පිිතකහ තති කයන්නට පු න් යහඹනික ද්රු් 40කට ළඩි
ප්ර භහණඹ්ෂ තිශඵනහ. ගරු භන්ත්රීaතුභහ කිේහ හශේ ක්රීගඹ ශවෝ
අක්රිරඹ දුම් ඳහනඹ නිහ ශම් යශට් ජනතහශගන් අද යකට
විසිදහවකට ළඩි ප්ර භහණඹ්ෂ පිිතකහ ශයෝගශඹන් මිඹ ඹනහ ඹ
කිඹන එක ශම් අසථහශේදී භත්ෂ කයන්න ඕනෆ. මුඛ ශයෝග
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වළශයන්නට තදුභ ශයෝගඹ හශේ හභහන් ශයෝග, වෘද ශයෝග,
රඹ පිිතකහ, අේනිඹහඹ රශ්රිණත පිිතකහ, මුත්රහහලඹ රශ්රිණත පිිතකහ
හශේ ජීවිතඹ නළති කයන පිිතකහරට බහජනඹ න තත්ත්ඹ්ෂ
තති කයන්නට දුම් ළටිඹකට පු න්. ශම් යශට් ජනතහ දළනුත්
කය ජනතහ ශම් උදුරින් මුදහගන්න ගත්ත ෆඹභ්ෂ විධිඹටයි
ශම් ශඹෝජනහ ශගන ඒභ භභ දකින්ශන්. දුම්ඳහනඹ නිහ
මිනිශකුශේ ජීවිතඹ අවුරුදු වතක, අටක කහරඹකින් අඩු
කයන්නට- රයු කහරඹ අඩු කයන්නට- පු න්කභ තිශඵනහ.
එක ඳළත්තකින් අඩු ඵය දරු උඳත් තති වීභට හශේභ ශනොශම්රු
ශදරු භයණ ංඛ්හ ළඩි ශන්නටත් ශම් දුම් ළටිශේ තති
යහඹනික ද්රු් නිහ ශවේතු ශරහ තිශඵනහ. හභහජීඹ වහ
රර්ථික ලශඹන් ගළටුභකට භතශේද න ඵටහිරින් එන ශම්
අනල් දුම්ළටිඹ ශම් භහජශඹන් තුයන් කයන්න ගරු තභතිතුභහ
ගත් තීයණඹ ඉතහභත් ළදගත්.
ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීaතුභහ කිේහ හශේ දුම් ළටි
ඳළශකට්ටුශේ ශනොශඹ්ෂ පිිතකහ පිිතඵ රඳ යහමු වන් කිරීභ
රංකහට අලුත් ශදඹ්ෂ වුණහට පිටයටට අලුත් ශදඹ්ෂ ශනොශයි.
එභ නිහ අශප් යශට් ජනතහ ශම්ශකන් ශේයහ ගන්න ශෞඛ්
අභහත්යඹහ වළටිඹට එතුභහටත් යුතුකභ්ෂ තිශඵනහ. ඒ යුතුකභ
එතුභහ අද ඉසට කශහඹ කිඹන එක ශම් අසථහශේදී ඉතහභ
න්ශතෝශඹන් භත්ෂ කයන්නට කළභතියි.
ඒ හශේභ මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ශම් ම්ඵන්ධශඹන්
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහත්, ශෞඛ් අභහත්තුභහත් ශනොශඹ්ෂ
ක්රිරඹහකහයකම් තති කශහ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශේ භතට තිත
ළඩ පිිතශශ, දුම්ඳහනඹ තවනම් ඵට ප්ර සිේධ සථහනර දළන්වීම්
පුරු තරවීභ, රඳහහිනිර ිකත්රහඳට ප්ර දර්ලනඹ කයන විට
දුම්ළටිඹ ඳහවිා ික කයන අසථහ ඒ රඳ යහමුශන් අඳළවළදිලි කයන
තත්ත්ඹට ඳත් කිරීභ ඹන ශම්හ ක්රිරඹහත්භක කශහ. නමුත් භෆත
කහරශේ රඳහහිනීර නළතත් ඒහ ශඳන්නහ. ශභොන ප්ර ලසන
නිහ ඒ තත්ත්ඹ උදහ ශරහ තිශඵනහ ද කිඹහ භහ දන්ශන් නළවළ.
පු න් නම් නළතත් ඒහ රඳ යහමුර අඳළවළදිලි කිරීශම් ළඩ
පිිතශශ ක්රිරඹහත්භක කයන්නඹ කිඹහ ඉල්ලීභ්ෂ කයනහ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, අශප් ගරු අභහත්තුභහ ශම්
යශට් ජනතහශේ ශෞඛ්ඹ රය්ෂහ කිරීභ වහ විශලේශඹන්
"නහටහ" රඹතනඹ වයවහ කයන අංක ශේහ අඳ අගඹ
කයනහ.

මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ

(கனகரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ශෞඛ් නිශඹෝජ් අභහත්තුභහටත් කහර ශේරහ අල්
ශනහ.

ගරු දද් ශයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ

(ரண்புறகு கத்ற கனரறற தரய புஷ்தகுர)

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

ඒ ම්ඵන්ධ නළතත් එතුභහට සතුතින්ත ශමින් ශභඹ
ක්රිරඹහත්භක කිරීශම්දී එන ඕනෆභ අභිශඹෝගඹකදී ඔඵතුභහත් එ්ෂක
අඳ සිඹලු ශදනහභත්, යශට් ජනතහත් ඉන්නහඹ කිඹන ප්ර කහලඹ
කයමින් භභ නිවඬ ශනහ.

ගරු රලිත් දිහනහඹක
අභහත්තුභහ)

භවතහ

(ශෞඛ්

නිශඹෝජ්

(ரண்புறகு னலித் றசரரக்க - சுகரர தறற அகச்சர்)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ශෞඛ් අභහත් ගරු
දභත්රීaඳහර සිරිශේන භළතිතුභන් ඳනන රද දුම් ළටි ම්ඵන්ධ
නීති වහ ශයගුරහසි අධිකයණඹ වමුශේ අභිශඹෝගඹට මුහුණ ඳහ තති
අසථහකදී, භහජඹ ශම් පිිතඵ ඩහත් දළනුත් ශමින් විවිධ
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ංවිධහන, විවිධ රඹතන හශේභ විවිධ භට්ටශම් පුේගරයින් ගරු
අභහත්තුභහශේ ඒ ක්රිරඹහ වහ ඉතහභ ඕනෆකමින් වශඹෝගඹ
ද්ෂන කහර කහනුක ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ භවජන
නිශඹෝජිතශඹකු වළටිඹට ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීaතුභහ ශභභ
ශඹෝජනහ ශගන ඒභ ම්ඵන්ධශඹන් අපි එතුභහට සතුතින්ත
ශනහ. ශභොකද, ශම් සිඹලු ශදනහශේභ සුඵ සිේධිඹ ශනුශන්,
ශෞඛ් ම්ඳන්න භහජඹ්ෂ ශනුශන් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු
නිශඹෝජිතයින් ගරු අභහත්තුභහ ගත්ත තීයණඹට ල්ෂතිඹ්ෂ රඵහ
දීභ පිිතඵත් භභ සතුතින්ත ශනහ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ශරෝකශේ ජනගවනශඹන්
යකට මිලිඹන 5්ෂ ඳභණ දුම් ශකොශ රශ්රිණත උදුරු නිහ අංලබහගඹ, පිිතකහ ව ශඳණවලු රඵහධ නිහ- මිඹ ඹනහ. ඒ
හශේභ 600,000 ඳභණ ව දරුන් අක්රිරඹ දුම් ඳහනඹ නිහ මිඹ
ඹනහ. 2030 ර්ඹ න විට ශභඹ මිලිඹන 8 ද්ෂහ ර්ධනඹ ශේ
ඹළයි ගණන් ඵරහ තිශඵනහ. ශභඹ ඉදිරිශේදී ශරෝක ශෞඛ්ඹට
අභිශඹෝගඹ්ෂ න ප්ර ලසනඹ්ෂ ඵට ඳත් න නිහ දුම් ඳහනශඹන්
ළශළකීභ වහ අපි පිඹය ගත යුතු ශනහ. ශ්රී  රංකහශේ හර්ෂික
භයණලින් සිඹඹට 68්ෂ සිදු න්ශන් ශඵෝ ශනොන ශයෝග
නිහයි. මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, අපි ශඩංගු ශයෝගඹ ගළන
නිතය කථහ කශහට, ශඩංගු ශයෝගඹ භහජඹ තුශ තිබුණහට
ශයෝවල් තුශ ළඩි ප්ර භහණඹ්ෂ මිඹ ඹන්ශන් ශඵෝ ශනොන ශයෝග,
එනම් වෘදඹ ශයෝග, පිිතකහ ව දිඹළඩිඹහ ළනි ශයෝග නිහයි.
ශඵෝ ශනොන ශයෝග වහ, විශලේශඹන් ලසන ශයෝග වහ
ප්ර ධහන ලශඹන්භ දුම් ඳහනඹ ඵරඳහනහ. ශඵෝ ශනොන ශයෝග,
ලසන ශයෝග ඳළතිරීශම්දී දුම් ඳහනඹ ඍජු ලශඹන් ඵරඳහන නිහ
ශභයින් ළශළකීභ වහ කටයුතු කිරීභ ඉතහභ ළදගත් ශනහ. ඒ
හශේභ ශඵෝ ශනොන ශයෝග නිහ සිදු න භයණ ජනගවනශඹන්
ර්ෂඹකට 1,157්ෂ ශනහ. ශඵෝ න ශයෝගලින් මිඹ ඹන්ශන්
ර්ෂඹකට 157්ෂ ඳභණයි. එතශකොට ශම් ශඵෝ ශනොන ශයෝග
ජන ජීවිතඹට ශෞඛ්භඹ ලශඹන්, රර්ථිකභඹ ලශඹන් ව
භහජයීඹ ලශඹන් විලහර ඵරඳෆභ්ෂ සිදු කයනහ. මරහනහරඪ
ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ඒ හශේභ අද ගර නහර, ලසහ නහර ව
ශඳණවලු රශ්රිණත පිිතකහලින් අවුරුදු 30ට ළඩි පුේගරයින්ශගන්
ර්ෂඹකට භයණ 22්ෂ සිදු න විට, එයින් සිඹඹට 67්ෂභ සිදු
න්ශන් දුම් ශකොශ බහවිතඹ නිහයි. විශලේශඹන්භ ලසන
ශයෝගශඹන් මිඹ ඹන ංඛ්හශන් සිඹඹට 8්ෂ සිදු න්ශන් දුම්
ශකොශ නිහයි. ඒ හශේභ ්ෂඹ ශයෝගශඹන් සිඹඹට 7්ෂ ඳභණ
මිඹ ඹන්ශන් දුම් ශකොශ බහවිතඹ නිහයි. ශම් භහජශේ තිශඵන
ශඵෝ ශනොන ශයෝග වහ දහඹකත්ඹ්ෂ, නළත්නම් ඵරඳෆභ්ෂ දුම්
ඳහනඹ නිහ සිදු ශනහ. ඒ නිහ දුම් ඳහනශඹන් ළශළකීභ වහ
අල් පිඹය ගළනීභ ශෞඛ් ම්ඳන්න භහජඹ්ෂ බිහි කිරීභ
වහ ළදගත් ශනහ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, දුම් ශකොශර ලරීයඹට ඉතහභ
වහනිකය ද්රු් තිශඵනහ. වි ද්රු් 200කට අධික ප්ර භහණඹ්ෂ
තිශඵනහ. ඵළටරිර තිශඵන cadmium කිඹන ශරෝවඹ, භදුරු
නහලකර තිශඵන වි යහඹනික ද්රු් හශේභ paint ර්ගර
තිශඵන තහය ළනි ශේල් ශභහි අන්තර්ගත ශනහ. ශම්හ
ලරීයරට ඹෆභ නිහ ජනතහ විවිධ ශයෝගරට බහජනඹ ශනහ.
ඒ හශේභ දුම් ඳහනඹ ශනොකයන අඹට ළඩිඹ දුම් ඳහනඹ කයන අඹ
වෘදඹ ශයෝගරට ශගොදුරු වීභ ළඩියි. ඒ ළඩි වීභ සිඹඹට 20්ෂ
ඳභණ ශනහ. ඒ නිහ ශම් කටයුත්ත ඉතහභ ළදගත් ශනහ.

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, ශඵෝ ශනොන ශයෝග
ම්ඵන්ධශඹන් විශලේෂිත ව ළඩටවන්ෂ අපි යජඹ වළටිඹට
ක්රිරඹහත්භක කයනහ. 2011 ශර් අඹ ළශඹන් අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ තුන් අවුරුදු කහර සීභහ්ෂ වහ රුපිඹල් මිලිඹන
900ක මුදර්ෂ ශන් කයරහ ශඵෝ ශනොන ශයෝග ම්ඵන්ධශඹන්
ළඩටවන්ෂ ක්රිරඹහත්භක කශහ. ශරෝක ශෞඛ් ංවිධහනශේ
රධහයත් තති සුවිශලේ ව ළඩටවන් රැ්ෂ අශප් ශෞඛ්
අභහත්තුභහශේ උඳශදස ඳරිදි දියින තුශ අපි ක්රිරඹහත්භක
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[ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ]

කයනහ. ඒ තුිතන් ශඵෝ ශනොන ශයෝගලින් ජනතහ ගරහ
ගළනීභ වහ දද්රුන් ඳත් කිරීභ, ශඵෝ ශනොන ශයෝගීන්
වඳුනහ ගළනීභ වහ ශෞඛ් හඹනඹන් ඳළළත්වීභ ව ශඵෝ
ශනොන ශයෝග වඳුනහ ගළනීභ වහ දද් උඳකයණ රඵහ
ගළනීභ සිදු නහ.
ග්රාහමීඹ භට්ටමින් ව දිස්රිර්ෂක භට්ටමින් තිශඵන ශයෝවල් තුශ
ශඵෝ ශනොන ශයෝග ළශඳී තති ශයෝගීන්ට ප්ර තිකහය කිරීභ වහ
විශලේෂිත ව ඒකක රයම්බ කිරීභට කටයුතු කය තිශඵනහ.
විශලේශඹන්භ ශඵෝ ශනොන ශයෝග වහ ප්ර තිකහය කිරීභට අල්
දළනුභ රඵහ දීභත් අද ශෞඛ් අභහත්හංලඹ වයවහ විලහර ලශඹන්
ක්රිරඹහත්භක ශනහ. ශඵෝ ශනොන ශයෝග ම්ඵන්ධ කටයුතු කිරීභ
වහ නිශඹෝජ් අධ්්ෂ ජනයහල්යශඹ්ෂ වයවහ අපි ශෞඛ්
අභහත්හංලශේ ශනභ ශදඳහර්තශම්න්තු්ෂ ඳත්හ ශගන ඹනහ.
ශඵෝ ශනොන ශයෝග භළඩලීභ වහ භහජශේ දහඹකත්ඹත්
ඉතහභ ළදගත් ශනහ. විශලේශඹන්භ අද භහජඹ තුශ ශඵොශවෝ
අඹශේ රවහය පුරුදු ශනස ශරහ තිශඵනහ. අශප් ගරු
අභහත්තුභහ එදහ කෘෂිකර්භ අභහත්යඹහ ලශඹන් හිටපු කහරශේ
"අපි මු-යට නතමු" ළඩටවන ක්රිරඹහත්භක කශහ. ඒ නිහ අද
විලහර පිරි්ෂ ග්රාහමීඹ භට්ටමින් එශලු ගහ කිරීභට, තභන්ශේ
නි රශ්රිණත ශඳෝ්දහයී රවහය ශේර්ෂ රඵහ ගන්නට පුරුදු
ශරහ තිශඵනහ. ඒක ඉතහභ ළදගත් ශනහ. අශප් රවහය පුරුදු
නිහ, ශකටි කෆභ ර්ගරට ශඳශඹීභ නිහ අද ශඵෝ ශනොන
ශයෝග ළශඳීශම් ප්ර ණතහ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ
කහර්ඹ ඵහුර භහජශේ අඳට භහනසික තිශඵන ඵරඳෆභ, පීඩනඹ
ශඵෝ ශනොන ශයෝගරට ප්ර ධහන ශවේතු්ෂ ශරහ තිශඵනහ.
අද රය්ෂක අභහත්හංලශේ ළඹ ශීර්ඹ පිිතඵයි කථහ
කශශේ. ්හඹහභ කිරීභ වහ අල් ඳවසුකම් රය්ෂක
ශල්කම්තුභහ විසින් අද වළභ තළනකටභ රඵහ දී තිශඵනහ. අපි ඒ
ගළන තුටු ශන්නට ඕනෆ. ඒක ඉතහභ ළදගත්. උශේට එනශකොට
අඳට ඵරහ ගන්න පු න්, අද ශඵොශවෝ අඹ ්හඹහභ වහ
ශඳශඹිරහ තිශඵන ඵ. ඒ නිහ ශඵෝ ශනොන ශයෝග අඩු කය
ගන්න පු න්කභ රළබිරහ තිශඵනහ. ඒ පිිතඵ අපි අශප් ගරු
අභහත්තුභහට සතුතින්ත ශන්නට ඕනෆ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීaතුභනි, 2006 අංක 27 දයන දුම්ශකොශ
වහ භද්හය පිිතඵ ජහතික අධිකහරිඹ ඳනත තභයි දුම් ළටි
හයණඹ ම්ඵන්ධශඹන් ඉතහභ ළදගත් ශන්ශන්. ශරෝක ශෞඛ්
ංවිධහනඹ විසින් කස කශ දුම්ශකොශ ඳහරනඹ පිිතඵ
ජහත්න්තය ම්මුතිඹට අත්න් කශ ශරෝකශේ තුන්ළනි යට
අශප් යටයි. ඒ හශේභ එඹට අත්න් කශ රසිඹහනු කරහඳශේ
ඳශමුළනි යට ඵට ශ්රී  රංකහ ඳත් ශනහ. අපි ඒ ගළන තුටු
ශනහ. ශම් ්හඳහයඹ අපි කලින්භ රයම්බ කයරහ තිශඵනහ. ඒ
හශේභ ශරෝක ශෞඛ් ංවිධහනශේ කටයුතුරට අපි
දහඹකත්ඹ රඵහ දී තිශඵනහ. 2006 අංක 27 දයන දුම්ශකොශ වහ
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භද්හය පිිතඵ ජහතික අධිකහරිඹ ඳනත අනු අශප් ගරු
අභහත්තුභහට ශම් වහ රීති වදන්න පු න්. අඳට ඳනතක ඵරඹ
තිබුණහට, ප්ර තිඳත්තිභඹ ලශඹන් එඹ ක්රිරඹහත්භක කයන
තභතියඹහ තු ශරොකු ගකීභ්ෂ තිශඵනහ. අශප් ගරු අභහත්
දභත්රීaඳහර සිරිශේන භළතිතුභහ ශම් ශයගුරහසි නිර්භීත ඉදිරිඳත්
කය තිබීභ පිිතඵ තත්ශතන්භ අපි තුටු ශනහ. ශභොකද ශම්
ඳනත තිබුණහට ළඩ්ෂ ශන්ශන් නළවළ, ඒ ඳනත ක්රිරඹ වුශණ්
නළත්නම්. ඒ නීති රීති ක්රිරඹහත්භක කයන්න ඕනෆ. 2006 අංක 27
දයන දුම්ශකොශ වහ භද්හය පිිතඵ ජහතික අධිකහරිඹ ඳනශත් 30
න ගන්තිඹ ඹටශත් අභහත්යඹහට නිශඹෝග හදන්න පු න්.
අන්න ඒ ඳනත ඹටශත් ෆද නිශඹෝග අනු 2013 භහර්තු භහශේ
සිට මුඛ පිිතකහ පිිතඵ දළ්ෂශන රඳ ටවන් සිගරැට් ඳළකට්ටුශේ
සිඹඹට 80්ෂ ප්ර දර්ලනඹ කයන්නට අංක 1775 දයන ගළට් ඳත්රහඹ
ඹටශත් කටයුතු කයරහ තිශඵනහ. නමුත් එඹ අභිශඹෝගඹට ර්ෂ
ශරහ තිශඵනහ. එශේ අභිශඹෝගඹට ර්ෂ වීභ තුශ අපි ඳසට
ඹන්ශන් නළවළ. ශම් තුිතන් භහජඹ දළනුත් ශරහ ඒ අභිශඹෝගඹ
ජඹග්රාවණඹ කිරීභ අද ළදගත් ශරහ තිශඵනහ.
අහන ලශඹන් අශප් ගරු තභතිතුභහශේ ප්ර කහලඹ්ෂ ගළන
භභ ශම් අසථහශේ කිඹන්න ඕනෆ. අභහත්යඹහ වළටිඹට එතුභහ
කිඹන්ශන්, "යජඹ්ෂ විධිඹට අශප් ඵරහශඳොශයොත්තු ඵහුජහතික
භහගම්ර රහබඹ උඳරිභ කිරීභ ශනො භවජනතහශේ ශෞඛ්
නංහලීභට කටයුතු කිරීභයි" කිඹරහයි. ඒ වහ කවුරු විරුේධ
වුණත් යජඹ විධිඹට අදහශ පිඹය ගන්නහ ඵ ගරු අභහත්තුභහ
කිඹනහ. ඒක අඳට ශරොකු ල්ෂතිඹ්ෂ. අද ශම් බහ තුශදී භවජන
නිශඹෝජිතඹන් වළටිඹට ගරු භන්ත්රීaතුභන්රහත් ඒ වහ ල්ෂතිඹ
රඵහ දීභ ගළන සතුතින්ත ශමින්, භට ශම් අසථහ රඵහ දීභ
ගළන ඔඵතුභහටත් සතුතින්ත ශමින් භහ නිවඬ ශනහ.

එකල්හි ශේරහ අ.බහ. 06.30 වුශඹන් මරහනහරඪ භන්ත්රීaතුභහ
විසින් ප්ර ලසනඹ ශනොවිභහ ඳහර්ලිශම්න්තු කල් තඵන රදී.
ඳහර්ලිශම්න්තු ඊට අනුකර, 2012 ශනොළම්ඵර් 15 න දින
බහ ම්මුතිඹ අනු 2012 ශදළම්ඵර් 08 න ශනසුයහදහ ප. බහ.
9.30 න ශත්ෂ කල් ගිශේ ඹ.
அப்ததரளது, தற.த. 6.30 றரகறறடத கனகரங்கும்
உரப்தறணர் அர்கள் றணர றடுக்கரதனத தரரளுன்நத்க
எத்றகத்ரர்.
அன்தடி தரரளுன்நம், அணது 2012 ம்தர் 15ஆம்
றகற லர்ரணத்துக்கறங்க, 2012 டிசம்தர் 08, சணறக்கறக
ப.த. 9.30 றக எத்றகக்கப்தட்டது

It being 6.30 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned
Parliament without Question put.
Adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Saturday, 08th
December, 2012 pursuant to the Resolution of Parliament of
15th November, 2012.

ළ.යු.
ශභභ හර්තහශේ අහන මුද්රුණඹ වහ සකීඹ නිළයදි කශ යුතු තළන් ද්ෂනු රිසි භන්ත්රීaන් මින් පිටඳත්ෂ ශගන නිළයදි කශ යුතු
රකහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුු ශකොට, පිටඳත රළබී ශදතිඹ්ෂ ශනොඉ්ෂභහ වළන්හඩ් ංසකහයක ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුඹ.

குநறப்பு
உரப்தறணர் இரறப் தறப்தறற் தசய்றரும்பும் தறக றருத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக
றருத்ப்தடர தறற கறகடத் இரு ரங்களுள் யன்சரட் தறப்தரசறரறருக்கு அதப்புல் தண்டும்.
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දහඹක මුදල් : ඳහර්ලිශම්න්තු විහද හර්තහර හර්ෂික දහඹක මිර රු. 2178කි. පිටඳත්ෂ ශගන්හ ගළනීභ අල්
නම් ගහසතු රු. 18.15කි. තළඳළල් ගහසතු රු. 2.50කි. ශකොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභංකඩ ඳහය, අංක 102,
පිඹසිරි ශගොඩනළගිල්ශල් යජශේ ප්ර කහලන කහර්ඹහංලශේ අධිකහරී ශත ෆභ ර්ඹකභ ශනොළම්ඵර්
30 දහට ප්ර ථභ දහඹක මුදල් ශගහ ඉදිරි ර්ශේ දහඹකත්ඹ රඵහ ශගන විහද හර්තහ රඵහගත වළකිඹ.
නිඹමිත දිශනන් ඳසු එනු රඵන දහඹක ඉල්ලුම් ඳත් බහය ගනු ශනොරළශේ.

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்ககறன் ருடரந் சந்ர ரூதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற ரூதர 18.15. தரற்
தசனவு ரூதர 2.50. ருடரந் சந்ர பற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறபட்டலுனகம், இன. 102,
தறசறநற கட்டிடம், தரன்ககட வீற, கறருபப்தகண, தகரளம்பு 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அதப்தற தறறககபப்
ததற்ரக்தகரள்பனரம். எவ்தரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் தறக்கு பன் சந்ரப்தம்
அதப்தப்தட தண்டும். தறந்றக் கறகடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்
ற்ரக்தகரள்பப்தடரட்டர.
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