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PARLIAMENT
—————–—
2013 පපබරලළරි 07 ලන බ්රශවහපින්දාළ
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ගු සී.ඒ. සරියආරච්ික මශාළ (වමළජ පවේලළ නිපයෝජය
අමළායුරමළ)
(ரண்புறகு சல.. சூரறஆச்சற - சபக பசமகள் தறற
அமச்சர்)

(The Hon. C.A. Suriyaarachchi - Deputy Minister of Social
Services)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භභ ඳවත වන් ශඳත්ම්
ශදක පිළිගන්මි.

—————————————–—

(1)

අ.භළ.1.00 පළර්ලිපේ්දුරල රැවහ විය. නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ
[ගු ච්දදිම වීරක්පකොඩි මශාළ ] මූළවනළරූඪ විය.

පශගොඩ ග් ශඳොතුශගොඩ අාක 162 දයන සථහනශඹහි
ඳදිාචි එම්. ජඹසිාව භවතහශගන් රළබුණු ශඳත්භ; ව

(2)

ශඳොශශොන්නරු තමහර අ් හිරහ් පුය අාක 106/1 දයන
සථහනශඹහි ඳදිාචි එම්.එච්. ශභොශවොභඩ් අලි භවතහශගන්
රළබුණු ශඳත්භ.

தரரலன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது. தறறச் சதரரகர்
அர்கள் [ரண்புறகு சந்ற வீக்தகரடி] மனம கறத்ரர்கள்.
The Parliament met at 1.00 p.m., MR. DEPUTY SPEAKER [THE
HON. CHANDIMA WEERAKKODY] in the Chair.

නිපේාන

அநறறப்புக்கள்
ANNOUNCEMENTS

කාළනළයකුරමළපේ වශිනකය
சதரரகது சரன்பொம
SPEAKER'S CERTIFICATE

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ශ්රී රාකහ ප්රජහතහන්්රික භහජහ ජ ජනයජශේ ආඩුඩුරභ
යසථහශව් 79 ළනි යසථහ අනු 2013 ශඳඵයහරි භ 6
න දින ගරු කථහනහඹකතුභහ විසින් අඳයහධ නඩු විධහන ාග්රවඹ
(විශලේ විධිවිධහන) ඳනත් ශකටුම්ඳශතහි වතිකඹ ටවන් කයන
රද ඵ දන්නු කළභළත්ශතමි.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ
- පැමිණ නැත.
ගරු පී. පිඹශේන භවතහ
- පැමිණ නැත.
ගරු නිලහන්ත මුතුශවට්ටිගභශේ භවතහ - පැමිණ නැත.

ඉදිරිපත් කරන ා පපත්වේ මශජන පපත්වේ ිළිතබඳ කළරක
වභළල පෆලරිය යුුර යයි නිපයෝග කරන දී.
சர்ப்தறக்கப்தட்ட நக்கமபப் ததரதுநக் குழுவுக்குச் சரட்டக்
கட்டமபறடப்தட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ප්රහනල ලළිකක ිළිතුරු

றணரக்கலக்கு ரய்பன றமடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ඇල්ක්දා ලෆල ප්රිනවසවහකරණය : අ්රමිකකාළ

ලිිළ පල්ඛනළදිය ිළිතගෆ්දවීම

ல்னகந் ரறப் புணமப்பு: பமநபகடுகள்

PAPERS PRESENTED

REHABILITATION OF ELLAKANDA TANK :
IRREGULARITIES

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள்
2008 අාක 14 දයන රශභෝඳහඹ ාර්ධන යහඳිති ඳනශත් 3
ළනි ගන්තිශේ (4) ළනි උඳ ගන්තිඹ ඹටශත් ආර්ථික
ාර්ධන අභහතයයඹහ විසින් හදන රුව 2012 ශදළම්ඵර් 19
දිනළති අාක 1789/22 දයන අති විශලේ ගළට් ඳත්රශේ ඳශ කයන
රද නිඹභඹ.- [ආර්ථික ාර්ධන අභහතය ගරු ඵළසි්  යහජඳ්ෂ
භවතහ ශනුට ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]

වභළපේවය මා ිනබිය යුුරයයි නිපයෝග කරන දී.

1893/’11
2. ගු බුද්ධික පිනරණ මශාළ
(ரண்புறகு புத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
හරි භහර්ග වහ ජර ම්ඳත් කශභනහකයණ අභහතයතුභහශගන්
ඇස ප්රලසනඹ - (2) :

(අ)

(i)

භහතය දිස්රි්ෂකශේ කළකණුවය ඇ් රකන්ද
ළශව් ළව් ඵළම්ශභහි සථහන කිහිඳඹකින්භ ජරඹ
කහන්ුවවීභට ඳටන් ගළනීභ නිහ අට ගම්භහනර
ඳදිාචිකරුන් ගළටලු රැකට මුහුණඳහ ඇති ඵත්;

(ii)

ළ ප්රතිාසකයණඹ කිරීශම් ජ අදහශ නිරධහරින්
විසින් සිුව කයන රද අරමිකතහ නිහ එභ තත්ත්ඹ
ඇති වී තිශඵන ඵට ශගොවීන් ශ ෝදනහ කයන
ඵත්;

(iii)

ප්රශශලශේ ජනතහ විසින් ඉවත තත්ත්ඹන්
පිළිඵ අදහශ ඵරධහරින්ට දළනුම්  ජ ඇතත් ශම්
ද්ෂහ ඊට විඳුභ්ෂ රළබී ශනොභළති ඵත්;

சதரபீடத்றல் இபைக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

පපත්වේ

நக்கள்

PETITIONS
නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු ජීන් කුභහයණතුාග භවතහ
- පැමිණ නැත.
ගරු ජනක ඵඩුඩහය ශතන්නශකෝන් භවතහ - පැමිණ නැත.
ගරු ශජොන්සටන් ප්රනහන්ුව භවතහ
- පැමිණ නැත.
ගරු යාජිත් සිඹමරහපිටිඹ භවතහ
- පැමිණ නැත.
ගරු ජඹයත්න ශවේයත් භවතහ
- පැමිණ නැත.

එතුභහ දන්ශනහිද?
(ආ)

(i)

කළකණුවය ඇ් රකන්ද ළශව් ප්රතිාසකයණ
කටයුතුර ජ සිුව වී ඇති අරමිකතහන් පිළිඵ
විධිභත් ඳරීක්ෂණඹ්ෂ සිුව කයන්ශන්ද;

127

ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු බුශධික ඳතියණ භවතහ]

(ii)

ළ නළත ප්රතිාසකයණඹ කය ජරඹ කහන්ුවවීම්
නළළත්වීභට කටයුතු කයන්ශන්ද;

(iii)

එශේ නම් ඊට ගත න කහරඹ කශර්ද;

(b)
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Will he inform this House (i)

whether a formal inquiry has been
conducted in relation to the irregularities
that have taken place at the rehabilitation of
Kekanadura Ellakanda Tank;

(ii)

whether arrangements will be made to
rehabilitate the tank again to stop the
leakages; and

(iii)

if so, the time taken for it?

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශනොඑශේ නම් ඒ භන්ද?
லர்ப்தரசண, லர்ப பகரமத்து அமச்சமக் பகட்ட
றணர:
(அ) (i)

ரத்மந ரட்டத்றன் தகக்கணது ல்னகந்
ரறறன் குபக்கட்டின் சறன இடங்கபறலிபைந்து
லர்
கசறற்கு
ஆம்தறத்துள்பரல்
அபைகரமறல் அமந்துள்ப கறரங்கமபச்
பசர்ந்
க்கள்
தன
தறச்சறமணகலக்கு
பகங்தகரடுத்துள்பணர் ன்தமபெம்;

(ii)

ரறம பொசலமக்கும்பதரது சம்தந்ப்தட்ட
உத்றபரகத்ர்கபரல்
பற்தகரள்பப்தட்ட
பமநபகடுகபறன் கரரக இந் றமனம
ற்தட்டுு்ள்பதண
றசரறகள்
குற்நஞ்சரட்டுகறன்நணர் ன்தமபெம்;

(iii)

தறபச க்கள் இந் றமனம தரடர்தரக
உரற அறகரரறகலக்கு அநறறத்றபைந்பதரறலும்
இதும அற்கரண லர்வு கறமடக்கறல்மன
ன்தமபெம்

அர் அநறரர?
(ஆ) (i)

தகக்கணது ல்னகந் ரறறன் பொசலமப்பு
டடிக்மககபறன்பதரது
ற்தட்டுள்ப
பமநபகடுகள் தரடர்தரக பமநசரர்ந்தரபை
றசரமம பற்தகரள்ரர ன்தமபெம்;

(ii)

ரறம லண்டும் பொசலமத்து லர் கசறறமண
றபொத்துற்கு
டடிக்மக
டுப்தரர
ன்தமபெம்;

(iii)

ஆதணறல், இற்கரக
ரதன்தமபெம்

டுக்கப்தடும்

கரனம்

அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர?
(இ) இன்பநல், ன்?

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

Is he aware that (i)

(ii)

(iii)

people living in the adjoining villages of
Kekanadura are faced with a number of
problems as water has started to leak from a
number of places in the bund of the
Ellakanda Tank in Kekanadura in Matara
District;
farmers complain that this situation has
arisen as a result of the irregularities
committed by the relevant officers at the
rehabilitation of the tank; and
although the residents of the area have
informed the relevant officers about the
aforesaid situation, action has not been
taken to remedy it?

(c)

If not, why?

ගු නිමල් සිරිපළ ා සිල්ලළ මශාළ (ලළරිමළර්ග ශළ ජ
වේපත් කෂමනළකරණ අමළායුරමළ වශ පළර්ලිපේ්දුරපේ
වභළනළයකුරමළ )
(ரண்புறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப
பகரமத்து அமச்சபைம் தரரலன்நச் சமத பல்பைம்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation
and Water Resources Management and Leader of the House
of Parliament)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය
ශභශේයි.
(අ)
(i) සුළු ජර කහන්ුවවීභ්ෂ ඇත. ඳස පුයහ තළන ළව්
ඵළමිර සුළු ජර කහන්ුවවීභ්ෂ තිබීභ හභහනය
තත්ත්ඹ්ෂ න අතය එළනි කහන්ුවවීභකින්
සිුවවිඹ වළකි වහනි ළශළ්ෂවීභට ශඳයනඹ්ෂ ඉදි කය
ඇත. ශභභ ළට ආන්න ප්රශශලශේ කිසිුව
ඳදිාචිකරුකු නළත.
(ii) ළ
ප්රතිාසකයණඹ
කිරීශම් ජ
කිසිුව
අරමිකතහ්ෂ සිුව වී ඇති ඵට හර්තහ වී
ශනොභළත.
(iii) ප්රශශලශේ ජනතහ ඉ් ලුම් කයනුශේ ඇශ
භහර්ගඹ නිහ එභ ඇශ ඵළමිලින් සිුව න ජර
කහන්ුව නතය කිරීභ ඉටු කය ශදන ශර න අතය
ළව් ඵළම්ශම් අලුත්ළඩිඹහන් ශනොශව්. ඇශ
ඵළම්ශම් ජර කහන්ුව නතය කිරීභ වහ ප්රමුතතහන්
ශතෝයහ ශගන අදිඹය කීඳඹකින් ශකොටසින්
ශකොට ප්රතිාසකයණඹ කයනු රඵන අතය
දළනටභත් ශකොටක එභ කටයුතු ඉටු කය ඇත.
(ආ)
(i) ශම් ම්ඵන්ධශඹන් මලික විභර්ලනඹ්ෂ කයනු
රළබ අතය අරමිකතහ්ෂ සිුව වී ඇති ඵ්ෂ හර්තහ
වී ශනොභළති ඵළවින් විධිභත් ඳරී්ෂණඹ්ෂ
ඳළළත්වීශම් අලයතහ්ෂ නළත.
(ii) ඉවත (අ) ශකොටශේ වන් කය ඇති ඳරිදි ළව්
ඵළම්ශම් ජර කහන්ුවශන් ගළටලු්ෂ ශනොභළති
ඵළවින් ළව් ඵළම්භ නළත ප්රතිාසකයණ කිරීශම්
අලයතහ්ෂ නළත.
(iii) අදහශ ශනොශව්.

(ඇ) අදහශ ශනොශව්.

ගු බුද්ධික පිනරණ මශාළ
(ரண்புறகு புத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භහතය දිස්රි්ෂකශේ භහතය
ප්රහශශය ඹ ශ් කම් ශකොට්සහඹට අඹත් ශභභ ඇ් රකන්ද ළ
1870  ජ තභයි ඉදි කය තිශඵන්ශන්.

ශම් ළව් ඵළම්ශම් කහන්ුව අපි වන් කයන තයශම්
අනතුයකට ශවේතු න්ශන් නළවළයි කිඹරහයි ගරු ඇභතිතුභහ දළන්
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වන් කයන්ශන්. නමුත් ගරු ඇභතිතුභහ ඳළවළදිලි වන්
කයනහ එශවභ කහන්ුව්ෂ තිශඵනහ අශන්ෂ ළව්රත් එශවභ
ශනහ කිඹරහ. ශම් කහන්ුව ඹම් භට්ටභකින් ර්ධනඹ්ෂ
වුශණොත් ඒක ඇශශන් ශඳෝණඹ න කුඹුරු අ්ෂකය 1 200කට
ඩහ ළඩි ප්රභහණඹකට ව ඒ කුඹුරු හිමිඹන්ට ඵරඳහනහ. ඒ නිහ
ශම් කහන්ුව ර්ධනඹ ශනොශයි කිඹරහ ඇභතිතුභහ ශදන වතිකඹ
ශභොක්ෂද?

ගු නිමල් සිරිපළ ා සිල්ලළ මශාළ

(ரண்புறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භභ ශම් ප්රලසනඹට උත්තය
ශදන්ශන් භශේ හරි ඉාජිශන්රුන්ශගන් රළබුණු උඳශදස අනුයි.
එතුභන්රහ ශම් කහයණඹ පිළිඵ අලය diagrams සිඹ් රභ
ඇති භට ඉතහ ඳළවළදිලි ශඳන්රහ ුවන්නහ. හභහනයශඹන් ඳස
ඵළමිලින් වදන ළව්ර ශභළනි සුළු ජර කහන්ුව ඇති නහ. ඒක
නත්න්නට කිසිභ රභඹ්ෂ නළවළ. ඒහ ඉතහ සුළු ජර කහන්ුවයි.
එන් තළනක ජ ජර ශඳයනඹ්ෂ වදන රභඹ තභයි
හරි
තහ්ෂණශේ තිශඵන්ශන්. ඒ අනු ශභතළන විලහර ලශඹන් කඩහ
ශගන ඹෆශම් කිසිුව තර්ජනඹ්ෂ නළවළ. ඊශේ ඳළළති අශේ
උඳශශලක කහයක බහට ඔඵතුභහ එයි කිඹරහ අපි
ඵරහශඳොශයොත්තු වුණහ. ආහ නම් ඔඵතුභහට ඒ diagrams එ්ෂක ඒ
පිළිඵ ම්පර්ණ තහ්ෂණික ඳළවළදිලි කිරීභ්ෂ කයන්න තිබුණහ.
අශේ ඊශඟ උඳශශලක කහයක බහට ඔඵතුභහ එන්න. භභ විශලේ
හරි ඉාජිශන්රුන් ශගන්රහ ඔඵතුභහ දළනුත් කයන්නම්.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ත අතුරු ප්රලසන තිශඵනහද?

ගු බුද්ධික පිනරණ මශාළ
(ரண்புறகு புத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ඔව්.

ගරු ඇභතිතුභහ දළන් ුවන්නු පිළිතුශර් වන් කයන්නට
ශඹුවණහ ශම් ළශන් ජරඹ ශගන ඹන ඇශ භහර්ගර ජරඹ
කහන්ුවවීශම් තත්ත්ඹ්ෂ තිශඵනහඹ කිඹන කහයණඹ. ගරු
ඇභතිතුභහ කිඹන්ශන් ළ අර පුශගරඹන් ඳදිාචි ශරහ නළවළ
කිඹරහයි. ඒක වරි. වළඵළයි ශම් ළශන් ජරඹ ශගන ඹන ඇශ
භහර්ග ශදඳ පුශගරයින් ඳදිාචි ශරහ ඉන්නහ.
උදහවණඹ්ෂ විධිඹට ත් ඳහවිර ගළමුණු විදයහර-

ගු නිමල් සිරිපළ ා සිල්ලළ මශාළ

(ரண்புறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
ගරු භන්ත්රීතුභහ අපි ඒක පිළිශගන තිශඵනහ ශන්.

ගු බුද්ධික පිනරණ මශාළ
(ரண்புறகு புத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ගරු ඇභතිතුභනි භශේ අතුරු ප්රලසනඹ ශම්කයි. ඇශ භහර්ගශේ
ඒ ජර කහන්ුව නිහ ප්රශශලශේ ජනතහට දළඩි ඵරඳෆම් ශරහ
තිශඵනහ. නිහ ඉරි තළලීභ සිශධ ශරහ තිශඵනහ. ළිා ව
ළසිකිළි ඳශධති උතුයහ ඹෆශම් තත්ත්ඹ්ෂ ඇති ශරහ තිශඵනහ.
ළිා ව ළසිකිළි ඹන ශදශ්ෂභ ශ්  එකභ තත්ත්ඹට ඳත්
ශරහ තිශඵනහ. නම් ගම් ඇති භට ශඳන්න්නට පුළුන් ඒ ජර
කහන්ුව නිහ නිහ ඉරි තරහ ගිඹ ව නිහ කඩහ ළටුණු අඹශේ
ශ් තනඹ. ඔඵතුභන්රහ එක ශකොට්ෂ විතයයි තභ පිළිකය කය
තිශඵන්ශන්. ඉතුරු ටික නිභ කයන්නට ශකොච් ය කහරඹ්ෂ
ගන්නහද කදහ න ශකොට ඉය කයනහද?
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ගු නිමල් සිරිපළ ා සිල්ලළ මශාළ

(ரண்புறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි මුද්  රළශඵන වළටිඹට
තභයි කයන්ශන්. භහතය තිශඵන්ශන් ශම් කිඹන ළ ඳභණ්ෂ
ශනොශයි. රාකහ පුයහ හරි යහඳිති යහයකඹ්ෂ තිශඵනහ. අපි එක
ශකොට්ෂ දළනට කය ශගන ඹනහ. ගරු භන්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහත්
උනන්ුව්ෂ ද්ෂනහ නම් විභධයගත මුදලින් ් ලි ටික්ෂ
ශදන්න. එතශකොට ළශඩ් ඉ්ෂභන් ශයි. අඳට බහඩුඩහගහයශඹන්
මුද්  රළශඵන ආකහයඹට කටයුතු කයනහ. රාකහශව් තිශඵන
ම්පර්ණ ළව් ඳශධතිශේ නඩත්තු වහ ර්ඹකට ඹම් මුද් 
ප්රභහණඹ්ෂ රළශඵනහ. ඒ එ්ෂකභ භවහ හරි භහර්ග යහඳිති
වහත් ඹම් මුද්  ප්රභහණඹ්ෂ රළශඵනහ. කුභන ආඩුඩු
තිබුණත් එශවභ තභයි ශකශයන්ශන්. එ්ෂතයහ ප්රභහණඹ්ෂ තභයි
මුද්  රළශඵන්ශන්. ඒ රළශඵන මුද්  අනු තභයි අඳට ශම්
කටයුතු කයන්න පුළුන් න්ශන්. ඔඵතුභහශේ මු්  ප්රලසනශඹන්
අවරහ තිබුශඩු ළව් ඵළම්ශම් ඇති කහන්ුව නිහ ජනතහට
වහනිඹ්ෂ නහ ඒ ඵ දන්නහද කිඹන එකයි. ඔඵතුභහශේ ඒ
ප්රලසනඹ ළයදියි. දළන් ඔඵතුභහ ඒ නිළයදි තත්ත්ඹ පිළිගත්ත එක
ගළන තුටුයි. ගරු භන්ත්රීතුභනි වළතළේභ වතය්ෂ ඳව්ෂ දිගට
ඇශ්  ඹන ශකොට ඒ ඇශලින් ජර කහන්ුවවීම් සිුව නහ. අශේ
යශට් ෆභ ඇශ්ෂභ ශකොන්ක්රීට් කයරහ line කයරහ නළවළ. එශවභ
කශශොත් හරි තහ්ෂණඹ අනු ප්රශශලශේ ජර භට්ටභ - water
table එක- තඵහ ගන්න ඵළවළ.

ඉතින් ඒ නිහ විශලේ සථහන තිශඵනහ නම් ඒහ ඵරරහ
ප්රමුතතහ ඳදනභ්ෂ භත අපි වදරහ ශදනහ.

ගු බුද්ධික පිනරණ මශාළ
(ரண்புறகு புத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භශේ තුන් ළනි අතුරු
ප්රලසනඹ ශභඹයි. අභහතයහාලඹට ළව් ප්රතිාසකයණ වහ අලි
ත් ර්ෂ විතය ් ලි රළශඵශ ජ ශ් න් අ් ර්ෂ විතය න අශේ
විභධයගත
මුද් රට
තභයි
ඇභතිතුභහත් ශකොටන්න
ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන්. කභ්ෂ නළවළ.

ගරු ඇභතිතුභනි ඔඵතුභහ දළන් කිව්හ මුද්  රළශඵන විධිඹට
තභයි ඒ ප්රතිාසකයණ කටයුතු කයන්න සිශධ ශන්ශන් කිඹරහ.
වළඵළයි මුද්  රළබිරහ ඒ ප්රතිාසකයණ කටයුතු කයන තුරු ඇශ
ශදඳ ජර කහන්ුව දිගටභ සිශධ ශනහ. ශග්  කඩහ ළටීභ
ශග්  ඉරි තළලීභ ශග්  ගිරහ ඵළසීභ අතඩුඩ සිුව ශනහ. ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් න්දිඹ්ෂ  ජභ ශවෝ ඒ ශනුශන් ඹම් කිසි ක්රිඹහ
භහර්ගඹකට ඹනහද?

ගු නිමල් සිරිපළ ා සිල්ලළ මශාළ

(ரண்புறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
නළවළ. න්දි ශදන්න පුළුන්කභ්ෂ නළවළ. ගරු නිශඹෝජය
කථහනහඹකතුභනි අඳට තිශඵන නඩත්තු මුද්  අපි ෆභ
දිස්රි්ෂකඹටභ ෆභ ප්රශශලඹකභ ඇශ භහර්ගරට ශදන්න ඕනෆ.
නමුත් විශලේ අදහනභ්ෂ ඇති සථහන තිශඵනහ නම් අඳට
පුමුතතහ ශදන්න පුළුන්. නමුත් භට හර්තහ ශරහ තිශඵන
ආකහයඹට ශම් සථහනශේ ඔඵතුභහ කිඹන තයම් අදහනභ්ෂ නළවළ.
භහ භශේ ශ් කම්තුභහ ඇතුළු නිරධහරින් ඹරහ ඔඵතුභහ කිඹපු
ශගොවි ාවිධහනර නිශඹෝජිතඹනුත් ශගන්රහ තභයි ඒ
ඳරී්ෂණඹ ඳළළත්වශේ. ඒ නිහ ඒ පිළිඵ අශේ ඳළත්ශතන්
ගන්න ඕනෆ සිඹලු ළඩ කටයුතු අපි ඉසට කයරහ තිශඵනහ.
ශඵොශවොභ සතුතියි.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ප්රලසන අාක 3 - 2270/'12-(1) ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ.

ගු ායළසිරි ජයපවේකර මශාළ

(ரண்புறகு ரசறநற ஜபசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භහ ඒ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධාන මශාළ (ජවේපළාන ශළ
ජළපලශන අමළායුරමළ වශ ආණ්ු  පළර්හලප ප්රධාළන
වසවිධාළයකුරමළ)

(ரண்புறகு
றபணஷ்
குர்ண லர்ங்கல்,
டிகரனமப்பு
அமச்சபைம்
அசரங்கத்
ப்தறன்
பற்பகரனரசரநம்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply
and Drainage and Chief Government Whip)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි අග්රහභහතයතුභහ ව බුශධ
ලහන වහ ආගමික කටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ ශභභ
කහයණඹ කිඹනහ. ශභභ ප්රලසනඹට අදහශ කහයණඹ අධිකයණශේ
විබහගඹට බහජන වී තිශඵන නිහ පිළිතුරු  ජභ ශඹෝගය නළති ඵ
ප්රකහල කයනහ.

ගු ායළසිරි ජයපවේකර මශාළ

(ரண்புறகு ரசறநற ஜபசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි අධිකයණඹ ම්ඵන්ධ කිසිභ
ශදඹ්ෂ භශේ ප්රලසනශඹන් අවරහ නළවළ. ඔහුට විරුශධ විබහග
ශන නඩු්ෂ ගළන භභ අවරහ නළවළ.

භහ අවරහ තිශඵන්ශන් "...තාග් ර ප්රශශලශේ නිහඩු
නිශ්ෂතනඹක ජ විශශයකකඹකු ඝහතනඹ කිරීභ්ෂ සිුව වශේද එශේ
නම් ඝහතනඹට ර්ෂව පුශගරඹහශේ නභ ව යට කශර්ද එභ
ඝහතනඹට ශවේතු කශර්ද එභ ඝහතනශේ ළකකරුන් වඳුනහ
ශගන තිශේ ද ඔවුන් දයන තනතුරු කශර්ද? කිඹරහයි.

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධාන මශාළ

(ரண்புறகு றபணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි ශම් සිශධිඹ ව ඵ කවුරුත්
දන්නහ. නමුත් ශම් සිශධිඹ දළන් ගරු අධිකයණඹ ඉදිරිශේ
තිශඵන්ශන්.

ගු රනිල්
නළයකුරමළ)
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මශාළ

(විුද්ධා

පළර්හලප

(ரண்புறகு றல் றக்கறசறங்க - றர்க்கட்சற பல்ர்)

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

Hon. Deputy Speaker, I have looked at this Question
and the sub judice rule, both. The first one, "whether a
killing of a foreigner occurred in a holiday resort in
Tangalle area on or around Christmas day of 2011" is not
sub judice. The Answer should be, "Yes" or "No". If it is
"No", then for everything else, it is "No." Then, he asks
for "the name and the country of the person killed". If a
person is killed, we know his name. Then, "the reasons
for the aforesaid killing". All right, we will leave that
aside, we will say it is sub judice. Then, he asks "whether
suspects of the aforesaid killing have been identified". If
they have been identified and you have filed an action,
you must say so. Otherwise, the answer for that is, "No".
Then, he asks about the jobs they have been doing.
So, I think except (a) (iii), others can be answered. If
there is anything in (b) which is sub judice, tell us. Hon.
Deputy Speaker, you can rule as to what is sub judice in
these five questions which come under part (a) and the
two questions which come under part (b). Part (c) is not
relevant to that issue. So, there are seven components of
which you can tell what is sub judice and what is not. All
are not sub judice.
ගු දිප්දහ ගුණලර්ධාන මශාළ

(ரண்புறகு றபணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Hon. Deputy Speaker, the Leader of the Opposition
has conceded that there are sub judice issues. If the Hon.
Member wants, let him amend the Question, then, we are
ready to answer. - [Interruption.] Yes, you have accepted
that there is a sub judice issue. What more? [Interruption.]
නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Yes, Hon. Leader of the Opposition.
ගු රනිල් වි්රමසිසශ මශාළ

(ரண்புறகு றல் றக்கறசறங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගු ායළසිරි ජයපවේකර මශාළ

(ரண்புறகு ரசறநற ஜபசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි අධිකයණඹට ම්ඵන්ධ
ශදඹ්ෂ ශම් ප්රලසනශඹන් අවරහ නළවළ.

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධාන මශාළ

(ரண்புறகு றபணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ඔඵතුභහ ඉ් රන්ශන් අධිකයණශේ ඳරී්ෂණඹට බහජන
ශමින් තිශඵන කහයණහ්ෂ පිළිඵ පිළිතුය්ෂ. එඹයි ශම් ප්රලසනශේ
යර අර්ථඹ. ඔඵතුභහශේ ප්රහර්ථනඹ ශන එක්ෂ. නමුත් අපි
ඳහර්ලිශම්න්තුශව් අනුගභනඹ කයන පිළිශත ශභඹයි.

Any Minister can say that it is sub judice. So, let the
Hon. Minister say that it is sub judice. If any of those is
not agreed to by the Hon. Dayasiri Jayasekara, then he
can bring the issue to you. - [Interruption.] I am very
happy that you have agreed that one Question is sub
judice and the other four are not. All right.
ගු දිප්දහ ගුණලර්ධාන මශාළ

(ரண்புறகு றபணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
Hon. Leader of the Opposition, you and I know to
play cards. I know which card you would try to play. Let
us not get involved. - [Interruption.] This is not a game
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of cards. A Parliamentary Question is a much more
serious issue. Therefore, it is a sub judice matter. If the
Hon. Member wants, he can amend the Question and
thereafter, I would answer.
නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ.

ගු ායළසිරි ජයපවේකර මශාළ

(ரண்புறகு ரசறநற ஜபசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි ගරු ඇභතිතුභහ කිඹනහ
නම් ශම් ප්රලසනඹ sub judice කිඹරහ ඒකට උත්තය ශනො ජ ඉන්න.
භශේ අශන්ෂ ප්රලසනරට උත්තය ශදන්න. භභ කිඹන්ශන්
එච් යයි. ඕනෆ නම් එක ප්රලසනඹකට විතය්ෂ උත්තය ශනො ජ ඉන්න
පුළුන්. එතුභහට අශන්ෂ ප්රලසන වතයට උත්තය ශදන්න තිබුණහ.
අශන්ෂ කහයණහ ගළන භභ අවන්ශන් නළවළ. ශම් ප්රලසනඹ ශම්
සිශධිඹට අදහශ නිහ උත්තය ශදන්න ඵළවළ කිඹරහ එතුභහට
කිඹන්න තිබුණහ. එතශකොට භභ ඒක පිළිගන්නම්. අශනක නභ
කිඹන්නත් ඵළවළ ශන්? තාග් ශ්  සිශධිඹ ගළන ශම් තයම් කරඵර
ශරහ තිශඵන්ශන් ඇයි?

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු භන්ත්රීතුභනි සථහය නිශඹෝග ප්රකහය මරහනඹට ශවෝ
ශන ඹම් ශකනකුට ගරු අභහතයයශඹකුට ප්රලසනඹකට උත්තය
ශදන ශර ඵර කිරීභට වළකිඹහ්ෂ නළවළ. ගරු ඇභතිතුභහ
කළභළත්ශතන් උත්තය ශදන්ශන් නම් එතුභහට උත්තය ශදන්න
පුළුන්. එශේ නළත්නම් ඔඵතුභහ-[ඵහධහ කිරීභ්ෂ]

ගරු ශජෝලේ භයික්  ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහ.

ගු එේ. පජෝප් මයිකල් පපපර්රළ මශාළ
(ரண்புறகு ம். பஜரசப் மக்கல் ததபர)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි ඔඹ රභඹ පිළිශගන තභයි
අපි කටයුතු කය ශගන ඹන්ශන්. භභ ඔඵතුභහට භත්ෂ කයන්න
කළභළතියි ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට තය ශතොයතුරු හර්තහ කයන්න
සිඹලුභ අභහතයරු ආඩුඩුරභ යසථහ අනු ඵළී  සිටින ඵ.
ඒක භතක තිඹහ ගන්න කිඹන එක විතය්ෂ භභ කිඹන්න ඕනෆ.

ගු ායළසිරි ජයපවේකර මශාළ

(ரண்புறகு ரசறநற ஜபசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භභ ඔඵතුභහට ඳළවළදිලි
කිඹන්න කළභළතියි -

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
භභ ශභතළන නීතිඥශඹ්ෂ වළටිඹට ශනොශයි නිශඹෝජය
කථහනහඹක වළටිඹටයි කටයුතු කයන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ගරු
දඹහසිරි ජඹශේකය භන්ත්රීතුභහ ශභොක්ෂද ඔඵතුභහශේ ප්රලසනඹ?
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නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ඔව් ඒහත් කයනහ.

ගු ායළසිරි ජයපවේකර මශාළ

(ரண்புறகு ரசறநற ஜபசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ඒ කහරශේ ඔඵතුභහ නීතිඥ ළශඩ්ත් කශහ. ඒකයි භභ ශම්
කිව්ශව්.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
තභත් කයනහ.

ගු ායළසිරි ජයපවේකර මශාළ

(ரண்புறகு ரசறநற ஜபசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
නිශඹෝජය කථහනහඹක ධුයශඹන් ශඳොඩ්ඩ්ෂ එවහට ගිහි් රහ
ඔඵතුභහ ශගොඩ්ෂ ළඩ කශහ. ඒක ශවොයි.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ශභතළන හඩි ශරහ ඉන්න ශකොට එශවභ තභයි කයන්ශන්.

ගු ායළසිරි ජයපවේකර මශාළ

(ரண்புறகு ரசறநற ஜபசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භභ අවන ප්රලසනඹ ශම්කයි.
උත්තය ශනො ජ සිටීශම් අයිතිහසිකභ අභහතයයශඹකුට තිශඵනහ.
ඒක ශනභ කහයණඹ්ෂ කිඹමුශකෝ. කළභළති නළත්නම් ඵළවළයි
කිඹරහ වරි කිඹන්න පුළුන්ශන්. ගරු ශජෝලේ භයික්  ශඳශර්යහ
භළතිතුභහත් ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි කිව්හ ආඩුඩුරභ යසථහ
අනු උත්තය ශදන්න ඇභතිරු ඵළී  ඉන්නහ කිඹරහ. භවය
ශරහට අපි දළකරහ තිශඵනහ ඉතිවහශේ ශභශවභ කයරහ
තිශඵනහ. වළඵළයි භභ කිඹන්ශන් ඒක ශනොශයි. භභ කිඹන්ශන්
අධිකයණඹ ඉදිරිශේ විබහග න නඩුක කහයණඹ්ෂ
ම්ඵන්ධශඹන් උත්තය ශදන්න ඵළරි නම් ඒකට අසථහ
තිශඵනහ. වළඵළයි අශන්ෂ කහයණහ -ඝහතනඹට ර්ෂ ව පුශගරඹහ
කවුද කිඹන කහයණඹ තාග් ශ්  සිුව ව සිශධිඹ - අධිකයණශේ
විබහග න නඩුශව් කහයණහ විධිඹට රකන්න ඵළවළ. ඝහතනඹට
ර්ෂ වුණු පුශගරඹහශේ නභ අවරහ තිශඵනහ. ඳසු ගිඹ කහරශේ ඒ
සිශධිඹ පිළිඵ ආයාචිඹ මුළු රාකහ පුයහභ ඳළතිරුණහ.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු භන්ත්රීතුභහ ඔඵතුභහට මරහනශඹන් ප්රලසන කිරීභට
ශනොවළකි වුත් ප්රලසන කයන්න භභ අසථහ ුවන්නහ. ඔඵතුභහ ශම්
ප්රලසනඹ නළත අන්න. එවිට පිළිතුරු රඵහ  ජභට කටයුතු කයහවි.

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම නිපයෝග කරන දී.

றணரம ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.

ගු ායළසිරි ජයපවේකර මශාළ

Question ordered to stand down.

(ரண்புறகு ரசறநற ஜபசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි ඔඵතුභහ ඳසු ගිඹ කහරශේ
ශදෝහභිශඹෝගඹ ඉදිරිඳත් කයන ශකොට නීතිඥ කටයුතු ශගොඩ්ෂ
කශහ. ඒකයි භභ කිව්ශව්.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ප්රලසන අාක 4 -2331/'12- (2) ගරු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(The Hon. Sajith Premadasa)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

(The Deputy Speaker)
එතුභහ ශොඹහ ගළනීභට නළත.

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු අධයහඳන ඇභතිතුභහශගන් ඇසීභට ප්රලසන අාක 4.

ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ඊශේ නම් උත්තය ශදන්න ආහ. උත්තය ශදන්න ඵළරි නිහද
ශකොශවේද අද ඇවි් රහ නළවළ.
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(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධාන මශාළ

(ரண்புறகு றபணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි අධයහඳන අභහතයතුභහ
ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය  ජභ වහ ති ශදකක
කහරඹ්ෂ ඉ් රහ සිටිනහ.

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම නිපයෝග කරන දී.

றணரம ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධාන මශාළ

(ரண்புறகு றபணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි අධයහඳන අභහතයතුභහ
ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය  ජභ වහ ති ශදකක
කහරඹ්ෂ ඉ් රහ සිටිනහ.

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම නිපයෝග කරන දී.

றணரம ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ප්රලසන අාක 6 - 2546/'12 - (2) ගරු සුනි්  වඳුන්ශනත්ති
භවතහ.

ගු සුනිල් ශඳු්දපනත්ින මශාළ

(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධාන මශාළ

(ரண்புறகு றபணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි අග්රහභහතයතුභහ ව බුශධ
ලහන වහ ආගමික කටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ
ප්රලසනඹට පිළිතුය  ජභ වහ භහ තුනක කහරඹ්ෂ ඉ් රහ සිටිනහ.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ප්රලසන අාක 9 - 2271/'12 - (1) ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ.

ගු ායළසිරි ජයපවේකර මශාළ

(ரண்புறகு ரசறநற ஜபசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.
ඊශේ ජනහධිඳතිතුභහ ශභභ බහට ඇවි් රහ හිටපු ශරහශව් ශභභ
බහ තුශ ඇභතිරු පිරිරහ හිටිඹහ. අද එ්ෂ ශකශන්ෂත් නළවළ.

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධාන මශාළ

(ரண்புறகு றபணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
අග්රහභහතයතුභහ ව බුශධ ලහන වහ ආගමික කටයුතු
අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ කිඹනහ ශම් කහයණඹ භහ කලින්
වන් කශ ඳරිදි අධිකයණශේ නඩු විබහගඹකට බහජනඹ ශරහ
තිශඵන කහයණඹ්ෂ නිහ දළනට පිළිතුරු  ජභට ශනොවළකි ඵ.

ගු ායළසිරි ජයපවේකර මශාළ

(ரண்புறகு ரசறநற ஜபசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ශම්ක කිඹරහ ඵරන්න.
ඳහර්ලිශම්න්තුද ?

අධිකයණඹද

උත්තරීතය

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම නිපයෝග කරන දී.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

றணரம ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

Question ordered to stand down.

(The Deputy Speaker)
ශම් ප්රලසනඹත් ඒ වහ භහනභ ප්රලසනඹ්ෂ. නළත අන්න.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ප්රලසන අාක 8 - 1899/'11 - (2) ගරු බුශධික ඳතියණ භවතහ.

ගු බුද්ධික පිනරණ මශාළ
(ரண்புறகு புத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.
අධයහඳනඹ ම්ඵන්ධ ප්රලසනරට උත්තය අයශගන ඉයයි ගරු
නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි.

ගු ක්හම්ද ිරරිඇල් මශාළ
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I rise to a point of Order.
නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

What is your point of Order, Hon. Lakshman Kiriella?
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ගු ක්හම්ද ිරරිඇල් මශාළ
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
Sir, when the Hon. M.H. Mohamed, a former Speaker,
gave a Ruling on the appointment of a Commission to
inquire into the death of Richard De Zoysa, he held the view
that only when a charge sheet is filed, it becomes sub judice.
In this case, there is no charge sheet. තභ ශ ෝදනහ ඳත්රඹ්ෂ
ඉදිරිඳත් කයරහ නළවළ ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි. තභ "B"
හර්තහ විතයයි තිශඵන්ශන්. "B" හර්තහ්ෂ තිශඵන ශකොට
ඳහර්ලිශම්න්තුශව් කථහ කයන්න පුළුන් කිඹරහ අවුරුුව විසකට
කලින් එම්.එච්. ශභොශවොභඩ් හිටපු කථහනහඹකතුභහ තීන්ුව්ෂ  ජරහ
තිශඵනහ.

තභ ශභහි ශ ෝදනහ ඳත්රඹ ශගොනු කයරහ නළවළ. එඹ ප්රභහද වීභ
ගළන බ්රිතහනය තහනහඳතියඹහ අශේ යජඹට තදඵර ශර
ශදෝහශයෝඳණඹ කය තිශඵනහ. තභ තිශඵන්ශන් "B" Report
එක්ෂ විතයයි. ශ ෝදනහ ඳත්රඹ්ෂ නළවළ. "B" Report එක්ෂ
විතය්ෂ තිශඵන ශකොට it is not sub judice.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

We have to ascertain whether -
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විසින් ඉත් ශකොට එඹ අනුභත කශහ. You can go through it. I
was also with you as we were in the Opposition at that time.
We canvassed that viewpoint. Today, you are taking a
different viewpoint.

ගු රනිල් වි්රමසිසශ මශාළ

(ரண்புறகு றல் றக்கறசறங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

I just want to refer to what happened. There was a
Ruling given by a former Speaker, the Hon. M.H.
Mohamed. The Hon. Lakshman Kiriella and the Hon.
Minister were in the Opposition. I am the one who raised
that point of Order. So, all I am saying is this. Let us
study that. Let us not take a final decision today. Let it
be there; go through that. Let the Hon. Member also go
through that and meet you and then see how much this
confirms it or not. I think the Hon. Lakshman Kiriella,
the Hon. Dayasiri Jayasekara and the Hon. Minister have
got to meet. This is not a game of cards; this seems to be
a Game of Thrones here.
නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

You are quite right.
ගු ක්හම්ද ිරරිඇල් මශාළ
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

No, it is one hundred per cent sure. The British High
Commissioner has ගු දිප්දහ ගුණලර්ධාන මශාළ

(ரண்புறகு றபணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි

that is a different
position. Whether it is the British High Commissioner or
any other high commissioner, they can express their
views. That is a different matter.
හිටපු කථහනහඹක එම්.එච්. ශභොශවොභඩ් භළතිතුභහශේ තීන්ුව
ගළන ගරු ර්ෂසභන් කිරිඇ් ර භන්ත්රීතුභහ කිව් අදවට භභ
එකඟ න්ශන් නළවළ. එඹ කිඹහ ඵරන්න. එඹ තිබුශඩු රි ර්ඩ් ද
ශොයිහ- [ඵහධහ කිරීභ්ෂ] ඔශවොභ ඉන්නශකෝ. You have
explained now. It is my turn to explain.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගු ායළසිරි ජයපවේකර මශාළ

(ரண்புறகு ரசறநற ஜபசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි -

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු භන්ත්රීතුභනි ශම් පිළිඵ කරුණු ශොඹහ ඵළලීශභන්
අනතුරු නිසි පිඹය ගළනීභට ක්රිඹහත්භක ශනහ ඇති. Let us
ascertain as to what the correct position is. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]

ගු ායළසිරි ජයපවේකර මශාළ

(ரண்புறகு ரசறநற ஜபசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි අශේ ශ් කම් භඩුඩරඹ
භඟ කථහ කයරහ භට ශම් ප්රලසනඹට උත්තයඹ්ෂ රෆසති කය
ගන්න
පුළුන් විධිඹට වදහ ශදන්නඹ කිඹන එකයි භභ
කිඹන්ශන්.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

Let the Hon. Minister answer.

(The Deputy Speaker)
එශවභ කයන්නම්.

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධාන මශාළ

ගු ායළසිරි ජයපවේකර මශාළ

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
අධිකයණඹ අඳහඹට ඹනහඹ කිඹපු - [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]

(ரண்புறகு றபணஷ் குர்ண)

Please be more patient and more democratic. Listen to
the other points of view also.
රි ර්ඩ් ද ශොයිහ ඝහතනඹ ම්ඵන්ධ ඳත් කශ විශලේ කහයක
බහක ඉ් රන ශඹෝජනහශව් එක ශකොට්ෂ ගරු කථහනහඹකතුභහ

(ரண்புறகு ரசறநற ஜபசக)

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම නිපයෝග කරන දී.

றணரம ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.
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(ii)

அச ஊறர்கலக்கு பநம் சம்தப ரற்நம்
மடததபொரறன் அற்பகற்நரபொ அமணத்து
ஏய்வூறம்
ததபொர்கலக்கும்
குநறப்தறட்ட
அறகரறப்மத ங்கும் பசறக் தகரள்மகம
தரரலன்ந
சட்டதரன்நறன்
பனம்
டடிக்மக பற்தகரள்பப்தடுர ன்தமபெம்

(iii)

அவ்ரநரறன் அற்கு
வ்பவு
பமப்தடும் ன்தமபெம்

ஏய்வுததற்ந அச ஊறர்கள்: ஏய்வூற பண்தரடு
RETIRED PUBLIC SERVANTS : PENSION ANOMALIES

2333/’12
10. ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
යහජය ඳරිඳහරන වහ සශශල කටයුතු අභහතයතුභහශගන් ඇස
ප්රලසනඹ - (2):

(අ)

(i)

(ii)

2004 වහ 2006 ර්ර ජ යහජය ශේකයින්ට රඵහ
ුවන් ළටුේ ඳරිර්තනඹන්ට භගහමී 2006.01.01
දිනට ශඳය විශ්රහභ ගිඹ යහජය නිරධහරින්ශේ විශ්රහභ
ළටුේ විභතහ ඉත් කිරීභටත්;
ළටුේ විභතහන් ඉත් කිරීභ රකහ ඵළලීභ
වහ අසථහ කිහිඳඹක ජ ඳත් කයන රද කමිටු
හර්තහර වන් නිර්ශශල රකහ එභ විශ්රහභ
ළටුේ විභතහ ඉත් කිරීශම් ජ  ජභනහ රඵහ  ජභ
ශනුට ළඩි න අගඹන් ඒකහඵශධ ළටුඳට
එකතු කිරීභටත්;

அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர?
(இ) இன்பநல், ன்?

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

එතුභහ කටයුතු කයන්ශනහිද?
(ආ)

(i)

2004 වහ 2006 ඹන ර්ර ජ විශ්රහභ ගිඹ යහජය
ශේකයින්ශේ විශ්රහභ ළටුඳට 2012 අඹ ළඹ
ශ් තනශඹන් ප්රභහණත්  ජභනහ්ෂ එ්ෂ කය
තිශේද;

(ii)

යහජය ශේකයින්ට ඹම්කිසි ළටුේ ඳරිර්තනඹ්ෂ
සිුවකයන්ශන් නම් එඹට භගහමී සිඹලුභ
විශ්රහමිකයින්ට එභ ළඩිවීභ රඵහ  ජශම් ජහතික
ප්රතිඳත්තිඹ්ෂ ඳහර්ලිශම්න්තු ඳනතකින් ම්භත
කිරීභට කටයුතු කයන්ශන්ද;

(iii)

(b)

එශේ නම් ඒ වහ ගතන කහරඹ කශර්ද;

Will he take action to (i)

rectify the pension anomaly
officers who had retired
01.01.2006, corresponding to
conversions granted to Public
the years 2004 and 2006; and

(ii)

add the amounts increased to the
consolidated salary instead of granting
allowances in rectifying those pension
anomalies,
considering
the
recommendations mentioned in the reports
of the committees appointed on various
occasions to study the rectification of salary
anomalies?

(i)

whether an adequate allowance has been
added to the pension of the Public servants
who retired in the years 2004 and 2006,
through the 2012 Budget;

(ii)

whether action will be taken to introduce
through an Act of Parliament a national
policy of providing a corresponding
increase to all the pensioners whenever a
salary conversion is granted to public
servants; and

(iii)

if so, the time frame required for that ?

(ඇ) ශනොඑශේ නම් ඒ භන්ද?

ததரது றபைரக உள்ரட்டலுல்கள் அமச்சமக் பகட்ட
றணர:

(ii)

2004 ற்பொம் 2006ஆம் ஆண்டுகபறல் அச
ஊறர்கலக்கு
ங்கப்தட்ட
சம்தப
ரற்நங்கலக்கு
எத்ரக
2006.01.01ஆம்
றகறக்கு பன்பு ஏய்வுததற்ந அச ஊறர்கபறன்
ஏய்வூற பண்தரட்மட லக்குற்கும்;
சம்தப
பண்தரடுகமப
லக்குது
தற்நற
கணத்றற்தகரள்ற்கரக
தன
சந்ர்ப்தங்கபறலும் றறக்கப்தட்ட குழுக்கபறன்
அநறக்மககபறலுள்ப
சறதரரறசுகமபக்
கணத்றற்தகரண்டு இச்சம்தப பண்தரடுகமப
லக்கும்பதரது தடிகலக்குப் தறனரக அறகரறக்கும்
ததபொரணங்கமப
றட்டி
சம்தபத்துக்குச்
பசர்ப்தற்கும்

அர் டடிக்மக டுப்தரர?
(ஆ) (i)

2004
ற்பொம்
2006ஆம்
ஆண்டுகபறல்
ஏய்வுததற்ந
அச
ஊறர்கபறன்
ஏய்வூறத்துக்கு 2012 வு தசனவு அநறக்மக
பனம் பதரறபரண தகரடுப்தணதரன்பொ
பசர்க்கப்தட்டுள்பர ன்தமபெம்;

(c)

of public
prior to
the salary
servants in

Will he inform this House -

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?

(அ) (i)

கரனம்

If not, why?

ගු විජය ාශනළයක මශාළ (රළජය පරිපළන ශළ වහලපද්
ක යුුර නිපයෝජය අමළායුරමළ)
(ரண்புறகு
றஜ
யரக்கஉள்ரட்டலுல்கள் தறற அமச்சர்)

ததரது

றபைரக,

(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public
Administration and Home Affairs)
ගරු
නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි යහජය ඳරිඳහරන වහ
සශශල කටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ ඒ ප්රලසනඹට පිළිතුරු
ශදනහ.

(අ)

(i)

විශ්රහභ ළටුේ විභතහඹ ඉත් කිරීභ වහ අදිඹය
කිහිඳඹකින් කටයුතු කය තිශේ.
2011 අඹළඹ ශ් තනඹට අනු 2004.01.01 දිනට
ශඳය විශ්රහභ රළබ ළභට රුපිඹ්  750්ෂ ද
2004.01.01 දින සිට 2005.12.31 දින ද්ෂහ විශ්රහභ
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රළබ අඹට රුපිඹ්  250ක  ජභනහ්ෂද විශ්රහභ
ළටුේ විභතහ ඉත් කිරීභ ශනුශන් ශගහ ඇත.
2012 අඹ ළඹ ශ් තනඹ තුළින් 2004.01.01 දිනට
ශඳය විශ්රහභ රළබන්ට රුපිඹ්  1000්ෂ ද
2004.01.01 දින සිට 2005.12.31 ද්ෂහ විශ්රහභ
රළබුන්ට රුපිඹ්  500ක  ජභනහ්ෂද රඵහ ශදමින්
එකී විභතහඹ තුවයටත් අඩු කය තිශේ.
(ii)

ශඹෝජිතයි.
ඉදිරිශේ ජ ඒ ම්ඵන්ධ අලය කටයුතු කයන්නට
ශම් අසථහ න විට සදහනම් කයමින් සිටිනහ.

(ආ)

(i)

ඉවත වන් ආකහයඹට 2012 අඹ ළඹ ශ් තනඹ
තුළින් රුපිඹ්  1 000ක උඳරිභඹකට ඹටත්
 ජභනහ්ෂ රඵහ  ජ ඇත.

(ii)

විශ්රහමික අයිතිඹ 1946 යහජහඥහ භන්න් තවවුරු
කය තිශේ. ඒ අනු විශ්රහභ ළටුඳ යහජය ඒකහඵශධ
අයමුදලින් ශගවීභ පිළිඵ විධිවිධහන ඳනහ
තිශේ. එශභන්භ 1972 යහජහඩුඩු රභඹ අශවෝසි
කයමින් ම්භත කශ ජනයජ යසථහශන්ද එඹ
නීතිගත වී ආය්ෂහ විඹ. යටක උත්තරීතය නීතිඹ
ලශඹන් ළරශකන ආඩුඩුරභ යසථහ භන්න්
විශ්රහභ ළටුේ අයිතීන් නහථ කය තිබුණි.
විශලේශඹන්භ සිඹලුභ විශ්රහභ ළටුේ ඳහරිශතෝකක
වහ ශනත් එළනි  ජභනහ ඒකහඵශධ අයමුදරට ළඹ
ඵය්ෂ විඹ යුතු ඵ විශලේශඹන් ද්ෂහ ඇත.
එශභන්භ විශ්රහමිකයින්ශේ අයිතිඹ වතික කිරීභ
යජශේ ප්රතිඳත්තිඹ්ෂ ශර පිළිශගන ඇති අතය
යහජය ශේශේ ළටුේ ළඩි න අසථහර ජ ඹම්
ප්රභහණඹකින් විශ්රහභ ළටුේ ළඩි කිරීභට කටයුතු
කය ඇත.

(iii)

ඳළන ශනොනඟී.

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී.

ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භශේ ඳශමුශනි අතුරු
ප්රලසනඹ ශභඹයි. 2010 ජනහරි 14 න දින අයලිඹගව භන්දියඹට
විශ්රහමිකයින් වත්දව්ෂ ශගන්රහ -2010 ජනහරි 14 ශනි දහ
ජනහධිඳතියණ යහඳහයඹ තුශ- අතිගරු භහින්ද යහජඳ්ෂ
ජනහධිඳතිතුභහ ශඳොශයොන්ුව්ෂ ුවන්නහ ඊශඟ අඹ ළශඹන් විශ්රහභ
ළටුේ විභතහ ම්පර්ණශඹන්භ ඉත් කයනහ කිඹරහ. අභ
කයනහ කිඹරහ ශනොශයි ශඳොශයොන්ුව වුශඩු වමුලින්භ ඉත්
කයනහ කිඹරහයි.

2010 ජනහරි 14 ළනි දහ අයලිඹගව භන්දියඹට විශ්රහමිකඹන්
7 000්ෂ ශගන්නරහ විශ්රහභ ළටුේ විභතහ ඊශඟ අඹ ළශඹන්
ඉත් කයනහ කිව්හට 2011 2012 2013 අඹ ළඹලින් විශ්රහභ
ළටුේ විභතහ ම්පර්ණශඹන් ඉත් ශරහ නළවළ. භහ අවන්න
කළභළතියි ගරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභහශගන් භහින්ද යහජඳ්ෂ
ජනහධිඳතිතුභහ 2010 ජනහරි 14 ළනි දහ ශඳොශයොන්ුව ව ආකහයඹට
විශ්රහභ ළටුේ විභතහ ම්පර්ණශඹන් ඉත් කයන ඊශඟ අඹ ළඹ
එන්ශන් කදහද කිඹරහ.

ගු විජය ාශනළයක මශාළ

(ரண்புறகு றஜ யரக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි අපි ශවොටභ දන්නහ ශම්
න ශකොට මුළු විශ්රහමික ාතයහ 515 000 ඉ්ෂභනහ කිඹහ. මීට
ශඳය ජ අවුරුශදකට විශ්රහභ ඹන ප්රභහණඹ ළඩි වුශඩු 10 000කින්.

142

නමුත් ශම් න විට ඒ ප්රභහණඹ අවුරුශදකට 20 000කින් ළඩි
ශනහ. ශම් වහ භකට රුපිඹ්  මිලිඹන 10 000්ෂ අඳ විසින්
ශගනු රඵනහ. ඒ නිහ අපි විශලේශඹන් වන් කයනහ
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඒ කිඹපු ආකහයඹට කටයුතු කය ශගන ඹන
ඵ. විභතහ ඉත් කයනහ කිඹරහභ ශනොශයි ගත්තහ ව ශනත්
පිඹයලින් විලහර ලශඹන් ඒ විභතහ අඩු ශරහ තිශඵනහ
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි. ඉතින් අපි විලසහ කයනහ ශම්
ක්රිඹහත්භක වීභ තුශ ඒ විභතහ ශවට දිනශේත් තුවයටත් අඩු
ශව්වි කිඹරහ. අඳට එළනි විලසහඹ්ෂ තිශඵනහ. යජඹ
විශ්රහමිකඹන් ශනුශන් ඒ වහ විශලේ ක්රිඹහ භහර්ග යහයකඹ්ෂ
ශගන තිශඵනහ. ඒ නිහ ඉදිරිශේ ජ එකී විභතහ ශගොඩ්ෂ අඩු
කය ගන්න පුළුන්කභ්ෂ රළශේවි කිඹරහ අපි විලසහ කයනහ
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු භන්ත්රීතුභහ ශදන අතුරු ප්රලසනඹ අවනහද?

ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භශේ ශදන අතුරු ප්රලසනඹ
ශභඹයි. භහ නළත ය්ෂ ඳළවළදිලිභ කිඹන්න කළභළතියි විශ්රහභ
ළටුේ විභතහ වමුලින්භ ඉත් කයනහ කිඹන ශඳොශයොන්ුවයි
රඵහ ුවන්ශන් කිඹරහ. 2012 ශර් ළේතළම්ඵර් 14 න දහ අඹ ළඹ
ශඹෝජනහ ම්ඵන්ධශඹන් හකච්ඡහ කයන ශකොට මුද්  වහ
රභම්ඳහදන අභහතයහාලශේ ශ් කම්තුභහ විශ්රහමිකයින්ශේ
නිශඹෝජිතයින්ට කිඹහ තිශඵනහ "දළන් ළි හිඳිරහ තිශඵන්ශන්
තුය උනන ශකොට වන ටික රඵහ ශදන්නම්" කිඹරහ. 2012
ළේතළම්ඵර් 14 න දහ පී.බී. ජඹසුන්දය භළතිතුභහ විශ්රහමිකයින්ට
කිඹහ තිශඵනහ දළන් ළි හිඳිරහ. තුය උනන ශකොට විශ්රහභ ළටුේ
විභතහ ඉත් කය ශදන්නම් කිඹරහ. ඒ හශේභ කිඹහ තිශඵනහ
"පුළුන් නම් සීලී භව යවතන් වන්ශේශේ පින්තයඹ්ෂ ශගදය
එ් රහ ගන්න" කිඹරහ. ගරු ඇභතිතුභහශගන් භහ අවන්න
කළභළතියි විශ්රහමිකයින්ට දළන් සීලී භව යවතන් වන්ශේශේ
පිහිටද තිශඵන්ශන් දළන් ආඩුඩුශව් පිහිට නළශද කිඹරහ.

ගු විජය ාශනළයක මශාළ

(ரண்புறகு றஜ யரக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භහ හිතන වළටිඹට ශනත්
යජඹඹන් විශ්රහභ ළටුඳ ම්පර්ණශඹන් අශවෝසි කිරීභටත් උත්හව
ගත්තහ. ඒ යජඹඹන් යහජය ශේඹ ල්ෂතිභත් කයන්නත් උත්හව
ගත්ශත් නළවළ යහජය ශේකයින් එන්න-එන්න අඩු කයන්නයි
උත්හව කශශේ. නමුත් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ එදහ භහින්ද
චින්තනශඹන් කිව් ඳරිදිත් භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළ්ෂශභන්
තුවයටත් වතික කය කිව් ඳරිදිත් අද ශම් න ශකොට යහජය
ශේඹ සුය්ෂකත කයරහ යහජය ශේඹ ර්ෂ ගණනකින් ළඩි
කයරහ එදහ ඹම් ආකහයඹකින් කේඳහුව කයන්න ගිඹ විශ්රහභ අයිතිඹ
ළඩි කය රඵහ ශදන්න අලය කටයුතු කය තිශඵනහ. එභ නිහ
ශනොශඹ්ෂ ශනොශඹ්ෂ අඹ කශ ප්රකහල ම්ඵන්ධශඹන් අශේ
භන්ත්රීතුභහ කිඹන කහයණහ ගළන කථහ කයන්න භහ උත්හව
ගන්ශන් නළවළ. නමුත් ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි ශම් යටට
ශගෞයහන්විත ශේඹ්ෂ කයපු යහජය ශේකඹන්ට ශගන
ශගෞයහන්විත  ජභනහ්ෂ වළටිඹට ශභඹ වතික කය රඵහ  ජභට
අපි යජඹ්ෂ වළටිඹට ග කීභ්ෂ ඇති කටයුතු කයන ඵ භහ
කිඹන්නට කළභළතියි.

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි රින් ය යහජය
ශේකඹන්ශේ ළටුේ ළඩි වීභ තුශ තභයි ශම් ළටුේ විභතහ
ඇති වුශඩු. ඒ විභතහ අඩු කය ගළනීභට අඳ රභශව්දඹන්
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(iii)

යුද වමුදහ භග ළඩිපුයභ ශශ කටයුතු කයන
භහගම් 20හි නම් ව ඒහශඹහි අධයක්ෂරුන්ශේ
නම් කශර්ද;

(iv)

2007 2008 2009 2010 ව 2011 ඹන ර්
වහ එභ එ්ෂ එ්ෂ භහගශම් ශශ ටිනහකම්
ශන් ශන් ලශඹන් කශර්ද;

(v)

ඉවත වන් භහගම් යුද වමුදහ භග යහඳහය
කටයුතු කිරීශම් අසථහ රඵහ ගළනීශම් ජ ශටන්ඩර්
ඳටිඳහටීන් අනුගභනඹ කයන්ශන්ද;

(vi)

ශනොඑශේ නම් ඊට ශවේතු කශර්ද;

ශොඹමින් ශම් ශරහශව් කටයුතු කයන නිහ ඉදිරිශේ ජ ශම්
විභතහ හුඟ්ෂ ුවයට අඩු කය ගන්නට පුළුන්කභ්ෂ රළශේවිඹ
කිඹහ භහ ගරු භන්ත්රීතුභහට කිඹන්නට කළභළතියි.

ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භශේ තුන් න අතුරු
ප්රලසනඹ ශභඹයි. ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරුන්ට ඇභතිරුන්ට රින්
ය ළටුේ ළඩි නශකොට විශ්රහභ ගිඹ භන්ත්රීරුන්ටත්
ඇභතිරුන්ටත් ඉශේටභ විශ්රහභ ළටුඳ ළඩි න ආකහයඹට
ඳහර්ලිශම්න්තුශව් ඳනත්ෂ ම්භත කය තිශඵනහ. යහජය
ශේකඹන්ශේ ළටුේ ළඩි න විට ඳන් ර්ෂඹකට ළඩි
ප්රභහණඹ්ෂ සිටින ශම් යශට් විශ්රහමිකඹන්ශේ ළටුඳත් ඒ
ආකහයඹටභ ර්ධනඹ න ආකහයඹට ඳනත්ෂ ම්භත කය
ගන්නට කටයුතු කයන්ශන් කදහද ?

ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?
(ආ) ශනොඑශේ නම් ඒ භන්ද?
தற அமச்சபைம் ததௌத் சரசண,  அலுல்கள்
அமச்சபைரணமக் பகட்ட றணர:
(அ) (i)

இரணுத்துடன் றரதர டடிக்மககபறல்
ஈடுதட்டுள்ப
பன்ணரள்
இரணு
உத்றபரகத்ர்கபறன் ண்றக்மகமபெம்;

ගු විජය ාශනළයක මශාළ

(ரண்புறகு றஜ யரக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි ශම් යශට් යහජය ශේශේ සිට
විශ්රහභ රළබ ශේකඹන්ට ව අශනකුත් අඹට රළබිඹ යුතු
ශගෞයහන්විත  ජභනහ්ෂ වළටිඹට රඵහ ශදන ශම් ළටුඳ -[ඵහධහ
කිරීම්] ගරු භන්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහ ඳහ නිශඹෝජනඹ කශ යජඹ්ෂ
ඇතුශශේ තභයි ශම් යශට් යහජය ශේඹ කේඳහුව කයන්නට එදහ
කටයුතු කශශේ.

භහ හිතන වළටිඹට ඔඵතුභහ එදහ ඒ යජශේ සිටි ග කි යුතු
නිශඹෝජය අභහතයයශඹ්ෂ. එදහ ශම්හ කේඳහුව කයන්නට උත්හව
කයනශකොට ඔඵතුභන්රහත් ඒහට අත ඔරහ උදවු කශහ. නමුත්
අද ශම් න ශකොට යශට් දළළන්ත ාර්ධනඹ්ෂ ක්රිඹහත්භක කයන
ශරහක ශකොයි තයම් ප්රලසන තිබුණත් අපි ශම් ප්රලසනඹ විී භ
වහත් අලය පිඹය ගන්නහඹ කිඹන එක භභ කිඹන්න
කළභළතියි ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි. ඒක කිසිභ ශකශන්ෂ
අඳට ඇන්් ර දිගු කයරහ කිඹන්න අලය නළවළ. එශවත් ශම්
ම්ඵන්ධ කථහ කයන්න අශේ ගරු භන්ත්රීතුභහට අයිතිඹ්ෂ
තිශඵනහ. ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි සිඹලුභ විශ්රහභ ළටුේ
විභතහන් ඉතහ ඉ්ෂභනින් අන් කයන්න අලය කටයුතු අපි
ක්රිඹහත්භක කයන ඵ භභ කිඹන්න කළභළතියි. ඒ වහ රඵහ දිඹ
යුතු සිඹලු ඳවසුකම් අපි රඵහ ශදනහ.

(ii)

இது அநறக்கக் கூடிரதன்தமபெம்;

(iii)

இரணுத்துடன் றரதரத்றல் ஈடுதட்டுள்ப
20 கம்தணறகபறன் ததர்கமப அற்நறன்
தறப்தரபர்கபறன் ததர்கலடநம்;

(iv)

2007, 2008, 2009, 2010 ற்பொம் 2011ஆகற
ஆண்டுகலக்கரண எவ்தரபை கம்தணறறணதும்
ர்த்கப் ததபொறம ணறத்ணறரகவும்;

(v)

பற்தடி கம்தணறகள் இரணுத்றடறபைந்து
றரதர ரய்ப்புகமபப் ததற்பொக்தகரள்லம்
பதரது பகள்றப்தத்ற அநகுபமநகள்
தறன்தற்நப்தடுகறன்நணர ன்தமபெம்;

(vi)

இன்பநல்,
ன்
மடததபொகறன்நதன்தமபெம்

அவ்ரபொ

அர் கூபொரர?
(ஆ) இன்பநல், ன்?

asked the Prime Minister and Minister of Buddha
Sasana and Religious Affairs:
(a)

Will he state (i)

the number of ex-army officers who are
doing business with the Army;

(ii)

whether it is permissible;

(iii)

the names of the 20 companies trading
mostly with the Army along with the names
of the directors of those companies;

1757/’11

(iv)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
අග්රහභහතයතුභහ ව බුශධ ලහන වහ ආගමික කටයුතු
අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ - (2) :

the trade values of each company for years
2007, 2008, 2009, 2010 and 2011
separately;

(v)

whether aforesaid companies are going
through the tender procedures when
obtaining business opportunities from the
Army; and

(vi)

If not, as to why it is so?

යුා ශමුාළල වමග පලෂඳ ක යුුර කරන වමළගේ :
විවහාර
இரணுத்துடன் றரதரத்றல் ஈடுதட்டுள்ப
கம்தணறகள்: றதம்
COMPANIES TRADING WITH THE ARMY: DETAILS

11. ගු රවි කුණළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(අ)

(i)

(ii)

යුද වමුදහ භග දළනට යහඳහය කටයුතු කයමින්
සිටින හිටපු යුද වමුදහ නිරධහරින් ාතයහ
ශකොඳභණද;
එශේ කිරීභ වහ අය දිඹ වළකිද;

(b)

If not, why?
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ගු දිප්දහ ගුණලර්ධාන මශාළ

(ரண்புறகு றபணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි අග්රහභහතයතුභහ ව බුශධ
ලහන වහ ආගමික කටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ
ප්රලසනඹට පිළිතුය ශදනහ.

(අ)

(i)

ශනොදනී.

(ii)

අය ගළනීභට අලය ශනොශව්.
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(iii)/ (iv)

ඇමුණුශභහි වන් ශව්. ඇමුණුභ වභළගා*
කයමි.

(v)

ඔව්.

(vi)

අදහශ ශනොශව්.

(ආ) අදහශ ශනොශව්.

* වභළපේවය මා ාබන ා ඇමුණුම:

சதரபீடத்றல் மக்கப்தட்ட இமப்பு :
Annex tabled:
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ඳහර්ලිශම්න්තු

ගු රවි කුණළනළයක මශාළ
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නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භශේ ඳශමුළනි අතුරු
ප්රලසනඹ ශභඹයි. ගරු ඇභතිතුභනි ඔඵතුභහ විඹ බහය ඇභතියඹහ
ශනොන නිහ ශභඹට උත්තය ශදන්න පුළුන් ශයිද භභ දන්ශන්
නළවළ. නමුත් භහ ශඟ හ්ෂක තිශඵනහ යුද වමුදහශව් ව ගුන්
වමුදහශව් ශටන්ඩර් ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹ අනුගභනඹ කයන්ශන් නළති
ක්රිඹහ කය තිශඵනහ කිඹරහ.

ශම් රුපිඹ්  මිලිඹන ගණන් මුද් . ඔඵතුභන්රහ යත්
ශෂොන්ශේකහ හශේ පුශගරශඹ්ෂ රුපිඹ්  ර්ෂ 2කට හිය ශගදය
ඹළව්හ නම් ශභළනි ශශ්  අනුභත කයනහද? නළත්නම් ශම්හ
ශෝදිසි කය ඵරහ ශම් අඹ court-martial කයන්ශන් නළත්ශත්
ඇයි කිඹරහ අඳට හර්තහ කයනහද?

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධාන මශාළ

(ரண்புறகு றபணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ඔඵතුභහ කිඹන කහයණහ විසතයහත්භක ඉදිරිඳත් කයන්න.
විසතයහත්භක ඉදිරිඳත් කශශොත් ඒකට පිළිතුය්ෂ දිඹ වළකියි.

ගු රවි කුණළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ගරු ඇභතිතුභනි භශේ ශදන අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. අඳ
දන්නහ විධිඹට uniforms වහ ඒ අඹ චීන යශටන් භවපු ඇඳුම්
ශභවහට ශගශනනහ. ශම් යශට් ඉතහභත් ඉසතයම් ඇඟලුම්
කර්භහන්තඹ්ෂ තිශඵන අසථහශව් ජ ඒ ඇඟලුම් කර්භහන්තඹ තුළින්
ශම් අඹට uniforms භවන්න කටයුතු කයන්න ඵළරි න්ශන් ඇයි?

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධාන මශාළ

(The Deputy Speaker)
ප්රලසන අාක 13-2273/'12- (2) ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ.

ගු ායළසිරි ජයපවේකර මශාළ

(ரண்புறகு ரசறநற ஜபசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භභ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධාන මශාළ

(ரண்புறகு றபணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි අධයහඳන අභහතයතුභහ
ශනුශන් එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය  ජභ වහ භභ ති ශදක්ෂ ක් 
ඉ් රනහ. [ඵහධහ කිරීම්]

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
අධයහඳන ඇභතිතුභහ මීශඟ අසථහශව් පිළිතුරු රඵහ ශදන්නට
ඳළමිශණන්ශන් නම් ශවොයි. එතුභහට අද ප්රලසන ඳව්ෂ විතය
තිබුණහ. [ඵහධහ කිරීම්]

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධාන මශාළ

(ரண்புறகு றபணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
අධයහඳනඹ බහය ශජයසස අභහතයයශඹ්ෂ සිටිනහ. එතුභහට
භට කිඹන්න පුළුන් ඊශඟ හයශේ ජ පිළිතුරු ශදන්න කිඹහ. [ඵහධහ
කිරීම්]

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(ரண்புறகு றபணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ඒ ගළන ශොඹහ ඵරහ පිළිතුය ම්ඵන්ධ විසතය ඳසු ඉදිරිඳත්
කයන්නම්.

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ඊශඟ හයශේ ජ අධයහඳනඹ බහය ශජයසස අභහතයතුභහ පිළිතුරු
රඵහ ශදයි.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ප්රලසන අාක 12-1938/'11- (1) ගරු බුශධික ඳතියණ භවතහ.

ගු බුද්ධික පිනරණ මශාළ
(ரண்புறகு புத்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භභ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

றணரம ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.

මහි්දා ික්දාන - ඉදිරි ාෆක්ම : පශා පවේලය වඳශළ
ජළිනක ප්රිනපත්ිනයක්
"கறந் சறந்மண - றர்கரன தரமனபரக்கு":
ரறர் பசமக்கரண பசறக் தகரள்மக
"MAHINDA CHINTANA - VISION FOR THE FUTURE" :
NATIONAL POLICY FOR NURSES' SERVICE

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
අධයහඳන අභහතයතුභහ නළත.
ාවිධහඹකතුභහ.

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම නිපයෝග කරන දී.

ආඩුඩු ඳ්ෂශේ ප්රධහන

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධාන මශාළ

(ரண்புறகு றபணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි අධයහඳන අභහතයතුභහ
ශනුශන් එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය  ජභ වහ භභ ති ශදක්ෂ ක් 
ඉ් රනහ.

2335/’12
14. ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ශෞතය අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ - (2):

(අ)

"භහින්ද චින්තන - ඉදිරි දළ්ෂභ" ප්රතිඳත්ති භහරහ ඹටශත්
ශවද ශේඹ වහ ජහතික ප්රතිඳත්තිඹ්ෂ කස කිරීභ වහ
ශඳොශයොන්ුව්ෂ රඵහ  ජ ඇති ඵ එතුභහ දන්ශනහිද?

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම නිපයෝග කරන දී.

(ආ) ශම් නවිට එභ ජහතික ප්රතිඳත්තිඹ කස කය අන්
තිශේද ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?

Question ordered to stand down.

(ඇ) ශනොඑශේ නම් ඒ භන්ද?

றணரம ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.
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சுகரர அமச்சமக் பகட்ட றணர:

ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(அ) "கறந் சறந்மண - றர்கரன தரமனபரக்கு" பசற
தகரள்மகத் றட்டத்றன்கலழ் ரறர் பசமக்கரண
பசறக்
தகரள்மகதரன்மந
ரரறப்தற்கரக
ரக்குபொற அபறக்கப்தட்டுள்பம அர் அநறரர?

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(ஆ) ற்பதரது பற்தடி பசற தகரள்மக ரரறத்து
படிக்கப்தட்டுள்பர ன்தம அர் இச்சமதக்கு
அநறறப்தரர?

ගු ලිත් දිවළනළයක මශාළ

(இ) இன்பநல், ன்?

Is he aware that a pledge to formulate a national
policy for the Nurses' Service was made under the
"Mahinda Chintana - Vision for the Future"
manifesto?

(b)

Will he inform this House whether the formulation
of the aforesaid national policy has been
completed by now?

(c)

If not, why?
(පවෞඛය

නිපයෝජය

(ரண்புறகு னலித் றசரரக்க - சுகரர தறற அமச்சர்)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි ශෞතය අභහතයතුභහ
ශනුශන් භභ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ශදනහ.

(අ)/(ආ) ශවද ශේහටභ විශලේකත ව ප්රතිඳත්තිඹ්ෂ කහ
ශනොභළත. භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළ්ෂභ ප්රතිඳත්ති භහරහට
අනු ශෞතය ශේහට අදහශ සිඹලුභ ්ෂශේත්රරට
අදහශ ජහතික ශෞතය ප්රතිඳත්තිඹ්ෂ කහ ඇති අතය ඒ
භන්න් ශවද ශේහ නාහලීභ වහ කටයුතු සිුව කයනු
රළශේ.
(ඇ)

(ரண்புறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
13 ළනි පිටුශව් එශවභ ශදඹ්ෂ වන් න්ශන් නළවළ ශන්.

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(a)

මශාළ

(The Hon. Sajith Premadasa)
13 ළනි පිටුශව්.

ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

asked the Minister of Health:

ගු ලිත් දිවළනළයක
අමළායුරමළ)
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ඳළන ශනොනඟී.

(The Hon. Sajith Premadasa)
එශවනම් ශම් භශේ ශඟ තිශඵන්ශන් භහින්ද චින්තන ඉදිරි
දළ්ෂභ ශනොශයිද?

ගු ලිත් දිවළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
ඒක තභයි. ශඳොඩ්ඩ්ෂ ඵරන්න. භශේ ශඟ තිශඵන්ශන් භහින්ද
චින්තන ඉදිරි දළ්ෂභ.

ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
භභ ශඟ තිශඵන්ශන්ත් භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළ්ෂභ.

ගු ලිත් දිවළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළ්ෂශම් 13 ළනි පිටුශව් එශවභ ශදඹ්ෂ
නළවළ. එහි තිශඵන්ශන් නි්  ගුන ව අබයකහලඹ ජඹ ශගන
භත්තර ශ්රී රාකහශව් ශදන ජහතයන්තය ගුන් ශතොටුඳශ-

ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භශේ ඳශමු න අතුරු
ප්රලසනඹ භභ අවනහ. ගරු ශෞතය නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ කිව්හ
ශවද ශේහටභ විශලේකත ව ප්රතිඳත්තිඹ්ෂ නළවළ නමුත් ශෞතය
ශේහ වහ ජහතික ප්රතිඳත්තිඹ්ෂ ඉසට සිශධ කයනහ
නිර්භහණඹ කයනහ කිඹහ. භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළ්ෂශම් 13න
පිටුශව් ගරු ජනහධිඳතිතුභහ ශභන්න ශභශවභ ප්රකහල කය
තිශඵනහ:
" ශවද ශේඹ වහ ජහතික ප්රතිඳත්තිඹ්ෂ කස කයන්ශනමි.
එභන්න් ශවද ශේශේ ඇති ගළටලු නියහකයණඹ කය ගළනීභට
කටයුතු කයමි."

එශවභ නම් ශභතුභහශගන් භභ අවන්න කළභළතියි ගරු
ජනහධිඳතිතුභහ භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළ්ෂශම් කිඹහ තිශඵන්ශන්
අතයඹ්ෂද කිඹහ.

ගු ලිත් දිවළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு னலித் றசரரக்க)
(Te Hon. Lalith Dissanayake)
ගරු භන්ත්රීතුභනි භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළ්ෂශම් කීශනි
පිටුශව්ද ඔඹ විසතයඹ තිශඵන්ශන්?

(The Hon. Sajith Premadasa)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි ශම් භභ ශඟ තිශඵනහ එහි
ඡහඹහ පිටඳත. භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළ්ෂභ. ශභතුභහට ඹර් භහරු
ශරහ. ඹර් ඳළටලිරහ.

ගු ලිත් දිවළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි ශම් භහ ශඟ තිශඵන්ශන්ත්
භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළ්ෂභ.

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. අවහලර් මශාළ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
ජිත් භන්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහ ඳයණ එක්ෂ උසහශගන ඇවිත්
ශන්න ඇති. අලුත් ශන්න. අලුත් ශන්න.

ගු ලිත් දිවළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
ශභතුභහ කිඹන භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළ්ෂභ ශම් භහ ශඟ
තිශඵනහ.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භහ හිතන වළටිඹට ශභතුභහ
කිඹන්ශන් "දිනමු ශ්රී රාකහ" ප්රතිඳත්ති ප්රකහලනඹ.

ගු ලිත් දිවළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළ්ෂභ. ශම් තිශඵන්ශන්.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු ජිත් ශප්රේභදහ භන්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහ නිළරැදි භහින්ද
චින්තනඹ ශොඹහ ශගන කථහ කයන්න.

ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
නළවළ නළවළ. ශම් ඇත්ත එක. භභ ඔඵතුභහට ශඳන්න්නම්.
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ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භහින්ද චින්තන ඉදිරි
දළ්ෂශම් 13 ළනි පිටුශව් තිශඵනහ "ශවද ශේඹ වහ ජහතික
ප්රතිඳත්තිඹ්ෂ කස කයන්ශනමි. එභන්න් ශවද ශේශේ ඇති
ගළටලු නියහකයණඹ කය ගළනීභට කටයුතු කයමි." කිඹරහ.

ඔඵතුභහශේ දළන ගළනීභට ශම් ඡහඹහ පිටඳත භභ ඔඵතුභහට
එන්නම්. භභ කිඹන්ශන් අතයද ඵරන්න.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු රලිත් දිහනහඹක නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ.

ගු ලිත් දිවළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
ගරු භන්ත්රීතුභනි භහ ශඟ තිශඵන භහින්ද චින්තන ඉදිරි
දළ්ෂශම් 13 න පිටුශව් එශවභ ශදඹ්ෂ වන් න්ශන් නළවළ.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ඔඵතුභන්රහ ශදශදනහ භහින්ද චින්තනඹ පිළිඵ හකච්ඡහ
කය ප්රලසනඹ අවන්න. දළන් ඔඵතුභහ ඊශඟ අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න.

ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි ශම් තයඹ අතයඹ්ෂ
කයන්න එඳහ. ශම් භහ ශඟ තිශඵනහ භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළ්ෂභ.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ඔඵතුභන්රහ ශදශදනහ භහින්ද චින්තනඹ පිළිඵ කථහ කයරහ
ශදශදනහ හකච්ඡහ කයරහ-

ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
නළවළ ශදන්නහට හකච්ඡහ කයන්න ශදඹ්ෂ නළවළ. භහින්ද
චින්තනඹ ගළන භට හකච්ඡහ කයන්න ශදඹ්ෂ නළවළ. ගරු
නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළ්ෂශම් 13
ළනි පිටුශව් ශම්ක තිශඵනහ.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ශවොයි. පිළිතුය රඵහ ුවන්නහ. ඇභතිතුභහ තු ඳතින පිටුට
අනු එශවභ ශදඹ්ෂ වන් ශරහ නළවළ.

ගු ලිත් දිවළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
භහ ශඟ තිශඵන භහින්ද චින්තනඹ.

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. අවහලර් මශාළ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
ජිත් භන්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහ භහින්ද චින්තනශේ කණපිට
කිඹන්ශන්.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
The final answer could be given by the Hon. Minister.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(The Deputy Speaker)
ශම්ක විහදඹ්ෂ ශනොශයි.

(The Hon. Sajith Premadasa)
ඔඵතුභහ ශම්ක ඵරන්න.

ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

ගු ම්දත්රීලරපයක්

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
නළවළ නළවළ. භට භශේ ඳශමුශනි අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න ඉඩ
ශදන්න.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ප්රලසනඹ අවන්න. පිටු ගළන හද කයන්න දළන් ශරහ්ෂ
නළවළ.

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(ரண்புறகு உபொப்தறணர் எபைர்)

(An Hon. Member)
ඒක මීශඹෝ කහරහ.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු ජිත් ශප්රේභදහ භන්ත්රීතුභනි දළන් ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ
අවන්න.
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ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භභ ගකීශභන් ප්රලසනඹ්ෂ
ඇහුහ. ශඵොරු දත්ත ශතොයතුරු කරුණු ශනොශයි ඉදිරිඳත් කශශේ.
ඔඵතුභහ ශඟත් දළන් එහි ඡහඹහ පිටඳත තිශඵනහ භභ  ජරහ. දළන්
ඔඵතුභහ කිඹන්න ඕක අතයඹ්ෂද කිඹරහ.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු භන්ත්රීතුභනි සථහය නිශඹෝගරට අනුකර අහන
පිළිතුරු  ජශම් ඵරඹ තිශඵන්ශන් අදහශ ගරු අභහතයයඹහටයි.
එතුභහ විසින් ශදන රද පිළිතුය බහය ගළනීභට මරහනඹ ඵළී 
සිටිනහ. එතුභහ පිළිතුය්ෂ රඵහ  ජරහයි තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ
ඔඵතුභහ ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න.

ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
භභ ඔඵතුභහශගන් අවන්ශන් එතශකොට -

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
භහින්ද චින්තනඹ පිළිඵ ඹම් විහදඹ්ෂ තිශේ නම්
ඔඵතුභන්රහ ඒක ශනභභ කය ගන්න. එඹ ශභභ ප්රලසනඹට අදහශ
නළත.

ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භහ ඔඵතුභහශගන් අවන්න
කළභළතියි ඇභතියශඹකුට ශම් උත්තරීතය බහට ඇවි් රහ ශම්
භව ද්  ශම් හශේ ඳට්ටඳ්  අතය කිඹන්න පුළුන්ද කිඹරහ?
භට ඒක කිඹන්න. භහ ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභහට එහි ඡහඹහ
පිටඳත්ෂ ුවන්නහ. ඔඵතුභහට භභ ඡහඹහ පිටඳත්ෂ ුවන්නහ. ඔඵතුභහ
භට කිඹන්න භභ කිඹන්ශන් ශඵොරු්ෂද කිඹරහ?

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ශදන අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න.

ගු ලිත් දිවළනළයක මශාළ

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

භහින්ද චින්තනඹ ඉදිරි දළ්ෂශම් 13 න පිටුශහි එශවභ
ශදඹ්ෂ වන් නළවළ.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු භන්ත්රීතුභනි ඇභතිතුභනි 13 නපුරු අාකඹ්ෂ. දළනටත්
විනහඩි 10්ෂ ළඩිපුය ගත ශරහයි තිශඵන්ශන්.

ගු ලිත් දිවළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භහ ශඟ තිශඵනහ
අයණහඹක ශදරාකහ ශේඩිශේ වීයසිරි කිඹන අශඹකුශේ ජනවිඹ
certificate එක්ෂ රුපිඹ්  25 000්ෂ ඵළාකුශව් තිශඵනහ කිඹරහ.
ශකෝ තමුන්නහන්ශේශේ තහත්තහ ඒ මුද්  ුවන්නහද? අපි ශනොශයි
තමුන්නහන්ශේශේ තහත්තහ තභයි අතය කිඹරහ තිශඵන්ශන්
ජනවිඹ රුපිඹ්  25 000්ෂ ඵළාකුශව් දළම්භහ කිඹරහ. ඒ ජනවිඹ
කහඩ් එක භහ ශඟ තිශඵනහ.
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නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ඒක අදහශ නළවළ. භන්ත්රීතුභහ ශදන අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න.

ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ඔඵතුභහ කිඹන්ශන් භභ ඉදිරිඳත් කශ කරුණ ශඵොරු්ෂ
කිඹරහද? ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි ඔඵතුභහ භට කිඹන්න.
භට දළන ගන්න ඕනෆ භභ කිඹන්ශන් අතයඹ්ෂද කිඹරහ.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු භන්ත්රීතුභහ ඔඵතුභහට මරහනශඹන් ප්රලසන කශ
ශනොවළකිඹ. ඔඵ ශදශදනහභ ශකොශ ශදක්ෂ  ජරහ තිශඵනහ. ඒ
ශකොශ ශදක පිළිඵ තීන්ුව්ෂ ගන්න භට ඵළවළ. ඔඵතුභන්රහ ඒ
ගළන හකච්ඡහ කයන්න. ඇභතිතුභහ කිඹන ශදඹ පිළිගළනීභට
සථහය නිශඹෝගරට අනු මරහනඹ ඵළී  ඉන්නහ. ඒ නිහ ගරු
භන්ත්රීතුභහ ඊශඟ අතුරු ප්රලසනඹට ඹන්න. දළන් විනහඩි 10්ෂ ළඩිපුය
ගත ශරහ තිශඵනහ.

ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භභ ඔඵතුභහශගන්
ඉ් ලීභ්ෂ කයනහ භභ ඉදිරිඳත් කයරහ තිශඵන්ශන් හදය
ශදඹ්ෂ නම් භභ අතයඹ්ෂ කිඹරහ තිශඵනහ නම් භහ ගළන
තීන්ුව්ෂ ගන්න කිඹරහ. භභ ඔඵතුභහට කිඹන්ශන් ඳහර්ලිශම්න්තු
භන්ත්රීයඹකු ලශඹන් භට අයිතිඹ්ෂ තිශඵනහ -

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
එශේ තීන්ුව ගළනීභට සථහය නිශඹෝග ප්රකහය භට ඵරතර
නළත. ශදන අතුරු ප්රලසනඹ අවනහද?

ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
අවනහ.

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. අවහලර් මශාළ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
ඒක තභයි තමුන්නහන්ශේට විරුශධ යනි්  විරභසිාව භවතහ
පිඹය අයශගන තිශඵන්ශන්.

ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි ශම් උත්තරීතය ඹයි කිඹන
ඳහර්ලිශම්න්තු තුශ පුත්තරම් බරුන්ට

[මූළවනප අණ පරිදි ඉලත් කරන දී.]

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

තළන්ෂ නළවළ.
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භශේ ශදන අතුරු ප්රලසනඹ.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

ගු ිළයසකර ජයරත්න මශාළ (සිවිල් ගුල්ද පවේලළ
අමළායුරමළ)
(ரண்புறகு தறங்க ஜத்ண - சறறல் றரணச் பசமகள்
அமச்சர்)

(The Hon. Piyankara Jayaratne - Minister of Civil Aviation)

Sir, I rise to a point of Order.
නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

What is your point of Order? ගරු පිඹාකය ජඹයත්න භවතහ.
ගු ිළයසකර ජයරත්න මශාළ

(ரண்புறகு தறங்க ஜத்ண)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි පුත්තරම් දිස්රි්ෂකශේ
බරුශෝ නළවළ. පුත්තරම් දිස්රි්ෂකශේ ශකොශවේද බරුශෝ
ඉන්ශන්? එතුභහ තභයි බුලළ.

[මූළවනප අණ පරිදි ඉලත් කරන දී.]

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

ප්රලසනඹ අවන්න ගරු භන්ත්රීතුභහ. [ඵහධහ කිරීම්] Order, please!

ගු ිළයසකර ජයරත්න මශාළ

(ரண்புறகு தறங்க ஜத்ண)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)
පුත්තරශම් ජනතහට අඳවහ කයන්න එඳහ. [ඵහධහ කිරීම්]

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

ජිත්

ශප්රේභදහ

ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භහ කනගහටු ශනහ
පිඹාකය ජඹයත්න භළතිතුභහ ශතොේපිඹ දභහ ගළනීභ ගළන. [ඵහධහ
කිරීම්] භහ කනගහටු ශනහ.

භශේ ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ.

ගු ිළයසකර ජයරත්න මශාළ

(ரண்புறகு தறங்க ஜத்ண)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)
පුත්තරම් දිස්රි්ෂකශේ ජනතහට අශගෞය කයන්න එඳහ.

(The Deputy Speaker)

What is your point of Order?

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි ඔඵතුභහ එතුභහට ශඳොඩ්ඩ්ෂ
ඉඩ ශදන්නයි තිබුශඩු. ශභොකද වරි එ්ෂශකනහ නළගිට්ටහ.

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

That is not a point of Order

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(The Deputy Speaker)

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

That is not a point of Order. ගරු ජිත් ශප්රේභදහ
භන්ත්රීතුභහ කථහ කයන්න.

(The Deputy Speaker)
ඔඵතුභහ අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න. දළන් ශරහ ගතශරහ
තිශඵන්ශන්.

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

Sir, I rise to a point of Order.

(The Deputy Speaker)

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

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

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
පුත්තරම් බරුශෝ කිඹමින් බුශධිභත් පුත්තරම් ජනතහට
අඳවහ කශහ. බරුහශේ පිශට් ශභොන ශයදිද ශගනිච්ශච් කිඹරහ
එතුභහ ශවොට දන්නහ.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

[ඵහධහ කිරීම්]

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. අවහලර් මශාළ

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. අවහලර් මශාළ

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
Order, please! කරුණහකයරහ ගරු
භන්ත්රීතුභහට අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න ශදන්න.
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(The Hon. Sajith Premadasa)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භශේ ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ
ශභඹයි. ගරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි අද අශේ යශට් ශවදිඹන්ශේ
ඵයඳතශ ඌනතහ්ෂ තිශඵනහ. 46 000්ෂ ශවදිඹන් ඉන්න ඕනෆ
තළන- [ඵහධහ කිරීම්]

ගරු නිශඹෝජය අභහතයතුභනි අද අශේ යශට් ශවදිඹන්
46 000කශේ අලයතහ්ෂ තිශඵනහ. නමුත් අද ඉන්ශන්
ශවදිඹන් 29 000යි. කදහද ජහතික ශවද ප්රතිඳත්තිඹ්ෂ ම්ඳහදනඹ
කයරහ ශම් ආලස ර්ඹත් ශ්රී රාකහශව් ශවදිඹන්ශේ ඌනතහ
ම්පර්ණ කයන්නට කටයුතු කයන්ශන්? ශභොනහද ඒ දින
කහනු? කදහද කයන්ශන්?

ගු ලිත් දිවළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
ඒ ගළන ශනභ ප්රලසනඹ්ෂ ඇහුශොත් උත්තය ශදන්නම්.

ගරු භන්ත්රීතුභහ භට ශ ෝදනහ්ෂ කශහ භහ ශම් ගරු බහට
අතය කිඹනහ කිඹරහ. ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි ඒකට
උත්තය ශදන්න ඕනෆ. ශභොකද ශම් ගරු බහට අතය කිඹන්න
අපි ඵළඳිරහ නළවළ. අවන ප්රලසනරට නිළයදි උත්තය ශදන්න අපි
ඵළී  ඉන්නහ. ඒ නිහ අපි නිළයදි උත්තය ශදනහ. වළඵළයි එක
ශදඹ්ෂ කිඹන්න තිශඵනහ. ඔඵතුභහශේ පිඹහ- [ඵහධහ කිරීම්]
භශේ ආනශේ ශදරන්කහශේ නිවහ්  වීයසිාව කිඹන ශකනහශේ
ඉතිරි කිරීශම් ඵළාකුශව් රුපිඹ්  25 000්ෂ දළම්භහ කිඹරහ
ඔඵතුභහශේ තහත්තහ කිඹරහ තිශඵනහ. අද න තුරුත් එඹහට ඒ
් ලි රළබිරහ නළවළ. ඔඵතුභහශේ තහත්තහ තභයි -

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු භන්ත්රීතුභහ තුන් ළනි අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න. [ඵහධහ
කිරීම්] උත්තය  ජරහ ඉයද?
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ගු ලිත් දිවළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
මිනිසසු යට්ටරහ අපි ශඵොරු කයරහ නළවළ. ශඵොරු කයපු
වන්දහ තභයි වළභ දහභ විඳ්ෂශේ ඉන්ශන් තමුන්නහන්ශේරහ.
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නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු භන්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහශේ ඒ ප්රලසනඹට විනහඩි 10්ෂ ගත්තහ.
ළඩි ශරහ කථහ කශශේ බරුන් ගළන.

දළන් ශදන ටඹ ප්රලසන අාක 1. ගරු මුද්  වහ රභම්ඳහදන
අභහතයතුභහ පිළිතුරු ශදනහද?

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ.

ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
භශේ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න ඉඩ ශදන්න.

ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
භහ ශම් ප්රලසනඹ අවරහ තිශඵන්ශන් ජහතික ශවද ප්රතිඳත්තිඹ
ගළන. ජහතික ශවද ප්රතිඳත්තිඹ තුළින් ශම් යශට් ශවදිඹන්ශේ
ඌනතහ කදහද ම්පර්ණ කයන්ශන් කිඹන එක තභයි භහ
ඇසුශව්. එතුභහ ඒකට උත්තය ශදන්ශන් නළවළ ශන්. එතුභහට
උත්තය ශදන්න වළකිඹහ්ෂ නළශද?

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ඔඵතුභහ ඇහුහ. ඔඵතුභහ එක ප්රලසනඹකට විනහඩි 10්ෂ ගත්තහ.

කෆසිපනෝ ක යුුර : රජප ප්රිනපත්ිනය

கவபணர டடிக்மககள்: அசரங்கக் தகரள்மக
CASINO ACTIVITIES : GOVERNMENT POLICY

එතුභහට බුශධිඹ්ෂ ඥහනඹ්ෂ නළශද?
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ගු ලිත් දිවළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு னலித் றசரரக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
ශවදිඹන් ගළන ශනභ ප්රලසනඹ්ෂ අවන්න භහ උත්තය
ශදන්නම්.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ශදන ටඹ. ප්රලසන අාක 1. ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ.

ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ භහ
ඇහුශව් නළවළ.

1. ගු රවි කුණළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
මුද්  වහ රභ ම්ඳහදන අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ - (2):
(අ)
(i) කළසිශනෝ යහඳහය හභහනය යහඳහරික
කටයුත්ත්ෂ ශර ශභභ යජඹ පිළිගන්ශන්ද;
(ii) ශනොඑශේ නම් කළසිශනෝ යහඳහයඹට අදහශ
කටයුතු නීතිගත කිරීභට ව ඒහයින් ඵුව අඹ
කිරීභට ශවේතු කශර්ද;
(iii) කළසිශනෝ යහඳහයඹ තුළින් යටට රළශඵන ප්රතිරහබ
කශර්ද;
ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?
(ආ) ශනොඑශේ නම් ඒ භන්ද?
றற, றட்டறடல் அமச்சமக் பகட்ட றணர:
(அ) (i)

அசரங்கம் கவபணரம சரர றரதர
மடபமநரக ற்பொக்தகரள்கறநர ன்தம
பெம்;

(The Deputy Speaker)
අතුරු ප්රලසන තුනභ ඇහුහ.

(ii)

இன்பநல், கவபணர சம்தந்ப்தட்ட டடிக்
மககள் சட்டரக்கப்தட்டு ரறறறக்கப்தட்டது
ன் ன்தமபெம்;

ගු රවි කුණළනළයක මශාළ

(iii)

கவபணர பனம் ரட்டிற்குக் கறமடக்கப்ததற்ந
ன்மகள் ரம ன்தமபெம்

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි
ප්රලසනඹ ඇහුශව් නළවළ.

එතුභහ තුන්ළනි අතුරු

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ඇහුහ.

ගු රවි කුණළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ ඇහුශව්ත් නළවළ. උත්තය ුවන්ශන්ත්
නළවළ.

அர் கூபொரர?
(ஆ) இன்பநல், ன்?

asked the Minister of Finance and Planning:
(a) Will he state (i) whether the Government accepts the casino
as a normal course of business;
(ii) if not, as to why the activities pertaining to
casinos are legalised and taxed; and
(iii) the benefits received to the country through
casinos?
(b) If not, why?
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ඳහර්ලිශම්න්තු

ගු (ආචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශාළ (ජළාය්දාර මූය
වශපයෝගිාළ අමළාය වශ මුාල් ශළ ්රමවේපළාන නිපයෝජය
අමළායුරමළ)
(ரண்புறகு கனரறற சத் அபநக - சர்பச றற
கூட்டிமப்பு
அமச்சபைம்
றற,
றட்டறடல்
தறற
அமச்சபைம்)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of
International Monetary Co-operation and Deputy Minister
of Finance and Planning)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි අශේ හිතත් භන්ත්රීතුභහ
අවපු ප්රලසනඹට මුද්  වහ රභම්ඳහදන අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ
පිළිතුය ශදනහ.
(අ)
(i) 1988 අාක 40 දයන ඔට්ටු ඇ් ලීභ වහ සුව ඵුව ඳනත
අනු 1988 ශර් සිට බුකී ශවෝ කළසිශනෝ
යහඳහය ඇතුළු සිඹලු සුව යහඳහය හර්කක ඵුව
වහ ඹටත් ශව්. එශභන්භ 2010 අාක 17 දයන
කළසිශනෝ යහඳහය (නිඹහභන) ඳනත ඹටශත්ද ඒ
ආකහයශඹන්භ ඵුව අඹ කිරීභ සිුව කයනු රඵයි.
ශකශේ වුද 2010 අාක 17 දයන කළසිශනෝ
යහඳහය (නිඹහභන) ඳනත ඳළනවීභත් භඟ
කළසිශනෝ යහඳහය ඳත්හශගන ඹෆභ නම් කයන
රද ප්රශශලරට සීභහ කිරීභ ශභන්භ ඵරඳත්ර රඵහ
 ජභට වහ අශනකුත් විවිවිධහනරට ඹටත් කිරීභ
භන්න් එළනි යහඳහය අවිධිභත් ඳත්හශගන
ඹෆභ නතය කිරීභට යජඹ පිඹය ශගන ඇත.
(ii) අ (i) පිළිතුය අදහශ ශව්.
(iii) නම් කයන රද ප්රශශලර කළසිශනෝ යහඳහයඹ
ඳත්හ ශගන ඹෆභ වයවහ විශලේශඹන්භ විශශල
ා හයකඹන් ඒ වහ ආකර්ණඹ නු ඇත.
(ආ) ඳළන ශනොනඟී.
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ගු රවි කුණළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
භහින්ද යහජඳ්ෂ භළතිතුභහශේ. [ඵහධහ කිරීම්]

ගු (ආචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශාළ
(ரண்புறகு கனரறற சத் அபநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
නළවළ නළවළ. තමුන්නහන්ශේරහශේ ජනහධිඳතිතුභහශේ
කහරශේ. ඳ්ෂඹට ් ලි  ජරහ ශජෝසිම් භවත්භඹහ තභයි ඒ
කහරශේ හිටපු ජනහධිඳතිතුභහශේ අ් රපු පුටුශව් හිටිශේ ජහතික
උත්ර ජ. ඒක එක්ෂ. ත කිඹන්නම්. ත කරුණු ඕනෆද
තමුන්නහන්ශේට? [ඵහධහ කිරීම්] දළන් තමුන්නහන්ශේරහශේ-

ගු රවි කුණළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
කරුණහකය භහ අවපු ප්රලසනඹට උත්තය ශදන්න.

ගු (ආචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශාළ
(ரண்புறகு கனரறற சத் அபநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
අවපු ප්රලසනඹට තභයි උත්තය ුවන්ශන්. ශම් මුළු බහශන්භ
ම්භත කයපු ඳනත්ෂ ඹටශත් අපි ඒක ක්රිඹහත්භක කයනහ.
තමුන්නහන්ශේරහශේ කහරශේත් ඒක ක්රිඹහත්භක කයරහ
තිශඵනහ ඉතහභ නපුරු විධිඹට. [ඵහධහ කිරීම්] ත කිඹන්නම්.
දළන් කහරශේ වුණත් තමුන්නහන්ශේරහ බුශධහගභ ගළන කථහ
කයනහ. භහ එක්ෂ කිඹන්න කළභළතියි. භහ ශම්ක කළභළත්ශතන්
ශනොශයි කිඹන්ශන් - [ඵහධහ කිරීම්]

ගු රවි කුණළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

ගු අජිත් පී. පපපර්රළ මශාළ

(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததபர)

(The Hon. Ajith P. Perera)
ශඵෞශධ දර්ලනඹට අනු
ළඩ කයනහ කිඹරහ තභයි
කිඹන්ශන්. භහින්ද චින්තනඹ ශඵෞශධ දර්ලනඹ!

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු භන්ත්රීතුභනි ශකටිශඹන් අතුරු ප්රලසන අවන්න.

ගු රවි කුණළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
භහ ඒශකන් තභයි ඳටන් ගන්න වදන්ශන්. "භහින්ද චින්තන"
ප්රතිඳත්ති ප්රකහලනශේ "භතට තිත" තඵනහ කිඹරහ කිඹනහ. සුව
ශවො නළවළ කිඹරහ කිඹනහ. නමුත් ඒහ ක්රිඹහත්භක කයනහ.
අවුරුුව 18්ෂ තිසශේ ජනතහට ා හ කයරහ ඵරශේ ඉන්නහ. ශම්
සුව ඳත්හශගන ඹන ප්රශශල ශකොශවේද තිශඵන්ශන්?

ගු (ආචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශාළ
(ரண்புறகு கனரறற சத் அபநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි ශම් දර්ලනඹ මුලින්භ ඳටන්
ගත්ශත් එ්ෂත් ජහතික ඳ්ෂඹයි. [ඵහධහ කිරීම්] භභ කිඹන්නම්.
එ්ෂත් ජහතික ඳ්ෂඹ තභයි ශජෝසිම් භළතිතුභහ රාකහට
ශගනහශව්. තමුන්නහන්ශේරහශේ ජනහධිඳතිතුභහ වබහගි වුණු
ජහතික උත්ර ජ එතුභහට අ් රපු පුටුශව් හිටිශේ එතුභහයි.
[ඵහධහ කිරීම්]

(The Hon. Ravi Karunanayake)
අකළභළත්ශතන් ශභොනත් කිඹන්න එඳහ.

ගු (ආචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශාළ
(ரண்புறகு கனரறற சத் அபநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
තමුන්නහන්ශේරහ අඳටශන් ශ ෝදනහ කයන්ශන්. [ඵහධහ කිරීම්]

ගු රවි කුණළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
අපි කිඹන්ශන් ජනතහට ශඵොරු කයන ශම් ආඩුඩු- [ඵහධහ
කිරීම්]

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු භන්ත්රීතුභනි ශභතළන විහද කයන්න ශරහ්ෂ නළවළ.
ගරු ඇභතිතුභහ පිළිතුරු ශදන්න.

ගු (ආචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශාළ
(ரண்புறகு கனரறற சத் அபநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
භහ පිළිතුරු ුවන්නහ. ඕනෆ නම් ත කරුණු භහ කිඹන්නම්. හිත
නය්ෂ
කයන්න
භහ
කළභළති
නළවළ.
විශලේශඹන්භ
තමුන්නහන්ශේරහශේ
ඵරඹ
තිශඵන
එකභ
නගයශේ
නගයහධිඳතිතුභහ ගළනත් භට ඕනෆ නම් කරුණු කිඹන්න පුළුන්
කළසිශනෝ පිළිඵ. නමුත් භහ ඒහ කිඹන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්]

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ශදන අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න.
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ගු රවි කුණළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
භහ දළන් ඇහුහශන්? උත්තය ශදන්න. [ඵහධහ කිරීම්] ගරු
ඇභතිතුභනි ඔඵතුභහශන් උත්තය ශදන්ශන්?

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ශදන අතුරු ප්රලසනඹද?

ගු රවි කුණළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
නළවළ නළවළ. ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ.

ගු (ආචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශාළ
(ரண்புறகு கனரறற சத் அபநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
භහ උත්තය ුවන්නහ. ශම් බහශන් ම්භත කයපු ඳනත්ෂ අනු
අපි නීතයනුකර ඹම් කිසි ඵශද්ෂ අඹ කයරහ ඒ කටයුතු කයනහ.
ඒ වහ අපි ශනභ ප්රශශලඹ්ෂ නම් කයරහ ා හයක යහඳහයඹත්
එ්ෂක ඵශධ කයරහ ඒ කටයුතු කයනහ.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ශදන අතුරු ප්රලසනඹ්ෂ තිශඵනහද?

ගු රවි කුණළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි ශම් ගරු ඇභතිතුභහ එ්ෂත්
ජහතික ඳ්ෂශේ සිට ශඳොුවජන එ්ෂත් ශඳයමුණට ගිඹහ. දළන්
කිඹනහ අපි කයපු එක ශවො නළවළ කිඹරහ. ඒක ඒ ආකහයශඹන්
නම් අපි ශවට ශඹෝජනහ්ෂ ශගශනනහ කළසිශනෝ යහඳහයඹ
ම්පර්ණශඹන්භ වන්න ඕනෆ කිඹරහ. ආඩුඩුශව් ඉන්ශන්
ඔඵතුභන්රහ. කරුණහකය අපි ශගශනන ශම් ශඳෞශගලික
ශඹෝජනහට ඔඵතුභන්රහ ම්පර්ණ වශඹෝගඹ  ජරහ ා හ නළති
කයන්න දූණඹ නළති කයන්න ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂශේ
සහමීන් වන්ශේරහ භයණ ඒහ නළති කයන්න ඔඵතුභන්රහ
කිඹපු ඒහ අතය කිඹරහ නහථ කයන්න උදව් කයනහද?

ගු (ආචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශාළ
(ரண்புறகு கனரறற சத் அபநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි ඒක ප්රලසනඹ්ෂද? ඒක
එතුභහශේ සිහිනඹ්ෂ. [ඵහධහ කිරීම්]

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ
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කයනහ. තමුන්නහන්ශේරහශේ සිහිනඹ ළඵෆ වුණු දක ඒක
කයන්න. රාකහශව් කවුරුත් හිතන්ශන් නළවළ ඒක ළඵෆ ශයි
කිඹරහ. ළඵෆ වුශණොත් එදහට ඕනෆ විධිඹට කටයුතු කයන්න.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
තුන් න අතුරු ප්රලසනඹ. ප්රලසනඹ්ෂ වළටිඹට අවන්න.

ගු රවි කුණළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
අඳට ුවකයි ශම් හශේ ශජයසස ඇභතිරු අද යට ඳහරනඹ
කයන එක ගළන.

භශේ තුන් න අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. කළසිශනෝ යහඳහයඹ
ශනුශන් රහාකිකඹන්ශගන් ව සුශදන්ශගන් බිලිඹන 1.9්ෂ
රඵහ ගන්ශන් නළති ඉන්නහ. ශඳොලීසිශේ DIGරහ ගිහි් රහ
නීතයනුකර නළති භට්ටමින් කළසිශනෝලින් ් ලි අයශගන
කටයුතු කයශගන ඹනහ. මිලිඹන 1900්ෂ ශවොඹහ ගන්න පුළුන්
අසථහක ඔඵතුභන්රහ මිලිඹන 300යි ශවොඹහ ගන්ශන්. අශන්ෂ
ඒහට ශභොනහද ශන්ශන්? ශභොනහද කයන්න පුළුන් න්ශන්
ශම් ම්ඵන්ධශඹන්?

ගු (ආචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශාළ
(ரண்புறகு கனரறற சத் அபநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
දළන් තමුන්නහන්ශේ කිව්හශන් ශම්ක ශවො නළති ළඩ්ෂ
කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීම්]

ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි ශභන්න ශම්කයි ප්රලසනඹ.
ශභතුභහ ශනොශඹ්ෂ විධිශේ ශ ෝදනහ කයනහ. ශඳොලීසිශේ අඹ
එනහ ් ලි ගන්නහ කිඹනහ. ඒහ අපි දන්ශන් නළවළ. ශභතළන
ප්රලසන අවන්න තිශඵනහ නම් නම් ගම් ඇති විශලේ ප්රලසනඹ්ෂ
අවන්න. එතශකොට අපි පිළිතුරු ශදන්නම්. ශභතළන ජ ප්රලසන අවන
එක තමුන්නහන්ශේරහශේ භතිභතහන්තය ඉදිරිඳත් කයන්න තිශඵන
අසථහ්ෂ ශනොශයි.

ගු රවි කුණළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
අපි ශම් අවන්ශන් ප්රහශඹෝගික ප්රලසනයි.

ගු (ආචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශාළ
(ரண்புறகு கனரறற சத் அபநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
ප්රහශඹෝගික නළවළ. ප්රලසනඹ්ෂ අවනහ නම් විශලේ කරුණු
ඉදිරිඳත් කයන්න ඕනෆඹ කිඹරහ ශම් බහශව් ම්ප්රදහඹඹ්ෂ
තිශඵනහ. එතශකොට තභයි අඳට උත්තය ශදන්න පුළුන් න්ශන්.

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු භන්ත්රීතුභනි විහද කයන්න එඳහ. ඔඵතුභහ දළන් කථහ්ෂ
ඳළළත්වහ. දළන් ගරු ඇභතිතුභහට පිළිතුරු ශදන්න අසථහ
ශදන්න. ගරු ඇභතිතුභහ කරුණහකය පිළිතුය ශදන්න.

ගු (ආචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශාළ
(ரண்புறகு கனரறற சத் அபநக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
ශවොයි. ගරු භන්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහශේ සිහිනඹ ඳරිදි
ඔඵතුභන්රහශේ ආඩුඩු්ෂ පිහිටවශොත් ඒ විධිශේ නීති
ශගශනන්න. අශේ ආඩුඩුශන් ශගනහපු නීති ඹටශත් අපි කටයුතු

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ප්රලසන අාක 5 - 2524/'12 - (2) ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ.

ගු අජිත් කුමළර මශාළ

(ரண்புறகு அஜறத் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි ගරු අනුය දිහනහඹක
භවතහ ශනුශන් භභ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

163

ඳහර්ලිශම්න්තු

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධාන මශාළ

(ஆ)

ணக்கு
ங்கப்தட்ட
இரணும்
சரர
பமனகமப தசய் படிரமறன் கரரக
ஆபெப் தமடறலிபைந்து ரரது தறறலிபைந்து
றனகறபெள்பணர ன்தமபெம் அர் கூபொரர?

(இ)

இன்பநல் ன்?

(ரண்புறகு றபணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි අධයහඳන ඇභතිතුභහ
ශනුශන් එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය  ජභ වහ භභ ති ශදකක
කහරඹ්ෂ ඉ් රහ සිටිනහ.

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම නිපයෝග කරන දී.

றணரம ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது.

Question ordered to stand down.
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asked the Prime Minister and Minister of Buddha
Sasana and Religious Affairs:
(a)

Will he state (i)

இரணும் சரர பமனகள் தசய்பெம் பப்தமட
வீர்கள்: தகரடுப்தணவுகள்

the number of persons in the three Armed
Forces who have been assigned nonmilitary activities;

(ii)

NON-MILITARY WORK ASSIGNED TO ARMED FORCES :
PAYMENTS

the nature of non-military work that they
are supposed to do;

(iii)

whether they are paid additionally for
performing non-military work; and

ත්රිවිධා ශමුාළ වළමළජිකය්දපේ ශමුාළමය පනොලන
ක යුුර : පගවීේ

1756/’11
7. ගු රවි කුණළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(b)

if so, the amount paid as per (iii) above?

(c)

Will he also state whether any person in the three
Armed Forces has resigned due to inability in
performing the non-military work entrusted to
them?
If not, why?

(The Hon. Ravi Karunanayake)
අග්රහභහතයතුභහ ව බුශධ ලහන වහ ආගමික කටයුතු
අභහතයතුභහශගන් ඇස ප්රලසනඹ - (2) :

(i)

වමුදහභඹ ශනොන කටයුතු ඳයහ ඇති ්රිවිධ වමුදහ
හභහජිකඹන්ශේ ාතයහ ශකොඳභණද;

(d)

(ii)

ඔවුන් විසින් ඉටු කශ යුතු වමුදහභඹ ශනොන
කටයුතුර සබහඹ කශර්ද;

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධාන මශාළ

(iii)

ඔවුන්ට වමුදහභඹ ශනොන කටයුතු ඉටු කිරීභ
ශනුශන් අභතය ශගවීභ්ෂ කයනු රළශේද;

(iv)

එශේ නම් ඉවත (iii) හි වන් ඳරිදි ශගනු රඵන
මුදර ශකොඳභණද;

(අ)

ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?

(ரண்புறகு றபணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි අග්රහභහතයතුභහ ව බුශධ
ලහන වහ ආගමික කටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ එභ
ප්රලසනඹට පිළිතුය ශදනහ.

(අ)

(i)

4 595කි.

(ii)

ජහතිඹ ශගොඩ නළඟීශම් වහ යශටහි ාර්ධනඹට
අදහශ ඳවත වන් කටයුතු.

(ආ) ්රිවිධ වමුදහර හභහජිකයින් කිසිශකු ඔවුන්ට ඳයනු
රඵන වමුදහභඹ ශනොන කටයුතු කිරීභට ශනොවළකිවීභ
ශවේතුශන් ඉ් රහ අස වී තිශේද ඹන්නත් එතුභහ වන්
කයන්ශනහිද?

1. අනුයහධපුයඹ ශකෞතුකහගහයඹ අලුත්ළඩිඹහ
කිරීශම් ශේහ.

(ඇ) ශනොඑශේ නම් ඒ භන්ද?

3. හර්්ෂ ාසකිතික භධයසථහනඹ ඉදි කිරීභ.

தற அமச்சபைம் ததபத் சரசண,  அலுல்கள்
அமச்சபைரணமக் பகட்ட றணர:
(அ) (i)

இரணும்
சரர
தசற்தரடுகலக்தகண
தறக்கர்த்ப்தட்ட பப்தமடகமபச் பசர்ந்
தமட வீர்கபது ண்றக்மகமபெம்;

(ii)

அர்கபறடறபைந்து
றர்தரர்க்கப்தடுகறன்ந
இரணும்
சரர
பமனகபறன்
ன்மமபெம்;

(iii)

இரணும் சரர பமனகமப தசய்ற்கரக
அர்கலக்கு
பனறக
தகரடுப்தணவுகள்
ங்கப்தடுகறநர ன்தமபெம்;

(iv)

ஆம் ணறல், பற்தடி (iii) இன் தறகரம்
அர்கலக்கு ங்கப்தடுகறன்ந தரமகமபெம்

அர் கூபொரர?

2. දිස්රි්ෂ ශයෝවර කිලිශනොච්චිශඹහි ශවද
ශන්හසිකහගහයඹ ඉදි කිරීභ.
4. ශගෝ් ඩ් ශන්ටර් ශශ ාකීර්ණඹ ඉදි
කිරීභ.
5. බස ඵන්ධනහගහය තහේඳඹ ඉදි කිරීභ.
6. තුයඟ තයග පිටිඹ නවීකයණඹ කිරීශම්
යහඳිතිඹ - ශකොශම.
7. ක්රීඩහ අභහතයහාල ශගොඩනළන්් ර ඉදි කිරීශම්
යහඳිතිඹ - ශකොශම.
8. ශකොශම විලසවිදයහරඹ ගණිත අාල ශදභව් 
ශගොඩනළන්් ර ඉදි කිරීභ.
9. භහින්ද යහජඳ්ෂ ක්රීඩහාගණ යහඳිතිඹ දිඹගභ.
10. භහිඹාගන ශඳොුව ක්රීඩහාගණඹ ඉදි කිරීභ.
11. ව්ෂභන ශභශතෝදිසත ක්රීඩහාගණඹ ඉදි
කිරීභ.
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12. භහින්ද යහජඳ්ෂ අන්තර්ජහතික ක්රිකට්
ක්රීඩහාගණඹ - සරිඹළ.
13. ඳළයණි ඕරන්ද ශයෝවර නවීකයණඹ කිරීභ
(UDA) - ගහ් ර.
14.

න ශශ ාකීර්ණඹ (UDA) - වීයකළටිඹ.

15. ජඹ ශ්රී භවහ ශඵෝධිඹ අර භවහ විවහයශේ
නඩත්තු කටයුතු.
16. හිරු ෆඹ ච තය ඉදි කිරීශම් යහඳිතිඹ.
17. ඇශ භහර්ග ප්රතිාසකයණ යහඳිති.
(iii)

නහවික වමුදහ - විශලේ රභඹ ඹටශත් ඵහ
ගන්නහ රද ශඳදශර්රුන් වහද.
යුද වමුදහ - ශගෝ් ඩ් ශන්ටර් ශශ ාකීර්ණඹ
ඉදිකිරීභ තුයඟ තයග පිටිඹ නවීකයණඹ කිරීශම්
යහඳිතිඹ
(ශකොශම)
ක්රීඩහ අභහතයහාල
ශගොඩනළන්් ර ඉදි කිරීශම් යහඳිතිඹ (ශකොශම)
ඹන යහඳිති වහ ඳභණ්ෂ ශගවීම් කයනු රළශේ.

(iv)

නහවික වමුදහශව් විශලේ රභඹ ඹටශත් ඵහ
ගන්නහ රද ශඳදශර්රුන්ශේ ගභන් විඹදම් වහ
ළටුඳට අභතය දිනකට රුපිඹ්  80 ඵළගින්ද යුද
වමුදහශව් ඉවත (iii)හි යහඳිතීන්හි කටයුතු කයනු
රඵන එ්ෂ අශඹකුට ළටුඳට අභතය දිනකට
රුපිඹ්  100 ඵළගින්ද ශගවීම් කයනු රළශේ.

(ආ) කිසිුව නහවික වමුදහ යුද වමුදහ ශවෝ ගුන් වමුදහ
හභහජිකශඹකු ඉ් රහ අසවී ශනොභළත.
(ඇ) ජහතික ාර්ධනඹ වහ සකළභළත්ශතන් යහජකහරි
කිරීභට කළභති ඵළවිනි.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ
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ගු රවි කුණළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
උත්තය ශදන්න අලය නළත්නම් කභ්ෂ නළවළ. ශම්ක යටට
අලය කහයණඹ්ෂ. ඔඵතුභන්රහ වයිටිඹට ඹනහ ශකන්ඹහට
ඹනහ සුඩහනඹට ඹනහ. ඇෂසගනිසතහනඹට ඹන එක ගළන
අවපු ප්රලසනඹට උත්තය ශදන්න.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු භන්ත්රීතුභහ ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ.

ගු රවි කුණළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ඔව් ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ.

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධාන මශාළ

(ரண்புறகு றபணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි ඳළයණි භහගභ්ෂ තිබුණහ
ශඟ ජ ඒ භහගභ ළහුහ. ඒ His Master's Voice කිඹන භහගභ.
ඒ භහගභ ළහුහ. ශම් ශගෝ රන්භ වදපු ප්රිත්ති ගළන ශම්
ශගෝ රන්භ අවනහ.

ගු රවි කුණළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

His Master's Voice කිඹන්ශන් ශභොක්ෂද? අශේ Leader
කිඹන ඒහද?

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ.

ගු රවි කුණළනළයක මශාළ

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධාන මශාළ

(ரண்புறகு றபணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න.

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ගරු ඇභතිතුභනි අඳට ආයාචි ශරහ තිශඵනහ ඒ හශේභ
ශම් දසර ඳත්තයරත් ඳශ ශරහ තිශඵනහ භහින්ද යහජඳ්ෂ
යජශඹන් ඇශභරිකහ ඉ් ලීභ්ෂ කයරහ තිබුණහ කිඹරහ අශේ වමුදහ
බටඹන් ඇෂසගනිසතහනශේ Peacekeeping Force එකට ඹන්න
කිඹරහ. ඒක ළඵෆ්ෂද නළශද?

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධාන මශාළ

(ரண்புறகு றபணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි "ඹන්ශන් ශකොශවේද භ් ශ් 
ශඳෝ " කිඹරහ කථහ්ෂ තිශඵනහ. ශභතුභහ අවපු ප්රධහන ප්රලසනඹ
එක්ෂ දළන් අතුරු ප්රලසනඹ්ෂ වළටිඹට ශන ශභොක්ෂද ප්රලසනඹ්ෂ
අවනහ. ඔඵතුභහ ඔඹ කහයණහ ගළන ශනභ ප්රලසනඹ්ෂ අවන්න
අපි උත්තය ශදන්නම්. ශම්ක නිකම් ශත්රුභ්ෂ නළති ප්රලසනඹ්ෂ. ඒ
අඹ විසින්භ ඳශ කයපු ප්රිත්තිඹ්ෂ ගළන ඒ අඹභ ඇවි් රහ
අවනහ.

ගු රවි කුණළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
එතුභහ අශේ ඳ්ෂශේ Leader. එතුභහ කිඹන ඒහ තභයි අපි
අවන්ශන්. එශවභ නළතු භහින්ද යහජඳ්ෂට ඕනෆ ඒහ අපි
අවනහඹළ.

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධාන මශාළ

(ரண்புறகு றபணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ශඟ ජභ ඳත් න එ්ෂත් ජහතික ඳ්ෂශේ නිශඹෝජය
නහඹකතුභනි ප්රලසනඹ අවන්න.

ගු රවි කුණළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ඒක ශම්කට අදහශ නළවළශන්.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(The Deputy Speaker)
ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ.

(The Deputy Speaker)
ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ.

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)
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ඳහර්ලිශම්න්තු

ගු රවි කුණළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
භශේ ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ න්ශන් ශභඹයි. ගරු
ඇභතිතුභනි ක්රිඹහන්විත යහජකහරිශේ සිටි යුද වමුදහශව් 58 000්ෂ
අද ශේඹ අත් වළයරහ ගිහි් රහ තිශඵනහ කිඹරහ හර්තහ කයරහ
තිශඵනහ. භභ ශම් ප්රලසනශඹන් අවන්ශන් ඒ ගළනයි. ශන
කවුරුත් ශනොශයි ඒක කිඹරහ තිශඵන්ශන් යුද වමුඳතිතුභහ.
ඉතින් ශම් ම්ඵන්ධශඹන් අඳට දළන ගන්න අලයයි. එඹ
ළඵෆ්ෂද? ශභතළන තිශඵන ප්රලසනඹ ශභොක්ෂද? ශභළනි ළඩ
කටයුතුරට ශඹොදහ ගන්නහ නිහද ඒ අඹ යුද වමුදහශන් ඉත්
ශරහ ඹන්ශන්.

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධාන මශාළ

(ரண்புறகு றபணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ශභළනි කටයුතු කයන ශවේතු භත කිසිකු ශේඹ අතවළය
ශගොස නළත. ඒ කිඹන්ශන් ාර්ධන ළඩ කටයුතු. ඔඵතුභහ කිඹන
කහයණඹ ගළන ශනභ ප්රලසනඹ්ෂ අවන්න.එතශකොට විසතයහත්භක
පිළිතුය්ෂ අපි රඵහ ශදන්නම්. ශයජිශම්න්තුශන් ශයජිශම්න්තුට
තත්ත්ඹ ශකොශවොභද කිඹරහ උත්තය ශදන්නම්.

ගු රවි කුණළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
භභ ශම් ප්රලසනඹ අවන්ශන් අශේ ප්රශශලර සිටින යුද වමුදහ
බටඹන් කිඹන කථහ නියි.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු භන්ත්රීතුභහ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ.

ගු රවි කුණළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ තභයි භභ අවන්ශන්. ඒක අවන්න
ඕනෆ විධිඹත් භට කිඹනහද? ඒ කහයණඹ ම්ඵන්ධශඹන් ඇහුහභ
ඒ අඹ අඳට කිඹනහ "අපි යුද වමුදහට ගිශේ යුද වමුදහශව්
කටයුතු කයන්න මි භ්  ඳළශ ඉන්දන්න ඵ්ෂකි වදන්න එශවභ
නළත්නම් ශඩාගු භර්දනඹ වහ ගිහි් රහ bacteria spray කයන්න
ශනොශයි" කිඹරහ. එළනි ළඩ ඳයන නිහ තභයි ඔවුන්
වමුදහශන් අයින් ශනහඹ කිඹරහ කිඹන්ශන්. අශේ ප්රශශලඹ න
ශකොශම දිස්රි්ෂකශේ විතය්ෂ ශනොශයි අශන්ෂ ප්රශශලර ඉන්න
අඹත් අඳට එරහ තිශඵන ප්රලසන අපි ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශව් ජ අවන
ශකොට ඔඵතුභහ කිඹනහ ඒ ප්රලසන අදහශ නළවළයි කිඹරහ. ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් ශකොතයම් ් ලි විඹදම් කයරහ තිශඵනහද?

ශභය අඹ ළශඹන් ළඩිශඹන්භ මුද්  ශන් කයරහ
තිශඵන්ශන් ආය්ෂක අභහතයහාලඹටයි. ඒ නිහ ශම් ප්රලසනඹ අවන
එක හධහයණ නළශද? ඔඵතුභහ ශභොනහද ් ලිත් එ්ෂක
කයන්ශන්?

නළවළ. ශභොකද ශත්රුභ්ෂ නළති ප්රලසන අවන්ශන්. යශට් ශතොශට් ජ
වන්දිඹක ජ වමු වුණු අඹ ශභොක්ෂද කිව්හඹ කිඹරහ ශභතළන
ඇවි් රහ අවනහ. කවුද කිව්ශව් ශභොන පුශගරඹහද ශකොයි
කහරශේද ශගදය ගිශේ ශභොනහත් විසතයඹ්ෂ නළති ඔශවේ අය
වන්දිශේ වමු වුණහඹ ශම් වන්දිශේ වමු වුණහඹ කිඹනහ. පුුවභයි.
ඔඵතුභහ නිශඹෝජය නහඹකඹහ ශව්හභ කිඹරහ භහ ප්රහර්ථනහ
කයනහ.

ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Sir, I rise to a point of Order.
නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! There is a point of Order being raised
by the Hon. Sajith Premadasa.
ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භභ ශම් උත්තරීතය බහශව්
 ජ භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළ්ෂශභන් උපුටහ ද්ෂරහ අතුරු ප්රලසනඹ්ෂ
අවන ශකොට ගරු ශෞතය නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ ප්රකහල කශහ
එශවභ ශදඹ්ෂ භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළ්ෂශම් වන් ශරහ
නළවළයි කිඹරහ. භභ ඒ ශතොයතුයත් ඔඵතුභහට එව්හ. එතුභහශේ
භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළ්ෂභත් ඔඵතුභහට එව්හ. එතුභහ දළන්
ශඵොරුකහයශඹ්ෂ ශරහ සිටිනහ. ඒ ශභොකද භභ අවපු ප්රලසනඹ
තයඹ්ෂ නිහ.

ගු නිමල් සිරිපළ ා සිල්ලළ මශාළ

(ரண்புறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

There is no point of Order in that.[ඵහධහ කිරීභ්ෂ]
ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
නළවළ point of Order එක්ෂ තිශඵනහ. ශම් උත්තරීතය
බහශව් අතය කිඹන්න ඵළවළ. ශම් බහ ශනොභඟ ඹන්න ඵළවළ.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order.
ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

No, no.

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධාන මශාළ

(ரண்புறகு றபணஷ் குர்ண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ඔඵතුභහට ඕනෆභ ප්රලසනඹ්ෂ අවන්න මරහනඹට අය
ශදන්න පුළුන්. ඒ අවන අවන ප්රලසනරට පිළිතුරු  ජභට භභ ඵළී 

168

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ශලෝක ප්රකහල ශඹෝජනහ ගරු ආනන්ද දනහඹක-

169
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ගු රවි කුණළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order.

170

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
බහශව් අයඹ ඇති සථහය නිශඹෝග 23(2) ඹටශත් ඊශේ
දින නඟන රද ප්රලසනඹට පිළිතුරු ප්රකහලඹ. ගරු බහනහඹකතුභහ.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

What is your point of Order?
ගු රවි කුණළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு ற கபைரரக்க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

Hon. Sajith Premadasa has asked a Question and got
an answer which is misleading. So, has he not got the
right to correct it?
නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order. Under the Standing
Orders, there is nothing that can be classified as
"misleading" in this House - [Interruption.] As per the
Standing Orders, you cannot raise that as a point of Order
- [Interruption.]
ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

ර ුරෂ ජළිනලළදී සිද්ධි ඇින වීපේ
ප්රලණාළල : වභළනළයකුරමළපේ ප්රකළය

ரட்டில் இணரச் சம்தங்கள் உபைரகும்
பதரக்கு: சமத பல்ரறணது கூற்பொ
TENDENCY TOWARDS COMMUNAL INCIDENTS
IN THE COUNTRY : STATEMENT BY LEADER OF
THE HOUSE
ගු නිමල් සිරිපළ ා සිල්ලළ මශාළ (ලළරිමළර්ග ශළ ජ
වේපත් කෂමනළකරණ අමළායුරමළ වශ පළර්ලිපේ්දුරපේ
වභළනළයකුරමළ )
(ரண்புறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப
பகரமத்து அமச்சபைம் தரரலன்நச் சமத பல்பைம்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation
and Water Resources Management and Leader of the House
of Parliament)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි විඳ්ෂ නහඹක ගරු යනි් 
විරභසිාව භළතිතුභහ විසින් ඊශේ ඳහර්ලිශම්න්තුශව් ජ සථහය
නිශඹෝග 23(2) ඹටශත් නඟන රද ප්රලසනඹට යජශේ ප්රති හයඹ
ඳවත දළ්ෂශන ඳරිදි ඉදිරිඳත් කයනු කළභළත්ශතමි.

(The Hon. Sajith Premadasa)

Sir, I rise to a point of Order.
නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

What is your point of Order?
ගු වජිත් පප්රේමාළව මශාළ

(ரண்புறகு சஜறத் தறபரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි තය ශතොයතුරු කරුණු
කහයණහ භත ඳදනම් කයශගනයි භභ ශම් ප්රලසන අවන්ශන්.
ඔඵතුභහට භභ ඉදිරිඳත් කශහ භභ ඉදිරිඳත් කශ ශතොයතුය.
ඔඵතුභහටත් භභ ශඳන්රහ ුවන්නහ ශෞතය නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ
ශඵොරු ා හකහය උත්තයඹ්ෂ ශම් උත්තරීතය බහට ුවන්නු ඵ.

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු භන්ත්රීතුභහ පිළිතුරු  ජශම් අයිතිඹ සථහය නිශඹෝග
ප්රකහය තිශඵන්ශන් අදහශ ගරු ඇභතිතුභහටයි. ඒ පිළිතුය
පිළිගළනීභට අපි ඵළී  සිටිනහ මරහනඹ වළටිඹට.

ශලෝක ප්රකහල ශඹෝජනහ.

ගු නිමල් සිරිපළ ා සිල්ලළ මශාළ

(ரண்புறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
ගරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි භහ ඊශේ බහට දළන්ව ඳරිදි
බහශව් අයඹ ඇති ගරු විඳ්ෂ නහඹකතුභහ විසින් ඊශේ භතු
කයන රද ප්රලසනඹට පිළිතුරු ඳඹනහ.

එතුභහශේ ප්රකහලශේ ඳශමුශන්භ මුසලිම් ආගමික සථහන
10කට භෆත ජ ඳවය  ජම් සිුව කය ඇති ඵට කශ ප්රකහලඹ යජඹ
තයශේ ප්රති්ෂශේඳ කයයි. දියිශන් සථහන කිහිඳඹක සිුව වී ඇති
ඹම් විශයෝධතහන් ඳෆශම් සිශධීන් කිහිඳඹ්ෂ මු්  ශකොට විකිති
ශකොට මුසලිම් ආගමික සථහනඹන්ට ඳවය  ජම් කය ඇති ඵ ප්රකහල
කිරීභ කරුණු විකිති ශකොට දළ්ෂවීභකි. එශේ ඳවය  ජ ඇත්ශත්
කුභන සථහනශේ පිහිටි මුසලිම් ශශසථහනරට ද ඳවය ුවන්ශන්
ඹයි කිඹනු රඵන එභ කහනු ශභොනහද ඹන්න ශභභ ගරු
බහට ඉදිරිඳත් කයන ශර භභ විඳ්ෂ නහඹකතුභහට අභිශඹෝග
කයමි.
ශම් පිළිඵ ශඳොලිසඳතිතුභහශගන් රඵහ ගන්නහ රද හර්තහ
අනු කිසිභ ආගමික සථහනඹකට ඳවය  ජභ්ෂ ශවෝ ශනත්
ආගමික කඩුඩහඹම්රට ඳවය  ජභ්ෂ ශවෝ හර්තහ වී ශනොභළති ඵ
ඳළවළදිලි ශඳන්හ  ජ ඇත.
ශඳොලිසඳතිතුභහශේ හර්තහ අනු ඳුයම නගමු
අලුත්ගභ ඵුව් ර ඳඹහගර කුරුණෆගර ඹන නගයර වරහ් 
ආවහය ර්ජනඹ කිරීශම් ශත්භහ වහ ශනත් කරුණු මු්  ශකොට
ශගන සුළු සිශධීන් කිහිඳඹ්ෂ හර්තහ වී ඇති අතය එකී සිශධීන්
පිළිඵ ශඳොලීසිඹ වහභ ක්රිඹහත්භක වී ශභකී සිශධීන්ට ග කි
යුතු පුශගරයින් අත් අඩාගුට ශගන අධිකයණශේ නඩු ඳළරීභත්
සිශධීන් කිහිඳඹක ජ ඳහර්ලසකරුන් කළහ ශඳොලීසිඹ විසින් අදහශ
සිශධීන් පිළිඵ ඳරී්ෂහ කය භථඹකට ඳත් කිරීභත් සිුව කය
ඇත. ශභළනි සිශධීන් ඇති ව විට ඉතහ ඉසි් ශරන් වහ දූයදර්ය 
කටයුතු ශකොට ඒහ ඳළතිරී ඹහභ ළශළ්ෂවීභට පිඹය ගත යුතු අතය
එ්ෂයභ දළඩි ක්රිඹහ භහර්ග ගළනීභ තුළින් ප්රතිහ ජ ශකොටස අතය
තුවයටත් ගළටුම් නිර්භහණඹ වීභට ඉඩ ඇති ඵද අධහයණඹ
කයනු කළභළත්ශතමි. ශඳොලීසිඹ විසින් ඳවත වන් නීතිභඹ ක්රිඹහ
භහර්ගඹන් දළනටභත් ශගන ඇති ඵ ශභභ ගරු බහට හර්තහ
කයනු කළභළත්ශතමි.
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[ගරු නිභ්  සිරිඳහර ද සි් හ භවතහ]

2012.06.24 දින ඳුයම ජ ශඵොුවඵර ශේනහ ාවිධහනශේ
භි්ෂෂන් වන්ශේරහ පිරි්ෂ විසින් ශ්රී සුශම්ධ අපු අර ධර්භ
ප්ර හයක ආඹතනඹට අයුතු ඇතුළුවීභ අනර්ථඹ කිරීභ පිළිඵ
ඳළමිණි් රට අදහශ අරුණ වශර්න්ද්ර ඹන අඹ අත් අඩාගුට
ශගන ඵශශශගභ භශවේසත්රහත් උහවි නඩු අාක 64107 ඹටශත්
අධිකයණඹට ඉදිරිඳත් කය ඇත. නඩු 2013.05.20 න දිනට
ක්  තඵහ ඇත.
2012.06.24 දින ඳුයම ජ බුුව දවභට නිඟහ න ඳරිදි ධර්භ
ශශලනහ කශ සථහනඹකට ශඵොුව ඵර ශේනහ ාවිධහනඹ විසින්
ඳවය  ජභ්ෂ පිළිඵ කශ ඳළමිණි් රට අදහශ ර්ෂහන් දිලීඳ
සුශශලස ප්රිඹභහන් තිළිණ රුන් මිත් ර්ෂහන් තුසිත කුභහය ඹන
අඹ අත් අඩාගුට ශගන ඵශශශගභ භශවේසත්රහත් උහවි නඩු අාක
67108 ඹටශත් අධිකයණඹට ඉදිරිඳත් කය ඇත. නීතිඳති උඳශදස
වහ උශධිත නීතිඳතිතුභහ ශත ශඹොමු කය ඇත. නඩු විබහග
ශමින් ඳතී.
2012.07.02 දින ුවයම ජ ශඵොුවඵර ශේනහ ාවිධහනශේ
භි්ෂෂුන් වන්ශේරහ පිරි්ෂ විසින් පුශගරඹකුට ඳවය  ජ තුහර
සිුව කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් ඵශශශගභ භශවසත්රහත් උහවි නඩු අාක
64/253 ඹටශත් අධිකයණඹට කරුණු හර්තහ කය ඇත.
2012.10.12 නගමු - ශ්රී වල ර ශඹෝගහශ්රභඹ කඩුශර ඹන
සථහනඹට ශඵොුවඵර ශේනහ ාවිධහනඹ ඳළමිණ කයදය කිරීභ්ෂ
ම්ඵන්ධශඹන් ව ඳළමිණි් ර ශඳොලිස සථහනහධිඳති නගමු
විසින් ශදඳහර්ලසඹ කළහ විබහග කය භථඹට ඳත් කය ඇත.
ශඵෞශධ ාවිධහන ම්ඵන්ධ 2013 ර්ශේ ජනහරි භ
හර්තහ වී ඇති සිුවවීම් ව ශගන ඇති ක්රිඹහ භහර්ග ඳවත වන්
ඳරිදි ශව්.
2013.01.21 දින අළුත්ගභ ශභොයග් ර සිනභන් ශේ
ශවෝටරශේ ජ බුුව සුනට අඳවහ කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන් ශඵොුවඵර
ශේනහ ාවිධහනශේ ඳළමිණි් රට අදහශ ශදොන් භන්ත කුභහය
වහ ශේනුඩීන් ශභොශවොභඩ් ඳලී්  ජන් ඹන අඹ අත් අඩාගුට ශගන
බීආර් 7798/13 ඹටශත් ගරු අධිකයණඹට ඉදිරිඳත් කය ඇත.
ළඩිුවයටත් විබහග ශමින් ඳතී.
2013.01.20 දින ඵුව් ර ප්රශශලශේ ජ මුසලිම් ජහතිකඹන්
ශදශදශනකු විසින් බුුවන් වන්ශේශේ සිය මුද්රණඹ කය ඇති අත්
ශම්ස න්තකශේ තඵහ ගළනීභ පිළිඵ ඳළමිණි් ර ම්ඵන්ධශඹන්
ශභොශවොභඩ් නලීර් අර්ලුන් අසීස ඹන ළකකරුන් අත් අඩාගුට
ශගන ඵුව් ර භශවේසත්රහත් උහවිශේ නඩු අාක 59099 ඹටශත්
අධිකයණඹට ඉදිරිඳත් කය ඇත.
2013.01.26 න දින ඳඹහගර ජ ශඵෞශධ ආගභට අඳවහ න
අයුරින් ශඵොසශකෝ ශභහ නිහශේ ඌරු ශගොවිඳශ අර අවුකන
බුශධ රඳඹ්ෂ ප්රදර්ලනඹ කිරීභ පිළිඵ ව ඳළමිණි් ර
ම්ඵන්ධශඹන් ශයෝරන් යහජු ඹන ළකකරුන් ව ශශඳශ අත්
අඩාගුට ශගන කළුතය භශවසත්රහත් උහවිශේ බීආර් 7806/13
ඹටශත් අධිකයණඹට ඉදිරිඳත් කය ඇත. විබහග ශමින් ඳතී.
ගරු විඳ්ෂ නහඹකතුභහ විසින් ඊශේ දිනශේ ජ බහගත කයන
රද ලිපිශේ වන් 2013.01.24 දින කුලිඹහපිටිශේ ජ ව සිශධිඹ
පිළිඵ ශඳොලීසිඹ හර්තහ කය ඇත්ශත් උශශඝෝණ යහඳහයඹ්ෂ
එදින සිුව ව ඵත් එකී උශශඝෝණ යහඳහයඹ ාවිධහනඹ කශ
භි්ෂෂන් වන්ශේරහ වහ අශනකුත් ක්රිඹහකහරීන් ශඳොලීසිඹට කළහ
ඔවුන්ට දළඩි ශර අහද කශ ඵත් මින් ඉදිරිඹට ජහතිහදඹ

172

ශවෝ ආගම්හදඹ ඇවිසශන ඳරිදි උශශව්ගකහරී අයුරින් කටයුතු
ශනොකයන ඵට ඔවුන් ශඳොශයොන්ුව ව ඵත් ඹ. ඉදිරිශේ ජ ශභළනි
සිශධීන් ළශළ්ෂවීභ වහ ශභඹ ාවිධහනඹ කිරීභට කටයුතු කශ
ගිහි - ඳළවිදි පුශගරඹන් පිළිඵ බුශධි ශතොයතුරු ම්ඵන්ධ ඳසුබිම්
හර්තහ්ෂ රඵහ ගළනීභට ඹම ඳශහශත් ශජයසස නිශඹෝජය
ශඳොලිසඳතියඹහ දළනට කටයුතු කයශගන ඹනු රළශේ. ශභභ
සිශධිඹ පිළිඵ ඳරී්ෂණ අහනශේ ජ ගරු නීතිඳතිතුභහ ශත
උශධිත ශඹොමු කිරීශභන් අනතුරු ඉදිරි පිඹය ගන්නහ ඵට
ශඳොලිසඳතියඹහ හර්තහ ශකොට ඇත.
එභ ලිපිශේ වන් කුරුණෆගර වහ හිරිඹහර භළතියණ
ශකොට්සහඹන්හි සිුව වී ඇතළයි කිඹනු රඵන සිශධීන් 2012 ශර් ජ
සිුව ව සිශධීන් ශදක්ෂ විකිති ශකොට හුහ දළ්ෂවීභකි.
ආරිඹසිාවර ත්ශත් පිහිටි මුසලිම් ශශසථහනඹ්ෂ ශනොව
ඵත් ඳන්ර ඉදිරිපිට නි්ෂ ශශසථහනඹ්ෂ ඵට ඳරිර්තනඹ
කිරීභට ගන්නහ රද උත්හවඹකට එශයහි ප්රශශලහසීන්
උශශඝෝණඹ කය ඇති ඵත් ප්රශශලශේ ශශලඳහරන
නහඹකත්ඹද විවහයසථහනශේ සහමීන් වන්ශේද භළදිවත්
වීශභන් ශභභ තත්ත්ඹ භනඹ ශකොට එභ නි මුසලිම්
ශශසථහනඹ්ෂ ශර කටයුතු කිරීභ අත් වළය ඇති ඵත් හර්තහ වී
තිශේ.
මීට අභතය අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ විසින් ශඳොලිසඳතියඹහට
ශදන රද උඳශදස අනු ශභළනි සිශධීන් ඉදිරිශේ ජ ඇති වීභ
ළශළ්ෂවීභ වහ ශඳොලිස ශදඳහර්තශම්න්තු භන්න් ඳවත වන්
පිඹය ශගන තිශේ.
1. දියින පුයහ ර් ආගමික කමිටු ඳශහත් 09භ ආයණඹ
න ආකහයශඹන් ශඵෞශධ හින්ුව මුසලිම් කශතෝලික
ආගමික ප්රධහනීන්ශේ මලිකත්ශඹන් පිහිටුහ ඇත.
ශභභන්න් දියින පුයහ ප්රහශශය ඹ භට්ටමින් ආගමික
වජීනඹ පිළිඵ භවජනතහ දළනුත් කිරීශම්
කටයුතු ශඳොලිස ශදඳහර්තශම්න්තුශව් මලිකත්ශඹ්ෂ
ඉටු කයනු රඵයි.
2. දියිශන් ශඳොලිස ශකොට්සහ 43්ෂ ආයණඹ න ඳරිදි
එ්ෂ ශඳොලිස දිස්රි්ෂකඹකට අභ ලශඹන් එ්ෂ
කමිටු්ෂ න ඳරිදි ර් ආගමික කමිටු 104්ෂ
දළනටභත් දියින පුයහ පිහිටුහ ඇත.
3. ශඳොලිස සථහන භට්ටමින් ඉටු කයනු රඵන භවජන
ම්ඵන්ධතහ කටයුතුර ජ සිඹලු ආගම් නිශඹෝජනඹ
න අයුරින් කටයුතු කිරීභත් එභන්න් භවජනඹහ ශත
ආගම් අතය වජීනශඹන් කටයුතු කිරීභ පිළිඵ
ඳණිවුඩඹ රඵහ  ජභත් සිුව කයනු රඵයි.
4. ප්රසිශධ ආගමික උත්ර ජ එකී ෆභ ආගභ්ෂභ එකභ
ආකහයශඹන් ප්රමුතත්ශඹහිරහ
ගරු කයමින් එකී
ආගමික උත් කටයුතු ශදඳහර්තශම්න්තු භට්ටමින්  ජඳ
යහේත ාවිධහනඹ කිරීභත් එකී විවිධ ආගම්ර විවිධ
උත් අසථහන් වහ වබහගිත්ඹ දහඹකත්ඹ
එක ශර දළ්ෂවීශභන් ආගමික වජීනඹ භවජනතහ
ශත පිළිබිඹු කිරීභත් කයනු රඵයි.
5. ෆභ ආගභ්ෂභ මු්  කය ගනිමින් ඳළන නළශඟන ගළටලු
වහ ඳළමිණිලි පිළිඵ ප්රමුතත්ඹ රඵහ  ජ ්ෂණික
ක්රිඹහකහරී වී ඉදිරිශේ ජ ඳළන නළඟීභට ඉඩ ඇති සිඹලු
ගළටලුකහරී තත්ත්ඹන් ඳහරනඹ කය ගළනීභටත්
නියහකයණඹ කිරීභටත් බුශධිභත් ක්රිඹහ කයන ශරට
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සිඹලු ශජයසස නිශඹෝජය ශඳොලිසඳතිරුන් ප්රමුත
භසත ශඳොලිස ශදඳහර්තශම්න්තුශව් නිරධහරින්
දළනුත් කය තිබීභ.

6.

ආගමික කරුණු මු්  කය ගනිමින් ඳළන නළශඟන
උශශඝෝණර ජ විශයෝධතහ රැසවීම්ර ජ බුශධිභත්
කටයුතු
කයමින්
කිසිුව
ආගභකට
විශලේ
ඳ්ෂග්රහහිත්ඹ්ෂ ශනොභළති සිඹලු ආගම් එකශේ ප්රමුත
ඵ රකහ කටයුතු කයන ශරට නිරධහරින් දළනුත්
කය තිබීභ.

ශඳොලිසඳතිතුභහශේ ප්රධහනත්ශඹන් ශඵොුවඵර ශේනහ
ාවිධහනශේ බහඳති භි්ෂෂන් වන්ශේ ඇතුළු ක්රිඹහකහරි
හභහජිකයින් 2012.11.12 න දින ශඳොලිස මරසථහනඹට කළහ
 ජඳ යහේත සිුව න ශඵොුවඵර ශේනහ ාවිධහනශේ ක්රිඹහකහයකම්
ව එභන්න් ඇති විඹ වළකි අනිසි ප්රතිවිඳහක පිළිඵ ශඳන්හ  ජ ඒ
ම්ඵන්ධ හකච්ඡහ කය හභඹ ඳත්හ ශගන ඹහභ ව ආගමික
වජීනඹ ඳත්හ ශගන ඹහභ වහ වහඹ ශදන ශභන්
ආඹහ නඹ කයන ර ජ.
ශම් අනු ශභභ ප්රලසනශේ ජ ශඳොලීසිඹ ඉතහභ හධහයණ නීතිඹ
ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ කටයුතු කය ඇති ඵත් ඔවුන්ශේ
සථහශනෝචිත ප්රශව්ලඹ නිහ කිසිභ අන්තහදි ක්රිඹහකරුකුට තභ
ඵරහශඳොශයොත්තු ඉටු කය ගළනීභට ශනොවළකි ව ඵත් ඉතහ
ඳළවළදිලිඹ. සිාවර ජනගවනඹ 1947 සිඹඹට 63්ෂ ව ඵත් එඹ
දළන් සිඹඹට 75්ෂ න ඵටත් විඳ්ෂ නහඹකතුභහ කය ඇති
ප්රකහලඹ ඉතහ ළදගත් ශව්. සිාවර ජනගවනඹ ඹම් ආකහයඹකින්
අඩු න්ශන් නම් ඒ පිළිඵ ඳශමු වඬ නඟන්ශන් එ්ෂත්
ජහතික ඳ්ෂඹ න ඵට එතුභහ කය ඇති ප්රකහලඹ හුශද්ෂ
ශශලඳහරන හසි රඵහ ගළනීභ වහ කයන රද ප්රකහලඹ්ෂ ශර
ළරකිඹ වළකිඹ. එඹ එශේ න්ශන් යජඹ ජහතිහදඹ අවුසමින්
කටයුතු කයන්ශන්ඹ ජහතිහදින්ට එශයහි කටයුතු කිරීභට පිඹය
ශනොගන්ශන්ඹ ඹන භළසිවි් ර එතුභහශේ භසත ප්රකහලඹ තුශ
ගළේ වී ඇති ඵළවිනි. එශවත් ශභභ යජඹ තයම් ආගමික වහ ජහතික
භන්ඹ ශගොඩ නළඟීභ වහ කටයුතු කශ යජඹ්ෂ ඉතිවහඹ තුශ
බිහි වී ශනොභළත.
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ නිදවස දින රැසවීශම් ජ ප්රකහල කය
සිටිශේ ශම් යශට් ජහති ශේදහදඹත් ආගම් ශේදහදඹත් තුයන්
කිරීභට තභන් කළඳ වී සිටින ඵයි. එඹ  නඹට සීභහ ශනොශකොට
එතුභහ ශභයට සිාවර ද්රවිඩ මුසලිම් ජනතහ ඇතුළු සිඹලු ශදනහ
ශකශයහි සුවිශලේක ඇ් භ්ෂ ද්ෂමින් ත්රසතහදින්ශගන් ඒ සිඹලු
ශදනහ ශේයහ ගත් ඵ අභතක ශනොකශ යුතුයි. මුත්තර්හි ජීත් ව
ජනතහ භහවි් ආරු ශභශවයුශභන් දින නඹ්ෂ ඇතුශත නළත
ඳදිාචි කයන ර ජ.
මුසලිම් ආගමික සථහන ාර්ධනඹ වහ ඉතිවහශේ
හර්තහගත ආධහය ප්රභහණඹ්ෂ අඳ යජශඹන් රඵහ  ජ ඇත. ර්
21කින් ඳසු මුසලිම් භවුරවිරුන්ට අයහබි බහහ වහ මුසලිම්
ආගභ ඉගළන්වීභ වහ මුසලිම් ඳහ් රට ගුරු ඳත්වීම් රඵහ
ශදන ර ජ. කහත්තන්කුඩි ප්රශශලශේ එ් ටීටීඊ ාවිධහනඹ විසින්
විනහල කයන රද මුසලිම් ශශසථහන යජශේ විඹදමින් දළන්
නවීකයණඹ කය මුසලිම් ශශසථහනඹ්ෂ ඉදි කයශගන ඹන ඵ
දළනුම් ශදන්ශන් ඉතහ තුටිනි. තද මුසලිම් ඵළතිභතුන්ශේ
අනිහර්ඹ වජ්ජි න්දනහ වහ අලය විශශල විනිභඹ රඵහ
ශදනහ ඳභණ්ෂ ශනො අලය ශසු ඳවසුකම්ද අඳ යජශඹන්
රන ඵ භත්ෂ කය සිටිමි.
යජශේ ගුන්විුවලිඹ භන්න් දිනකට ඳස ය්ෂ අහන් කිඹවීශම්
යප්රහදඹ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශේ අයඹ භත රඵහ ශදන
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මුසලිම් ශනොන එකභ යට ශ්රී රාකහ ඵ අද ශඵොශවෝ ශදනකුට
අභතක වී ඇත. තිස යක කුරිරු යුශධඹ නිභහට ඳත් ශකොට
හභඹ උදහ කිරීශම් ාශ්ෂතඹ්ෂ ලශඹන් ශඵෞශධ ක්රිසතිඹහනි
මුසලිම් වහ හින්ුව ඹන තය ආගම්ර ඵළතිභතුන් ශනුශන්
ඳන්ර්ෂ ක්රිසතිඹහනි ශශසථහනඹ්ෂ මුසලිම් ශශසථහනඹ්ෂ
ව ශකෝවිර්ෂ ශගොඩ නළාවීභට අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ විධිවිධහන
ශඹොදහ ඇත.
ශම් අනු ඉසරහම් ඵළතිභතුන් ශනුශන් ශජරුරශම් ප්රසිශධ
අ්  අ්ෂහ මුසලිම් ශශසථහනශේ ආකිතිඹ අනු රුපිඹ්  මිලිඹන
87ක විඹදමින් නළශඟනහිය කහත්තන්කුඩි නගයශේ දළනට මුසලිම්
ශශසථහනඹ්ෂ ශගොඩ නඟමින් ඳතින ඵ ශභභ ගරු බහට
දළනුම්  ජභට කළභළත්ශතමි. ශභශර මුසලිම් ජනතහශේ වහ ද්රවිඩ
ජනතහශේ ාසකිතික අනනයතහන්ට ගරු කයමින් ඒහ රැක
ශදමින් ඒහ ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ අලය ආධහය උඳකහය
කයමින් ජහතික භගිඹ වහ ාහිඳිඹහ ශභන්භ ආගමික භගිඹ වහ
ාහිඳිඹහ වහ හිතළති ඳසු බිභ්ෂ අඳ යජඹ විසින් නිර්භහණඹ
ශකොට තිශේ.
ශභභ සිශධීන් ඇති ව අසථහශව් සිට අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ
යහජය ආය්ෂක ශ් කම්තුභහ යජශේ මුසලිම් ඇභතිරුන් යජඹ
ගිනි තළබීභට ශනො හභඹ වහ ාහිඳිඹහ ඇති කිරීභ වහ සිඹ
පර්ණ ල්ෂතිඹ ශඹොදමින් දිහ රෑ ශශවශමින් ක්රිඹහ කිරීභ ගළන
ශභහි වන් කිරීභ උචිත ශව්.
වරහ්  වතික නිකුත් කිරීභ පිළිඵ ගරු විඳ්ෂ
නහඹකතුභහ කශ ප්රකහලඹ වහ භසත රාකහ ජම්ඉයිඹතු්  උරභහ
ාවිධහනඹ පිළිඵ කය ඇති ප්රකහලඹට යජඹ සිඹ කනගහටු වහ
අප්රහදඹ ඳශ කයයි. ශ්රී රාකහශව් ඒකීඹබහඹ රැක ගනිමින් විශශල
ඵරඳෆම්ලින් ඇති න අනිසි ප්රතිපර ඉත් කිරීභ වහ භසත
රාකහ ජම්ඉයිඹතු්  උරභහ ාවිධහනඹ ඳසු ගිඹ ජිනීහ මුළුශව් ජ
යට ශනුශන් දළළන්ත ශභශවය්ෂ ඉටු කශ ඵ කිතඥතහ
පර්ක සිහි කිරීභට ශභඹ අසථහ්ෂ කය ගනිමි. ශභභ
ාවිධහනඹ විඳ්ෂශේ අතශකොළු්ෂ ශනොවීභ නිහභ එභ
ාවිධහනඹට එශයහි ශභළනි ප්රකහලඹ්ෂ කිරීභ ගළන අඳ කනගහටු
න්ශනමු. විවිධ නිසඳහදනඹන් ශනුශන් වරහ්  වතික
ජහතයන්තය ලශඹන් රඵහ ගළනීභ ජහතයන්තය ශශශහභ වහ
අලය අාගඹ්ෂ ශර මුසලිම් යට්  ශභන්භ භවය ඵටහිය
යට්  ද අනුගභනඹ කයන ක්රිඹහ භහර්ගඹකි. ශභභ වතිකඹ
නිකුත් කිරීශම් ජහතයන්තය භධයසථහනඹ පිහිටහ ඇත්ශත්
ඉන්ුවනීසිඹහශව්ඹ. එභ ාවිධහනඹ ර්් ඩ් වරහ්  ෆුඩ් කවුන්සිරශේ
සිඹ නිශඹෝජිතයින් ශර ශරෝකශේ විවිධ යටර විවිධ ාවිධහන
පිළිශගන ඇත. ශ්රී රාකහශව් භසත රාකහ ජම්ඉයිඹතු්  උරභහ
ාවිධහනඹ ශභශර පිළිගත් ාවිධහනඹකි. ශභභ ාවිධහනඹ යජඹ
විසින් ශවෝ යජශේ ආඹතනඹ්ෂ විසින් ශවෝ පිළිශගන ශනොභළත.
එශේ පිළිගළනීශම් අලයතහ්ෂ ද ඳළන ශනොනඟී. ශභඹ හුශද්ෂ
මුසලිම් ආගමික කර්තයඹ්ෂ ශව්. වරහ්  ආවහය වහ නිසඳහදන මිර
 ජ ගළනීශම් ශවෝ ප්රති්ෂශේඳ කිරීශම් පර්ණ නිදව ඕනෆභ ශකනකුට
ඇත.
එඹ කිසිකු ශත ඵරශඹන් ඳළටවීභටද ඉඩ ශනොශදන ඵ
ප්රකහල කයමි. තහයිරන්තශේ වරහ්  වතික ආඹතනඹ ව
භසත රාකහ ජම්ඉයිඹතු්  උරභහ ාවිධහනඹ අතය අශඵෝධතහ
ගිවිසුභ්ෂද අත්න් කය ඇත. ඉසරහම් ආගභට නින්දහ කයන ශේ
අඩවි ගණනහ්ෂ ඇතළයි විඳ්ෂ නහඹකතුභහ ශ ෝදනහ කයයි. ගරු
භහින්ද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳතිතුභහශේ යජඹ බිහි වීශභන් ඳසු එභ
යජශේ ව එභ යජඹට ම්ඵන්ධ පුශගරයින්ට භඩ ගළසීභ වහ
විඳ්ෂ ක්රිඹහකහරින්ශේ අනුදළනුභ වහ ආධහය ඇති ශඩ් අඩවි
ගණනහ්ෂ ඳත්හ ශගන ඹහභ අඳ දන්නහ කහයණඹකි. එශේභ
මුසලිම් ආගභට නින්දහ කයන ශේ අඩවි ඇතුළු හර්ගික ඝට්ටන
ඇති කිරීශම් අයමුණින් ඳත්හ ශගන ඹන්නහ ව සිඹලු ආකහයශේ
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ප්ර හයක භහධයඹන් වහ අඳවහහත්භක ප්ර හයඹන් ශගන ඹනු රඵන
ශඳෞශගලික ශේ අඩවි පිළිඵ ද යජඹ දළනටභත් දළඩි ක්රිඹහ
භහර්ග ශගන ඇත. එශේ වු ද ශේ අඩවි ඳත්හ ශගන ඹහශම්
නවීන තහ්ෂණඹ අනු එක ශේ අඩවිඹ්ෂ ඉත් කශ ද තත්
ශේ අඩවිඹ්ෂ බිහි කිරීභට තහ්ෂණික වළකිඹහ ඇති ශවයින්
ශම් ප්රලසනඹ ඉතහ ාකීර්ණ ඵ අඳ පිළිගත යුතුඹ.
යජඹ නිශඹෝජනඹ කයන මුසලිම් භළති ඇභතිරුන් නියතුරු
ශභකී ප්රලසන පිළිඵ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ දළනුත් කයමින්
හකච්ඡහ ඳළළත්වහ ඳභණ්ෂ ශනො කරවකහරී අන්තගහමීන්
කයන ක්රිඹහන් ළශළ්ෂවීභ වහ සිඹ උඳරිභ ල්ෂතිඹ වහ
වශඹෝගඹ රඵහ  ජ ඇත.
ශම් කහයණඹ පිළිඵ ඩහත් පුළු්  ශර හකච්ඡහ ශකොට
නිර්ශශල ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ යජඹ ඳත් කිරීභට ඵරහශඳොශයොත්තු
න ඳහර්ලිශම්න්තු ශත්රීම් කහයක බහ තභහට පිළිගළනීභට
ශනොවළකි ඵ විඳ්ෂ නහඹකතුභහ ප්රකහල කිරීභ තුළින් ශම් ප්රලසනඹ
විී භ වහ වශඹෝගඹ රඵහ ශනො ජභට එතුභහ අදවස කයන්ශන්ද
ඹන්න ගළන ළකඹ්ෂ ඳවශ වී ඇත.
ත්රසතහ ජ අයගර ප්රති්ෂශේඳ කයන ඵ ප්රකහල කයන එතුභහට
ඇති එකභ වික් ඳඹ න්ශන් ශභළනි කහයක බහ්ෂ තුළින්
ශභභ කහයණඹ පිළිඵ පර්ණ අධයඹනඹ්ෂ කය විඳුම් රඵහ
ගළනීභ වහ පර්ණ වශඹෝගඹ්ෂ රඵහ  ජභ ඵ අපි අධහයණඹ
කයමු. එශභන්භ ශභභ යජඹ උගත් ඳහඩම් වහ ප්රතින්ධහනඹ
පිළිඵ ව ශකොමිශම් හර්තහ කිසිුව ඳළකිලීභකින් ශතොය
ප්රසිශධිඹට ඳත් ශකොට එඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ ධනහත්භක
ක්රිඹහභහර්ග යහයකඹ්ෂ දළනටභත් ශගන ඇත. එඹ ක්රිඹහත්භක කිරීශම්
ගකීභ දළරීභට ජනහධිඳති ශ් කම්යඹහශේ වබහගිත්ශඹන්
යුතු කමිටු්ෂ ඳත් කය තිශේ. එහි ශඹෝජනහ පිළිඵ යජශේ
ප්රති හය භවිසින් මීට ශඳය ඳළවළදිලිභ ශභභ ගරු බහට ඉදිරිඳත්
කය තිශේ.
නීති විදයහරය ඹ ප්රශව්ල ඳරී්ෂණඹ පිළිඵ ඹම් ළක භතු වී
ඇතළයි එතුභහ කය ඇති ප්රකහලඹ පිළිඵ මීට ශඳය එහි ඳසුබිභ
විසතය විසතය කයමින් ගරු අධිකයණ ඇභති යවුෂස වකීම්
භළතිතුභහ ශභභ බහට කරුණු ඉදිරිඳත් කය ඇත.
නීති විදයහරය ඹ ප්රශව්ල විබහගඹ පිළිඵ තීන්ුව ගත වළකි
නීතයනුකර ආඹතනඹ න්ශන් අග්රවිනිලස ඹකහයතුභහශේ
බහඳතිත්ශඹන් යු්ෂත ව නීති අධයහඳන කවුන්රඹයි - Council
of Legal Education. එහි තීයණඹන් ශකශයහි ඵරඳෆම් කිරීභට
යජඹට ශවෝ ශනත් ආඹතනඹකට ඵරඹ්ෂ ශනොභළත. ශභභ
ප්රලසනඹ භතු ව අසථහශව් සිට නීති අධයහඳන කවුන්රඹ අසථහ
ගණනහක ජ රැසවී නීති විදයහරඹට යකයඹන් ඇතුශත් කිරීභට
අදහශ 2012 අශගෝසතු භහශේ ඳළළති නීති ප්රශව්ල විබහගශේ
ප්රතිපර පිළිඵ රකහ ඵරන ර ජ. ශභහි ජ කවුන්රඹ විබහග
ශදඳහර්තශම්න්තු නිරධහරින් භඟ හකච්ඡහ කයන ර ජ. ඊට
අභතය අඳයහධ ඳරී්ෂණ ශදඳහර්තශම්න්තුශව් හර්තහද
අධී්ෂණඹට ර්ෂ කයන ර ජ. ශභභ ඳරී්ෂණඹන්හි  ජ ඹම්
අරමිකතහඹ්ෂ සිුව වී තිශේදළයි ඹන ප්රලසනශේ  ජ නීති අධයහඳන
කවුන්රඹ විසින් භළදිවත් විඹ යුතු විශලේ කරුණු අනහයණඹ
ශනොව ඵ අඳ ශත හර්තහ කය ඇත. ශකශේ ශතත් ඇතුශත්
වීශම් රභශව්දඹ නළත ත්ෂශේරු කිරීශභන් අනතුරු නීති
විදයහරඹට ප්රශව්ල වීශම් කඩඉම් රකුණු සීභහ 66 ද්ෂහ අඩුශකොට
2013 ඳශමුළනි අධයඹන ර්ඹ වහ යකයඹන් 551 ශදශනකු
ඇතුශත් කය ගත යුතු ඹයි තීයණඹ කයන ර ජ.
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ර්තභහන තත්ත්ඹ කට කථහ නිහ ඩහත් උග්ර වී ඇති ඵ
විඳ්ෂ නහඹකයඹහ සිඹ ප්රකහලශඹන් ප්රකහල කය සිටී. සිඹ
ශශලඳහරන අභිභතහර්ථඹන් මුුවන් ඳත් කය ගළනීභ වහ විවිධ කට
කථහ ඳළතියවීභත් එ්ෂත් ජහතික ඳ්ෂශේ නතභ ප්ර හයක ක්රිඹහ
භහර්ගඹ ඵ එ්ෂත් ජහතික ඳ්ෂශේ භහධය ප්ර හයක සුගත්
න්ද්රශේකය භවතහ භෆත ජ කයන රද ප්රකහලඹත් ශභභ කටයුත්ත
වහ ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීයඹකුශේ භඟ ශඳන්වීභ රඵහ ගන්නහ
ඵටත් කයන රද ප්රකහලඹ තුශ ශභකී කට කථහ ඳතුරුහ වරින
රශශශ කහ විසින්ද ඹන්න පිළිඵ ඉදිරිශේ  ජ ඹම් නිගභනඹකට
ඳළමිණීභට උඳකහය නු ඇතළයි යජඹ විලසහ කයයි. ජහතිහ ජ වහ
ආගම්හ ජ ගිනි දළ්  අවුලුහ යජඹ අසථහය කිරීභට ශය දයන
විවිධ කඩුඩහඹම් කට කථහ ඳළතියවීභ ඒ වහ උඳශඹෝගී කය
ගන්නහ ඵ විඳ්ෂ නහඹකතුභහශේ ප්රකහලශඹන් ඳළවළදිලි වී ඇත.
එශවයින් කට කථහ ඳළතිය වීශම් ඇති බඹහනක තත්ත්ඹ ශත්රුම්
ශගන එ්ෂත් ජහතික ඳ්ෂඹද ඒහයින් ළශකී භවත්භහ
ශශලඳහරන ක්රිඹහදහභඹකට ඳරිර්තනඹ නු ඇතළයි අපි විලසහ
කයමු. විශලේශඹන් ජහතිහ ජ වහ ආගම්හ ජ ගිනි දළ්  ඇවිරවීභ
වහත් භහින්ද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳතිතුභහශේ යජඹ අඳකීර්තිඹට
ඳත් කිරීභ වහ වහ ශඳයශහ දළමීභ වහ අහර්ථක ප්රඹත්නඹන්හි
ශඹශදන කුභන්ත්රණකරුන් වහ විරුශධහ ජන් විසින් අඳ යජඹට
විලහර ල්ෂතිඹ්ෂ වහ වශඹෝගඹ්ෂ රඵහ ශදන මුසලිම් ජනතහ අඳ
යජශඹන් ඈත් කිරීභ වහ ාවිධහනහත්භක කුභන්ත්රණඹ්ෂ
ශභළනි කට කථහ ඳළතියවීභ තුළින් වහ විවිධ භහධය හර්තහ භන්න්
සිුව කයන ඵ ඒත්තු ශගොස තිශේ. ශභඹ ජනතහ ඉතහ ඳළවළදිලි
ශත්රුම් ශගන ඇත.
අතිගරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳ්ෂ භළතිතුභහ නියතුරු
ආගමික නහඹකයින් වහ ශශලඳහරන අධිකහරීන් භඟ හකච්ඡහ
ඳත්මින් ඔවුන්ශේ උඳශදස රඵහ ගනිමින් ජහතික වහ ආගමික
භගිඹ ර්ධනඹ කිරීභ වහ කටයුතු කයනු රඵනහ. කිසිුව
ආකහයඹකින් ජහතිහ ජ ශවෝ ආගම්හ ජ කරඵර ඇති වීභ
ළශළ්ෂවීභ වහ එතුභහ සිඹ පර්ණ අධහනඹ වහ අධී්ෂණඹ
ශඹොමු ශකොට ඇති අතය යශට් ෆභ ඳශහත්ෂභ ආයණඹ න ඳරිදි
ශම් පිළිඵ සුඳරි්ෂහකහරී අධී්ෂණඹ කයමින් දළඩි
විභසි් ශරන් සිටින ශරට ශඳොලීසිඹට වහ ශශලඳහරන
නහඹකත්ඹට උඳශදස  ජ තිශඵනහ. තිස යක ත්රසතහදශඹන්
ඵළට කහ දිනහ ගත් හභඹ රැක ගළනීභ අඳ යජශේ ප්රමුතතහ ඵත්
එශවයින් කිසිුව ජහතිහ ජ ශවෝ ආගම්හ ජ ක්රිඹහන් ර්ධනඹ කයන
කිසිුව කටයුත්තකට ශවෝ කිසිුව පුශගරශඹකුට අඳ යජශඹන්
වශඹෝගඹ ශනොරළශඵන ඵත් ප්රකහල කිරීභට භභ කළභළත්ශතමි.
විශලේශඹන් එතුභහ ඊශේ ස බහගශේ ජ ශ්රී රාකහශව් සිඹලු
නිකහඹන් නිශඹෝජනඹ කයන අතිගරු භවහ ාඝයත්නඹ ජනහධිඳති
ශ් කම් කහර්ඹහරඹට ළඩභහ ජහතික වහ ආගමික භගිඹ
ර්ධනඹ කිරීභ පිළිඵත් විවිධ අන්තගහමී ශකොටස විසින් ජහතික
භගිඹ වහ ආගමික භගිඹ
විනහල කිරීභට ශගන ඹන
කුභන්ත්රණකහරී ක්රිඹහන් පිළිඵත් හකච්ඡහ කය ඒ
කුභන්ත්රණකහරී ක්රිඹහන්ශගන් ශ්රී රාකහ ශේයහ ගළනීභ වහ ගත
යුතු පරදහය  ක්රිඹහ භහර්ග පිළිඵ උන්වන්ශේරහශේ උඳශදස
රඵහ ශදන ශරත් ඉ් රහ සිටි ඵ ශභභ ගරු බහට දන්හ සිටිමි.
එශවයින් ඉදිරිශේ ජ ශභභ කහයණඹ පිළිඵ ඳහර්ලිශම්න්තුශව් ඳත්
කයනු රඵන විශලේ ශත්රීම් කහයක බහට ඳළමිණ එහි ජ ජහතික
වහ ආගමික ාහිඳිඹහ ඇති කිරීභ වහ ගත වළකි පරදහය  ක්රිඹහ
භහර්ගඹන් ශඹෝජනහ කිරීභට සිඹ පර්ණ කළඳවීභ වහ වශඹෝගඹ
රඵහ ශදන ශභන් සිඹලු ශශලඳහරන ඳ්ෂලින් වහ
භන්ත්රීතුභන්රහශගන් ඉ් රහ සිටිමි.
ශඵොශවොභ සතුතියි. [ඵහධහ කිරීභ්ෂ]
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නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

ගු ම්දත්රීලරපයක්

(The Deputy Speaker)

(An Hon. Member)
හඩිශන්න. හඩිශන්න.

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

Yes, Hon. Leader of the Opposition.
ගු රනිල් වි්රමසිසශ මශාළ

(ரண்புறகு றல் றக்கறசறங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Sir, the Hon. Leader of the House wanted the
incidents. Hon. Leader of the House, I will give you all
the details. I do not want to make a speech in the House,
but we will send you all the details. Kindly investigate
into those.
I would also like to point out one other matter. My
complaint on the Kuliyapitiya incident was that the police
was informed of the protest earlier. The IGP's report is on
what they had done later. If they had acted earlier, they
could have prevented it. Sir, I am not going to speak at
length, but I must thank the Hon. Minister for not denying
the fact that the All Ceylon Jamiyyathul Ulama worked
for Milinda Moragoda at the Colombo Mayoral Election.
All I am saying is, they have no power. It maybe a fraud,
their saying that they can give Halal certification. The
poor Muslims are paying a price for their greed. [Interruption.]
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(ரண்புறகு உபொப்தறணர் எபைர்)

ගු කබීර් ශළෂීේ මශාළ

(ரண்புறகு கபீர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

Hon. Deputy Speaker, I rise to a point of Order.
නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Kabir Hashim, what is the point of Order? [Interruption.]
ගු කබීර් ශළෂීේ මශාළ

(ரண்புறகு கபீர் யரலம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

Sir, yesterday, the Hon. Leader of the Opposition was
bold enough to present some instances of communal
disharmony. None of the Muslim Ministers could do that.
The Hon. Leader of the House did not address those. The
Kuliyapitiya නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. අවහලර් මශාළ

That again is not a point of Order. - [Interruption.]

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

ගු රවුසහ ශකීේ මශාළ (අධිකරණ අමළායුරමළ)

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

Sir, I rise to a point of Order.

(ரண்புறகு நவுப் யகலம் - லற அமச்சர்)

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice)

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

Hon. Deputy Speaker -

(The Deputy Speaker)

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

What is the point of Order, Hon. Azwer?

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. අවහලර් මශාළ

Yes, Hon. Rauff Hakeem? - [Interruption .]

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

ගු රවුසහ ශකීේ මශාළ

(The Deputy Speaker)

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

Sir, the normal practice in Parliament from 1947 has
been that some party leader raises a question. Yesterday,
the Hon. Leader of the Opposition did that.

(ரண்புறகு நவுப் யகலம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Hon. Deputy Speaker, I kindly appeal - [Interruption.]

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(The Deputy Speaker)

(The Deputy Speaker)

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

That is not a point of Order.
ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. අවහලර් මශාළ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Wait, Sir. - [Interruption.]
නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order. [Interruption.]

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

Order please! Let the Minister, Hon. Rauff Hakeem,
speak. - [Interruption.] Hon. Abdul Cader, please sit
down.
ගු රවුසහ ශකීේ මශාළ

(ரண்புறகு நவுப் யகலம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

I, very diligently and very quietly listened to the Hon.
Leader of the Opposition yesterday. So, did I today when
the Hon. Leader of the House read out the Statement,
which was prepared in consultation with us, the Ministers
in the Government; we also made our input into that
Statement.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ]

I must also say, Sir, that this is not a time for us to
score brownie points on this issue. What is important is
bipartisanship. - [Interruption.] What is important is
bipartisanship, and I appreciate ගු රනිල් වි්රමසිසශ මශාළ

(ரண்புறகு றல் றக்கறசறங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Hon. Deputy Speaker, නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Yes, Hon. Leader of the Opposition.

ලරප්රවළා : 2013 පපබරලළරි 07ලන දිනදා
අයි්දඩ්ද වශ දපඩ්ලිනිේවහද පුලත් පත් ලළර්ාළ

சறநப்புரறம: 2013 ததப்பைரற 07ஆந் றகற "
னன்ட்" ற்பொம் "தடய்லி றபேஸ்" அநறக்மககள்
PRIVILEGE: "THE ISLAND" AND "DAILY NEWS"
REPORTS OF 7TH FEBRUARY 2013
ගු රනිල් වි්රමසිසශ මශාළ

(ரண்புறகு றல் றக்கறசறங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

'Sir, according to the Standing Orders, I want to bring
to your notice a breach of Privilege and this breach is
continuing. This matter came up even when the last Select
Committee sat in regard to the impeachment of the Chief
Justice. As you know, the proceedings of a Committee
can be reported formally only to this House. But, I find
that what took place yesterday in the Committee of Public
Accounts has appeared in the "The Island" and the "Daily
News" of today without any such report being presented
to Parliament. We know that what is reported in the
newspapers is not what happened at the Committee.
Certainly, we are not here to whitewash what the
Governor has done. I would also like to tell you that when
the Hon. Speaker comes, we will take it up with him, that
we were very unhappy with the proceedings yesterday. It
was I who first wanted this to be brought up before the
Select Committee and we will take this up again. If they
are going to print another part of this tomorrow or the day
after in the newspapers, call them up. I can tell you one
thing. This House would not allow a rogue to escape and
we want to know what happened to the Employees'
Provident Fund. But, Sir, this a continuing breach of
Privilege.
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අනුරුල නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ මූළවනපය්ද ඉලත්
වුපය්ද, නිපයෝජය කළරක වභළපිනුරමළ [ගු මුුපේසු ච්දද්රකුමළර්
මශාළ] මුළවනළරූඪ විය.
அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்பொ
அகனப, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் [ரண்புறகு
பபைபகசு சந்றகுரர் ] மனம கறத்ரர்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR.
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON.
MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair.

පෝක ප්රකළය : ගු ආන්දා ාවනළයක
මශාළ
அநரதத் லர்ரணம் : தகப ஆணந்
மரக்க
VOTE OF CONDOLENCE : HON. ANANDA
DASSANAYAKE
[අ.බහ. 2.32]

ගු නිමල් සිරිපළ ා සිල්ලළ මශාළ

(ரண்புறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
ගරු
නිශඹෝජය
කහයක
බහඳතිතුභනි
උත්තය
භන්ත්රී භඩුඩරශේ හභහජිකඹකු ලශඹන් ද
ඳශහත්
ආඩුඩුකහයයඹකු ලශඹන් වහ ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීයඹකු
ලශඹන්ද ශ්රී රාකහ ධයණි තරඹට ඉභවත් ශේහ්ෂ සිුව කශ
ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහශේ අබහඹ පිළිඵ ශලෝකඹ ඳශ
කිරීශම් ශඹෝජනහ ශම් අසථහශව් ජ ශභභ ගරු බහට භභ
ඉදිරිඳත් කයන්ශනමි.

කඩශදොය විස ඩී.එම්. හීන්අේපුවහමි භවතහශේත් ශ්ෂ.ශ්ෂ.
ඵහරභළණිශ්ෂ භවත්මිඹශේත් පුත්ර යත්නඹ්ෂ ශර 1920 අශප්රේ් 
භ 16 ළනි දින දනහඹක මුදිඹන්ශේරහශේ ආනන්ද දනහඹක
භළතිතුභහ ශභශරො එළිඹ ුවටුශව්ඹ.
මලික අධයහඳනඹ කඩශදොය විදයහරශඹන් වහ ළඩිුවය
අධයහඳනඹ නහරපිටිශේ අනුරුශධ ජහතික ඳහශරන් රඵහ ගත්
දනහඹක භවතහ තභ ඳහ්  ජීවිතශේ ජ සිසු පිරි අතය කළපී
ශඳශනන ද්ෂතහන්ශගන් පිරිපුන් යකයශඹකු විඹ. ඉන් අනතුරු
ශේයහශදණිඹ විලසවිදයහරඹට ඇතුශත්ව තරුණ දනහඹක භවතහ
එහි ජ ශශලඳහරන විදයහ පිළිඵ උඳහධිඹ්ෂ හිමි කය ගත් අතය
තුවයටත් අධයහඳන කටයුතුර නිඹළශරමින් ශඵෞශධ දර්ලනඹ
පිළිඵ ආ හර්ඹ උඳහධිඹ්ෂ කළලිශඳෝනිඹහ විලසවිදයහරශඹන් රඵහ
ගළනීභට ද භත්කම් දළ්ෂවශව්ඹ.

I will refer this matter to the Hon. Speaker and
appropriate action will be taken by him.

නන්දහ දනහඹක භවත්මිඹ භන්න් යුග දිවිඹ ගත කශ එතුභහ
දූ දරුන් වඹ ශදශනකුශේ දඹහඵය පිශඹකු විඹ. ගුරු ිත්තිශේ
නිඹළශරන ශ්රීභතී දනහඹක හිටපු ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීයශඹකු
ශභන්භ ත්භන් භධයභ ඳශහත් බහ භන්ත්රී වහ ශකොත්භශ් 
ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂ ප්රධහන ාවිධහඹක නහවික ඉාජිශන්රු
කුභහය දනහඹක ඇශභරිකහ එ්ෂත් ජනඳදශේ ගුන් නිඹමුකු
ශර කටයුතු කයන ශශලප්රිඹ දනහඹක චදය නිරධහරිනිඹක
න නි් මිණි දනහඹක යහඳහරික වර්ශශ දනහඹක වහ ඵළාකු
නිරධහරිනී මිරහ දනහඹක ඹනු එතුභහ ශභශරොට දහඹහද කශ
එභ ුව දරු පිරියි.

Order, please! Mr. Deputy Chairman of Committees
will now take the Chair.

ගුරුයඹකු ලශඹන් සිඹ ජීන ිත්තිඹ ආයම්බ කශ
දනහඹක භළතිතුභහ ගරශගදය අළුශදනිඹ විදයහරඹ ශභොයටු

නිපයෝජය කාළනළයකුරමළ

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)

(The Deputy Speaker)
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ශව්් ස කුභහය විදයහරඹ භවනුය ලහන්ත සි් ශසටර් විදයහරඹ
ලහන්ත අන්ශතෝනි විදයහරඹ වහ ගම්ශඳොර හියහ විදයහරඹ ළනි
උස විුවව්  රැ්ෂ තුළින් දූ දරුන් ද දවස ගණනකශේ දෆස
ඳෆ ජභට ඉභවත් ශශව්ෂ දළරුශව්ඹ.
ඉන් අනතුරු ක්රිඹහකහරී ශශලඳහරනඹට පිවිසුණු ආනන්ද
දනහඹක භවතහ ශකොත්භශ්  ඳ් ශ් ඳශන් ශකෝයශශේ ගම්
බහඳතියඹහ ලශඹන් විලහර කහර්ඹ බහයඹ්ෂ එභ ප්රශශලඹට ඉටු
කශශේඹ. ඊට අභතය පුඩුඩලුඔඹ තරහකළශ්  ශභොයශේ විවිධ
ශේහ මුඳකහය මිතිශේ බහඳතියඹහ ලශඹන් ද තත්
ශභශවයක නිඹළලුණු එතුභහ විවිධ ්ෂශේත්ර ඔසශේ තභ ගම්
ප්රශශලඹට ඉටු කයන රද ශේහ සුළුඳටු ශනොශව්.
1961 ශර් සිට 1967 ද්ෂහ උත්තය භන්ත්රී භඩුඩර
හභහජිකඹකු ලශඹන් කටයුතු කශ එතුභහ ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂ
තරුණ ාගභශේ ශ් කම්යඹහ ලශඹන් ද ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂ
ිත්තීඹ මිති ාගභශේ ප්රධහන ශ් කම්යඹහ ලශඹන් ද
ඳ්ෂශේ උන්නතිඹ ශනුශන් සුවිශලේෂී කහර්ඹ බහයඹ්ෂ ඉටු
කශශේඹ. එඳභණ්ෂ ශනො ජහතික ආධුනිකත් භඩුඩරශේ
ක්රිඹහකහරී අධය්ෂයඹකු ලශඹන් ශභන්භ ගම්ශඳොශ නගය
බහශව් විශලේ ශේහ ශකොභහරිසයඹහ ලශඹන් ද ඉභවත්
ශේහ්ෂ ළඳය භට එතුභහ භත් විඹ.
1977 ශර් ඳළති ඳහර්ලිශම්න්තු භව භළතියණශේ ජ ආන
අටකින් ඳභණ්ෂ ජඹග්රවණඹ හිමිකය ගත් ශ්රී රාකහ නිදවස
ඳ්ෂඹට ශකොත්භශ්  ආනශේ ජඹග්රවණඹ රඵහ  ජභට ක්රිඹහකහරී
ජනතහ ශභශවයක නිඹළලුණු දනහඹක භවතහ භත්වීශභන්භ
එතුභහ තුශ ඳළති ද්ෂතහ වහ භවජන ම්ඵන්ධතහ භළනවින්
ශඳනී ඹයි. ඉතහ ඵරගතු යජඹ්ෂ භන්න් නියතුරුභ හද
විහදඹන්හි ශඹුවණු ආනන්ද දනහඹක නම් ව යුග පුරුඹහ 1989
ඳළළති භළතියණශඹන්ද ළඩි භනහඳ ාතයහ්ෂ රඵහ ගනිමින්
ශදළනි යටත් නුයඑළිඹ දිස්රි්ෂකශඹන් ඳහර්ලිශම්න්තු
භන්ත්රීයඹකු ලශඹන් ශත්රී ඳත් විණි.
ප්රශශලශේ ගභනහගභන ශෞතය අධයහඳන ළනි විවිධ
්ෂශේත්රඹන්හි අභිිශධිඹ පිළිඵ නියතුරු ශොඹහ ඵරමින්
ඒහශේ උන්නතිඹ තකහ ඉභවත් ශභශවයක ශඹුවණු එතුභහ ුව්ෂ
විඳින ජනතහ නඟහ සිටුවීශභහිරහ ද්ෂන රද දහඹකත්ඹද
අතිවියකසටඹ. ඒ අයුරින් ඉටු කයන රද ශේහට ගරු කිරීභ්ෂ
ලශඹන් එකට හිටපු ජනහධිඳතිනි න්ද්රිකහ ඵඩුඩහයනහඹක
භළතිනිඹ විසින් 1995  ජ ඌ ඳශහශත් ආඩුඩුකහයයඹහ ලශඹන්
ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ ඳත් කයන ර ජ.
ඹළි 1999 ශර් ජ දකුණු ඳශහත් ආඩුඩුකහයයඹහ ලශඹන් ද
ඳත්වීම් රද එතුභහ එභ ඳශහශත් දියුණු ශනුශන් ද
ඳ්ෂඳහතිත්ශඹන් ශතොය කටයුතු කයමින් රුහුශඩු
භවජනතහශේ ප්රහදඹ ශනොභභ දිනහ ගත්ශත්ඹ. ඳ්ෂශේ
අභිිශධිඹ ශනුශන් නියන්තයශඹන්භ ඇඳ කළඳ ව එතුභහ
ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂශේ ශජයසස උඳ බහඳතියශඹකු ලශඹන්
ද ශතෝයහ ඳත් කය ගනු රළබිණි. ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂ මරසථහනඹ
ඉදි කිරීශම් ජ පුශයෝගහමී දහඹකත්ඹ්ෂ දළ්ෂ ව දනහඹක භවතහ
ඳ්ෂශේ ඳළයණිතභ වහ ශජයසසතභ ිත්තීඹ මිති නහඹකඹකු
ලශඹන් ද ළඩ කයන ජනතහශේ ඹවඳත උශදහ දළ්ෂ ව
ම්ඵන්ධතහ ප්රලානීඹඹ.
ශකොත්භශ්  භළතියණ ඵර ප්රශශලශේත් නුයඑළිඹ
දිස්රි්ෂකශේත් ඌ වහ දකුණු ඳශහත්රත් දියුණු ළරසීභට
පිඹය රැ්ෂ ගත් දනහඹක භවතහ එභ ප්රශශලර ආගමික සථහන
පිළිකය කිරීභ වහ මලිකත්ඹ ශගන කටයුතු කශ උදහය භහජ
ශේකඹකු ලශඹන් ද වළඳින්විඹ වළකිඹ. ආගම් ශේදඹකින්
ශතොය සිඹලු ආගමික සිශධසථහන නඟහ සිටුවීභ වහ ආධහය
උඳකහය කශ ආනන්ද දනහඹක නම් ව භහන හිතහදිඹහ එභ
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ප්රශශලර භවහ ාඝයත්නශේ ආයකර්හදඹ ද ළභවිටභ රඵහ
ගනිමින් ක්රිඹහ කශ  නශේ ඳරිභහේතහර්ථශඹන්භ සුපිරිසිුව
ශඵෞශධඹකු විඹ. එඳභණ්ෂ ශනො ශඵෞශධ දර්ලනඹ ම්ඵන්ධ
ප්රසිශධ ශශලකඹකු ශරද කටයුතු කයමින් අනභිබනීඹ
ශභශවය්ෂ සිුව කශශේඹ.
රින් ය ශන්ඳහරඹ ඉන්දිඹහ ඇශභරිකහ එ්ෂත් ජනඳදඹ
භවහ බ්රිතහනයඹ ජර්භනිඹ ළනි විවිධ යටර හරිකහන්හි
ශඹශදමින් ශ්රී රාකහට විලහර ශගෞයඹ්ෂ හිමිකය ුවන් ශම් අවහඹ
නහඹකඹහ එභ හරිකහන්ශගන් රද දළනුම් ම්බහයඹ උඳශඹෝගී
ශකොට ගනිමින් තභ ප්රශශලශේත් යශට්ත් ඹවඳත උශදහ කය රද
ශේහද ප්රලානීඹඹ.
ශභන්
උදහය
ශභශවයක
නිඹළලුණු
දනහඹක
මුදිඹන්ශේරහශේ ආනන්ද දනහඹක නම් ව යුග පුරුඹහ තභ
ඳවුශ්  සිඹලු ශදනහටත් ප්රජහතන්ත්රහදඹ අගඹන සුව්ෂ
ජනතහටත් ශව්දනහ්ෂ ශගන ශදමින් 93 ය්ෂ ආයු ශහ 2012
අශගෝසතු භ 08 ළනි දින අබහප්රහේත විණි.
ගරු
නිශඹෝජය
කහයක
බහඳතිතුභනි
උත්තය
භන්ත්රී භඩුඩරශේ හභහජිකඹකු ලශඹන් ද ඳහර්ලිශම්න්තු
භන්ත්රීයඹකු ලශඹන්ද ඌ ඳශහශත් ව දකුණු ඳශහශත්
ආඩුඩුකහයයඹහ ලශඹන් ද ජනතහ ශනුශන් ඉභවත්
ශභශවයක ශඹුවණු ආනන්ද දනහඹක භවතහශේ අබහඹ
පිළිඵ ශභභ උත්තරීතය බහශව් ශලෝකඹ හිටපු ඳහර්ලිශම්න්තු
භන්ත්රී වහ ර්තභහන භධයභ ඳශහත් බහ භන්ත්රී කුභහය දනහඹක
භවතහ ඇතුළු එතුභහශේ දූ දරුන්ටත් ඳවුශ්  ඥහතීන්ටත් දන්හ
ඹළවිඹ යුතු ඹයි භභ ශඹෝජනහ කයමි. ශඵොශවොභ සතුතියි.
[අ.බහ. 2.39]

ගු රනිල්
නළයකුරමළ)

වි්රමසිසශ

මශාළ

(විුද්ධා

පළර්හලප

(ரண்புறகு றல் றக்கறசறங்க - றர்க்கட்சற பல்ர்)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the
Opposition)
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි භභ ආනන්ද දනහඹක
භළතිතුභහ දළන ගත්ශත් 1977  ජ ඳහර්ලිශම්න්තු තුශ ජ. ඊට ශඳය
එතුභහ ගළන අවරහ තිබුණහ. විශලේශඹන්භ අගභළතිතුභහ ඒ ගළන
කිඹයි ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂඹ ආයම්බක කහරශේ සිට එතුභහත්
එහි ක්රිඹහකහරී හභහජිකඹකු සිටි නිහ.

ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහත් අගභළතිතුභහත් දිාගත
ගහමිණි දිහනහඹක භළතිතුභහශේ පිඹහත් කිඹන ශම් සිඹලු ශදනහභ
එදහ ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂඹ ශනුශන් ළඩ කටයුතු කයපු අඹ.
ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ වළභ ශශ් භ ඒ ඳ්ෂඹ එ්ෂක
හිටිඹහ. ඳ්ෂඹ අත් වළය දභහ ගිශේ නළවළ. එතුභහට භභ ගරු
කයන්ශන් ඒ නිහයි. එතුභහශේ ජීවිත කථහ බහනහඹකතුභහ
කිව්හ. ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂඹට අභහරු කහරඹකයි එතුභහ ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුට ආශව්. ඒ ශරහශව් ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂශේ
භන්ත්රී ධුය ාතයහ අඩු ශරහ තිබුණහ.
එශවත් වළභ ශශ් භ භභ එතුභහට ගරු කයන කහයණහ ශදක්ෂ
තිබුණහ. එක්ෂ එතුභහ ඳ්ෂඹ ශනුශන් වළභ ශශ් භ කථහ
කශහ. අශන්ෂ කහයණඹ එතුභන්රහ හශේ කඩුඩහඹම් හිටපු නිහ
තභයි විරුශධ ඳ්ෂඹ්ෂ ක්රිඹහ කයන ඳහර්ලිශම්න්තු රභඹ්ෂ ආශව්.
අපි ඳහර්ලිශම්න්තුට එනශකොට අඳට සිටිශේ භන්ත්රීරු 140යි.
අශන්ෂ ඳළත්තට 20්ෂ විතය හිටිඹහ. 1983 න විට ඒ භන්ත්රීරු
අතරිනුත් විශලේශඹන්භ ද්රවිඩ එ්ෂත් විමු්ෂති ශඳයමුශඩු
භන්ත්රීරු ශම් බහශන් පිට ශරහ ගිඹහ. ශභොකද ඹන
ආඩුඩුරභ යසථහ ාශලෝධනඹ ඹටශත් දිවුරුම් ප්රකහලඹ්ෂ
කයන්න ඔවුන් අකභළති වීභ නිහ. ඒ අසථහශව් ජ විරුශධ ඳ්ෂශේ
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු යනි්  විරභසිාව භවතහ]

භන්ත්රී ධුය ාතයහ අටකට ඵළසහ. භභ හිතන වළටිඹට ඒ
අසථහශව් ජ ඒ අට ශදනහට ආඩුඩු ඳ්ෂශේ සිටි අපි 140
ශදශනකුට මුහුණ ශදන්න සිුව වුණහ. එශවත් ඒ අසථහශව් ජ
ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ විශලේශඹන්භ අනුය ඵඩුඩහයනහඹක
භළතිතුභහ භඟ ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂ කඩුඩහඹභ ඉදිරිඹට ශගන
ඹන්න කයපු ළඩටවන භභ ශභතළන ජ භත්ෂ කයන්න ඕනෆ.
තනිඹභ හශේ ශම් කඩුඩහඹභත් ඳසු ශකොමියුනිසට් ඳ්ෂඹත් ඒ
හශේභ භවජන එ්ෂත් ශඳයමුණත් කිඹන ශම් කඩුඩහඹම් තභයි
විරුශධ ඳ්ෂඹ විධිඹට එදහ කටයුතු කය ශගන ගිශේ. යටකට
විරුශධ ඳ්ෂඹ්ෂ වුභනහයි. එශවනම් ඉතහ අභහරු කහරඹකයි
එතුභහ ඒ කටයුතු කශශේ. ඒ කහරශේ ජ ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂඹ
ශනුශන් කථහ කයන එකත් අභහරුයි. එශවත් එතුභහ නිර්භීත ඒ
ළඩ කටයුතු කශහ. කුභන ශශලඳහරනඹ්ෂ කශත් ඉතහ
සුවදතහශන් එතුභහ ඒ ළඩ කටයුතු කශහ.
භට භතකයි ශකොත්භශ්  ඳහ්  පිළිඵ එතුභහ කයපු ඉ් ලීභ
අපි ඉසට කයරහ ුවන්නහ. විශලේශඹන්භ ඒ කහරශේ ජ වපුගසතරහ
මුසලිම් ගම්භහනශේ අධයහඳනඹ දියුණු කිරීභ ගළන අපි ක්රිඹහ කශහ.
එතුභහත් ඇවි් රහ ඒකට එකතු වුණහ ළඩ කටයුතු කශහ. ඒ
හශේභ එතුභහ ඊට ඳසශේ ඳහර්ලිශම්න්තුශව් ක්රිඹහ කයශ ජ ඩී.බී.
විශජ්තුාග භළතිතුභහ අගභළති ශරහ සිටි එකත් ඒ ළඩ කටයුතු කය
ශගන ඹන්න එතුභහට විලහර ල්ෂතිඹ්ෂ වුණහ.
ආනන්ද දනහඹක කිඹන්ශන් ශම් යශට් ගශභන් භතු වුණු
ශශලඳහරනඥශඹ්ෂ. එතුභහ දන්නහ ශශලඳහරනඹ ආශව් ශ්රී රාකහ
නිදවස ඳ්ෂඹ ඹටශත්යි. එතුභහ ඒක අභතක කශශේ නළවළ. එතුභහ
ශම් තනතුරුලින් වම්ඵ කශශේ නළවළ. භභ දන්නහ ආනන්ද
දනහඹක භළතිතුභහ ශම්හශඹන් ලතඹ්ෂත් වම්ඵ කශශේ නළවළ.
එශවනම් එතුභහ ඒ කයපු ශේඹ අපි ශභතළන ජ වන් කයන්න
ඕනෆ. එදහ ශම් යශට් විඳ්ෂඹ වුණු ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂඹ ශගන
ඹන්න එතුභහ කයපු ශේඹ භභ විශලේශඹන්භ වන් කයන්න
ඕනෆ.
එතුභහ ආඩුඩුකහයයශඹ්ෂ වළටිඹට ශේඹ කයශදිත් භට මුණ
ගළහුණහ. ඊට ඳසුත් භට මුණ ගළහුණහ. වමු න ඕනෆභ ශරහක
"hello" කිඹරහයි අපි කථහ කය ශගන ගිශේ. ශශලඳහරනඹ කුභ්ෂ
වුත් ඒ සුවද මිත්රතහ අඳ තඵහ ගත්තහ.
භශේ කථහ අන් කයන්න ඉසශ් රහ විශලේශඹන්භ භභ
එක කහයණඹ්ෂ කිඹන්න කළභළතියි. එතුභහ නිශඹෝජනඹ කශ
ඳ්ෂශඹන් මීට ඩහ භන්ත්රීරු ාතයහ්ෂ ශභතළන ශනොසිටීභ
ගළන භභ කනගහටු නහ. එතුභහ ළනි අඹ ශභතළන සිටි නිහ
තභයි අද ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂඹට ආඩුඩු්ෂ පිහිටුහ ගන්න
පුළුන් වුශඩු.
ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහශේ අබහඹ පිළිඵ ශලෝක
ප්රකහලඹට අඳත් එකතු ශමින් අඳශේ ශලෝකඹත් ඒ ඳවුශ්  අඹට
දළනුම් ශදන්නඹ කිඹරහ ඉ් රහ සිටිමින් ඒ හශේභ එතුභහට නින්
ළඳ රළශේහ කිඹරහ ප්රහර්ථනහ කයමින් භශේ  න ස් ඳඹ
අන් කයනහ.
[අ.බහ. 2.43]

ගු දි.මු. ජයරත්න මශාළ (අග්රළමළායුරමළ වශ බුද්ධා
ළවන ශළ ආගමිකක ක යුුර අමළායුරමළ)

(ரண்புறகு டி.ம்.ஜத்ண - தற அமச்சபைம் ததபத்
சரசண,  அலுல்கள் அமச்சபைம்)

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs)
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි ආනන්ද දනහඹක
භළතිතුභහ උඳන්ශන් ශකොත්භශ් යි. ගම්ශඳොර හියහ විදයහරශේ
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අ් වහජ් ඵදියු ජන් භළතිතුභහ මු්  ගුරුයඹහ වළටිඹට සිටි කහරශේ
එතුභහ ගුරුයශඹ්ෂ වළටිඹට කටයුතු කශහ. ගම්ශඳොර තභයි
ඳශමුළනිඹටභ ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂශේ කම්කරු මිතිඹ
පිහිශටව්ශව්. ඒ ශරහශව් අපි 11 ශදනහටයි ඒකට වබහගි න්න
පුළුන් වුශඩු. ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ ඉන් එ්ෂශකශන්ෂ.
භභ ශ් කම්යඹහ වළටිඹට ඳත් වුණහභ එතුභහ ඳහරක ශ් කම්
වළටිඹට ඳත් වුණහ. ඳහරක ශ් කම් වළටිඹට ෆශවන්න කහරඹ්ෂ
එතුභහ ළඩ කශහ. ශකොඳභණ ුවයට භන්ත්රීරුත් එ්ෂක භන්ශඹන්
යුතු ඳ්ෂශේ එකට ළඩ කශහද කිඹරහ කිව්ශොත් ඒ ශරහශව් 1948- අඳට රළබුශඩු ශඩොමිනිඹන් ආඩුඩු රභඹ්ෂ.
ඒ කිඹන්ශන් එාගරන්තඹට ම්ඵන්ධකම් තිශඵන ආඩුඩු්ෂ.
අධිකයණ ඇභතියඹහ ඳත් කයන්ශන් රැජිනිඹ. ආඩුඩුකහයයඹහ
ඳත් කයන්ශන් රැජිනිඹ. රාකහශව් අවන නඩු ප්රිවි කවුන්සිරඹට
ශගන ඹන්න පුළුන්. එතළනින් තභයි අහන ශන්ශන්. ඒ
විධිශේ ඳහරන රභඹ්ෂ තභයි තිබුශඩු.
1976 සිරිභහශෝ ඵඩුඩහයනහඹක භළතිනිඹ තභයි පර්ණ නිදව
රඵහ ශගන ශ්රී රාකහට නිදවස ආඩුඩු්ෂ රඵහ ුවන්ශන්. ශම්
කහරඹ න ශකොට ශශනට් බහ තිබුණහ. ශශනට් බහට
ශනත් භන්ත්රීයශඹ්ෂ ඳත් කිරීභට ඳ්ෂඹට වුභනහ කශහ.
එතුභහ ශකොච් ය ුවයට භන්ත්රීරුනුත් එ්ෂක භගිශඹන්
මිත්රත්ත්ශඹන් සිටිඹහ ද කිඹරහ කිව්ශොත් එතුභහශගන් අපිට
ශවො ඳහඩභ්ෂ ඉශගන ගන්න පුළුන් වුණහ. එදහ අශේ ඳ්ෂඹ
ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු පුශගරඹහ ඳත් කය ගන්න ඵළරි වුණහ.
ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහට තභයි භන්ත්රීරුන් ඡන්දඹ ුවන්ශන්.
ළඩි ශදශනකු ඡන්දඹ  ජරහ එතුභහ ශශනට් බහට ඳත් කශහ.
එතුභහ ශශනට් බහශව් භන්ත්රීයශඹකු වළටිඹට සිටිඹහ. ඉන්
ඳසශේ ශකොත්භශ්  ආනශඹන් ඉදිරිඳත් ශරහ එහි භන්ත්රීයඹහ
වළටිඹට ඳත් වුණහ. ශදළනි ළශර් එතුභහට ජඹග්රවණඹ කයන්න
ඵළරි වුණහ. ආඩුඩුකහයයඹහ වළටිඹට ඳශහත් බහට ඳත් වුණහ.
ආඩුඩුකහයයඹහ වළටිඹට ඳත් ශරහ ඉන්න කහර ඳරිච්ශේදඹ තුශ
 ජ අශේ ඳ්ෂශේ උඳ බහඳතියඹහ වළටිඹටත් එතුභහ ක්රිඹහ කශහ.
ශම් විධිඹට ශශලඳහරනඥශඹකු වළටිඹටත් ශ්රී රාකහ නිදවස
ඳ්ෂශේ අශඹෝභඹ පුරුශඹකු වළටිඹටත් එතුභහ කටයුතු කය
තිශඵනහ. ශකොත්භශ්  ප්රශශලඹට ඳභණ්ෂ ශනොශයි භසත
රාකහශව්භ භළතියණ තිශඵන කහර ඳරිච්ශේදර ජ තභ ඳ්ෂඹ
ජඹග්රවණඹ කයන්න කටයුතු කශහ. අහන කහර ඳරිච්ශේදඹ
න ශකොටත් භධයභ කහයක බහශව් භිකශඹකු වළටිඹටත් උඳ
බහඳතියඹහ වළටිඹටත් වළභ අසථහක ජභ ඳ්ෂශේ දියුණු
වහ ශනොශඹ්ෂ විධිශේ ශඹෝජනහන් යජඹට ඉදිරිඳත් කශහ.
අහන කහරශේ  ජ ටික්ෂ අනීඳ තත්ත්ශඹන් තභයි එතුභහ
ජීත් වුශඩු.
එතුභහශේ ශගොඩනළන්ලි ව ඉඩකඩම් ශකොත්භශ්  ජරහලඹට
ඹට වුණහ. ඹට වුණහට ඳසශේ එතුභහ ගම්ශඳොශ ඳදිාචිඹට ආහ.
වළඵළයි භහ භඟ ශඵොශවොභ ශවො මිත්රශඹකු වළටිඹට ආශ්රඹ කශ
එතුභහ අහන කහරශේ ගම්ශඳොශ තභයි ඳදිාචි ශරහ සිටිශේ. ශම්
විධිඹට ගත්ශතොත් එතුභහ ශශලඳහරන ්ෂශේත්රශේ හිටපු ශඵොශවොභ
අාක පුශගරශඹ්ෂ. ඒ හශේභ ආගභ ශකශයහි විලහර බ්ෂතිඹ්ෂ
ඇති තභන්ශේ ආගභ වරිඹහකහය අදවමින් ක්රිඹහ කයපු
ශකශන්ෂ. එතුභහශේ රිතඹ ශශලඳහරන ්ෂශේත්රඹට ආඩම්ඵයඹ්ෂ
ශන්න පුළුන් ශශලඳහරනඥයින්ට ඉශගන ගන්න පුළුන්
රිතඹ්ෂ. ශශලඳහරන ඳ්ෂ වළටිඹට ශකශේ ශතත් එතුභහ සිඹලු
ශදනහ භඟ ශඵොශවොභ ශවො මිත්රත්ත්ශඹන් සිටිඹහ. අශේ
ප්රශශලර ඉන්න සිාවර ද්රවිඩ මුසලිම් කිඹන ජහතීන් තුනභ භඟ
එතුභහ ශඵොශවොභ මිත්රය ලී කටයුතු කශහ. එශේ මිත්රය ලී කටයුතු
කිරීභ තුළින් එතුභහට වළභ ශදනහශේභ ආදයඹ ශගෞයඹ ව
විලසහඹ දිනහ ගන්න පුළුන් වුණහ.
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ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ ශම් විධිඹට ඳ්ෂඹටත් යටටත්
ජනතහටත් ආගභටත් කයපු ශේඹ අතිවියකසට ශේඹ්ෂ කිඹන
එක අපිට ප්රකහල කයන්න පුළුන්. ඒ හශේභ එතුභහශේ පුත්රඹහත්
භන්ත්රීයශඹකු වළටිඹට ශත්රී ඳත් වුණහ. එතුභහශේ ඳවුශ්  සිඹලු
ශදනහටභ හභහනය තත්ත්ඹ්ෂ රඵහ ශදන්න එතුභහ කටයුතු කශහ.
භහ හිතන වළටිඹට එක පුශත්ෂ ඇශභරිකහශව් සිටිනහ. ශම් විධිඹට
තභන්ශේ ජීවිත කහරශේ  ජ තභන්ශේ ඳවුරත් දියුණු තත්ත්ඹකට
ඳත් කයශගන කටයුතු කශහ හශේභ තභනුත් වරිඹහකහය කටයුතු
කිරීභ තුළින් ශශලඳහරන ්ෂශේත්රශේ ශශ්රේසස පුශගරශඹකු වළටිඹට
තභන්ශේ මුළු ජීවිත කහරශේභ කටයුතු කයන්නට එතුභහට පුළුන්
වුණහ.
එතුභහ අපිට ආදර්ලඹ්ෂ වුණහ. ඒ හශේභ එතුභහශේ රිතඹ
තුළින් ශශලඳහරකඹන්ට ශඵොශවෝ ශශ්  ඉශගන ගන්න
තිශඵනහ. එතුභහශේ අබහඹ ගළන ඒ ඳවුශ්  සිඹලු ශදනහටභත්
ඹවළු මිත්රඹන් සිඹලු ශදනහටභත් අශේ ඵරත් කනගහටු ප්රකහල
කයන අතය ශඵෞශධශඹකු වළටිඹට එතුභහට නින් සු රළශේහ
කිඹහ ප්රහර්ථනහ කයමින් භශේ කථහ අන් කයනහ. සතුතියි.
[අ.බහ. 2.49]

ගු ක්හම්ද ිරරිඇල් මශාළ
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි අපි ශශලඳහරනඹට එන
ශකොට ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ ිත්තීඹ මිති නහඹකශඹ්ෂ.
විශලේශඹන්භ තු ්ෂශේත්රශේ ිත්තීඹ මිති නහඹකශඹකු
වළටිඹට එතුභහ අවුරුුව ගණනහ්ෂ කටයුතු කශහ. එළනි
කහනුක තභයි එතුභහ භට වමු වුශඩු. එතුභහ ිත්තීඹ මිති
නහඹකශඹකු වළටිඹට අතිවිලහර ශේහ්ෂ කශහ විශලේශඹන්
කන්ද උඩ යට ඳශහත්රට. ඒ හශේභ අපි 1989 ඳහර්ලිශම්න්තුට
ආහභ එතුභහ කිට්ටුශන් ආශ්රඹ කශහ.

1977 භළතියණශේ  ජ එතුභහ ශකොත්භශ්  ආනඹට ඉදිරිඳත්
වුණහ. එයින් ජඹග්රවණඹ රළබුහ. 1977 සිට 94 ද්ෂහ එතුභහ
විඳ්ෂශේ භන්ත්රීයශඹකු වළටිඹට ශම් ගරු බහශව් ඳශමු ළනි
ශේළිශේ හඩි ශරහ එතුභහශේ යුතුකභ ඉසට කශහ. ඒ හශේභ
එතුභහ ශඵොශවොභ ළවළ් ලු නිවතභහනී ජීවිතඹ්ෂ ගත කශ
පුශගරශඹ්ෂ. කිසිභ දක එතුභහශේ ජීවිතඹ තුශ අඹවඳත්
ශච්තනහ තිබුණහඹ කිඹරහ එතුභහ කිට්ටුශන් ආශ්රඹ කශ
ශකශනකුට දකින්න රළබුශඩු නළවළ.
එතුභහ නිතයභ ශඵොශවොභ ළවළ් ලුශන් විහිළුශන් කටයුතු
කශහ හශේභ කණිසස භන්ත්රීරු න අඳත් භඟ ඉතහභත් කිට්ටු
ම්ඵන්ධතහ්ෂ ඳළළත්වුහ. විශලේශඹන්භ එතුභහ කන්ද උඩයට
ජනතහ ගළන විලහර කළ්ෂකුභකින් ක්රිඹහ කශ පුශගරශඹ්ෂ. කන්ද
උඩයට සිාවර ජනතහට සිුව වුණු අහධහයණකම් ගළන නිතයභ
ඳහර්ලිශම්න්තුශව් වඬ නළල හ. අහනහකට හශේ 1977
ඳහර්ලිශම්න්තුට ඇවි් රහ 1994 ආඩුඩු්ෂ එනශකොට එතුභහට
ජඹග්රවණඹ කයන්න ඵළරි වුණහ.
ඒ ශකශේ ශතත් ඳසු එතුභහ ආඩුඩුකහය ධුයඹ ද දළරුහ.
එතුභහ ශශලඳහරන ලශඹන් කිසිභ අසථහක අඹථහ විධිඹට මුද් 
වම්ඵ කශ ශකශන්ෂ ශනොශයි. ඒ නිහ අාක නහඹකඹකු
වළටිඹට ඳවුශ්  සිඹලු ශදනහටභ ආඩම්ඵයශඹන් එතුභහ ගළන
සිහිඳත් කයන්න පුළුන්. විශලේශඹන්භ එතුභහශේ පුත්රඹකු න
කුභහය දනහඹක භළතිතුභහ ශකටි කහරඹ්ෂ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශව්
හිටිඹහ. ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහශේ ශශලඳහරන ගභන ඉදිරිඹට
ශගන ඹන්න එතුභහට ල්ෂතිඹ රළශේහ කිඹහ භභ ප්රහර්ථනහ
කයනහ.
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ශඵෞශධඹන් වළටිඹට අඳ සිඹලු ශදනහභ ප්රහර්ථනහ කයන
නිර්හණ ම්ඳත්තිඹ ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහට රළශේහ කිඹහ
ප්රහර්ථනහ කයමින් භශේ  න ස් ඳඹ අන් කයනහ.
[අ.බහ. 2.51]

ගු සී.බී. රත්නළයක මශාළ (පුද්ගලික ප්රලළශන පවේලළ
අමළායුරමළ)

(ரண்புறகு சல.தற. த்ரக்க - ணறரர் பதரக்குத்துச்
பசமகள் அமச்சர்)

(The Hon. C.B. Rathnayake - Minister of Private Transport
Services)
ගරු
නිශඹෝජය
කහයක
බහඳතිතුභනි
නුයඑළිඹ
දිස්රි්ෂකශේ; නුයඑළිඹ පුයයශේ ශකොත්භශ්  න කඩශදොය
සුන්දය ගම්භහනශේ - දළනට එභ ගම්භහනඹ භවළලි යහඳහයඹට
ඹට ශරහ තිශඵනහ. - උඳත රළබ ආනන්ද දනහඹක ශදරුහ
ශකොත්භශ්  පුයයඹ නිශඹෝජනඹ කයන භවජන නිශඹෝජිතඹහ
ශව්විඹ කිඹරහ ඳහයම්ඳරික ඉඩම් හිමිකරුකු වළටිඹටත් ශදළුවයකු
වළටිඹටත් කටයුතු කයමින් ඒ ගශම් ජීත් වුණු දනහඹක
නිරශම්තුභහ භවයවිට හිතන්නත් නළති ඇති.

උඳතින්භ නහඹකත්ඹට උරුභකම් කිඹපු ආනන්ද දනහඹක
භළතිතුභහ අපි අවරහ තිශඵන ආකහයඹට භහජ ශභශවයට
ඳශයෝඳකහරී ශේඹට විලහර දහඹකත්ඹ්ෂ රඵහ ශදමින් ජීත් වුණු
පුශගරඹකු වළටිඹට වන් කයන්න පුළුන්. ඒ හශේභ එතුභහ
ශකොත්භ්  පුයයශේ ප්රථභ විලසවිදයහර යකයඹහ වළටිඹට
විලසවිදයහරඹට ඇතුශත් ශරහ උඳහධිඹ රඵරහ ගුරුයඹකු
වළටිඹට වතයලිඹළශද ප්රශශලඹට මු්  ඳත්වීභ්ෂ රඵහ ශගන ඒ
ප්රශශලශේ ජීත් වුණු නන්දහ ශතන්නශකෝන් භළතිනිඹ භඟ විහව
වුණහ. එභ විහවශඹන් පුතුන් තිශදශන්ෂ ව දිඹණිඹන් තිශදශන්ෂ
රළබුහ. ඒ අඹ ළඩදහය  දරුන් ඵට ඳරිර්තනඹ කිරීභ වහ
එතුභහ භගි ම්ඳන්න ල්ෂතිභත්
කටයුතු කශ ඵ
ශනොයව්ෂ.
එහි ප්රතිපරඹ්ෂ වළටිඹට භහ භඟ ශශලඳහරන දිවිශේ ජ
ල්ෂතිඹ රඵහ ශදන්න කටයුතු කයන එදහ ඳහර්ලිශම්න්තුශව් හිටපු
භන්ත්රීයඹහ ර්තභහන ශකොත්භශ්  ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂශේ
ාවිධහඹකයඹහ න කුභහය දනහඹක භළතිතුභහ පිඹ ආබහඹත්
එ්ෂක ජනතහ ශභශවයට නිතළතිභ කළඳ ව ජන නහඹකශඹ්ෂ
වළටිඹට වන් කයන්න පුළුන්.
පිඹහශේ අඩිඳහශර් ඹමින් කටයුතු කයන ඒ දරුන්ටත් පිඹහශේ
ඳශයෝඳකහය ශේඹ පිඹහශේ නිවතභහනීකභ පිහිටහ තිශඵනහඹ
කිඹන කහයණඹ භහ ශභහි ජ වන් කයන්න ඕනෆ.
ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ භවනුය ලහන්ත සි් ශසටර්
විදයහරශේ ගුරුයශඹ්ෂ වළටිඹටත් ඉන්ඳසු ගම්ශඳොශ හියහ
විදයහරශේ විනඹ බහය ගුරුයඹහ වළටිඹටත් කටයුතු කශහ. එකට
එහි විුවව් ඳතියඹහ වළටිඹට කටයුතු කශශේ ඳසු කහරඹක
අධයහඳන ඇභතියඹකු වළටිඹටත් සිටි ඵදිඋශ ජන් භවමුශ
භළතිතුභහ. ඒ එකතු භවජන ශේහට දහඹකත්ඹ රඵහ  ජභට
තයම් ශවේතු වුණහ. ගුරු ිත්තිශේ ශඹශදමින් සිටිඹ ජභ
ශකොත්භශ්  ප්රශශලශේ හභහනය ශඳශ භතුන්ශේ ාවිධහනඹ්ෂ
ශගොඩ නඟහශගන එහි බහඳතියඹහ වළටිඹටත් ඒ හශේභ විවිධ
ශේහ මුඳකහය මිතිශේ බහඳති ශරත් ඳ් ශ් ඳශන්
ශකෝයශශේ ගම්බහ නිශඹෝජිතඹහ ශරත් කටයුතු කය එතුභහ
ශශලඳහරනඹට අතීර්ණ වුණහ; භවජන ශේඹට කළඳ වුණහ.
අනහගත සුඵ සිහින දකිමින් රභත් විධිභත් කශ ඒ කළඳ වීභ
තුළින් ඳ්ෂඹට භන්ත්රී ආන අට්ෂ ඳභණ්ෂ හිමි තිබිඹ ජත්
1977  ජ ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂශේ ආයම්බක හභහජිකශඹ්ෂ
වළටිඹට ඳහර්ලිශම්න්තුට එන්නට එතුභහට යම් රළබුහ.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු සී.බී. යත්නහඹක භවතහ]

විඳ්ෂ නහඹක යනි්  විරභසිාව භළතිතුභහ දළන් ශම් බහශව් ජ
ප්රකහල කශහ ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂඹ ගළන කථහ කයන්න ඳහ
ඵඹ්ෂ තිබ අධිඹක එතුභහ ශනොබිඹ ශනොඳළකිශ ඉදිරිඹට
ඳළමිණ ඳළඹ ගණන් ශම් බහ ගර්බඹ තුශ ජනතහ ශනුශන්
ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂඹ ශනුශන් වඬ්ෂ නළගුහඹ කිඹන එක.
එඳභණ්ෂ ශනො ඳ්ෂඹට සිුව ශන අහධහයණ අකටයුතු ඵරඳෆම්
ව තර්ජන ගර්ජන වමුශව් වුද එදහ ගත්තහ ව ඒ තීන්ුවරට
එශයහි ිත්තීඹ මිති නහඹකශඹ්ෂ වළටිඹට ශම් යශට්
කම්කරුහට යු්ෂතිඹ හධහයණත්ඹ ඉටු කය  ජභ වහ එතුභහ
කටයුතු කයපු ආකහයඹත් ශනොබිඹ ඹම් ඹම් ප්රකහල කශ
ආකහයඹත් වළන්හඩ් හර්තහර වන් ශනහ.
ශශලඳහරන ශක්ෂේත්රඹ තුශ ඵඩ ඩහ ගළනීශම් වහ තභන්
ශඳෝණඹ වීශම් අයමුණින් ශනො නිවතභහනී ශශලඳහරනඥඹකු
වළටිඹට හුශද්ෂ තභන් ඵරඹට ඳත් කයපු ජනතහ ශනුශන්
කළඳ වීශම් භවහ ශරන්ගතුකභ්ෂ වුභනහ්ෂ ඇති ඳ්ෂඹ තුශ
නිවඬ ශේහක ශඹශදමින් ඳ්ෂඹ රැක ගළනීභ ආය්ෂහ කය
ගළනීභ ශනුශන් එතුභහ නිතළතින්භ ක්රිඹහත්භක වුණහ. ඳ්ෂශේ
භධයභ කහයක භිකඹකු වළටිඹටත් ශජයසස උඳ බහඳතියඹකු
වළටිඹටත් විලහර ශභශවය්ෂ කයමින් එතුභහ ඉදිරිඹට ගිඹ
ආකහයඹ ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂඹට කිසි දක අභතක කයන්න
පුළුන්කභ්ෂ නළවළ.
ඳසුකහලීන අවුරුුව 93 94 ඹශේ ජත් තභ ළඩිභව්  පුතහ
භඟ භධයභ කහයක බහශව් හකච්ඡහරට ඳළමිණ එදහ කථහ
කශශේත් ඳ්ෂශේ උන්නතිඹ යශට් අනහගතඹ යශට් ජනතහට
කශ යුතු ශභශවය පිළිඵයි. ඒ නිහ ශම් නිවතහභනී
නහඹකඹහශේ අබහඹ යටට විලහර ඳහඩු්ෂ හශේභ අශේ
දිස්රි්ෂකඹටත් විලහර ඳහඩු්ෂ වළටිඹට අපි දකිනහ. ශශලඳහරන
අශේ්ෂක රළයිසතුශව් ඹසින් අඩුභ ශකනහ වළටිඹට එදහ 1994  ජ
භහ තයග දිනශකොට එතුභහ භට ශඹෝධ ල්ෂතිඹ්ෂ වුණහ. ඒ විතය්ෂ
ශනොශයි භහ ශකශයහි ශභන්භ භශේ ඉදිරි දළ්ෂභ වහ
ශශලඳහරන ගුරුයශඹ්ෂ වළටිඹට එතුභහ භට රඵහ ුවන්
වශඹෝගඹ භට රඵහ ුවන් ඳන්නයඹ අදටත් ඹම් ඹම් තීන්ුව තීයණ
ගන්නශකොට භට ඉභවත් පිටිවර්ෂ ශනහ.
එතුභහ අඳට වමු වුණු වළභ ශරහකභ කථහ කශශේ අහිාක
ශගොවිශඹෝ කම්කරුශෝ ගළනයි; ඔවුන් ජීත් න භට්ටභ ඔවුන්
දරිද්රතහශඹන් ශගොඩ ගළනීභ ගළනයි. ගශම් ඳහය හදහ  ජභ ගභට
විුවලිඹ රඵහ  ජභ ගභට ශෞතය ඳවසුකම් ළරසීභ ගශම් නහන
පී් ර ගශම් ඳඩි ශඳශ කස කය  ජභ ඹනහ ජ ලශඹන් ගශම්
ජනතහශේ ශඳොුව අලයතහන් පිළිඵ ශරොකු වුභනහකින්
එතුභහ කථහ කශහ. තභන්ශේ ඳවුශ්  අඹ යකින්න කිසි ශරහක
එතුභහ උත්හව ගත්ශත් නළවළ. එතුභහ ඉතහභ නිවතභහනී කටයුතු
කශශේ ජනතහ ශේඹට කළඳ ව ළඵෆ මිනිශකු ශරයි. ඉඳුවණු
වළභ මිනිහටභ භයණඹ උරුභයි කිඹන ධර්භතහඹ අනු ඒ
උදහයතය පුශගරඹහ අඳට අහිමි වුත් එතුභහ ප්රහර්ථනහ කයපු ඒ
සිඹලු කටයුතු ඉදිරිඹට ශගන ඹෆශම් ග කීභ අඳට තිශඵනහ. ශ්රී
රාකහ නිදවස ඳහ්ෂකකශඹෝ වළටිඹට භවජන ශේකශඹෝ වළටිඹට
එතුභහ කශ ශේඹ ආදර්ලඹට උඳභහට අයශගන කටයුතු
කයන්න අඳට අසථහ අකහලඹ තිශඵනහ.
එදහ ආඩුඩු ඳ්ෂඹට භවහ ඵරඹ්ෂ හිත විරුශධ ඳ්ෂඹ
භන්ත්රීරු අට ශදශනකුට සීභහ වුණු ශරහශව් ටන්කහමී ශර
කටයුතු කය ඉතිවහඹට එකතු වුණු යුග පුරුඹකු වළටිඹට අඳට
දනහඹක
භළතිතුභහ
වඳුන්න්නට
පුළුන්.
එතුභහ
ආඩුඩුකහයයශඹකු වළටිඹට ඳශහත් ශදකකට වියකසට ශේහ්ෂ
රඵහ ශදමින් කටයුතු කශ ආකහයඹත් ශභහිරහ විශලේශඹන් වන්
කශ යුතු ශනහ.
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භහ නුයඑළිඹ දිස්රි්ෂකඹ නිශඹෝජනඹ කයන භවජන
නිශඹෝජිතශඹකු වළටිඹට නුයඑළිඹ දිස්රි්ෂකශේ ශකොත්භශ් 
පුයයශේ සිඹලුභ ජනතහශේ ශලෝකඹ දනහඹක භළතිතුභහශේ
ඳවුශ්  අඹට දන්න අතය ශඳෞශගලික භශේ ශලෝකඹත් භහශේ
ඳවුශ්  ශලෝකඹත් ප්රකහල කයමින් භහ අදවන ආගභ වළටිඹට
එතුභහට නින් සු අත්ශව්හ කිඹහ ප්රහර්ථනහ කයමින් භහ නිවඬ
නහ. සතුතියි.
[අ.බහ. 3.01]

ගු ගළමිකණී විජිත් විජයමුණි ා පවොයිවළ මශාළ (ලනජීවී
වේපත් වසරක්ණ අමළායුරමළ)
(ரண்புறகு கரறணற றஜறத் றஜபணற
ணசலரசறகள் பப் பதணுமக அமச்சர்)

 தசரய்சர -

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa - Minister
of Wildlife Resources Conservation)
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි ආනන්ද දනහඹක
භළතිතුභහ භට ශඳෞශගලික වමු වුශඩු 1989 ර්ශේ
ඳහර්ලිශම්න්තුශව් ජයි. ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂශේ නි්  ඳහටින් අත
රකුණින් එතුභහත් භභත් භවජන එ්ෂත් ශඳයමුශඩු ගරු දිශන්ස
ගුණර්ධන භළතිතුභහත් ඇතුළු අශේ අශනකුත් භන්ත්රීරුනුත් එදහ
ඳහර්ලිශම්න්තුට ඳළමිණි ශරහශව් ශජයසස ශශලඳහරනඥශඹකු
වළටිඹට එතුභහ අඳට භඟ ශඳන්මින් අශේ ඳ්ෂඹ ශනුශන්
විලහර කහර්ඹ බහයඹ්ෂ කශහ. එදහ භීණ යුගඹ්ෂ තිබුශඩු. ඒ භීණ
යුගශේත් ඉතහභත් නිර්භීත ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂඹත්
ඳහ්ෂකකඹනුත් ආය්ෂහ කයන්න එතුභහ කටයුතු කශහ. වළඵළයි
1988 1989ට කලින් අඳ තරුණ ාවිධහනර ළඩ කයන
කහරශේ "ආනන්ද දනහඹක" කිඹන seal එක හිත අඳට ලියුම්
ආහභ අපි ශඵොශවොභ ප්රශව්ලශභන් ඒ ලියුම් අයශගන තිඹහ ගත්තහ.
අදත් අශේ ලිපි ශගොනුර ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහශේ seal
එක හිත ලියුම් කය තිශඵනහ. එදහ ශඵොශවොභ අසීරු කහරශේ
අභහරු කහරශේ ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂශේ උන්නතිඹ වහ
දළළන්ත ශභශවය්ෂ එතුභහ ඉටු කශහ. එතුභහ භඟ
ඳහර්ලිශම්න්තුශව් හිටිඹහ හශේ භට අසථහ්ෂ රළබුණහ එතුභහශේ
පුතහ භඟත් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශව් එකට කටයුතු කයන්න. ඒ
ඳවුර ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂඹටභ කළඳ වුණු ඳවුර්ෂ. දනහඹක
භළතිතුභහ ඉතහභත්භ ාශව් ජ නහඹකශඹ්ෂ. එතුභහ දයපු
තනතුරුරට ඩහ එතුභහ ඳහර්ලිශම්න්තුට ආපු හය ගණනට
ඩහ අඳට ටින්ශන් ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂශේ භධයභ කහයක
භිකශඹකු වළටිඹට කශ ශේඹ ව ළඵෆ ශ්රී රාකහ නිදවස
ඳහ්ෂකකඹකු වළටිඹට ඳහ්ෂකකඹන්ට දළ්ෂව ආදයඹයි.

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි අද ශභොණයහගර ඹන්න
තිශඵශ ජත් භහ රැඳිරහ සිටිශේ ශම් හශේ ශශ්රේසස නහඹකඹකු
ශනුශන්  න කීඳඹ්ෂ කථහ කයරහ එතුභහශේ ඳවුශ්  අඹට
ශලෝකඹ ඳශ කිරීභ අශේ ග කීභ්ෂ නිහයි. ඌ ඳශහශත්
ඳළයණිභ ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂ භධයභ කහයක භිකඹකු වළටිඹට
භහ දළ්ෂකහ එතුභහ ඵළරි හරුශනුත් ඳ්ෂඹ ශනුශන්
අයලිඹගව භන්දියඹට ඇවි් රහ පුටුක හඩි ශරහ අශේ
ඳ්ෂශේ උන්නතිඹ ශනුශන් කථහ කශ ආකහයඹ; හකච්ඡහ කශ
ආකහයඹ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහට ඳහ උඳශදස ශදන්න පුළුන්
මුහුකුයහ ගිඹ බුශධිඹ්ෂ එතුභහට තිබුණහ. එතුභහ ටන්කහමී
නහඹකශඹ්ෂ;
ිත්තීඹ
මිති
නහඹකශඹ්ෂ;
ශශනට්
භන්ත්රීයශඹ්ෂ; ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීයශඹ්ෂ. එතුභහ උඩයට
ජනතහට විලහර ශේඹ්ෂ කයපු නහඹකශඹ්ෂ. භහ හිතුහ අඳත්
භඟ දිගින් දිගටභ ඳහර්ලිශම්න්තුශව් රැී  සිටින්නට අසථහ රළබී
කදහ ශවෝ එතුභහට කළබිනට් ඇභති තනතුය්ෂ රළශඵයි එශවභ
නළත්නම් ඊට ඩහ ඉවශ තනතුය්ෂ රළශඵයි කිඹරහ. නමුත්
අහනහකට එතුභහට ඳසු කහලීන ඳහර්ලිශම්න්තු නිශඹෝජනඹ
කයන්න අසථහ රළබුශඩු නළවළ.
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ශම් ගභන් භඟ අඳට ශවළිශඳශවළි කශශේ ගරු ආනන්ද
දනහඹක භළතිතුභහ ළනි ශශ්රේසස නහඹකඹන් ඵ අඳ ඉතහභ
ශගෞයශඹන් සිහිඳත් කයනහ. එතුභන්රහ විසින් කයන රද
ශභශවය ගළන අශේ වද ඳත්ශ්  ඉතිරී ඳළතිරී ඹන ශශනව ව
ශගෞයඹ තභත් ඒ ආකහයශඹන්භ රැී  තිශඵනහ. එතුභහ විසින්
විහිුවන රද ගුණ සු තභත් රැී  තිශඵනහ. නි්  ඳහට ශකොඩිඹ
ව අත රකුණ දයන ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂඹට -අශේ ඳ්ෂඹටශම් යට නිදවස කයගත් ශශ්රේසස ඳ්ෂඹ්ෂ වළටිඹට අද ළජශමන්න
පුළුන්කභ රළබුශඩු ගරු ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ ළනි
ශශ්රේසස නහඹකඹන් නිහඹ කිඹන කහයණහත් භත්ෂ කයන්න
ඕනෆ. ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි 1989  ජ නි්  ඳහටින්
අත රකුණින් ඳහර්ලිශම්න්තුට ආපු ගරු භන්ත්රීරුන්ශගන් ටික
ශදනහයි අද ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශව් ඉන්ශන්. ඒ ගරු එස.බී.
දිහනහඹක ඇභතිතුභහ ඇතුළු කිහිඳශදනකු ඳභණයි.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි ගරු ආනන්ද දනහඹක
භළතිතුභහ ගත කශශේ ළවළ් ලු යර ජීවිතඹ්ෂ. අශේ තරුණ
කහරශේ -ශඹෞන කහරශේ- එතුභහ අඳත් එ්ෂක තරුණඹකු ශේ
විහිළු තවළු කයශගන ඉතහභ කුලුඳග මිත්රඹකු වළටිඹට කටයුතු
කශහ.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි භට එතුභහ තත් විශටක
වමු ශනහ ඌ ඳශහශත් ආඩුඩුකහයයඹහ වළටිඹට. එතුභහ
ආඩුඩුකහයයඹහ වළටිඹට ළජඹිරහ සිටිශේ නළවළ. භට භතකයි
භශේ ආනශේ ග් ගමු ශන් ලිඹශද ඉන්නිඹහගර ළනි ුවසකය
ප්රශශලර ශගොවි ජනතහට ආදි හසි ජනතහ ඇතුළු අශනකුත්
අඹට කථහ කයන්න එතුභහ භහත් එ්ෂක ගමින් ගභට ඹමින් ඳ්ෂ
රැසවීම්රට වබහගි ව වළටි. ආඩුඩුකහයකභ්ෂ දයශ ජ ඒ ඹශේ
ශකනකු ඳ්ෂඹ ශනුශන් එළනි ුවසකය ගිරි ුවර්ග න ුවර්ග
ශගහ ශගන ගභන් කයහවි කිඹරහ හිතන්න පුළුන් කභ්ෂ නළවළ.
භභ පුුවභ වුණහ එතුභහ අශේ ඳ්ෂඹ ශනුශන් ද්ෂන ආදයඹ
ශගෞයඹ ව කයන කළඳ කිරීභ පිළිඵ.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි භහ හිතන්ශන් ශගොඩ්ෂ
කරුණු කිඹළවුණහ කිඹරහයි. මීට ඩහ ඹභ්ෂ කථහ කයන්න භභ
ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් නළවළ. භභ ඒ ශශ්රේසස නහඹකඹහට අශේ
ඳ්ෂශේ ශම් යශට් ශ්රී රාකහ නිදවස ඳහ්ෂකකඹන්ශේ
උත්තභහ හයඹ ශගෞයඹ පුද කයනහ. එශේ පුද කයන ගභන්
භශේත් භශේ ඳවුශ් ත් ශ් රස වීශයෝදහය ජනතහශේත්
ශලෝකඹ එතුභහශේ ඳවුශ්  සිඹලු ශදනහට පුද කයනහ. අපි
ප්රහර්ථනහ කයනහ එතුභහට ශදව් මිනිස ළඳ ශකශය අභහ භව
නින් සු අත් ශව්හ කිඹරහ.
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දනහඹක භළතිතුභහ අඳ කවුරුත් ඉතහභ ආදයශඹන් විදඹකු
වළටිඹට රකන හිටපු ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීතුභකු න ත්භන්
ඳශහත් බහ භන්ත්රී කුභහය දනහඹක භළතිතුභහ ඇතුළු දූ පුතුන්
වඹශදනකුශේ ආදයඵය පිඹහණනුයි.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි ගරු ආනන්ද දනහඹක
භළතිතුභහ ජනතහට විලහර ල්ෂතිඹ්ෂ ඵට ඳත් ව ක්රිඹහදහභඹන්
යහයකඹකට කළඳ වුණහ. භව ජන යහඳහය යශට් අධයහඳනඹ
ාර්ධනඹ කිකකර්භඹ හශේභ විවිධ ්ෂශේත්ර ශනුශන් ශඳනී
සිටීභට වළකි ජනතහ නිශඹෝජිතඹකුශේ නහඹකත්ඹ එතුභහ
ශඳන්නුහ.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි භට භතකයි එතුභහ
ශශනට් භන්ත්රීයඹකු වළටිඹට ඳත් වුණු ආකහයඹ. ඳළරැණි
ඳහර්ලිශම්න්තු ශගොඩනළන්් ශ්  ඡන්දඹ විභහ ඡන්ද ගණන් කයරහ
ඉය න ශකොට කවුරුත් ශනොසිත ප්රතිපරඹ්ෂ ශගන ශදමින්
එතුභහ ශශනට් භන්ත්රී භඩුඩරශේ ශශනට් භන්ත්රී ධුයඹකට ඳත්
වුණහ. ඒ අසථහශව් ජත් ඒ භව ජන ශව්දිකහර ජත් ගරු ආනන්ද
දනහඹක භළතිතුභහ ශකශයහි තිබුණු ශගෞයඹ වහ ආදයඹ
ඳළවළදිලි ප්රදර්ලනඹ ව ආකහයඹ තරුණඹන් වළටිඹට අපි දළ්ෂකහ.
භහ 1983 ඳහර්ලිශම්න්තුට ඳළමිශණන විට ශ්රී රාකහ නිදවස
ඳ්ෂශේ -විරුශධ ඳ්ෂශේ- භන්ත්රීරුන් අටශදනහයි සිටිශේ.
එතුභහත් අඳත් එකට ශඵොශවොභ  ජර්ඝ කහරඹ්ෂ ශම් විහදඹන්
ශගන ඹන්නට කටයුතු කශහ. ශම් යශට් ඉතිවහශේ භන්ත්රීරුන්
විලහරතභ ාතයහකශගන් භන්විත ව එකට ඳළළති එ්ෂත්
ජහතික ඳ්ෂ යජශේ විවිධ ක්රිඹහදහභඹන්ට අභිශඹෝග එ් ර කයන්න
ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ දළළන්ත ල්ෂතිඹකින් කටයුතු කශහ.
එතුභහශේ කථහ භභ අවරහ තිශඵනහ. එදහ එතුභහ ඳහර්ලිශම්න්තුශව්
ශනොනළතී ඳළඹ ගණනහක කථහ්ෂ කශ ද භට අද හශේ
සිහිඳත් ශනහ. කථහනහඹකතුභහට එතුභහශේ කථහ නත්න්න
ශනොවළකි වුණු නිහ එකට සිටි විඳ්ෂ නහඹක අනුය
ඵඩුඩහයනහඹක භවතහශගන් විශලේ ඉ් ලීභ්ෂ කයරහ එතුභහට
කථහ අන් කයන්න කිඹරහ ඉ් රහ සිටි ශභොශවොත භට අද
හශේ සිහිඳත් ශනහ. විරුශධ ඳ්ෂශේ ඉතහභ ුවර්ර
ඳහර්ලිශම්න්තු නිශඹෝජනඹ්ෂ තිබුණු අසථහක ශ්රී රාකහ නිදවස
ඳ්ෂශේ භන්ත්රීයශඹ්ෂ වළටිඹට එතුභහ ඒ කශ ක්රිඹහ ශ්රී රාකහ
නිදවස ඳ්ෂශේ ජනතහට විලහරභ ල්ෂතිඹ්ෂ ුවන් අසථහ්ෂ
වුණහ.

(ரண்புறகு
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அமச்சபைம்
அசரங்கத்
ப்தறன்
பற்பகரனரசரநம்)

ගරු සිරිභහශෝ ඵඩුඩහයනහඹක භළතිනිඹට විරුශධ ඳ්ෂශේ
නහයිකහ වළටිඹට ඳත් ශන්න තිබුණු අසථහ එතුමිඹශගන්
ගිලිහී ගිඹද ඳහර්ලිශම්න්තුශන් ප්රජහ අයිතිහසිකම් අශවෝසි ශකොට
එළිඹට දභන ශරහශව් ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහශේ කථහත්
එතුභහ එඩිතය මුහුණ ුවන් ආකහයඹත් ඉතිවහ ශඳොශත් ටවන්
ශනහ. ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂ ඉතිවහශේ යන් අකුරින්
ලිඹළශන ටිනහභ අසථහකුයි එදහ එතුභහ එ්ෂ කශශේ. ඒ නිහ
ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ භවජන නිශඹෝජිතශඹ්ෂ වළටිඹට තභ
තනතුය කුභ්ෂ වුද භවජනඹහ එ්ෂක තිබුණු ම්ඵන්ධකම්
එශරභ තඵහ ගත්තහ.

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply
and Drainage and Chief Government Whip)
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි ශකොත්භශ්  ගරු
ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීතුභහ වළටිඹට කටයුතු කශ ඒ හශේභ
ආඩුඩුකහය ධුයඹ දයමින් තත් විලහර ශේහකට නහඹකත්ඹ
ුවන්නු අශේ යශට් ළඩ කයන ජනතහ අභහරුභ අභිශඹෝග වයවහ
ඉදිරිඹට ශගශනන්න ිත්තීඹ මිති යහඳහයශේ නහඹකඹකු
වළටිඹට කටයුතු කශ ගළමි සු අභතක ශනොකශ අඳ කහශේත්
ශගෞයඹ හිමි ව ගරු ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහශේ විශඹෝ
පිළිඵ ශලෝක ශඹෝජනහටයි අඳ එකතු න්ශන්. ගරු ආනන්ද

එතුභහ භවජනඹහශේ කටයුතුරට ක්රීඹ දහඹක වුශඩු භහන
දඹහ පිරුණු වදත්ෂ එතුභහට තිබුණු නිහයි. අශේ යශට් ළඩ
කයන ජනඹහශේ ජන අයගරඹ විවිධ තර්ජන ගර්ජන භළද ඉදිරිඹට
ශගන ඹන්නට එතුභහ උදව් වුණහ. අශේ යශට් කනගහටුදහඹක
අසථහ ගණනහක විශලේශඹන් භීණ කහර ඳරිච්ශේදශේ ඒ
භීණඹට එශයහි ප්රජහතන්ත්රහදඹ දිනහ ගළනීභට ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුශව් ජ එතුභහ ඉදිරිඳත් කශ කරුණු කහයණහ නිහ
ශේරුණු ජීවිත දවස ගණන්ෂ අද ජීත් ශනහට ළකඹ්ෂ නළති
ඵ එතුභහට ශගෞයඹ්ෂ ලශඹන් භට වන් කයන්න පුළුන්.

[අ.බහ. 3.07]

ගු දිප්දහ ගුණලර්ධාන මශාළ (ජවේපළාන ශළ
ජළපලශන අමළායුරමළ වශ ආණ්ු  පළර්හලප ප්රධාළන
වසවිධාළයකුරමළ)
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]

ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි අශේ ඳහර්ලිශම්න්තු
ශලෝබහත් කශ ප්රජහතන්ත්රහ ජ ක්රිඹහදහභඹ ල්ෂතිභත් කශ
කිසිදහක ශඳොුව ජනතහශේ ගළමි සු අභතක ශනොකශ අඳ
කහටත් ශගෞයශඹන් කථහ කශ වළකි අඳට ඩහ ඉතහභත්
ළඩිභව්  ඳයම්ඳයහකට අයිති වුණු ශශලඳහරනඥශඹ්ෂ වළටිඹට
එතුභහ අශේ දහ ශගෞයඹ රළශඵන ආකහයශඹන් කටයුතු ශකොට
අඳට ආදර්ලඹන් එ්ෂ කශහ. එතුභහට නින් සු ප්රහර්ථනඹ කයන
අසථහශව් ජ එතුභහශේ පුතණුන් න ඒ ගරු ඳශහත් බහ
භන්ත්රීතුභහ ඇතුළු සිඹලුභ දරුන් ව ඥහතීන් භඟ අඳද ශලෝකඹ
ශඵදහ ගන්නහ ඵ වන් කයමින් භහ මු ගන්නහ.
[අ.බහ. 3.13]

ගු එවහ.බී.
අමළායුරමළ)

දිවළනළයක

මශාළ

(උවවහ

අධායළපන

(ரண்புறகு ஸ்.தற. றசரரக்க - உர் கல்ற அமச்சர்)

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education)
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි ආනන්ද දනහඹක
භළතිතුභහ නුයඑළිඹ දිස්රි්ෂකශේ අශේ හිටපු නහඹකඹහයි; ඒ
හශේභ එතුභහ අශේ
ගුරුයඹහයි; ඒ හශේභ අශේ
භහර්ශගෝඳශශලකඹහයි; ඒ හශේභ එතුභහ අශේ ඳයපුශර් ඥහතිඹහයි.
ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ භධයභ ඳහන්තික ශගොවි ඳවුරකින්
ගුරුයශඹ්ෂ වළටිඹට ජීවිතඹ ආයම්බ කශ
එතළනින්
ශශලඳහරනඹට අතීර්ණ වුණු අශේ ඳ්ෂශේ ඉතහ ඳළයණි අශේ
ඳ්ෂශේ මු්  නහඹකඹන් අතය සිටි පුශගරශඹ්ෂ. එතුභහ ිත්තීඹ
මිති නහඹකශඹ්ෂ වළටිඹට ආඩුඩු ඳ්ෂශේත් විඳ්ෂශේත්
සිටිමින් අශේ යශට් ළඩ කයන ජනතහ ශනුශන් විලහර වඬ්ෂ
නළඟූ ඔවුන් ශනුශන් විලහර ජඹග්රවණ රඵහ ුවන් ශශලඳහරන
නහඹකශඹ්ෂ.

එතුභහ ගුරුයශඹකු වළටිඹට සිඹ ජීන ිත්තිඹ ආයම්බ කශහ.
එතුභහ අඳ අතරින් ශන් ශන ශකොට එතුභහශේ ඳයපුශර් තිබුණු
හුඟහ්ෂ ශශ්  ඒ ඳවුරට අහිමි ශරහ තිබුණහ. ඒ ඳවුශ්  දරුන්ට
ඉතුරු වුශඩු ආනන්ද දනහඹක කිඹන නහභශේ ශගෞයඹ වහ
කීර්තිඹ විතයයි. ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි එතුභහශේ
අාකකභ එතුභහශේ කළඳවීභ එතුභහශේ ඳරිතයහගය ලී ඵ
ශඳන්න්න ඒ කහයණඹ ශවොටභ ප්රභහණත්ඹ කිඹහ භභ හිතනහ.
ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ කිඹරහ කිඹන්ශන් අශේ ඳ්ෂඹට
විලහර කහරඹ්ෂ නහඹකත්ඹ ුවන් ගරු සිරිභහශෝ ඵඩුඩහයනහඹක
භළතිනිඹශේ විලහර ආදයඹ්ෂ විලහර ශගෞයඹ්ෂ වහ ඒ ශදකටභ
ඩහ භවහ විලහර විලසහඹ්ෂ තිබුණු ශශලඳහරන නහඹකශඹ්ෂ. අපි
එතුභහත් එ්ෂක එකතු ශරහ ශශලඳහරනඹ ඳටන් ගන්න ශකොට
1986 87 88 යට පුයහ භවහ භීණඹ්ෂ ඳටන් අයශගන තිබුණහ. ඒ
කහරඹ එ්ෂත් ජහතික ඳහ්ෂකකඹන් හශේභ ශ්රී රාකහ නිදවස
ඳහ්ෂකකඹනුත් ගිඹ ගිඹ තළන භයහ දභන යුගඹ්ෂ.
1988-89 ඡන්දර ජ එතුභහ භඟ නුයඑළිඹ දිස්රි්ෂකශේ
ශශලඳහරන යහඳහයඹට එකතු වුණු අඳට ඒ භයණ තර්ජන භළද
ඳ්ෂඹ ශනුශන් භළතිනිඹ ශනුශන් අශේ ශශලඳහරන
යහඳහයඹ ගමින් ගභට ශගන ඹන්න තිබුණු එකභ ශඹෝධ ල්ෂතිඹ
වුශඩු ආනන්ද දනහඹක භන්ත්රීතුභහයි.
දිශන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ කිව්හ හශේ එක ද්ෂ ඒ
අශේ ආදයණීඹ නහඹකඹහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශව් ජ ශඵොශවොභ
ශව්ගත් කථහ්ෂ කශහ. එතුභහශේ කථහ නත්න්න කිඹහ
මරහනශඹන් කිව්හ. එතුභහ නළළත්වශව් නළවළ. එතුභහ නම්
කශහ. එතුභහට එළිඹට ඹන්න කිව්හ. එතුභහ එළිඹට ගිශේ නළවළ.
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අශේ ශව්ත්රධහරි භවතුන් එතුභහ උසහ ශගන ඹන්න ආහ.
ඳහර්ලිශම්න්තුට ඳළමිණ සිටි නකඹන් වළටිඹට ඒ ශරහශව් අපි
භීතිශඹන් ඵරහශගන හිටිඹහ. එතුභහ ශව්ත්රධහරින් එශහ ගත්තහ.
ඊට ඳසශේ ශව්ත්රධහරි නිරධහරින්ට සිුව වුණහ ශඳොලීසිඹ
ශගන්න්න. ශඳොලීසිඹට ශම් බහ භළදට එන්න ශදන්ශන් නළතු
එතළනට කඩහ ශගන ඳළන්ශන් ත්භන් ජනහධිඳති අතිගරු භහින්ද
යහජඳ්ෂ භළතිතුභහයි. අපිත් වීයශඹෝ හශේ ඒ ඳසශන් ඳළන්නහ.
එදහ භහින්ද යහජඳ්ෂ භන්ත්රීතුභහ ශඳොලීසිඹ අතින් ත් ලු කයන
ශකොට භභ ශවේභකුභහය නහනහඹ්ෂකහය හශේ ඳසු ශඳශ අලුත්
භන්ත්රීරු ශඳොලිස නිරධහරින්ට ඳවය ුවන්නහ භට භතකයි. ඒ නිහ
ශඳොලිස නිරධහරින්ට එදහ එතුභහ ශඟට එන්න ඵළරි වුණහ. අඳට
විනඹ ඳරී්ෂණ ඳළළත්වහ; අහද කයරහ අඳ නිදවස කශහ.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන
අභහතයතුභහ කිව්හ හශේ සිරිභහශෝ ඵඩුඩහයනහඹක භළතිනිඹශේ
ප්රජහ අයිතිඹ අශවෝසි කශ ශව්රහශව් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශව් සිටි
ඉතහ සුළු පිරි භඟ ආනන්ද දනහඹක භන්ත්රීතුභහ එකතු ශරහ
කශ ටන ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂශේත් ශම් යශට් ප්රගතිය ලි
ජනතහශේත් ශම් යශට් ළඩ කයන ජනතහශේත් විලහර
ශගෞයඹට ඳහත්ර වුණහ. ශකොත්භශ්  ප්රශශලශේ තිශඵන ආනන්ද
දනහඹක භළතිතුභහශේ පුාචි ශගදය වළභ ශව්රහශව්භ ඒ ඳශ
ර ශලශේ
සිඹලු ශදනහටභ විිත තිබුණහ.
ශශලඳහරන ඳ්ෂ ශේදශඹන් ශතොය ජහති ශේදශඹන්
ශතොය ආගම් ශේදශඹන් ශතොය වළභ ශකශනකුටභ ඒ ශගදයට
ශගොඩ ශන්නත් ශගොඩ ශන වළභ ශකනහටභ ශත් ටික්ෂ
ශදන්නත් කෆභ කන ශරහ්ෂ නම් ඵත් ටික්ෂ ශයොටි කෆ් ර්ෂ
ශදන්නත් ආනන්ද දනහඹක භළතිනිඹ ළඵෆ ගළමි භහතහක ශර
ඉතහභ ආදයශඹන් කළභළත්ශතන් ඳරිතයහගශඹන් ඉදිරිඳත් ශරහ
හිටිඹහ.
තභ ඳ්ෂඹට තිබුණු ආදයඹ තභ ඳ්ෂඹට තිබුණු ශළදිඹහ
ශකොතයම්ද කිව්ශොත් ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි
න්ද්රිකහ භළතිනිඹ භඟ ඇති ව ප්රලසනඹ්ෂ නිහ භහ ඒ ඳ්ෂශඹන්
ඉත් ව දශේ එතුභහ විලහර කම්ඳහකට ඳත් වුණහ. ඒ හශේභ
එතුභහ භහ භඟ අභනහඳ වුණහ. ඊට ඳසු ඒ ශශ්රේසස නහඹකඹහ අශේ
ගුරුයඹහ භහ භඟ කථහ කශශේ භහ නළත ශම් ඳ්ෂඹට එකතු
වුණහට ඳසුයි. එතුභහ ශම් ඳ්ෂශේ හිටපු ශජයසසභ උඳ
බහඳතියඹහ. භළතිනිඹ නළති අසථහර න්ද්රිකහ භළතිනිඹ නළති
අසථහර ත්භන් අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ නළති අසථහර
ඳ්ෂශේ භධයභ කහයක බහට ඳ්ෂශේ විධහඹක බහට
ඳ්ෂ ම්ශම්රනඹට නහඹකත්ඹ ුවන්ශන් ඒ ආදයණීඹ නහඹකඹහ.
ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි ඒ හශේභ එතුභහශේ
ආදයණීඹ පුතුන් ව දිඹණිඹන් මුළු ජීවිතඹ ශම් ඳ්ෂඹ
ශනුශන් කළඳ කශහ. එතුභහශේ පුශතකුට ඉාජිශන්රුකු ශර
ඉතහභ හර්ථක ජීවිතඹ්ෂ ගත කයන්න පුළුන්කභ තිබුණහ.
එතුභහශේ දිඹණිඹන්ට ගුරුරිඹන් ශර ඉතහභ හර්ථක ජීත්
ශන්න පුළුන්කභ තිබුණහ. නමුත් ඒ සිඹලු ශදනහශේභ ජීවිත ශ්රී
රාකහ නිදවස ඳ්ෂ ශශලඳහරනඹ ශනුශන් කළඳ කශහ. කුභහය
දනහඹක තරුණඹහ ය්ෂ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ශත්රී ඳත් ආහ.
ඊට ඳසු ශනොකඩහභ එතුභහ ඳශහත් බහ භන්ත්රීයශඹකු වළටිඹට
ළඩ කශහ. ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ ශයෝගහතුය සිටින විට
ශකොත්භශ්  ඈත පිටිය ජනතහට නහඹකත්ඹ ශදන්න කුභහය
දනහඹක භළතිතුභහ -ශම් දරුහ- ඉදිරිඳත් වුණහ. එතුභහ රළබ
අධයහඳනඹ එතුභහ රඵහ ගත් උඳහධි ඳළත්තක තිඹරහ මුළු ජීවිතඹභ
ශශලඳහරනඹට කළඳ කශහ. අශේ ඳ්ෂශේ සිඹලුභ ශදනහ දන්නහ
විශලේභ කහයණඹ තභයි ආනන්ද දනහඹක ශයෝගහතුය සිටිඹත්
ශභොන තයම් ලහරිරීක අභහරුකම් තිබුණත් ඳ්ෂශේ භධයභ කහයක
බහ ඇතුළු ඳ්ෂශේ විධහඹක රැසවීභට විලහර ආහකින්
උනන්ුවකින් වබහගි වුණ ඵ.
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ගරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි
එක ශරහක
සුශන්ත්රහ භළතිනිඹ ත ශරහක න්ද්රිකහ භළතිනිඹ ත ශරහක
අනුය ඵඩුඩහයනහඹක භළතිතුභහ ශම් ඳ්ෂඹ ඇතුශශේ කඩුඩහඹම්
අයගර ඇති කශහ. එක ශභොශවොතක ඳ්ෂශේ නිශඹෝජය නහඹක
චභත්රීඳහර ශේනහනහඹක භළතිතුභහ ව අනුය ඵඩුඩහයනහඹක
භළතිතුභහ ශම් ඳ්ෂශඹන් ශකොට්ෂ කඩහ ශගන එළිඹට ඵළසහ.
න්ද්රිකහ භළතිනිඹත් ශම් ඳ්ෂශඹන් ශකොට්ෂ කඩහ ශගන එළිඹට
ගිහි් රහ භවජන ඳ්ෂඹ වළුවහ. ඒ අතිුවසකය වළභ ශභොශවොතකභ
ශම් ඳ්ෂඹ ආය්ෂහ කයන්න හිටපු දළළන්ත රිතඹ්ෂ වුශඩු අශේ
ප්රශශලශඹන් කන්ද උඩයටින් බිහි වුණු ඒ ආදයණීඹ ගරු ආනන්ද
දනහඹක භළතිතුභහ කිඹන එක අපි ඉතහභ ශවොඳින් දන්නහ ශදඹ්ෂ.
ගරු
නිශඹෝජය
කහයක
බහඳතිතුභනි
එතුභහ
ආඩුඩුකහයයඹකු ශරත් කටයුතු කශහ. ඒ හශේභ භන්ත්රීයඹකු
ිත්තීඹ මිති නහඹකඹකු ශභන්භ ඳ්ෂශේ උඳ බහඳතියඹහ
වළටිඹට ශජයසස උඳ බහඳතියඹහ වළටිඹට ශම් ඳ්ෂඹ රැක
ගන්න ශම් ඳ්ෂඹ නඟහ සිටුන්න අර්බුදලින් ශම් ඳ්ෂඹ
ගශහ ගන්න කටයුතු කශහ ශභන්භ ඳ්ෂශේ අඹ භන්
කයන්නත් ඵඩුඩහයනහඹක ඳවුර භන් කයන්නත් එතුභහ අති
විලහර කළඳ කිරීභ්ෂ කශහ.
ශම් අසථහශව් අපි එතුභහශේ අබහඹ ගළන වදතින්භ
කම්ඳහන අතය එතුභහශේ විශඹෝ අපි සිඹලු ශදනහටත්
ඳ්ෂඹටත් දයන්න ඵළරි ඳහඩු්ෂ ශර රකමින් ඒ ඳවුශ්  සිඹලු
ශදනහ එ්ෂක ශම් ශලෝකඹ ශඵදහ ගනිමින් අඳට ආදයණීඹ
නහඹකඹකු ගුරුයඹකු භහර්ශගෝඳශශලකඹකු ව ගරු ආනන්ද
දනහඹක භළතිතුභහට නින් සු අත් ශව්හයි ප්රහර්ථනහ කයමින්
භශේ  න ස් ඳඹ අන් කයනහ.

නිපයෝජය කළරක වභළපිනුරමළ

(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Piyasena Gamage.
Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon.
Udith Lokubandara to take the Chair?
ගු සුපේධාළ ජී. ජයපවේන මශත්මිකය (පළර්ලිපේ්දුර ක යුුර
අමළායුරමිකය)
(ரண்புறகு (றபைற) சுபர ஜல. பசண - தரரலன்ந
அலுல்கள் அமச்சர்)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Minister of
Parliamentary Affairs)

I propose that the Hon. Udith Lokubandara do now
take the Chair.
ප්රහනය විමවන දි්ද, වභළ වේමා විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරුල නිපයෝජය කළරක වභළපිනුරමළ මූළවනපය්ද ඉලත්
වුපය්ද, ගු උදිත් පොකුබණ්ඩළර මශාළ මුළවනළරූඪ විය.
அன் தறநகு, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர்
அக்கறரசணத்றணறன்பொ
அகனப,
ரண்புறகு
தனரக்குதண்டர அர்கள் மனம கறத்ரர்கள்.

அர்கள்

உறத்

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. UDITH LOKUBANDARA took the Chair.
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ගු ිළයපවේන ගමපේ මශාළ (ජළිනක වේපත් ිළිතබඳ
අමළායුරමළ)
(ரண்புறகு தறபசண கபக - பசற பங்கள் அமச்சர்)

(The Hon. Piyasena Gamage- Minister of National
Resources)
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි අශේ ශශලඳහරන ජීවිතශේ ජ
අඳට වමු වුණු ඉතහභ ටිනහ ශශ්රේස
ස භහන හිතහදිඹකු ව ගරු
ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහශේ අබහඹ ශනුශන් ශලෝක
ඳණිවුඩඹ්ෂ නිකුත් කයන්න අසථහ්ෂ රළබීභ ගළන භහ තුටු
ශනහ.

භශේ ශශලඳහරන ගභශන් ජ භට වමු වුණු ශශ්රේස
ස තභ
භනුයඹකු තභයි ගරු ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ. 70 දලකඹ
ආයම්බශේ ජ -එනම් 1971 - 1972 කහරඹ තුශ- භහ ශේයහශදණිඹ
විලසවිදයහරශේ යකයඹකු ලශඹන් යකය ාගම් නිශඹෝජිතඹකු
ලශඹන් සිටිඹ ජ තභයි ගරු ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ භට මුණ
ගළහුශඩු. ඒ ශකොශම ශඵෞශධහශරෝක භහශත් තිබුණු අශේ
ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂඹ කහර්ඹහරඹ මරසථහනඹ තිබුණු
ශගොඩනළන්් ශ්  ජ. එතුභහ ිත්තීඹ මිති නහඹකඹකු ලශඹන්
තිශේ දින කිහිඳඹ්ෂ ඒ ඳ්ෂ මරසථහනශේ රැී  සිටිඹහ. එන්
අසථහක තභයි යකය ාගම් නිශඹෝජිතඹකු ලශඹන් භට එතුභහ
මුණ ගළසුශඩු. එදහ ඉරහ එතුභහශේ ජීවිතශේ අන් හුසභ
ශවශන ද ද්ෂහ කහරඹ තුශ විවිධ අසථහර විවිධහකහයශඹන්
එකට කටයුතු කයන්න අඳට අසථහ රළබුණහ.
එතුභහ
ගභක ජීත් ශරහ අධයහඳනඹ රඵරහ උස
අධයහඳනඹ රඵරහ ඳසු ගුරු ිත්තිඹට ඇතුශත් ශරහ භවනුය
දිස්රි්ෂකශේ ඳහ්  කිහිඳඹක ගුරුයඹකු ලශඹන් ශේශේ
ශඹදිරහ තිශඵනහ. ඒ අතයතුය ගම් බහ නිශඹෝජිතඹකු ලශඹන්
භවජන නිශඹෝජිතඹකු ලශඹනුත් කටයුතු කය තිබුණහ.
ඊට ඳසු ිත්තීඹ මිති නිශඹෝජිතශඹ්ෂ ලශඹන් ගුරුරුන්
ශනුශන් ශ්රී රාකහ ගුරු ාගභඹට ම්ඵන්ධ ශරහ ජහතික
භට්ටශම් ිත්තීඹ මිති නිශඹෝජිතශඹකු ශර දිගු කර්ෂ කටයුතු
කශහ. එතුභහ ිත්තීඹ මිති නහඹකශඹ්ෂ ඵට ඳත් වුණහ. එතුභහ
ශශනට් බහශව් භන්ත්රීයශඹ්ෂ ලශඹනුත් කටයුතු කශහ. ඒ
හශේභ 1970 භළතියණශඹන් අශේ ඳ්ෂඹ අන්ත ඳයහජඹට ඳත්
ශශ ජ
ශකොත්භශ් 
ආනඹ
නිශඹෝජනඹ
කයමින්
ඳහර්ලිශම්න්තුට ඇවිත් ඳහර්ලිශම්න්තු තුශ අශේ ඳ්ෂඹට
තිබුණ තත්ත්ඹ රැක ගළනීභට අභීත ටනක ශඹුවණ කිහිඳ ශදනහ
අතය ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ එ්ෂ භන්ත්රීයශඹ්ෂ වුණහ.
එතුභහ ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂඹ ශගොඩ නළඟීභ වහ අන්ත
ඳයහජඹට ඳත් වුණ ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂඹ නළත ජඹග්රවණඹ
කයවීභ වහ තභ කහරඹ ශඹදවහ. අශේ ඳ්ෂඹ ශගොඩ ගන්න
කයන්න පුළුන් ඉවශභ ඳරිතයහගඹන් එතුභහ කශහ. 1989 න විට
එතුභහ අශේ ඳ්ෂශේ ප්රඵර හභහජිකශඹ්ෂ ලශඹන් ඳයහජඹ වී
ඇති ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂඹ ශගොඩ ගන්න අඳරිමිත ශභශවය්ෂ
කයමින් කන්ද උඩයට ඳභණ්ෂ ශනොශයි භසත යශට් ෆභ
ප්රශශලඹකභ ගභන් කයරහ ඳ්ෂඹ නඟහ සිටුවීභ වහ ශ්රී රාකහ
නිදවස ඳ්ෂශේ ාවිධහඹකයින්ට අතිභවත් ල්ෂතිඹ්ෂ රඵහ  ජභට
කටයුතු කශහ. ඒ හශේභ 1989  ජ ඳළති භව භළතියණශේ ජ අඳට
ආඩුඩු ඵරඹ ශනොරළබුණත් ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂශේ
භන්ත්රීයශඹ්ෂ ලශඹන් නළත ය්ෂ ඳහර්ලිශම්න්තු
නිශඹෝජනඹ කයන්නට එතුභහට අසථහ රළබුණහ. නළතත් 1989
ඉරහ අපිත් භඟ ඳහර්ලිශම්න්තු නිශඹෝජනඹ කශහ.
එතුභහ භන්ත්රීයශඹ්ෂ ලශඹන් සිටිඹහ හශේභ ඳසු කහරශේ ජ
-1994  ජ- අශේ යජඹ -ශඳොුව ජන එ්ෂත් ශඳයමුණ- ඵරඹට
ඳත්වීභත් භඟ එතුභහට අශේ ඳ්ෂඹ තුශ බහයදූය කහර්ඹඹ්ෂ
රළබුණහ. ිත්තීඹ මිති ්ෂශේත්රශේ ඳභණ්ෂ ශනොශයි ඊට
අභතය විලහර ගකීම් රැ්ෂ රළබුණහ. එතුභහට හය කිහිඳඹ්ෂභ -
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු පිඹශේන ගභශේ භවතහ]

ඌ ඳශහත් බහශව්ත් දකුණු ඳශහත් බහශව්ත්- ආඩුඩුකහය
ධුයශේ කටයුතු කයන්නට අසථහ රළබුණහ.
භභ විශලේශඹන් දකුණු ඳශහත නිශඹෝජනඹ කයන
භන්ත්රීයශඹ්ෂ න නිහ
දකුණු ඳශහශත් ආඩුඩුකහයයඹහ
ලශඹන් සිටි එතුභහ භඟ අපි කහරඹ්ෂ එකට කටයුතු කශහ.
විශලේශඹන් අඳට ශඵොශවොභ ශළදි ශ්රී රාකහ නිදවස ඳහ්ෂකකයින්ට
පුුවභ ශළදිඹහ්ෂ ඇති ඒ හශේභ භන්ත්රීරුන් භඟ ශඵොශවොභ
කුලුඳග මිත්රත්ශඹන් කටයුතු කශ -ඒකට ශරොකු කුඩහ කිඹරහ
ශේදඹ්ෂ තිබුශඩු නළවළ- ඔවුන් අතය ශඵොශවොභ මිත්රය ලී කටයුතු
කශ ශශලඳහරන නහඹකශඹ්ෂ තභයි ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ.
ආඩුඩුකහයයඹහ ලශඹන් අශේ ප්රශශලර අශේ ගම්ර අශේ
ආනර තිබුණ හුුව භවත් සිඹලු කටයුතුර ජ -විවහයසථහනඹක
ශව්හ ඳහරක ශව්හ එශවභ නළත්නම් අශේ ශනත් ශශලඳහරන
කටයුත්ත්ෂ ශව්හ ඒ වළභ තළනකභ- ඇයයුභ්ෂ රළබුණද කදහත්
එඹ ප්රති්ෂශේඳ කශශේ නළවළ. ඒ ෆභ තළනකටභ ආයහධිතඹහ
ලශඹන් අඳ දිරිභත් කයන්නට අඳට ල්ෂතිඹ්ෂ න්නට එතුභහ
වබහගි වුණහ.
නියන්තයශඹන්භ ජනතහට ඇලුම් කශ ජනතහ භඟ සිටි ඒ
හශේභ අශේ ඳ්ෂශේ ක්රිඹහකහරීන්ට නියන්තයශඹන්භ ල්ෂතිඹ්ෂ
ශමින් කටයුතු කශ එතුභහ ශශ්රේස
ස භනුයශඹ්ෂ. ඒ හශේභ එතුභහ
ආඩුඩුකහයයශඹකු ලශඹන් එක ඳළත්තකින් ඒ ඳශහතට හශේභ
අශන්ෂ ඳළත්ශතන් ඳ්ෂ නහඹකත්ඹට අශේ ඳ්ෂඹට අඳරිමිත
ශභශවය්ෂ කශහ.
ගරු සිරිභහශෝ ඵඩුඩහයනහඹක භළතිනිඹශේ නහඹකත්ශඹන්
ඳ්ෂඹ ල්ෂතිභත් කයමින් ඊට ඳසු කහරශේ
න්ද්රිකහ
ඵඩුඩහයනහඹක කුභහයතුාග භළතිනිඹ භඟ එ්ෂ ශරහ ආඩුඩු්ෂ
පිහිටුන්න ඳ්ෂඹ ල්ෂතිභත් කයමින් ඒ හශේභ අශේ අතිගරු
භහින්ද යහජඳ්ෂ භළතිතුභහට අශඹෝභඹ ල්ෂතිඹ්ෂ ශමින් ඒ
කහරඹ තුශ ශකොඳභණ අඳවසුතහන් තිබුණත් ශඵොශවොභ
කුලුඳග ඒ සිඹලු කටයුතුර ජ කළඳ වීශභන් කටයුතු කශ
නහඹකඹකු ලශඹන් අපි ශභභ අසථහශව් ජ එතුභහ සිහිඳත්
කයනහ.
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හිටපු ජනහධිඳතිතුමිඹ අශේ සිරිභහශෝ ඵඩුඩහයනහඹක
භළතිනිඹ ඒ හශේභ අශේ ජනහධිඳතිතුභහ ඉදිරිශේ තභන්ශේ
අදව නිර්භීත ඉදිරිඳත් කශ ශකශන්ෂ තභයි ආනන්ද
දනහඹක භළතිතුභහ. එතුභහශේ මුළු කහරඹභ අඳ භඟ සිටිඹහ;
අශේ ඳ්ෂඹ භඟ සිටිඹහ. භහ හිතන වළටිඹට එතුභහශේ ජීවිත
කහරඹභ කළඳ කශශේ අශේ ඳ්ෂශේ උන්නතිඹ ශනුශනුයි.
එළනි කළඳ කිරීම් කශ හිටපු නහඹකඹන් අතය භෆත කහරශේ අඳට
ද්ෂනට රළබුණු නහඹකඹකු තභයි ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ.
ශම් යටට අඳරිමිත ශභශවය්ෂ කශ එතුභහ 93 ය්ෂ ආයු
වින්දනඹ කශහ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි එතුභහ ඳ්ෂඹ ශනුශන්
ඳභණ්ෂ ශනොශයි එතුභහශේ ගම් ප්රශශලඹ න නුයඑළිඹ
දිස්රි්ෂකශේ ුවසකය ප්රශශලඹ්ෂ ව ශකොත්භශ්  ප්රශශලඹට
අධයහඳනඹ ශෞතයඹ භවහභහර්ග විුවලිඹ ළනි අලයතහන් ඉටු
කයමින් එභ ඳශ
ර ශලඹ දියුණු කයන්නත් එතුභහ කටයුතු කශහ. භහ
හරිභහර්ග වහ විුවලිඵර නිශඹෝජය ඇභතියඹහ ලශඹන් සිටි
කහරශේ එතුභහශේ ආයහධනහ භත විුවලිඹ විිත කිරීභ වහ
අසථහ ගණනහක ජ එතුභහශේ ප්රශශලඹට ගිහින් තිශඵනහ.
එභ ප්රශශලශේ ුවසකයතහන් භඟ වයහ ගළනීභට ඒ ප්රශශලඹට
ගම් ප්රශශලඹට ශකොත්භශ්  ආනඹට අඳරිමිත ශභශවය්ෂ
එතුභහශේ කහරඹ තුශ සිුව කය තිශඵනහ. ඒ ප්රශශලඹට ඒ හශේභ
ඳ්ෂඹට අඳරිමිත ශභශවය්ෂ කයමින්  ජර්ඝ කහරඹ්ෂ අඳ භඟ
හිටපු ඒ කහරශේ අඳ හශේ අලුත් භන්ත්රීරුන්ට විලහර ල්ෂතිඹ්ෂ
වුණු "ශභන්න ශම්හ ශම් විධිඹට කයන්න"යි කිඹහ ඳසු කහරශේ ජ
අඳට ගුරුවරුකම් ශදමින් කටයුතු කශ ආනන්ද දනහඹක
භළතිතුභහශේ අබහඹ පිළිඵ ශභභ අසථහශව් ජ අඳශේ ශො
ඳශ කයනහ.
එතුභහශේ දඹහඵය පුතණුන් න කුභහය දනහඹක භළතිතුභහ
ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීයඹකු ලශඹන් අඳ භඟ සිටිඹහ. අද එතුභහ
ඳශහත් බහශව් භන්ත්රීයශඹ්ෂ ලශඹන් කටයුතු කයනහ. එතුභහ
තභයි ශකොත්භශ්  ආනශේ ාවිධහඹකතුභහ. එතුභහටත්
එතුභහශේ ශවෝදය ශවෝදරිඹන් ඇතුළු ඳවුශ්  ඥහතීන්ටත් ශභභ
අසථහශව් ජ අඳශේ ශලෝකඹ ප්රකහල කයමින් අබහප්රහේත ආනන්ද
දනහඹක භළතිතුභහට උතුම් ව අභහ භව නින් ම්ඳත් රළශේහ!
කිඹහ ප්රහර්ථනහ කයනහ.

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ
ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහශේ පුුවභ ගුණඹ්ෂ තභයි
නිවතභහනීකභ ගශම්කභ වහ ගළමිකභ. එතුභහ අඳ භඟ ආශ්රඹ
කයශ ජ කථහ කයශ ජ නියන්තයශඹන්භ එතුභහ ශඵොශවොභ
විශනෝදකහමි අදවස ප්රකහල කශහ. කථහ කයන ශකොට අපි කවුරුත්
හිනසන ආකහයශඹන් තභයි එතුභහ කථහ ඵව කශශේ.
ඳහර්ලිශම්න්තුශව් ජ ඳභණ්ෂ ශනොශයි විඳ්ෂ කඩුඩහඹශම් ජ
ආඩුඩු ඳ්ෂ කඩුඩහඹශම් ජ අශේ ඳ්ෂශේ භධයභ කහයක
බහශව් ජ ඒ හශේභ විධහඹක කහයක බහශව් ජ අපි කඩුඩහඹභ්ෂ
ලශඹන් එකතු වී හකච්ඡහ කයන වළභ අසථහක ජභ අශේ
ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ අනිහර්ඹශඹන්භ තභන්ශේ වඬ අදි
කශහ. ගළටලු්ෂ පිළිඵ ප්රලසනඹ්ෂ පිළිඵ හකච්ඡහ කයන වළභ
අසථහක ජභ තභන්ශේ අදව නිර්බඹ ඉදිරිඳත් කශහ. ජීවිතශේ
අන් හුසභ ශවශන අසථහ ද්ෂහභ එශවභ නළත්නම් අහධය
ශයෝගී තත්ත්ඹට ඳත් න ක් භ ශකොශතකුත් අඳවසුතහන්
තිබුණත් ශයෝගහතුය සිටිඹත් ඹම්තම් එන්න පුළුන්කභ තිබුණහ
නම් එතුභහ ශනොයදහභ අශේ භධයභ කහයක බහ රැසවීම්රට
ඳළමිණි ඵ ඳළවළදිලිභ අපි දන්නහ. එතුභහ භධයභ කහයක බහ
රැසවීම්රට ඳළමිණිඹහ විතය්ෂ ශනොශයි. එශේ ඳළමිණ නිකම්
ඉන්ශන්ත් නළවළ. එහි ජ ශභොනහ ශවෝ ප්රලසනඹ්ෂ ඳළන නළල ණහ නම්
ඒ වළභ අසථහක ජභ එතුභහශේ අදව ඉදිරිඳත් කශහ. කහටත්
බශේ තභන්ශේ අදව ඉදිරිඳත් ශනොකය සිටිශේ නළවළ. වළභ
අසථහක ජභ එතුභහශේ අදව ඉදිරිඳත් කශහ.

(மனமரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ශඵොශවොභ සතුතියි ගරු ඇභතිතුභනි. ඊශඟට ගරු වී.එස.
යහධක්රිසනන් භන්ත්රීතුභහ.
[தற.த. 3.38]

ගු වී.එවහ. රළධාක්රිහන්ද මශාළ

(ரண்புறகு வீ.ஸ். இரரகறபைஷ்ன்)

(The Hon. V.S. Radhakrishnan)

தகப மனமரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கபப!
தகரத்மனப் தகுறறல் சரர குடும்ததரன்நறல் தறநந்து,
ஆசறரறரகப் தறபுரறந்து, தரரலன்நப் தறறறறரக
றபங்கற, சர்சரரரக ரழ்ந் தகப ஆணந்
மரக்க அர்கலமட மநமறட்டு, இன்மந றணம்
இச்சமதறபன எபை சறன ரர்த்மகள் பதசுற்கு ணக்கும்
சந்ர்ப்தம்
கறமடத்மமறட்டு
றகவும்
ணறமநமடகறன்பநன்.
தகப ஆணந் மரக்க அர்கள் தகரத்மனப்
தறபசத்றலுள்ப கடதர ன்நம் இடத்றல் எபை
சரர குடும்தத்றல் தறநந்து, ல்னபமநறல் கல்ற தறன்பொ
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ஆசறரறரகப் தறபுரறந்து, அன் தறன்ணர் ஸ்ரீ னங்கர சுந்றக்
கட்சறறபன
இமந்து
றக
பக்கறததரபொப்புரய்ந்
தறகமப கறத்து ந்றபைக்கறநரர் ன்தம ரங்கள்
இச்சமதறபன உமரற்நற தனபைமட உமகபறலிபைந்தும்
அநறக்கூடிரக
இபைக்கறன்நது.
ரநம்
நுதலிர
தகுறறபன கறட்டத்ட்ட 25 பைட கரனரக அசறலில்
ஈடுதட்டு ந்றபைக்கறன்பநன். அக்கரனத்றபன தகப ஆணந்
மரக்க அர்கலம் தன அசறல் கூட்டங்கலக்கு ந்து
உமரற்நறம ணக்கு ஞரதகத்றலிபைக்கறநது. தகப
தசபறபர்த்ற தரண்டரன் அர்கள் கட்சறத் மனரக
இபைந் கரனத்றபன பரட்டப்புநங்கபறல் தரறற்சங்கப்
தறச்சறமணகள்
ற்தடுகறன்நததரழுது
தகப
ஆணந்
மரக்க அர்கலம் அக்கூட்டங்கலக்கு பைமகந்து
அங்குள்ப
க்கலக்கரகக்
குல்
தகரடுத்ம
ரன்
பகட்டிபைக்கறன்பநன். இவ்ரபொ சறநந்து றபங்கற அர்,
தகரத்மன லர்த்பக்கப் தகுறறலுள்ப க்கமப அங்கறபைந்து
அப்புநப்தடுத்ற
தறச்சறமணகள்
ற்தட்டததரழுது
அம்க்கபறன்
துன்தங்கமப
றகவும்
உன்ணறப்தரக
அரணறத்து அர்கமப அப்தகுறகபறபன லள்குடிபற்நம்
தசய்மம ரம் நக்க படிரது.
அந் ரட்கபறபன தம் ததபைங் கட்சறரக றபங்கற
க்கற பசறக் கட்சறப றகவும் தனம் ததரபைந்றரக
இபைந்து.
றர்க்கட்சறரகற
ஸ்ரீனங்கர
சுந்றக்
கட்சறறநமட
தனம்
றகவும்
குமநரக
இபைந்து.
இபைந்ததரழுறலும் அந் ரட்கபறபன தகப ஆணந்
மரக்க அர்கலமட குல் அங்குள்ப க்கலக்கரக
ஏங்கற எலித்து. அன்பனம் அங்குள்ப க்கலக்கு அரல்
தல்பபொ
பசமகமபச்
தசய்க்கூடி
சந்ர்ப்தம்
கறமடத்றபைந்து. ஆகப, அபைமட மநவு நுதலிர
ரட்டத்றபன ரழ்கறன்ந க்கலக்குப்
பதரறப்தரகும்.
அதுட்டுன்நற இன்பொ தகரத்மன தறபசம் றழ், சறங்கப,
பஸ்லிம் ஆகற பறணக்கலம் ரழ்கறன்ந தறபசரக
றபங்குகறன்நது.
பஸ்லிம்
க்கள்
ததபைந்தரமகரக
ரழ்கறன்ந யபுகஸ்னர பதரன்ந தறபசங்கபறலும் தகப
மரக்க அர்கலமட ததர் ததரநறக்கப்தட்டிபைப்தம
இன்பொம் கரனரம். அவ்ரபொ பசம தசய்ன்பனம்
தகரத்மன க்கபறன் ணங்கமபக் கர்ந் மனர் ன்பொ
ரங்கள் அம ர்றக்கனரம். ரன் ரகர சமத
உபொப்தறணரக இபைந் பமபறல் அபைமட கணரண
தகப குர மரக்க அர்கலம் அங்கு ஏர்
உபொப்தறணரக இபைந்ரர். அன் தறன்ணர் அர் தரரலன்நப்
தறறறறரக இபைந்து லண் டும் ரகர சமத உபொப்தறணரக
ந்ததரழுது
ரநம்
அபைடன்
ரகர
சமதறல்
அமச்சரக இபைந்றபைக்கறபநன். இன்பொ ரன் தகரத்மன
அதறறபைத்றச் சமதறன் மனரக இபைக்கறன்பநன். தகப
குர மரக்க அர்கள் அங்கு ஸ்ரீனங்கர சுந்றக்
கட்சறறன் ததரபொப்தரபரகச்
தசற்தடுகறன்நரர். இன்பொ
ன்நடன் தகப குர மரக்க அர்கலம் இமந்து
தகரத்மனப்
தறபசத்ம
அதறறபைத்ற
தசய்பெம்
டடிக்மககபறல் றகவும் பமணப்தரகச் தசற்தடும
அரணறக்கக்கூடிரக இபைக்கறநது.
தகப ஆணந் மரக்க அர்கலமட இப்பு
அபைமட குடும்தத்துக்கும் ஸ்ரீனங்கர சுந்றக் கட்சறக்கும்
தகரத்மனப் தறபச க்கலக்கும் ட்டுன்நற, இந்
ரட்டுக்பக பதரறப்தரகும் ன்பொ கூநறக்தகரள்பரடு,
அபைமட குடும்தத்றணபைக்கு மனக க்கபறன் சரர்தறல்
ஆழ்ந் அநரதத்மபெம் தரறறத்து, ணது உமம
றமநவுதசய்கறன்பநன். ன்நற.
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ගු පජෝ්ද අමරුරසග මශාළ

(ரண்புறகு பஜரன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ
1977 ර්ශේ ඳටන් ඳහර්ලිශම්න්තුශව් අඳත් භඟ එකට හද
විහදරට
වබහගි
වුණු
භවත්භහ
ගතිගුණ
ඇති
ශශලඳහරනඥශඹ්ෂ. භට භතකයි එතුභහ ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂඹ
ශනුශන් ශඵොශවෝ අසථහර ජ එභ ඳ්ෂඹ ආය්ෂහ කයන්නට
ශම් ගරු බහශව් කටයුතු කශ ආකහයඹ. ඒ හශේභ යශට් ඵහුතය
ජනතහශේ ප්රලසන පිළිඵ ෆභ අසථහක ජභ නිර්බඹ නිර්භීත- ශම් බහශව් අදවස ප්රකහල කශහ. භහ දන්නහ තයභට
එතුභහ විශලේශඹන් ිත්තීඹ මිති ්ෂශේත්රශේ ශඵොශවොභ
ප්රසිශධිඹ්ෂ රළබ භන්ත්රීයශඹ්ෂ. ඒ හශේභ ශම් බහ රැසන
වළභදහභ ඒ කහරඳරිච්ශේදඹ තුශ ඳහර්ලිශම්න්තුශව් රැී  සිටිමින්
එතුභහ ෆභ විහදඹකටභ ම්ඵන්ධ වුණහ. වළභ ්ෂශේත්රඹ්ෂ
පිළිඵ භ දළනුභ්ෂ එතුභහ තුශ තිබුණහ.

ශම් බහශව් හද විහද කශහට පිටත ජ ඳ්ෂ විඳ්ෂ ශේදඹ්ෂ
නළති අඳත් එ්ෂක ශඵොශවොභ ශවෝදයත්ශඹන් සිනව මුසු
මුහුණින් විශව්කී ගත කශ එතුභහ කිසිභ ශකශනකුට අහධහයණ
විශව් නඹ්ෂ ශනො කය කටයුතු කශ භන්ත්රීයශඹ්ෂ.
අහනහකට ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂඹ ඵරඹට එන අවුරුශශශ ජ
ශභතුභහට නළත ඳහර්ලිශම්න්තුට එන්නට ඵළරි වුණහ. ඒක
තභයි කනගහටුදහඹක තත්ත්ඹ. ශකශේ ශතත් අඳට එතුභහ
අභතක න්ශන් නළවළ. එභ කහරඳරිච්ශේදඹ තුශ ජ එතුභහ ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තු ්ෂශේත්රඹට යශට් දියුණුට ජනතහශේ ඹවඳතට
ළඩ කශ භන්ත්රීයශඹ්ෂ. එතුභහ ශශනට් බහශව් හිටිඹහ.
ඳහර්ලිශම්න්තුශව් හිටිඹහ. ඒ හශේභ විශලේ ශේහ ශකොභහරිස
යඹකු වළටිඹටත් කටයුතු කශ එතුභහ විවිධ ්ෂශේත්රර තනතුරු
දළරුහ. ිත්තීඹ මිති කටයුතුර ජ එතුභහ නහඹකත්ඹ්ෂ අය
ශගන කටයුතු කශහ. එභ නිහ එතුභහශේ අබහඹ පිළිඵ
ඳහර්ලිශම්න්තුශව් සිඹලු ශදනහශේභ කනගහටු අද අඳ ප්රකහල
කයනහ.
එතුභහ ගළන කථහ කයශ ජ කිඹළවුණහ "කන්ද උඩයට කීර්තිභත්
ශශලඳහරනඥඹකු ව ශභතුභහ ප්රශශලශේ ජනතහ අතය ජනප්රිඹ
පුශගරශඹ්ෂ වුණහ" කිඹහ. ඒ කතහ ඇත්ත. කිසිභ අසථහක
තභන්ශේ ශශලඳහරන අනහගතඹ ශවෝ තභන්ශේ හසිඹ පිළිඵ
රකහ තීන්ුව තීයණ ශනොගත් අතය ඳ්ෂශේ ශේද සිශධ ව
අසථහර ජ ඳහ ඳ්ෂශේ නහඹකත්ඹට ගරු කයමින් ඳ්ෂඹ
අය්ෂහ කිරීභට කටයුතු කශහ. ශම්හ තභයි එතුභහ තුශ තිබ විශලේ
ර්ෂණ. එතුභහ මුද්  වම්ඵ කයන්නට ක් ඳනහ කශශේ නළවළ.
සතු රැස කයන්නට ක් ඳනහ කශශේ නළවළ. තනතුරුරට
ශරෝබ කටයුතු කශශේ නළවළ. නමුත් එතුභහ ශශලඳහරනඹට ශගන
ආ ඳ්ෂඹට ඳ්ෂ නහඹකත්ඹට ගරු කිරීභ එතුභහ තුශ ව
විශලේ ර්ෂණඹ්ෂ. එළනි ශශලඳහරනඥඹන් අද අඳට දකින්නට
අභහරුයි.
දනහඹක භළතිතුභහ 1995 ර්ශේ ජ ඌ ඳශහශත්
ආඩුඩුකහයයඹහ ලශඹන් ද 1999 ර්ශේ ජ දකුණු ඳශහශත්
ආඩුඩුකහයයඹහ ලශඹන් ද කටයුතු කශ අතය මිඹ ඹන ශත්ෂ
ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂශේ භධයභ කහයක බහශව් ශජයසසඹකු
වළටිඹට කටයුතු කශහ. ශශලඳහරන යුග කිහිඳඹ්ෂ නිශඹෝජනඹ
කශ එතුභහ ළනි ළඵෆ ශශලඳහරනඥශඹකුශේ ශභශවඹ එදහටත්
ඩහ අදටත් අනගතඹටත් ළදගත් න ඵ භත්ෂ කයන්නට
කළභතියි. ශම්හ තභයි ශශලඳහරනඥඹන්ශගන් තුශ තිබිඹ යුතු
විශලේ ර්ෂණ. ඒ ගතිගුණ සිඹ් ර්ෂභ එතුභහ තුශ තිබුණහඹ
කිඹන එකයි එතුභහශේ ඉතිවහශඹන් කිඹළශන්ශන්.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු ශජෝන් අභයතුාග භවතහ]

ශම් අසථහශව් ජ භන්ත්රීයශඹකු වළටිඹට ශශලඳහරනඥඹකු
වළටිඹට ජනතහ නිශඹොජිතඹකු වළටිඹට යටට ජනතහට උදහය
ශේඹ්ෂ කශ එතුභහශේ අබහඹ පිළිඵ අශේ කනගහටු ඳශ
කයන අතය එතුභහශේ ඳවුශ්  සිඹලු ශදනහටභ ඒ කනගහටු
පිළිගන්මින් එතුභහට නින් ළඳ රළශේහ යි ප්රහර්ථනහ කය මින්
භභ නිවඬ ශනහ.
[අ. බහ. 3.48]

ගු රත්නසිරි වි්රමනළයක මශාළ (යශපළනය ශළ යිතා
පශසුකේ අමළායුරමළ)
(ரண்புறகு த்ணசறநற றக்கறரக்க - ல்னரட்சற ற்பொம்
உட்கட்டமப்பு அமச்சர்)

(The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka - Minister of Good
Governance and Infrastructure)
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි අබහප්රහේත ආනන්ද
දනහඹක භළතිතුභහ ගළන කථහ කයන ශම් ශභොශවොශත් එතුභහ
විසින් ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශව් ජත් ඉන් පිටත ජත් ජනතහ ශනුශන්
කයන රද උදහය ශේඹ අඳට කිසි ශේත් අභතක කයන්නට ඵළවළ.
ඳශමුශන්භ එතුභහ ශශලඳහරන ්ෂශේත්රශේ තනතුය්ෂ දළරුශව්
ශශනට් බහශව් යි. එතුභහ ශශනට් බහශව් භන්ත්රීයඹකු
වළටිඹට කටයුතු කශහ. ජනතහ තීන්ුව භත 1977 ර්ශේ ජ
ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂඹ ශෝදහඳහළුකට ර්ෂ වුණු අසථහශව්
ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂශේ සිටි ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරුන් අට
ශදනහ අතරින් ආනන්ද දනහඹක භවතහ ද එක භන්ත්රීයඹකු
වුණහ.

ඒ අසථහශව් ඳහර්ලිශම්න්තුශව් කටයුතුරට වබහගි ශමින්
ඳ්ෂශේ ධජඹ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු තුශ විතය්ෂ ශනොශයි ඉන්
පිටතටත් ඔහ ශගන ඹහභට එතුභහ ෆභ අතින්භ ල්ෂතිභත්
පුශගරඹකු වුණහ. එතුභහ ශනොශඹ්ෂ ්ෂශේත්රර ශේඹ කශහ.
ශශනට් බහශව් ඳහර්ලිශම්න්තුශව් ආඩුඩුකහය ධුයශේ ගම්ශඳොශ
නගය බහශව් විශලේ ශේහ ශකොභහරිසයඹකු වළටිඹට ඒ
හශේභ අශේ ඳ්ෂශේ ිත්තිඹ මිති අාලශේ නහඹකඹකු
වළටිඹට එතුභහ කටයුතු කශහ. ඒ තුළින් එතුභහ අත් දළකීම්
යහයකඹකට නෆදෆකම් කිව්හ. ඒ නිහ එතුභහශේ අබහඹ ශ්රී රාකහ
නිදවස ඳ්ෂඹට ඳභණ්ෂ ශනො ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂශේ
ල්ෂතිඹ රළබ ජනතහටත් විලහර ඳහඩු්ෂ. එතුභහ භළතියණ
යහඳහයඹට ඳළමිණි ශරහශව් එතුභහශේ ඳශමුන රැසවීභට භහ
වබහගි වුණහ. එදහ එතුභහට ශනොශඹ්ෂ ශගයවිලි ආපු ඵ භට
ශවොඳින්භ භතකයි. ඒ ඳශමු රැසවීශම් ජ එළනි තත්ත්ඹ්ෂ උදහ
වුණහ. ඒ ශකශේ ශතත් ඒහ භළඬ ශගන ඒහ ඳහරනඹ කය
ශගන ජඹග්රවණඹ තවවුරු කය ශගන ජනතහ ශත කිට්ටු ශරහ
ජනතහ භග ම්ඵන්ධකම් ඇති කය ශගන තභන්ශේ ශශලඳහරන
දර්ලනඹ ක්රිඹහත්භක කයන්න එතුභහට පුළුන් වුණහ. ශම්
ශභොශවොශත් එතුභහශේ අබහඹ ශනුශන් අඳශේ ශලෝකඹ
එතුභහශේ ඳවුශ්  අඹ ශත දන්හ ඹන ශභන් ඉතහභත්
කහරුණික ඉ් රහ සිටිනහ.
[අ. බහ. 3.50]

ගු සුපේධාළ ජී. ජයපවේන මශත්මිකය (පළර්ලිපේ්දුර ක යුුර
අමළායුරමිකය)
(ரண்புறகு (றபைற) சுபர ஜல. பசண - தரரலன்ந
அலுல்கள் அமச்சர்)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Minister of
Parliamentary Affairs)
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි අශේ යශට් ශශලඳහරන
්ෂශේත්රශේ හිටපු ඉතහභත්භ නිවතභහනී නහඹකඹකු ව ගරු ආනන්ද
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දනහඹක භන්ත්රීතුභහශේ අබහඹ පිළිඵ ශම් ගරු බහශව්
ශලෝකඹ ප්රකහල කයන අසථහශව් ජ එතුභහ ශනුශන් අදවස ඳශ
කිරීභට අසථහ රඵහ  ජභ පිළිඵ භහ සතුතින්ත ශනහ.
1920 අශප්රේ්  16 ළනි දහ ශකොත්භශ්  ප්රශශලශේ කඩශදොය
ගම්භහනශේ උඳත රළබ ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ අශේ යශට්
ශශලඳහරන ්ෂශේත්රශේ නහඹකඹකු ශභන්භ භවජන හිතකහමී
නහඹකඹකු වළටිඹට වඳුන්න්නට පුළුන්. එතුභහශේ
නිවතභහනිත්ඹ පිළිඵ ශඵොශවෝ ශදශන්ෂ කථහ කශහ. ග්රහමීඹ
ප්රශශලඹක ඉඳදිරහ මලික අධයහඳනශඹන් ඳසු විලසවිදයහරඹට
ඇතුළු වී උස අධයහඳනඹ රළබ එතුභහ ිත්තිඹ ලශඹන් ශතෝයහ
ගත්ශත් ගුරු ිත්තිඹයි. ගුරු ිත්තිශේ නිඹළලුණු එතුභහ ශම් යශට්
ඳහ්  ගණනහක යකයඹන් දදවස ගණනකට අධයහඳනඹ රඵහ
ශදමින් ඒ අඹශේ දෆස ඳහදන්නට නිවතභහනී ගුරුයඹකු වළටිඹට
කටයුතු කශහ. අනතුරු ශශලඳහරන ්ෂශේත්රඹට ඳළමිණි එතුභහ
ඳශමුශන්භ 1960 ර්ශේ ජ ශශනට් බහශව් භන්ත්රීයඹකු
ලශඹන් කටයුතු කය තිශඵනහ. ගරු එස.බී. දිහනහඹක
අභහතයතුභහ ඳළස ආකහයඹට අශේ ඳ්ෂඹ තුශ විවිධ වළර
වළේපීම් ව ප්රලසන භතු වුණු අසථහර ජ ඒ ගළටුම් නියහකයණඹ
කිරීභ වහ විලහර උත්හවඹ්ෂ දයපු අනිකුත් නහඹකඹන්ශේ
හිත් දිනහ ශගන කටයුතු කයපු නහඹකඹකු වළටිඹට අපි දනහඹක
භළතිතුභහට කදත් ගරු කශහ.
භහ විශලේශඹන්භ දනහඹක භළතිතුභහ දළන වඳුනහ ගත්ශත්
භශේ සහමි පුරුඹහ ශශලඳහරන ළඩ කටයුතුරට ම්ඵන්ධ
වුණු අධිශේ ජයි. භශේ සහමි පුරුඹහ 1989 ර්ශේ ජ භව
භළතියණඹට ඉදිරිඳත් වී ශශලඳහරන කටයුතුර ශඹ ජ සිටිඹ ජ
වදිසිශේභ අඳට අහිමි වුණහ. එඹ ශභොණයහගර දිස්රි්ෂකඹ
ශශලඳහරනඹ අතින් ශරොකු ශෝදහ ඳහළුකට ර්ෂ න්නට ඉඩ
තිබුණු අසථහ්ෂ. විශලේශඹන්භ අඳ විඳ්ෂශේ කටයුතු කශ
එභ අධිශේ  ජ භහ ශශලඳහරන ්ෂශේත්රඹට ශගන එන්නට ගරු
සිරිභහශෝ ඵඩුඩහයනහඹක භළතිනිඹශේ ඉ් ලීභ භත ආනන්ද
දනහඹක භළතිතුභහ විලහර කහර්ඹ බහයඹ්ෂ ඉටු කශහ. භහශේ සහමි
පුරුඹහශේ අබහශඹන් ශලෝකඹටත් ශව්දනහටත් ඳත් සිටි භහ
දිරිභත් කයමින් "ඔඵතුමිඹභ තභයි ඉදිරි ශශලඳහරන කටයුතු
වහ ඉදිරිඳත් විඹ යුත්ශත්" කිඹහ භහ දළනුත් කයමින් භශේ
සහමි පුරුඹහශේ අභාගරය කටයුතු සිඹ් ර අන් නතුරුත්
එතුභහ දස ශදක තුනක කහරඹ්ෂ භශේ නිශේ රැී  සිටිඹහ. ඊට
ඳසු භහ ශශලඳහරන ්ෂශේත්රඹට ශගන ඒභ වහ එතුභහ ශරොකු
කහර්ඹ බහයඹ්ෂ ඉසට කශහ. ඒ අසථහශව් එතුභහ භට දළනුශඩු
භශේ පිඹකු වළටිඹටයි.
ගරු
සිරිභහශෝ
ඵඩුඩහයනහඹක
භළතිනිඹ
භඟ
නියන්තයශඹන්භ ශම් පිළිඵ කථහ කයමින් "ශම් අසථහශව්
වළටිඹට අපි ඉදිරිඳත් කශ යුත්ශත් ශභතුමිඹභ තභයි" කිඹරහ
එතුභහ භහ ශශලඳහරනඹට ශගන එන්නට විලහර උත්හවඹ්ෂ
දළරුහ. ඇත්ශතන්භ භශේ ශශලඳහරන ්ෂශේත්රශේ ගුරුයඹකු
වළටිඹටයි භහ එතුභහ දළන වඳුනහ ශගන සිටිශේ. 1989 ර්ශේ ජ
ඳහර්ලිශම්න්තුට ඳළමිණි ශශලඳහරන ්ෂශේත්රශේ නකඹන් ව
අඳට විලහර ල්ෂතිඹ්ෂ වුණු එතුභහ විවිධ ආකහයශේ උඳශදස
අහද අනුලහනහ රඵහ ශදමින් කටයුතු කශ ආකහයඹ කිසි දිනක
අභතක න්ශන් නළවළ.
විශලේශඹන්භ එතුභහ දිඹණිඹන් තිශදශනකු ව පුතුන්
තිශදශනකුශේ පිඹතුභකු වළටිඹට එභ දරුන්ශේ අධයහඳනඹ ව
ඔවුන්ශේ අනහගතඹ ශනුශන් කළඳ වුණු එතුභහ යශට්
ජනතහටත් විලහර ශේහ්ෂ ඉටු කයපු නහඹකඹකු වළටිඹට අපි
දකිනහ. එතුභහ ශශලඳහරනඹ කශ කහරඹ තුශභ එතුභහශේ පුත්රඹහ
න ලහන්ත කුභහය දනහඹක භළතිතුභහ අඳත් භඟ
ඳහර්ලිශම්න්තුශව් කටයුතු කශහ. එතුභහ දළන් ඳශහත් බහ

201

2013 ශඳඵයහරි 07

භන්ත්රීයඹකු ලශඹන් කටයුතු කයනහ. ඒ ආකහයඹට එතුභහ
ශශලඳහරන ්ෂශේත්රඹටත් තභ දරුන් දහඹහද කය තිශඵනහ.
දනහඹක භළතිතුභහ ඌ ඳශහශත් ආඩුඩුකහයයඹහ ලශඹන්
කටයුතු කශ කහරශේ ජ ඌ ඳශහශත් ශභොණයහගර දිස්රි්ෂකඹ
නිශඹෝජනඹ කයමින් ශශලඳහරනඹ කශ අඳට එතුභහශගන් රළබුණු
වහඹ නිහ ජනතහට විලහර ශේහ්ෂ ඉටු කයන්නට වළකි වුණහ.
ඊට ඳසු එතුභහ දකුණු ඳශහත් ආඩුඩුකහයයඹහ ලශඹනුත් එභ
ප්රශශලශේ ජනතහට සුවිශලේෂී ශභශවය්ෂ ඉටු කශහ. විවිධ
අසථහර ජ අශේ ඳ්ෂශේ නහඹකත් ළඩටවන්රට වබහගි
වුණු එතුභහ 1970  ජ ඳභණ ිත්තීඹ මිති ම්ශම්රනශේ ප්රධහන
ශ් කම්යඹහ ලශඹන්ද කටයුතු කශහ. එඳභණ්ෂ ශනොශයි. භහ
දන්නහ ආකහයඹට අශේ ශශලඳහරන ්ෂශේත්රශේ සිටි ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තු නිශඹෝජනඹ කයන සිඹලුභ ශදනහ භඟ
නියතුරුභ ශරන්ගතු හිතත්කමින් නිවතභහනී එතුභහ
කටයුතු කශහ. ඇත්ශතන්භ එතුභහ අබහප්රහේත න්නට ආන්න
සිටි කහරශේ  ජ වුණත් ශභොන තයම් අනීඳ තත්ත්ඹක සිටිඹත්
අශේ භධයභ කහයක බහ රැසවීම්රටත් විධහඹක බහ
රැසවීම්රටත් වබහගි වුණහ. ගරු පිඹශේන ගභශේ ඇභතිතුභහත්
කිව්හ හශේ එතුභහ එභ අසථහන්රට වබහගි වී ශභොනහ
ශවෝ කිඹහ විහිළුතවළු කයමින් අශන්ෂ සිඹලුභ ශදනහත් දිරිභත්
කයමින් කටයුතු කශ ආකහයඹ අඳට සිහිඳත් ශනහ.
ජනතහ අතය ප්රහදඹට ඳත් වුණු ඒ හශේභ ඳ්ෂ ශේදඹකින්
ශතොය ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශව් සිඹලු ශදනහ අතය ප්රලාහට ර්ෂ
වුණු එතුභහශේ නහඹකත්ඹ කවුරුත් හශේ අගඹ කශහ. අපි වළභ
ශදනහභ එතුභහට ශගෞය කයමින් එතුභහශේ ශේඹ වළභදහභත්
අගඹ කශහ. එළනි ජන නහඹකඹකු අහිමි වීභ භහතශ් 
දිස්රි්ෂකශේ ජනතහට හශේභ අශේ ශශලඳහරන ්ෂශේත්රශේ
නහඹකතුභන්රහ ඇතුළු අඳ සිඹලු ශදනහටභ ශරොකු ඳහඩු්ෂ කිඹරහ
භහ හිතනහ. එතුභහශේ ශශලඳහරන කටයුතු ඉදිරිඹට ශගන ඹමින්
එභ දිස්රි්ෂකඹට ඹම් ශේහ්ෂ ඉටු කිරීභ වහ එතුභහශේ ඳවුශ් 
දරුන්ට ල්ෂතිඹ චධර්ඹ රළශේහ කිඹහ අපි ප්රහර්ථනහ කයනහ.
කර්ෂ තිසශේ අපිත් භඟ සුවදත්ශඹන් ඳහර්ලිශම්න්තු තුශ
කටයුතු කශ විඳ්ෂශේ භන්ත්රීරු අට ශදශන්ෂ කටයුතු කශ
අසථහශව් ජ ඳහ භවජනතහ ශනුශන් අශේ යට ශනුශන්
අශේ ඳ්ෂඹ ශනුශන් විවිධ කළඳවීම් කයමින් කටයුතු කශ ජන
නහඹකඹකු අහිමි වීභ අඳ සිඹලු ශදනහටභ ශරොකු ඳහඩු්ෂ
වළටිඹටයි අපි දකින්ශන්. භශේ ඳවුශ්  සිඹලු ශදනහශේත් භශේත්
ශඳෞශගලික කනගහටු ශලෝකඹ ශම් අසථහශව් ජ එතුභහශේ
ඳවුශ්  දරුන්ටත් ඥහති සිඹලු ශදනහටත් ප්රකහල කයන අතය
එතුභහ නළතත් අඳ අතයභ ඉඳ ජ අශේ යටට ශශලඹට තත් ශේඹ
කයන්නට අසථහ රළබිරහ ශකශය අභහ භව නින් සු අත්
ශව්හයි ප්රහර්ථනහ කයනහ.
[අ. බහ. 3.59]

ගු න්දදිමිකත්ර ඒකනළයක මශාළ (උවවහ අධායළපන
නිපයෝජය අමළායුරමළ)

(ரண்புறகு ந்றறத் க்கரக்க - உர் கல்ற தறற
அமச்சர்)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake - Deputy Minister of
Higher Education)
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි අශේ යශට් සිටි වියකසටතභ
ආදර්ලත් ශශලඳහරන නහඹකඹකුශේ අබහඹ පිළිඵ ශලෝකඹ
ප්රකහල කයන ශලෝක ප්රකහල ශඹෝජනහශව් ජ භට  න ස් ඳඹ්ෂ
කථහ කයන්න අසථහ රහ  ජභ ගළන ඔඵතුභහට ශඵශවවින්
සතුතින්ත ශනහ. අශේ සුශම්ධහ ජී. ජඹශේන භළතිතුමිඹ කිව්හ
හශේ ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ ඉාග්රීසි ගුරුයශඹකු ලශඹන්
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ගුරු ිත්තිශඹන් තභ කටයුතු ආයම්බ කය ඊශඟට ශශලඳහරනඹට
අතීර්ණ ශරහ ශශලඳහරන ්ෂශේත්රශේ භන්ත්රීයඹකු ලශඹන් ද
ශශනට් බහශව් භන්ත්රීයඹකු ලශඹන් ද කර්ෂ ශ්රී රාකහ
නිදවස ඳ්ෂශේ උඳ ශ් කම්යශඹකු ලශඹන් ද ශම් ආ ජ කටයුතු
යහයකඹක ජ ඳ්ෂඹ ශනුශන් නහඹකත්ඹ ගත්තහ. ඒ හශේභ
ශ්රී රාකහ නිදවස ිත්තීඹ මිති ම්ශම්රනශේ ප්රධහන තනතුරු
දයමින් අශේ ිත්තීඹ මිති අයගර ඉතහභත් ශශ්රේස
ස 
ශභශවඹන්න එතුභහට වළකිඹහ තිබුණහ; ද්ෂතහඹ තිබුණහ. අට
ශදශන්ෂ ඳභණ්ෂ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශව් සිටි කහනුශව් එතුභහශේ
වඬ තභයි විඳ්ෂඹ ශනුශන් රැව් පිළිරැව් ුවන්ශන්. එතුභහ සිටි
දක ඳහර්ලිශම්න්තු රැස වුණහ නම් ඒ ඳහර්ලිශම්න්තු රැසවීශභන්
ඳසු දින ජනභහධය තුශ පුත් ඳත්ර -අද හශේ රඳහහිනිඹ
තිබුශඩු නළවළ.- ඉවළින්භ හර්තහ ශරහ තිබුශඩු ආනන්ද
දනහඹක භළතිතුභහශේ කථහ.
ඊට ඳසු කහරඹක අපි කශ ශනොශඹකුත් අයගරර ජ
භන්ත්රීයඹකු කිඹහ වබහගි කයහ ගන්න හිටිශේ එතුභහ තභයි.
ශකොත්භශ්  ආනශේ නහඹකඹහ ලශඹන් නුයඑළිඹ
දිස්රි්ෂකඹට ශවො ශශලඳහරන නහඹකත්ඹ්ෂ රඵහ ුවන්නහ.
ඳ්ෂශේ ාවිධහන කටයුතු තය කිරීභ වහ විශලේ කළඳවීභකින්
එතුභහ කටයුතු කශහ. එශවභ කටයුතු කයන අතයතුය 1989 භවහ
භීණඹ කහරශේ එදහ තිබුණු යජඹ දරුණු විධිඹට ඒ භීණඹ
භමින් -ඒකට යහජය ත්රසතහදඹ කිඹහ ඒ දසර අපි කිව්හ.කටයුතු කයශදි ඒ ඳහර්ලිශම්න්තුශව් එතුභහ අපිත් එ්ෂක එකට
හිටිඹහ. අපිට එතුභහශගන් ගුරුවරුකම් ගන්න පුළුන්කභ රළබුණහ.
එතුභහ ඒ යහජය ත්රසතහදඹට විරුශධ කශ කථහ ශකොශත්ෂද
කිඹහ වළන්හඩ් ඳරිය රනඹ කශහභ ශඳනී ඹනහ. කි යුතු ශශ
කිඹන කිසිභ ශදඹකට බිඹ ශනොවුණු ඉතහභ අාක ද්ෂ
නහඹකත්ඹ්ෂ එතුභහ අඳට පිළිබිඹු කශහ.
ිත්තීඹ මිති
්ෂශේත්රශේත් එශවභයි. වළභ ්ෂශේත්රඹකභ එශවභයි. අශේ සුශම්ධහ
ජී. ජඹශේන භළතිතුමිඹ කිව්හ හශේ එකට අපි නකශඹෝ
තරුණශඹෝ. ශම් ගරු බහශව් කථහ කශ ළඩි ශදශන්ෂ 1989 ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තු නිශඹෝජනඹ කශහ. අපිට ශභශවභයි කයන්න ඕනෆ;
ශභශවභයි සථහය නිශඹෝග; ශම් විධිඹටයි ඹන්න ඕනෆ; ශම්
විධිඹටයි උමරහ වළසිශයන්න ඕනෆ ආ ජ ලශඹන් ශකොයි
ශරහශව්ත් අපිට අහද උඳශදස ශදමින් විහිළුශන් තවලුශන්
තභයි ඒ කටයුතු කශශේ. එ්ෂත් ජහතික ඳ්ෂ යජශේ එකට
හිටපු භවහ ඵරත් ඇභතිරුන්ට විරුශධ භවහ ළඩ ඳරු විධිඹට
ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශව් කථහ කයරහ එළිඹට ගිඹහට ඳසු කිසිභ
වියකඹ්ෂ නළතු හිනහ ශරහ ඒ අඹ භඟ සුවද කථහ කයන
ගති ර්ෂණ වළඵෆ ප්රජහතන්ත්රහ ජ ගතිගුණ එතුභහ පිළිබිඹු කශහ.
භභ කර්ෂ භධයභ ඳශහශත් භව ඇභති ධුයඹ දයශදි එතුභහශේ
පුත්ර යත්නඹ භහ භඟ ඳශහත් බහ නිශඹෝජනඹ කශහ. අදත්
ලහන්ත කුභහය දනහඹක භළතිතුභහ භධයභ ඳශහත් බහ
නිශඹෝජනඹ කයනහ. ඒ දරුන් ඹව භඟ ඹන්නට ඒ දරුන්ට
ශවොට උගන්න්න ඒ දරුන් භහජශේ ළදගත් තළනකට
ශගශනන්න එතුභහ ඉතහභත් ආදර්ලත් විධිඹට ඒ කටයුතු කශහ. ඒ
හශේභ එතුභහ භත් ඳළන් ඳහනඹ ළනි ශශ් රට නළඹුරු ව ඵ්ෂ
අඳ කදහත් අවරහ තිබුශඩු නළවළ; දළකරහ තිබුශඩු නළවළ.
එතුභහශේ අශත් ඕනෆ ශරහක තිබුශඩු මීගමුශව් ජඹශේකය ශද
ශගදය ුවම්කුඩු කුේපිඹකුයි. එතුභහ ඕනෆ ශරහක ඒක උයඋයහ
හිටිඹහ. ඒක තභයි එතුභහ කශ එකභ ශදඹ. එළනි නහඹකශඹ්ෂ
අඳට අහිමි වීභ උඩ යටට ඳභණ්ෂ ශනොශයි මුළු භවත් යටටභ
විලහර ඳහඩු්ෂ.
1994  ජ අඳ ශම් තයම් අයගර කයරහ ශඳයළි කයරහ ආඩුඩු
ශඳයශහ ගත්ත ශරහශව් අහනහකට හශේ එතුභහට
ඳහර්ලිශම්න්තුට එන්න ඵළරි වුණහ. එශවභ ආහ නම් එදහ න්ද්රිකහ
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[ගරු නන්දිමිත්ර ඒකනහඹක භවතහ]

ඵඩුඩහයනහඹක කුභහයතුාග ආඩුඩුශව් ප්රඵරතභ ඇභතියශඹ්ෂ
ශන්න ඉඩ තිබුණු නහඹකශඹ්ෂ තභයි ආනන්ද දනහඹක
භළතිතුභහ කිඹන්ශන්. අද භභ ශම් ගරු බහට එන්න ශඳය කථහ
කශ ගරු භළති ඇභතිතුභන්රහ සිඹලු ශදනහත් ශම් සිඹලු කරුණු
කිඹන්න ඇති.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි අඳත් එ්ෂක එකට ළඩ කශ
එකට සිටි අඳට ගුරුවරුකම් ුවන් ඒ නහඹකතුභහශේ අබහඹ
ශනුශන් ඒ ඳවුශ්  අඹට අශේ ශලෝකඹ ශම් අසථහශව් ජ ඳශ
කයනහ. විශලේශඹන්භ භහතශ්  ප්රශශලශේ භශේ කටයුතුරට
එතුභහ වළභ තිසශේභ වබහගී වුණහ. එභ නිහ භහතශ් 
දිස්රි්ෂකශේ ජනතහශේ ශලෝකඹත් විශලේශඹන්භ භශේ ඳවුශ් 
ශලෝකඹත් ඒ ඳවුශ්  සිඹලු ශදනහ ශත ප්රකහල කයන ශභන් ඉ් රහ
සිටිමින් එතුභහට අජයහභය නින් සු අත් ශව්හයි කිඹහ ප්රහර්ථනහ
කයමින් භහ නිවඬ ශනහ.
[අ. බහ. 4.04]

ගු කමළ රණුරසග පමපනවිය

(ரண்புறகு (தசல்ற) கனர துங்க)

(The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga)
මුරසුන ශවොඵන නක ගරු භන්ත්රීතුභනි ශ්රී රාකහ නිදවස
ඳ්ෂඹට ඵශධ වුණ ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂඹට ආදයඹ කශ ශ්රී
රාකහ නිදවස ඳ්ෂඹ ආය්ෂහ කශ ශශ්රේස
ස නහඹකශඹකුශේ
අබහඹ පිළිඵ ශලෝකඹ ප්රකහල කයන ශම් අසථහශව් ජ භභ ශම්
බහ ගර්බඹ තුශ සිටින ශරහශව් එතුභහ පිළිඵ  නඹ්ෂ ප්රකහල
ශනොකශශොත් ඒක භහ හිතන්ශන් එතුභහට කයන අශගෞයඹ්ෂ
කිඹරහයි. ඒ නිහ භභ ඉතහභ ශකටිශඹන් - ජර්ඝ වියණඹකින්
ශතොය- එතුභහට ශගෞයඹ පිණි ශම්  න කීඳඹ ප්රකහල කයන්න
කළභළතියි.

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි භහ දන්නහ තයභට එතුභහ ය
63්ෂ ළනි  ජර්ඝ කහරඹ්ෂ ශශලඳහරන කටයුතුර නිඹළලුණහ.
එතුභහ එදහ අශේ ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂශේ ිත්තිඹ මිති
යහඳහයශේ විලහර ශභශවඹ්ෂ සිශධ කශහ. එතුභහ ඒ ශභශවඹ
කශශේ ශරොකු මිනිසසු ශනුශන් ශනොශයි. තළළුන ශඳළුන
ඳෆගුන පුාචි මිනිවහ ශනුශනුයි. එක අසථහක අශේ ඳ්ෂ
කහර්ඹහරඹ ශකෝ ලුපිටිශේ තිබුණහ භට භතකයි. තත් අසථහක
ිත්තිඹ මිති කහර්ඹහරඹ ඇස හට්ටු වන්දිශේ තිබුණහ. වළඵළයි
එදහ අඳට ශරොකු තට්ටු නිහර පිහිටි ළඳ ඳවසුකම් හිත
කහර්ඹහර තිබුශඩු නළවළ. භට භතකයි ශඵොශවෝ අසථහර එතුභහ
ඒ කහර්ඹහරශේ රෆලි පුටුක හඩි ශරහ ඉශගන ජනතහ
ප්රලසනරට කම්කරු ප්රලසනරට මුහුණ  ජරහ හිනහ ශරහ විහිළු්ෂ
කයරහ ඒ ප්රලසන විපු ආකහයඹ. හුඟහ්ෂ අසථහර භභ දළක
තිශඵනහ එතුභහ ඇස හට්ටු වන්දිශේ තිශඵන පුාචි ඵත්
කඩඹකින් ඵත් ඳළකට් එක්ෂ ශගන්හ ශගන ශම්ශේ උඩ තිඹහශගන
ඒක දිග ඇයශගන කහරහ ශඩ් එක්ෂ කහරහ ශත් කවට එක්ෂ බීරහ
රෑ ශනකම් ිත්තිඹ මිති කහර්ඹහරශේ ඉශගන ජනතහ ප්රලසන
විපු ආකහයඹ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ශම් බහ ගර්බඹ තුශ ශඵොශවෝ
භන්ත්රීරුන්ශගන් ප්රකහල වුණු ඳරිදි එතුභහ ගුරු ිත්තිශඹන්
ජනතහ ශේඹ ආයම්බ කයරහ ඊශඟට ිත්තිඹ මිති යහඳහයඹට
ඵශධ ශරහ ශශනට් භිකශඹකු ලශඹන් ඳහර්ලිශම්න්තු
භන්ත්රීයශඹකු ලශඹන් ඳශහත් ආඩුඩුකහයයශඹකු ලශඹන්
විලහර ශේහ්ෂ ඉසට කශහ. අශේ නන්දිමිත්ර ඒකනහඹක නිශඹෝජය
ඇභතිතුභහ ප්රකහල කශහ හශේ භභ වඳුනහ ගත්ත එතුභහ තුශ තිබුණු
විශලේ ගුණහාගඹ්ෂ තභයි කිසිභ ශකශනකුට ඵඹ නළති තභන්ශේ
අදවස ප්රකහල කිරීශම් ල්ෂතිඹ. ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂශේ භධයභ
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කහයක බහ රැසවීභට එතුභහ අහන තහට ඳළමිණි අසථහශව්
එතළන සිටි අශේ ගරු භන්ත්රීතුභන්රහට ගරු ඇභතිතුභන්රහට
භතක ඇති එතුභහ ජනහධිඳතිතුභහටත් විහිළු්ෂ කයරහ ඒ
ශරහශව් උඳශදස ුවන්න ආකහයඹ. එතුභහ ඒ අසථහට ආශව්
ශඵොශවොභ ුවර්ර තත්ත්ශඹනුයි. කදහත් ශ්රී රාකහ නිදවස
ඳ්ෂශේ විධහඹක බහ ඳත්න අසථහක භසත රාකහ
කහයක බහ ඳත්න අසථහක භධයභ කහයක බහ
ඳත්න අසථහක එතුභහ අනීඳ තත්ත්ශඹන් හිටිඹහඹ
කිඹරහ ළඩ කටයුතු තිබුණහඹ කිඹරහ ඒ අසථහ ඳළවළය වළරිශේ
නළවළ. ඒ වළභ අසථහකභ එතුභහ ඒහට වබහගී වුණහ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ඳ්ෂ නහඹකත්ඹට විලහර
ශගෞයඹ්ෂ තිබුණු හභහජිකශඹ්ෂ නහඹකශඹ්ෂ වළටිඹට තභයි
භභ එතුභහ වළඳින ගත්ශත්.
අශේ ගරු සිරිභහශෝ ඵඩුඩහයනහඹක භළතිනිඹ ආනන්ද
දනහඹක භවත්භඹහ ශඵශවවින් ප්රිඹ කශහ. එතුභහට ශඵශවවින්
ශගෞය කශහ; ආදයඹ කශහ. භට භත්ෂ ශනහ එතුමිඹ ශයොසමිඩ්
නිශේ ජ "ආනන්ද" කිඹහ කථහ කයරහ එතුභහට ශනොශඹ්ෂ ගකීම්
ඳළර වළටි. ඒ කහනු අශේ ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂඹ තුශ
අර්බුද ඳළළති කහනු්ෂ. භවය ශරහට එතුභහ අඳවහඹට
ඳහ ර්ෂ වුණහ. විශලේශඹන් ඵඩුඩහයනහඹක ඳවුශ්  හභහජික
පිරි ශකොටසරට කළඩිරහ ශඵදිරහ එක එක භතිභතහන්තයරට
නළඹුරු ශරහ කටයුතු කයන ශරහශව් ආනන්ද දනහඹක
භවත්භඹහ වළභ ශරහකභ අශේ නහයිකහ දිාගත ගරු සිරිභහශෝ
ඵඩුඩහයනහඹක භළතිනිඹ භඟ කටයුතු කශහ ඳභණ්ෂ ශනොශයි
එතුමිඹට ල්ෂතිඹ්ෂ වළටිඹට සිටිඹහ.
එතුභහ දරුන් වඹ ශදශනකුශේ ආදයණීඹ පිඹතුශභ්ෂ.  ජර්ඝ
කහරඹ්ෂ ශශලඳහරනශේ නිඹළළුණත් විවිධ තනතුරු දළරුත්
එතුභහ කිසි ශරහක ශශලඳහරනශඹන් වම්ඵ කශශේ නළවළ. එතුභහ
ශකොශම ආ ශඵොශවෝ අසථහර නළතී ළඩ කටයුතු කශශේ
නහයහශවේන්පිට භව්  නිහඹක පිහිටි පුාචි කහභයඹක සිට. භහ එභ
නිට ගිහින් තිශඵනහ. ගම්ශඳොශ නිට ගිඹහභ අඳට
ශඳශනනහ ශශලඳහරනශේ  ජර්ඝ කහරඹ්ෂ නිඹළළුණත් එතුභහ
ශශලඳහරනශඹන් වම්ඵ කය ගත්ශත් නළති ශශ්රේස
ස නහඹකඹකු ඵ.
ර්තභහනශේ ඳශහත් බහ භන්ත්රීයඹකු ලශඹන් කටයුතු
කයන ලහන්ත කුභහය දනහඹක භළතිතුභහත් ඒ හශේභ එතුභහශේ
ශවෝදය ශවෝදරිඹන් සිඹලු ශදනහභත් ශභොන තනතුරු දළරුත්
තහත්තහ හශේභ ඉතහ නිවතභහනී ජනතහ භඟ ජීත් නහ.
එතුභහ නළතිවීභ අශේ ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂඹට විලහර
ඳහඩු්ෂ. භයණඹ අඳ කහටත් මුහුණ ඳහන්නට සිුව න ඉයණභ්ෂ.
එතුභහත් ඒ අසථහට මුහුණ ුවන්නහ. ශකශේ ශතත් ආනන්ද
දනහඹක භළතිතුභහශේ අබහඹ ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂඹටත් ඒ
හශේභ ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂඹට ආදයඹ කයන ගරු කයන
ඳ්ෂඹ රැක ගන්නට ඕනෆකභ තිශඵන සිඹලු ශදනහටත් භවත්
ඳහඩු්ෂ ඵ භහ ප්රකහල කයනහ.
අහන ලශඹන් එතුභහට ශගෞයඹ්ෂ වළටිඹට ශම් කවි
ශඳශ ඉදිරිඳත් කයනහ:
ශඳනුශභන් පුාචි මුත් ළඩටද
ඉවළින් ශඳනුණි වළභ තළන වළභ
දනහඹක භළතිඳු ශඳන් ව සිනහ
යන් ශකොඩිඹ්ෂ වුණහ ශඳොුව භව

කථහට
ශරහට
කට
ජනඹහට

යට්ෂ ටින දරුන් වඹ ශදශන්ෂ
වදහ
ඒ වඹ ශදනහ භවජන ශේඹට
පුදහ
භව යුතුකභ්ෂ කශ යුතුකම් ඉත
ශනොදහ
ශවො හිතශත්ෂ ඇත අද ශනොනළන්ටින
නිදහ
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භයණඹ භයණ තුරු වමු ශනොභ ශයි
ඹන බුුව දවභ සිහි කය ම්බුුව
වමු ශව්හයි ඳතමි අජයහභය
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තන
නින
න
නින

සතුතියි.
[අ. බහ. 4.12 ]

ගු මමත්රීපළ සිරිපවේන මශාළ (පවෞඛය අමළායුරමළ)
(ரண்புறகு மத்றரறதரன சறநறபசண - சுகரர அமச்சர்)

(The Hon. Maithripala Sirisena - Minister of Health)
මරහනඹ ශවොඵන ගරු භන්ත්රීතුභනි ආනන්ද දනහඹක
භළතිතුභහශේ අබහඹ පිළිඵ ශම් ගරු බහශව් ශලෝකඹ ඳශ
කිරීශම් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් න අසථහශව් ඒ ශනුශන් අදවස
ඳළසීභට භටත් අසථහ්ෂ රළබීභ ගළන භහ තුටු නහ.

ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ භට වමු වුශඩු 1966 - 67 ජ විතය
ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂ මරසථහනඹ ශකොශම ධර්භඳහර භහශත්
තිශඵන කහරශේ. භහ තරුණඹකු විධිඹට එදහ ධර්භඳහර භහශත්
පිහිටි ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂ මරසථහනඹට ගිඹ විට එතුභහ ඒ
කහර්ඹහරශේ කටයුතුර ගකීම් දයමින් සිටිඹහ හශේභ එකටත්
එතුභහ ිත්තීඹ මිති නහඹකශඹ්ෂ.
කීර්තිභත් ශශලඳහරනඥශඹ්ෂ. ඒ හශේභ ඉතහභ ආදර්ලත්
රිතත් එදහ හශේභ අදත් අපි කහටත් ඒ විධිඹටභ කථහ කශ වළකි
ඉතහභ යර ප්රබුශධ පුශගරඹකු විධිඹටයි භහ එතුභහ වඳුනන්ශන්.
ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂශේ ඉතිවහඹ තුශ විවිධ තනතුරු දළර
පුශගරඹන් පිළිඵ කථහ කයන විට ආනන්ද දනහඹක
භවත්භඹහ ළඵෆ ශ්රී රාකහ නිදවස ඳහ්ෂකඹකු ඵ කිඹන්න ඕනෆ.
ගළමිකභ ග්රහමීඹත්ඹ අශේ ශශය ඹ ාසකිතිශේ වයත් ඵ ඔඳ
කශ ග්රහමීඹ පිටිය ගම්ඵද කළඩඳත්ෂ විධිඹට තභයි භහ ආනන්ද
දනහඹක භළතිතුභහ දකින්ශන්. 60 දලකශේ අහන බහගශේ සිට
ඳසු ගිඹ දිනක අබහප්රහේත න ශත්ෂභ භහ එතුභහ භඟ ඉතහභ
ශන්න් ඇසුරු කශහ. උත්තය භන්ත්රී භඩුඩරශේ භන්ත්රීයඹකු
විධිඹට ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීයඹකු විධිඹට ආඩුඩුකහයයඹකු
විධිඹට ිත්තීඹ මිති නහඹකඹකු විධිඹට යටභ පිළිගත් අාක
රිතත් ළඵෆ ශශලඳහරනඥඹකු විධිඹට ආනන්ද දනහඹක
රිතඹ ශම් යුගඹ තුශ ශම් කහරඹ තුශ අඳ ඩහත්භ අගඹ කශ යුතු
ශනහ.
එතුභහ සිරිභහශෝ ඵඩුඩහයනහඹක භළතිනිඹ භඟ කටයුතු කශහ
හශේභ ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂශේ නිර්භහතියඹහණන් ව
එස.ඩේලිව්.ආර්.ඩී. ඵඩුඩහයනහඹක භළතිතුභහශේ කහරඹ තුශත්
අශේ ඳ්ෂඹ තුශ අශේ ඳ්ෂශේ ිත්තීඹ මිති යහඳහයඹ තුශ
කටයුතු කයමින් එතුභහශේ මුළු ජීවිත කහරඹභ යට ශනුශන්
ජනතහ ශනුශන් ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂඹ ශනුශන් කළඳ
කශ ඉතහභ නිවතභහනී යර ජීවිතඹ්ෂ ගත කයපු ළඵෆ ශශ්රේස
ස
භහන හදිශඹකු විධිඹටයි භහ එතුභහ දකින්ශන්. කභරහ යණතුාග
ගරු භන්ත්රීතුමිඹ කිව්හ හශේ ඳසු ගිඹ දිනක ශ්රී රාකහ නිදවස
ඳ්ෂශේ භධයභ කහයක බහට අහන යට ඳළමිණි ශරහශව්
එතුභහ අශේ විවිධ හකච්ඡහරට වබහගි ශමින් අශේ අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහටත් ඇන්් ර දිගු කයරහ ඹම් ප්රලසනඹ්ෂ පිළිඵ
අහදහත්භක කථහ කශහ. අශේ ඳ්ෂශේ භධයභ කහයක බහ
තුශත් අශේ ආඩුඩු තුශත් අශේ යහජය නහඹකත්ඹට අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහට එතුභහ කථහ කශ ආකහයශඹන් කථහ කිරීභට
වළකිඹහ ඇති ල්ෂතිඹ්ෂ ඇති ත කී ශදශනකු ජීතුන් අතය
සිටිනහද කිඹන එක භට ළකඹ්ෂ. එතුභහ තුශ තිබුණු ශශලඳහරන
ප්රබුශධබහඹ ශශලඳහරන ගුණහත්භකබහඹ භහජය ලිබහඹ ඹන
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සිඹ් ර නිහ තභයි එතුභහ ළඵෆ භහන හිතහදිඹකු වළටිඹට භහ
දකින්ශන්.
විශලේශඹන්භ 1977 භළතියණ ප්රතිපරලින් ඳසු ශ්රී රාකහ
නිදවස ඳ්ෂශේ භන්ත්රී ආන ාතයහ වතකට ඳභණ ඳවත
ළටුණු ශරහශව් විරුශධ ඳ්ෂශේ සිටි ඉතහ සුළු භන්ත්රී ාතයහ
භඟ ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ ශම් උත්තරීතය බහ
නිශඹෝජනඹ කශ භන්ත්රීයඹකු විධිඹට ළඵෆ ව ග කීභ්ෂ ඉසට
කශහ. ජනහධිඳතියණ ද ඳහර්ලිශම්න්තු භළතියණ ද ඳශහත් බහ
භළතියණ ද ප්රහශශය ඹ බහ භළතියණ ද ජනභත වි හයණ ද ඹන
ඒ සිඹලුභ භළතියණර ජ එතුභහ භවහ කළඳ වීභකින් කටයුතු කශහ.
ිත්තීඹ මිති නහඹකශඹකු විධිඹට ළඵෆ ටන් කහමිකශඹකු
විධිඹට ලිේටන් ටයවුභ එතුභහට ඉතහභ හුරු පුරුුව සථහනඹ්ෂ
වුණහ. ශශලඳහරන යහඳහයඹ තුශ කටයුතු කශහ හශේභ ශම් යශට්
අස්ෂ මු් ර්ෂ නෆය -ශදවුන්දය තුඩුශව් ඉරහ ශේුවරු තුඩුට ඹන
ශත්ෂ- එතුභහ ඇසුරු කයන ෆභ ශකශනකුශේභ මීඳතභ
හිතශත්ෂ මිත්රශඹ්ෂ හශේභ කහශේත් සිත් ගත්තහ ව
පුශගරශඹකු ඵට ඳත් වුණහ.
එදහ තරුණශඹකු විධිඹට භට එතුභහ ඇසුරු කයන්න
අසථහ රළබුණහ. ඒ කහරශේ භට ඳ්ෂශේ කිසි නිරතරඹ්ෂ
තිබුශඩු නළවළ. භභ එදහ භන්ත්රීයශඹකු ශනොශයි ඳහ් 
යකයශඹ්ෂ. භභ එතුභහ මුලින්භ දළ්ෂශ්ෂ ධර්භඳහර භහශත් ජ යි. ශ්රී
රාකහ නිදවස ඳ්ෂශේ ශ් කම්යඹහ විධිඹට භහ එතුභහශේ
අබහඹ පිළිඵ දළඩි ශේ ාශව්ගඹට -ශලෝකඹට- ඳත් ශනහ.
ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ ළනි ළඵෆ ශශ්රේසස භහන හිතහ ජන්
අශේ උතුම් යටටත් -අශේ භහති භූමිඹටත්- අශේ ශ්රී රාකහ නිදවස
ඳ්ෂඹටත් රළශේහ කිඹහ ප්රහර්ථනහ කයනහ. ශඵෞශධඹකු විධිඹට
එතුභහට නින් සු ප්රහර්ථනහ කයන අතයභ එතුභහ නින් දළකීභට
ශඳය නළත ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂඹට රළශේහ කිඹහ ප්රහර්ථනහ
කයමින් භභ නිවඬ ශනහ. සතුතියි.
[අ. බහ. 4.20]

ගු (මශළචළර්ය) ිනවහව විාළරණ මශාළ (විායළත්මක
ක යුුර අමළායුරමළ)
(ரண்புறகு (பதரசறரறர்)
அலுல்கள் அமச்சர்)

றஸ்ம றர - றஞ்ஞரண

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana - Minister of Scientific
Affairs)
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි අද ශම් බහශව් ම්භත කයන
ශලෝක ප්රකහල ශඹෝජනහට රාකහ භභහජ ඳ්ෂඹ ශනුශන්
භශේ වහඹ රඵහ  ජභට භභ ඉදිරිඳත් න්ශන් එක ඳළත්තකින්
ශරොකු කනගහටු්ෂ ඇතුයි. අශන්ෂ ඳළත්ශතන් ළදගත් ජීවිතඹ්ෂ
සිහිඳත් කිරීභට භට රළබුණු ශවො අසථහ්ෂ වළටිඹටත්
රකරහයි.

ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ ශකොත්භශ්  ුවේඳත් ඳරියඹකින්
අශේ යශට් ශශලඳහරන ්ෂශේත්රඹට පිවිසිරහ අාග ම්පර්ණ
පුශගරශඹකු වළටිඹට අශේ යශට් ප්රගතිය ලි ශශලඳහරනඹ ඉදිරිඹට
ශගන ඹහභට දහඹක වුණු නහඹකත්ඹ ුවන්නු පුශගරශඹකු වළටිඹට
එතුභහශේ නහභඹ යන් අකුරින් වන් ශව්වි කිඹරහ භභ හිතනහ.
එතුභහ විලසවිදයහරශඹන් පිට ශරහ ගුරුයශඹකු වළටිඹට ඒ කයපු
ශේඹ ගළන භට ශඳය කථහ කශ කථිකඹන් විසතය කශහ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ළඩ කයන ජනතහ
ශනුශන් කටයුතු කිරීශම් ජ හභහායකක අඳට එතුභහ කයපු ශේඹ
අපි ඉතහභත් අගඹ කයනහ. එතුභහ ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂ ිත්තීඹ
මිතිශේ බහඳතියඹහ වළටිඹට කටයුතු කයමින් ප්රගතිය ලි
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[ගරු (භවහ හර්ඹ) තිස විතහයණ භවතහ]

ිත්තීඹ මිති එකඟතහන් ඇති න වළභ අසථහක ජභ භත්
එ්ෂක ම්ඵන්ධ ශරහ කටයුතු කයපු ශශ්රේසස ිත්තීඹ මිති
නහඹකශඹ්ෂ. එතුභහශේ මුළු ජීවිත කහරශේභ එතුභහට ළඩ කයන
ජනතහ ගළන අනුකම්ඳහ්ෂ තිබුණහ. ඒ මුළු කහරඹ තුශභ කම්කරු
ඳන්තිශේ උභනහන් ශනුශන් අයිතිහසිකම් ශනුශන්
ටන් කයරහ ඒ ටන්රට උඳරිභ වබහගිත්ඹ රඵහ  ජරහ ක්රිඹහ
කයපු අාක ිත්තීඹ මිති නහඹකඹකු වළටිඹට අඳට එතුභහ
සිහිඳත් කයන්න පුළුන්.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි අපි දන්නහ එතුභහ අශේ
ඳහර්ලිශම්න්තුශව් නහතන බහ නිශඹෝජනඹ කශ ඵ. 1970න්
ඳසු ශකොත්භශරන් ශත්රී ඳත් ශරහ අවුරුුව 17්ෂ දිගටභ
ඳහර්ලිශම්න්තුශව් භන්ත්රීයඹකු වළටිඹට කටයුතු කශහ.
විශලේශඹන් එතුභහ එ්ෂත් ජහතික ඳ්ෂඹ විිත ආර්ථික රභඹ
අඳ යට තුශ ක්රිඹහත්භක කිරීභට ඇති කයපු ප්රතිගහමී භහතට
විරුශධ ඳහර්ලිශම්න්තු තුශත් ඳහර්ලිශම්න්තුශන් පිටතත් ටන්
කිරීභට නහඹකත්ඹ්ෂ අයශගන ක්රිඹහ කයපු ශශ්රේස
ස
ශශලඳහරනඥඹකු වළටිඹට අඳට සිහිඳත් කයන්න පුළුන්. එතුභහ
ඒ කහරඹ තුශ භත් එ්ෂක ම්ඵන්ධ ශරහ ප්රගතිය ලී යශට්
ආර්ථික වහ ශශලඳහරන ගභන ඉදිරිඹට ශගන ඹහභ වහ ඇඳ කළඳ
ශරහ කටයුතු කශහ.
රාකහ භභහජ ඳ්ෂඹ ශනුශන් ඳළළති ශඳොුවජන එ්ෂත්
ශඳයමුණු හකච්ඡහර ජ එතුභහ එ්ෂක අදවස හුභහරු කය ගන්න
භට අසථහ රළබුණහ. ඒ අසථහර ජ අාක ළඩ කයන ුව්ෂ
විඳින ජනතහ ශනුශන් අනුකම්ඳහ වගත ක් ඳනහ කයරහ
ක්රිඹහ කශහ. එයින් ප්රගතිය ලි ගභනට එතුභහශේ තිශඵන ඵළී භ
ඳළවළදිලි ඔේපු වුණහ. භහ විදයහ වහ තහ්ෂණ ඇභති ධුයඹට ඳත්
වුණහට ඳසු යට පුයහ ප්රහශශය ඹ ශ් කම් ශකොට්සහ තුශ "විදහතහ"
භධයසථහන ආයම්බ කශහ. දළනට "විදහතහ" භධයසථහන 260කට
ඩහ විිත කය තිශඵනහ. ශකොත්භශ්  "විදහතහ" භධයසථහනඹ
විිත කයන අසථහශව් ජ එතුභහ ඒකට ම්ඵන්ධ වුණහ; කළභළත්ත
ඳශ කශහ. විශලේශඹන්භ ශකොත්භශ්  ආයම්බ කශ ඒ "විදහතහ"
භධයසථහනඹත් එ්ෂක ජනතහට දළනුභ රඵහ ශදන ජාගභ ළඩ
පිළිශශකුත් අපි ක්රිඹහත්භක කශහ. එතුභහ භට ඒ ම්ඵන්ධ
ප්රලාහ ඳශ කශහ. ඒ කහරශේ ජත් අපි ශකොශම ජ මුණ ගළහුණත්
ශකොත්භශ්  ශකශයහි එතුභහශේ හිශත් කළ්ෂකුභ්ෂ තිබුණහ.
ඒ හශේභ අපි දන්නහ එතුභහ අශේ යශට් ඌ ඳශහශත් වහ
දකුණු ඳශහශත් ආඩුඩුකහයයඹහ වළටිඹටත් හර්ථක කටයුතු
කයපු ඵ. අපි ශම් අසථහශව් ජ සිහිඳත් කයන්ශන් අශේ යශට් හිටපු
ආදර්ලත් ශශලඳහරනඥශඹ්ෂ; අශේ යශට් ප්රගතිය ලී ගභනට මුළු
ජීවිතඹභ කළඳ කයරහ කටයුතු කයපු ශශලඳහරනඥශඹ්ෂ. ඒ
හශේභ අශන්ෂ කථිකයින් වන් කයපු ආකහයඹට ආනන්ද
දනහඹක භළතිතුභහ කිඹන්ශන් නිතයභ සිනහමුසු මුහුණකින් යුතු
තද ශශලඳහරන හද විහද භළද වුණත් මිත්ර ම්ඵන්ධකම් තිබුණු
ආදර්ලත් ශශලඳහරනඥශඹ්ෂ. ශම් අසථහශව් ජ එතුභහශේ
අබහඹ පිළිඵ එතුභන්ශේ සිඹලු ඥහති පිරිට භ භහජ
ඳ්ෂඹ ශනුශන් අශේ ඵරත් ශලෝකඹ ඳශ කයන අතයභ
එතුභහශේ ාහය ගභන ළඳත් එක්ෂ ශව්හයි කිඹරහ ප්රහර්ථනහ
කයමින් භශේ  න ස් ඳඹ අන් කයනහ.

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ

(மனமரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ගරු ඇභතිතුභනි ශඵොශවොභ සතුතියි. මීශඟට ගරු අ් වහජ්
ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ.

ඊට ශඳය ගරු ශ්රිඹහනි විශජ්විරභ භන්ත්රීතුමිඹශේ නභ
මරහනඹ වහ ශඹෝජනහ කයන ශභන් භහ ඉ් රහ සිටිනහ.

ගු එවහ.බී.
අමළායුරමළ)
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දිවළනළයක

මශාළ

(උවවහ

අධායළපන

(ரண்புறகு ஸ்.தற. றசரரக்க - உர் கல்ற அமச்சர்)

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher
Education)
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි "ගරු ශ්රිඹහනි විශජ්විරභ
භවත්මිඹ දළන් මරහනඹ ගත යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ.

ප්රහනය විමවන දි්ද, වභළ වේමා විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරුල ගු උදිත් පොකුබණ්ඩළර මශාළ මූළවනපය්ද ඉලත්
වුපය්ද, ගු ශ්රියළනි විපජ්වි්රම මශත්මිකය මුළවනළරූඪ විය.

அன் தறநகு, ரண்புறகு உறத் தனரக்குதண்டர அர்கள்
அக்கறரசணத்றணறன்பொ அகனப, ரண்புறகு (றபைற) ஸ்ரீரற
றபஜறக்கற அர்கள் மனம கறத்ரர்கள்.
Whereupon THE HON. UDITH LOKUBANDARA left the Chair
and THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair.

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමිකය

(மனமரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ගරු අ් වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භන්ත්රීතුභහ කථහ ආයම්බ
කයන්න.

[4.29 p.m.]
ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. අවහලර් මශාළ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Madam Presiding Member, “Even if everyone else is
not doing good, I alone will. Even if everyone else is
doing wrong, I alone will not”. This has been stated in the
booklet “Heart of a Buddha” written by Mrs. Shanthi.
The late Hon. Ananda Dassanayake whose death we
are mourning today in this House, always tried to do
good things. When everything fails around him, he used
to stand tall. He was such a courageous person with a
strong will. When everybody did wrong things, he did the
right thing. He was a down-to-earth politician. He was
humble. As a result, he would not tumble and he did not
fumble.
“Ananda Dassanayake” is a name that we in the
Legislature today cannot easily erase off from our
memory. He was a former Trade Union Leader and a
Senior Assistant Secretary of the Sri Lanka Freedom
Party. The Hon. Dassanayake had served the nation as a
Senator, as a Parliamentarian and as a Governor of both
Uva and Southern Provinces. He was appointed to the
Senate in 1950 and later elected to Parliament in 1970 to
represent the Kotmale Electorate. He remained as an MP
for 17 years.
The Hon. Dassanayake was one of the eight SLFPers
elected to Parliament in 1977 at the General Election. He
served as the Governor of the Uva Province from January
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1995 to 1999, and from 1999 to 31 st January, 2002, he
served as the Governor of the Southern Province. He
functioned as the President of the Sri Lanka Independent
Trade Union for several years before entering Parliament.
He is an alumnus of the University of Peradeniya and
began his career as a teacher.
He was a very close associate of the late distinguished
leader, the Hon. D.A. Rajapaksa, whose son the present
President, His Excellency Mahinda Rajapaksa even
visited him when he was receiving treatment at the
Intensive Care Unit of the General Hospital in Kandy.
That was the affection and respect our President paid for
the late SLFP stalwart. I remember many struggles he
waged in the trade union field together with the Governor
of the Western Province, "Jamal-al-Lail" the Hon. Seyed
Alawi Moulana. They were both courageous men. Of
course, the Hon. Alawi Moulana celebrated his 81st
birthday, and, today in this House we wish him Godspeed
and long life! But, his companion, comrade-in-arms,
Ananda Dassanayake is no more.
Sir, I had several verbal duels with the Hon. Ananda
Dassanayake in this House. I cannot easily forget that. In
my formative years as a Member of Parliament, I had
learnt lots of lessons from him. I must also submit that I
improved my speaking skill - oratory - because of the
verbal battle that we both engaged in.
When he was in the Opposition, I was in the
Government and when he was in the Government, I was
in the Opposition. He would not allow me to speak and I
would not allow him to speak. We were both very close
Friends in Parliament and outside. He would laugh it off
and say, "ශවෝදයඹහ ශවට භභ ඔඹහට ශදන්නම්." භභ කිඹනහ
"දනහඹක භළතිතුභනි භභත් එශවනම් ඒ අයුරින්භ ශදන්නම්."
ශදන්නහභ එකට එකතු ශරහ ඳහර්ලිශම්න්තු ම්ප්රදහඹ ශගොඩ
නළල හ. අශේ උස අධයහඳන අභහතය ගරු එස.බී. දිහනහඹක
භළතිතුභහ ප්රකහල කශහ්ෂ ශභන් අද හශේ භට භතකයි ගරු
ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ ගරු කථහනහඹකතුභහශේ අණ ඳරිදි
බහශන් පිට කිරීභට ශව්ත්රධහරි නිරධහරි භවතහ ඳළමිණි
අසථහශව් ජ ඉදිරිඹට ඳළන්ශන්- a person who jumped in front
to save him was none other than the present President, His
Excellency Mahinda Rajapaksa. As I told you, he had so
much of regard for Ananda because the Hon. Ananda
Dassanayake was very loyal to the party - the SLFP. He
was a down-to-earth politician.
Madam, I must also say that I was able to do
something for the past Members of this House because of
the Hon. Ananda Dassanayake. After he was no more in
the House and when I was the Minister of Parliamentary
Affairs, coming into Parliament I saw him at the
Jayanthipura entrance. He was stopped by the police. He
was asked to get into another vehicle. It was raining. He
was holding a handkerchief over his head and running
hither and thither into the vehicle. I felt very sorry for
him. Immediately I came to the House and told the
Speaker at that time that a school or a college would have
heartily welcomed him as a distinguished old boy. But, to
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a Parliamentarian, a Judge or a person holding any other
positions, this Parliament was failing to offer that
courtesy. I, as the Minister of Parliamentary Affairs,
straightaway recommended to the then Speaker that a
Special Pass must be issued to all former
Parliamentarians. I remember, Madam, after it was
issued, he was able to come very freely and told me
gratefully, "අසර් භන්ත්රීතුභහ භහත් එ්ෂක ශකොච් ය යඩුඩු
ඇ් ලුත් ඔඵතුභහ ශකොයි තයම් භට හිතත්ද කිඹන එක අදයි භභ
දළන ගත්ශත්." Thereafter, I took that Pass personally to the
Hon. D.P. Wickremasinghe, a former Minister who was
in Mawathagama and the Hon. S.D.R. Jayaratne in
Chilaw, a former Minister of Fisheries and tears came
from their eyes. Now, I must also tell, Madam, that that
Pass is very, very important and useful to the former
Members and wherever I go, - North, East or South - and
meet former Members, they would say, "ඔඵතුභහ අඳට
කශශේ ශරොකුභ උදව්්ෂ." As a result of issuing those Passes
to the former Members of Parliament, I always see in the
Library and elsewhere in this House our former
Parliamentarian, the versatile Buddhika Kurukularatne,
who engages himself in a lot of research work and the
producing of books. Also, my good Friend, the former
Minister of State for Transport, the Hon. Alhaj U.L.M.
Farook always comes to this House making use of that
Pass.
By the way, I also should remind the House that I also
moved a Motion in the House Committee and the
Parliament to establish a Souvenir Shop. All the people,
school children and others who visit Parliament like in
other Parliaments buy Souvenirs. There are very good
Souvenir Shops even in the United Nations. Thousands
and thousands of our school children could buy
something - a pencil, a book, a tie, some cups and
saucers, greeting cards, handkerchiefs, et cetera - with our
logo, the Mace, and take such Souvenirs to their villages,
to their families and to their friends.
So, Madam, the Hon. Ananda Dassanayake, as I told
you, was a man of great character, a man of sterling
qualities. He was a man of amiable qualities and of
courageous disposition. Another very significant
connection of our association in the House was that there
was a request at that time from the Muslim Members of
Parliament not to serve ham, bacon or pork in the
restaurant and he readily agreed, මුසලිම්රුන්ශේ ආගමික
තහන් අපි ඒ ආකහයශඹන්භ පිළිගත යුතුයි කිඹරහ.
I remember the former distinguished Speaker, the
Hon. W.J.M. Lokubandara was able to stop even beef as a
result and we all welcomed that. At a time when the Hon.
John Amaratunga and the Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake
are asking for such dishes once again, we remember how
much the Hon. Ananda Dassanayake respected the
religious sentiments of the Muslim community. When
talking about it, he knew the Halaal custom of
consuming meat, mutton, chicken et cetera by the
Muslims. At that time, there was no Act for this. The All
Ceylon Jemmiyathul Ulama (Incorporation) Act, No. 51
of 2000 was passed in 2000.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු අ් වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ]

Madam, I would like to table* the following
documents in the House which states: "වරහ්  වතිකඹ
වහ ගහසතු අඹ කිරීභ්ෂ ඇයි?" and also the English
translation of it which bear the caption, “HALAAL
CERTIFICATION FEES „IS IT REQUIRED?‟ ” and also
யனரல் சரன்நறழ் ற்கரக? ன்ததுதற்நற அகறன இனங்மக
ஜம்இய்த்துல்

உனரறன்

யனரல்

தபறறட்டுள்ப

துண்டுப்தறசுங்கமபபெம்

சரன்நறழ்

தறரறவு

ரன் சதரபீடத்றல்

*சர்ப்தறக்க றபைம்புகறன்பநன். அன்பனரக யனரல் தற்நற
அமணத்து

றடங்கமபபெம்

அமணத்து

உபொப்தறணர்கலம்

தபறரக அநறந்துதகரள்பனரம்.

Today, I see a marked difference. There are people Muslims and non-Muslims - who do not know the exact
meaning of "Haraam" and "Halal". Madam, you come
from Ampara passing Samanthurai, Kalmunai,
Kattankudi, Eravur, Valachchenai, Oddamavadi and
through famous Valachchenai and Mannampitiya bridges
to Colombo without any difficulty. The Valachchenai
bridge was built with funds from Spain, initiated by
former Minister, M.S.S. Ameer Ali. As a result, you know
the sentiments of the Muslim community. Therefore,
when some UNP Muslim Members on the other side were
spending their time in Afghanistan and some leaders were
spending their time in the gondolas in Venice, we were
here attending to every issue the community faced. As the
late Hon. Ananda Dassanayake wished, he would have
fought along with us. I think the Hon. C.B. Rathnayake is
also aware of it because he comes from Nuwara Eliya.
When I see you Hon. C.B. Rathnayake, I remember a
Muslim village - Hapugastalawa - closer to Nawalapitiya
in the Kotmale Electorate. The Hon. Ananda Dassanayake
used to help the Muslims there to put up Ahadiya Schools
and distribute books to those schools. I think it is the
village of the Hon. Rauff Hakeem too.
So, all in all, Ananda Dassanayakehe was a man of all
seasons. He was a man who fought for what was right. As
I told you earlier, he was a courageous man. He first came
to know about the antecedent of the late S.W.R.D.
Bandaranaike from his own father. ආනන්ද දනහඹක භවතහ
තභ පිඹහශේ ඇසුය නිහ ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂශේ නිර්භහති
දිාගත අගභළති එස.ඩේලිව්.ඩී.ආර්. ඵඩුඩහයනහඹක භවතහ දළන
වළඳින ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂශේ හභහජිකශඹකු ශර ඵළී 
ශශලඳහරන කටයුතුරට ශඹොමු වී ඇත්ශත් තරුණ විශේ ජයි. ඒ
1950 අශප්රේ්  16 ළනිදහයි. ශකොත්භශ්  කඩශදොය ගශම් උඳන්
ආනන්ද දනහඹක භවතහ ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂශේ දවතුන්ළනි
හභහජිකඹහයි. We can gauge how much senior he is. Here
is a nice epilogue about him.
එතුභහශේ පුත්රයත්නඹ න ලහන්ත කුභහය දනහඹක භවතහ
ගළනත් වන් කයන්නට තුටුයි. එතුභහ දළනට ශකොත්භශ් 
ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂශේ ආන ාවිධහඹකයඹහ ලශඹන්
කටයුතු කයන අතය භධයභ ඳශහත් බහශව් භන්ත්රීයශඹකු
ලශඹන්ද කටයුතු කයනහ.

—————————
* පුවහාකළප ාබළ ඇා.

* நூணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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Like father like son; wherever I meet him, he smiles. I
always say to him; “ඔඵතුභහ තහත්තහට ගිහි් රහ කිඹන්න භභ
ඇහුහ කිඹරහ.” I am very happy he and his family
members are in the distinguished Visitors' Gallery today.
එකට ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂ ශව්දිකහශව් ජනප්රිඹ කථිකශඹකු
ව ආනන්ද දනහඹක භවතහ ආදර්ලත් ශශලඳහරන රිතඹ්ෂ
ශවඵව ශශලඳහරනඥඹකු ලශඹන් වළඳින්විඹ වළකි ඵ ශභහිරහ
වන් කිරීභ ටිනහ කිඹහ සුනි්  දඹහ අ් විස භළතිතුභහ ලිපිඹක
වන් කය තිශඵන ඵත් තුටින් වන් කිරීභට කළභළතියි.

The other day, Madam, I wrote a book and it was
released on the 31st of January, 2013 at a celebration held
at "Thassim Villa", the residence of Alhaj Deshamanya
S.B.C Thassim. This is a biography of Senator S.Z.M.
Mashoor
Moulana,
“பைபமண
பத்து
ளர்
தபனரணர” Mashoor Moulana was 81 years old.

Coincidentally, the place where the launch of the book
took place was also No. 81.
Here, in this book, I have mentioned about three
Senators. One is Jinadasa Niyathapala, the other one is
Mashoor Moulana and the third is Ananda Dassanayake.
Out of the three Senators, Ananda Dassanayake is no
more and only Jinadasa Niyathapala and Alhaj Mashoor
Moulana are there. I table* this book for all Members to
read about this most senior Muslim politician living
amongst us today. It is of course written in Tamil.
All Members of this House will know what the Hon.
Ananda Dassanayake has done and also the contributions
Senator Mashoor Moulana has made for our country.
The Hon. Ananda Dassanayake was a Senator from
26th October, 1961 to 15th October, 1967 elected by
Parliament. Those days, 30 Members comprised the
Upper House or the Senate; 15 were elected by
Parliament and 15 were nominated by the Prime Minister.
The Hon. Dassanayake was elected by Parliament.
As a Member of Parliament, he was a robust Member,
a courageous Member, a talented Parliamentarian and
also an educationist in his own style. The Hon. Ananda
Dassanayake served as a distinguished Member of this
august Assembly for exactly 16 years, 9 months and 10
days. May I, in his own faith and belief, wish him Nivan
Suwa!
[4.47 p.m.]
ගු ආර්. පයෝගරළජ්ද මශාළ

(ரண்புறகு ஆர். பரகரஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Thank you, Madam. I am making a speech today on
the Vote of Condolence of the Hon. Ananda
Dassanayake. Though I did not have the opportunity of
—————————
* පුවහාකළප ාබළ ඇා.
* நூணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது.
* Placed in the Library.
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closely associating with the Hon. Ananda Dassanayake, I
have known him and met him as a Governor. He hails
from my district, the Nuwara Eliya District. He was a
leader who came from Kotmale. My late leader, Hon.
Savumyamoorthy Thondaman appreciated him as a
person with simple habits and a person who was very
close to the people. He was also a trade unionist who was
devoted to the Sri Lanka Freedom Party Trade Union in
our areas, and he did a great service to those people.
The most redeeming feature of this great man was that
he was one of the few graduates of that era who became a
teacher, who was elected to be a Senator. He served his
people very devotedly with a lot of courage. He was
always a very friendly person, a person to whom you
could speak, who was always willing to speak about his
people. He was a person with a lot of humility and was
always keen to serve his people.
I did not have the opportunity of meeting him in this
Parliament. But, however, his services are even today
appreciated and valued by the people of the Nuwara Eliya
District. He has left his son, Mr. Kumara Dassanayake to
serve his people. He was also in this House and I have
served with him in this House. Today, he is continuing his
services to the people through the Provincial Councils.
The Hon. Ananda Dassanayake was a simple man. We
all pay tribute to him for him being so close to his people
more than for anything else.
I convey my condolences to his family and wish to tell
his family that we all salute him as a people‟s leader with
a lot of compassion for his people.
Thank you.
මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමිකය

(மனமரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ශඵොශවොභ සතුතියි ගරු භන්ත්රීතුභනි. ඊ ශඟට ගරු යණ
ගුණර්ධන නිශඹෝජය අභහතයතුභහ.

[අ. බහ. 4.50]

ගු වරණ ගුණලර්ධාන මශාළ (ඛනිජ පාල් කර්මළ්දා
නිපයෝජය අමළායුරමළ)
(ரண்புறகு
ச
குர்ண
மகத்தரறல்கள் தறற அமச்சர்)

-

ததற்பநரலிக்

(The Hon. Sarana Gunawardena - Deputy Minister of
Petroleum Industries)
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි ගරු ආනන්ද දනහඹක
භළතිතුභහශේ අබහඹ ශනුශන් ශලෝකඹ ඳශ කයන ශම්
අසථහශව්  න කීඳඹ්ෂ ප්රකහල කයන්නට අසථහ්ෂ රළබීභ
ගළන භහ ඉතහභ තුටු ශනහ. අඳ දන්නහ විධිඹට ගරු ආනන්ද
දනහඹක භළතිතුභහ කිඹන්ශන් ඳසු ගිඹ කහරශේ ශ්රී රාකහ නිදවස
ඳ්ෂශේ සිටි දළළන්තභ රිතඹ්ෂ. එතුභහ 1920 අශප්රේ්  භහශේ
16ළනි දහ ගම්ශඳොර ශකොත්භශ්  ප්රශශලශේ  ජ ශභශරො එළිඹ
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ුවටුහ. එතුභහ කඩශදොය විුවවශරන් මලික අධයහඳනඹ රඵහ ඳසු
නහරපිටිඹ අනුරුශධ ජහතික ඳහශරන් ළඩිුවය අධයහඳනඹ
රළබුහ. අධයහඳනඹ රළබීශම් ද්ෂඹකු වළටිඹටත් විහද කිරීශම්
ද්ෂඹකු වළටිඹටත් එතුභහ ඳහශ්  ශවො ල්ෂතිඹ්ෂ ශගොඩ
නඟහශගන හිටිඹහ. එතුභහ ශේයහශදනිඹ විලසවිදයහරශඹන්
ශශලඳහරන විදයහ ම්ඵන්ධ ශවො උඳහධිඹ්ෂ රඵහ ගත්තහ.
එතුභහ එතළනින් ඔේඵට ගිහි් රහ ගුරුයශඹකු වළටිඹට තභන්ශේ
යුතුකම් ශකොට භහජඹට දරුන්ට ඉටු කශහ. එතුභහ ගරශගදය
අළුශදනිඹ විදයහරඹ ශභොයටු ශව්් ස කුභහය විදයහරඹ භවනුය
ලහන්ත සි් ශසටර් විදයහරඹ අන්තිභට ගම්ශඳොර හියහ
විදයහරඹ ආ ජ ඳහ්  කීඳඹක ශේඹ කශහ. එතුභහ ශම් යටට ශවො
ල්ෂතිභත් දරුන් කඩුඩහඹභ්ෂ බිහි කයන්න කටයුතු කශ
නහඹකශඹ්ෂ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි ශශලඳහරනඹ කයන ශකොට
අපි එතුභහ දළ්ෂශ්ෂ ශඵොශවොභ කඩම් කඩිය ඒ හශේභ
ද්ෂතහ්ෂ තිශඵන ශශලඳහරනඥශඹකු වළටිඹටයි. අඳ පුාචි
කහරශේ ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂශේ ශකොඩි එ් රහ ශගන ඹන
ශකොට එශවභ නළත්නම් ඒ ඳ්ෂශේ නහඹකශඹෝ අශේ ගම්
ඳශහතට එන ශකොට ඒ ශව්දිකහර ද්ෂ කථිකඹන් යහයකඹ්ෂ සිටි
ඵ අඳට භතකයි. ඔවුන් තභයි ගරු ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ
ගරු යත්නසිරි විරභනහඹක භළතිතුභහ ගරු ධර්භසිරි ශේනහනහඹක
භළතිතුභහ ආ ජන්. ඒ අතරින් ගරු ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ ද්ෂ
කථිකශඹ්ෂ වළටිඹට තභයි ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂ ශව්දිකහර
කටයුතු කශශේ. වළඵළයි එතුභහ ශම් සිඹලු කටයුතු කශශේ ගභ
නගයඹට ශගනළ් රහ ශනොශයි නගයඹත් ගභට අයශගනයි. ෆභ
දිනකභ එතුභහ ගශම් ජීත් ශරහ ගශම් ජනතහ භඟ හකච්ඡහ
කයරහ කටයුතු කශහ. ගශම් තිශඵන විවහයසථහනශේ උත්ඹට ද
භයණහධහය මිතිඹට ද ඳහශ්  ඳළළත්ශන උත්ඹට ද විහව
භාගරයඹ්ෂ ආ ජ ෆභ ක්රිඹහලිඹකටභ ම්ඵන්ධශරහ තභයි
එතුභහ ගභත් එ්ෂක ජීත් වුශඩු. ඒ නිහභ තභයි ගරු ආනන්ද
දනහඹක භළතිතුභහ හශේ ශකශනකුට තරුණ අඳ ශම් හශේ
ශලෝකඹ ප්රකහල කයන්ශන්.
භශේ පිඹහ ශශලඳහරනඹ කශ කහරශේ ඳ්ෂඹ ළටී තිබුණු
ශරහශව් ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ අශේ නිට ඳළමිණිරහ
ඳ්ෂඹ ශකළින් කයන්න හභහජිකශඹෝ ඵහ ගන්න ඳ්ෂඹ
තුළින් න ආඩුඩු්ෂ බිහි කයන්නට හකච්ඡහ කශ ආකහයඹ භට
භතකයි. එතුභහ අන් අඹශේ හිත ශනොරිශදන ආකහයඹට
විහිළුශන් කටයුතු කශ ශවොභ ශවො ශශලඳහරනඥශඹ්ෂ සුපිරි
ශශලඳහරනඥශඹකු කිඹරහ කිව්ශොත් එඹ නිළරැදියි.
1952  ජ අශේ ඳ්ෂඹට ඵළඳිරහ ඳ්ෂශේ දවතුන්න
හභහජිකඹහ න්න තයම් එතුභහ හනහන්ත වුණහ. ඒ නිහභ
එතුභහට 1956  ජ ශශනට් භන්ත්රීයඹකු වළටිඹට කටයුතු කයන්න
ල්ෂතිඹ ශගොඩ නළල ණහ. 1977  ජ අපි ආන අටකින් ඳභණ්ෂ
ජඹග්රවණඹ හිමි කය ගත් අසථහශව් ජ නුයඑළිඹ දිස්රි්ෂකශඹන්
ඵහු ආනත් එ්ෂක භන්ත්රීරු එනශකොට ගම්ශඳොර ආනශඹන්
ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීයශඹ්ෂ න්නට තයම් ගශම් ජනතහ එතුභහ
වද ඵළ ගත්තහ. ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහශේ නභ කිව්ශොත්
ශකොත්භශ්  කිඹන භට්ටභට ආහ. එතුභහ වළභ ශරහශව්භ
ඵළලුශව් ගභත් එ්ෂක ජීත් න්නයි. ඒ හශේභ ශශලඳහරන
ක්රිඹහලිඹ ජහතික තරඹට ශගනළ් රහ යට භිශධිභත් කිරීශම් ජ
ාර්ධනඹ කිරීශම් ජ එතුභහ ඳ්ෂඹ්ෂ ගළන ඵළලුශව් නළවළ. අඳට
භතකයි එකට ඳළළති යජඹන් කහරර ජ ශකොත්භශ්  ජර
යහඳිතිඹ ඹටශත් ඹම් ඹම් ළඩ කටයුතු කයශදි එතුභහ වයස
කළපුශව් නළති ඵ. එතුභහ ඒ ගම්භහනරට ගිහි් රහ ගස
කළශඳනහ කඳු ශඳයශශනහ ඳහර ළශවනහ එශවභ
නළත්නම් ශනත් ශශ්  සිශධ නහ කිඹරහ ගභට ශඹෝජනහ
කයරහ කදහත් ගම්හසින් ඇවිසසුශව් නළවළ.
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[ගරු යණ ගුණර්ධන භවතහ ]

යශට් ආර්ථිකඹ ශගොඩ නඟන්න වදන යහඳිතිර ජ ඳ්ෂ
විඳ්ෂ කිඹරහ ඵරන්ශන් නළති ඒ ෆභ තළනකටභ වශඹෝගඹ
ුවන් නහඹකශඹ්ෂ තභයි ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ කිඹන්ශන්. ඒ
නිහභ තභයි එතුභහට  ජර්ඝහයු රළබිරහ ඹ අවුරුුව 93්ෂ හශේ
කහරඹ්ෂ ජීත් න්න පින රළබුශඩු; යභ රළබුශඩු. ශ්රී රාකහ
නිදවස ඳ්ෂශේ නහඹකශඹෝ යහයකඹ්ෂ බිහි කයන්නට ආනන්ද
දනහඹක භළතිතුභහ විලහර ශශව භවන්සිඹ්ෂ ගත්තහ. ඒ
හශේභ එතුභහ ඒ වහ විලහර කළඳවීභකුත් කශහ. එතුභහ අව්
ළස කෆභ ශව්ර ශනොඵරහ භවය අසථහර ජ තභන්ශේ
ආදයණීඹ බිරි දූ දරුන් ගළන ඵරන්න නිට ඳහ ඹන්ශන්
නළති ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂශේභ ඉඳදිරහ මිඹ ඹනහ කිඹන
ශච්තනහශන් ළඩ කශ ඳ්ෂශේ සිටි ශශ්රේසස නහඹකශඹ්ෂ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි ආනන්ද දනහඹක
භළතිතුභහශේ ජීවිතඹ ගළන අඳට ඉතහ ආදර්ලත් කථහ කීඳඹ්ෂ
ශගොඩ නඟන්නට පුළුන්. එතුභහශේ අහන කහරශේ එතුභහ
ඳහර්ලිශම්න්තු නිශඹෝජනඹ කයන ශකොට අඳට ඉන්න ඵළරි
වුණත් භශේ පිඹහ හිටිඹහ. එතුභහ ගළන දන්නහ ශවො ද්ෂ ඒ
ප්රශශලඹ නිශඹෝජනඹ කයන එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිතුභහ ඒ
හශේභ සී.බී. යත්නහඹක ඇභතිතුභහ අද ශම් බහශව් ඉන්නහ. ශ්රී
රාකහ නිදවස ඳ්ෂශේ අනිකුත් හභහජිකත්ඹ එවහට ශභවහට
ශවශශන්න ගිඹ ශරහශව් ඒ අඹශේ ශග්  ශදොය් රට
ගිහි් රහ හකච්ඡහ කයරහ ඳ්ෂඹ ආය්ෂහ කය ගන්න ඕනෆඹ
කිඹන භතශේ සිටි අඹ අතරින් ශකශන්ෂ තභයි ආනන්ද දනහඹක
භළතිතුභහ.
එස.ඩී.ආර්.ජඹයත්න භවත්භඹහ ශනයන්ජන් විරභසිාව
භවත්භඹහශේ තහත්තහ න භහතගභ ඩී.පී. විරභසිාව භවත්භඹහ
චභත්රීඳහර ශේනහනහඹක භවත්භඹහ ඒ හශේභ ශ්ෂ.බී.
යත්නහඹක භවත්භඹහ ශම් ආ ජ ලශඹන් ඳළයණි ශශලඳහරනඥශඹෝ
-පක්ෂයේ පතාක ය ෝධය ෝ- සමඟ පක්ෂ ශක්තිමත් කරමින්
එතුභහ තභ ජීවිතඹ ශගොඩනළල හඹ කිව්ශොත් එඹ නිළයදියි.
ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ ගළන අද අඳට ත ඳළත්තකින් තුටු
ශන්න පුළුන්. එතුභහශේ දරුශෝ වඹ ශදනහශගන් එක
පුත්රයත්නඹ්ෂ න ගරු කුභහය දනහඹක භන්ත්රීතුභහ ආනන්ද
දනහඹක භළතිතුභහශේ අබහඹට ඉසශ් රහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු
නිශඹෝජනඹ කශහ. එදහ අපි විඳ්ෂශේ භන්ත්රීරු වළටිඹට ඉන්න
කහරශේ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂශේ
නහඹකඹහ ලශඹන් ඳත් කයන්න භහ ව භන්ත්රීරු යහයකඹ්ෂ
ක් ලිඹ්ෂ ගළහුණු ශරහශව් භහින්ද යහජඳ්ෂ භළතිතුභහට ල්ෂතිඹ
ශගොඩනඟන්න අපි ලිඹවි් ර්ෂ අත්න් කශ ශරහශව් කුභහය
දනහඹක භන්ත්රීතුභහත් ඒකට අත්න් කශහඹ කිඹන එක අපි
භත්ෂ කයන්නට ඕනෆ. තහත්තහශේ ළඩ පිළිශශ ඳ්ෂඹ තුශ
ක්රිඹහත්භක ශන්න ඕනෆ නම් ඳ්ෂඹට ල්ෂතිභත් නහඹකශඹ්ෂ
ඕනෆ නම් යටට දළඹට ආදයඹ කයන නහඹකශඹ්ෂ ඕනෆ නම් ශම්
විනහලලින් අපි මිශදන්න ඕනෆ නම් භහින්ද යහජඳ්ෂ භළතිතුභහ
නහඹකත්ඹට ඳත් කයන්න ඕනෆ කිඹරහ අඳ අත්න් කශ
ශරහශව් භශේ ශගදය  ජ කුභහය දනහඹක භවතහත් ඒකට අත්න්
කශහ. ඒ හශේභ ඹයත්න ශතන්නශකෝන් භන්ත්රීතුභහ නළති වුණත්
එතුභහශේ පුතහ න භවනුය දිස්රි්ෂකශේ තිළිණ ශතන්නශකෝන්
භළතිතුභහත් අපිත් එ්ෂක ඒකට අත්න් කශහ. අපි එතයම්
ල්ෂතිභත් කටයුතු කශහ.
අද කුභහය දනහඹක භළතිතුභහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශව් නළති
වුණත් එතුභහ භධයභ ඳශහත් බහ භන්ත්රීයශඹ්ෂ වළටිඹට
තහත්තහශේ අඩි ඳහශර් ඹමින් විලහර ශේහ්ෂ කයන්නට කළඳ
ශරහ ඉන්නහ. එතුභහශේ ඇඟ ඇතුශශේ ශශලඳහරන ශ් 
තිශඵනහ. එතුභහට ශවො ශශලඳහරන දළනුභ්ෂ තිශඵනහ;
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භනුයශඹෝත් එ්ෂක කථහ කයන්න පුළුන් ශවො ල්ෂතිඹත්
තිශඵනහ; නිවතභහනීකභ තිශඵනහ; අාකකභ තිශඵනහ. ඒ
නිහ ආනන්ද දනහඹක භවත්භඹහට අපි ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශව් ජ
ගරු කයන ගභන් ඉන් පිටත ජත් ගරු කයන ගභන් අපි එතුභහශේ
ආදයණීඹ පුත්රයත්නශඹන් ඉ් රහ සිටිනහ තභන්ශේ තහත්තහ ශගන
ගිඹ ළඩ පිළිශශ ත තත් ල්ෂතිභත් කයමින් ඉදිරිඹට ශගන
ගිහින් ඳ්ෂඹ තත් ල්ෂතිභත් කයන්නටඹ කිඹහ. ඒ වහ ඔඵට
හනහ ල්ෂතිඹ රළශඵන්නට ඕනෆ. ශම් අසථහශව් ආනන්ද
දනහඹක භවත්භඹහ කශ ශේඹට අඳශේ ශගෞයනීඹ අාක
ආදය සතුතිඹ පුද කයමින් එතුභහට නින් සු ප්රහර්ථනහ කයන
ගභන් අශේ ශලෝකඹත් ඒ හශේභ අත්තනග් ර ජනතහශේ
ශලෝකඹත් එතුභහශේ ඳවුශ්  සිඹලු ශදනහටභ පුද කයනහ.
විශලේශඹන් ඵඩුඩහයනහඹක ඳයපුශයන් ඳටන් ගත් ශ්රී රාකහ
නිදවස ඳ්ෂශේ 13න හභහජිකඹහ න්ශන් එතුභහයි. එතුභහ
ඳ්ෂශේ 13ළනි හභහජිකඹහ විධිඹට හභහජිකත්ඹ ගත්ශත්
ශවොයශගෝ ර රව්ට ගිහි් රහයි.
අද භභ ශ්රී රාකහ නිදවස ඳ්ෂශේ අත්තනග් ර
ාවිධහඹකයඹහ වළටිඹට අත්තනග් ර ජනතහශේ ශලෝකඹත්
ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහශේ ඳවුශ්  සිඹලු ශදනහට පුද කයමින්
නිවඬ ශනහ. සතුතියි.
[අ. බහ. 5.01]

ගු ඩිේ ගුණපවේකර මශාළ (මළනල වේපත් ිළිතබඳ
අමළායුරමළ)
(ரண்புறகு டிபே குபசக - ணற பங்கள் அமச்சர்)

(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human
Resources)
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි ගුරුයඹකු ිත්තීඹ මිති
නහඹකඹකු ශශනට් භන්ත්රීයඹකු ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීයඹකු
ආඩුඩුකහයයඹකු ලශඹන් කටයුතු කශ අබහප්රහේත ආනන්ද
දනහඹක භළතිතුභහ පිළිඵ ශලෝක ප්රකහල ඉදිරිඳත් කයන ශම්
අසථහශව් දලක තුන්ෂ වතය්ෂ තයම් කහරඹ්ෂ ශඳෞශගලික
ජීවිතශේ ජත් ශශලඳහරන ජීවිතශේ ජත් ඉතහ මීඳ එතුභහ ඇසුරු
කශ ශකශනකු වළටිඹට භහ නිශඹෝජනඹ කයන ශ්රී රාකහශව්
ශකොමියුනිසට් ඳ්ෂඹ ශනුශන් අඳශේ හතිලඹ ශලෝකඹ
ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහශේ ඳවුශ්  අඹ ශත ප්රථභශඹන්භ
පිරිනභහ සිටිනහ.

භහ මුලින්භ එතුභහ දළන වළඳින ගත්ශත් ිත්තීඹ මිති
නහඹකඹකු ලශඹන්. එදහ ිත්තීඹ මිති යහඳහයශේ ඳතහක
ශඹෝධඹන් ලශඹන් සිටි එම්.ජී. ශභන්ඩිස පීටර් ශකනභන්
එ් .ඩේලිව්. ඳඩුඩිත ඩී.ශජ්. විලිඹම් ජළ්ෂ ශඳශර්යහ පිඹදහ
ආදිශඳොර ඵළටී වීයශකෝන් අශරවි භවුරහනහ ළනි නහඹකඹන්
එ්ෂක දළළන්ත ිත්තීඹ මිති යහඳහයඹකට ආනන්ද දනහඹක
භළතිතුභහ නහඹකත්ඹ රඵහ ුවන් ආකහයඹ භශේ භතකඹට එනහ.
එතුභහශේ මීඳභ -කිට්ටුභ- මිත්රඹහ වුණු අශරවි භවුරහනහ
භළතිතුභහ එ්ෂක ඒ කය ශගන ගිඹ ළඩ කටයුතු අශේ භතකඹට
නළශඟනහ.
එදහ විඳ්ෂශේ අට ශදනකු ඳහර්ලිශම්න්තුශව් විඳ්ෂඹ
නිශඹෝජනඹ කශ අසථහශව් 1986 ජ භහත් ඒ කඩුඩහඹභට එකතු
ශරහ එතුභහත් භඟ මීඳ 1989 ද්ෂහ ශම් ගරු බහශව්
විඳ්ෂශේ ඉ ශගන කයපු අයගර ටන් ශම් අසථහශව් භශේ
භතකට එනහ. මුළු ඳහර්ලිශම්න්තුශව්භ න ශදශන්ෂ එක
ඳළත්තකත් ශදසිඹ ගණන්ෂ අශන්ෂ ඳළත්ශත්ත් සිටි අසථහශව්
අශේ ාතයහ සුළු වුණත් අපි එදහ කිසිුව ශදඹ්ෂ -හර්කක
හර්තහ්ෂත්- විහදඹකින් ශතොය ම්භත කයන්න ඉඩ ුවන්ශන්
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නළවළ. අපි ගුණහත්භක ලශඹන් ඉතහ  ජර්ඝ ශර හද විහදර
ශඹුවණහ. එහි ජ විලහර කහර්ඹ බහයඹ්ෂ ඉසට කශ එ්ෂ පුශගරශඹ්ෂ
තභයි ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ. ආඩුඩු ඳ්ෂශේ භන්ත්රීරු
ශදසිඹ ගණන්ෂ හිටිඹත් ඉදිරිඳත් කයන විවිධ හර්තහ ව වළභ
හර්කක හර්තහ්ෂ පිළිඵභ අපි විහද කශහ. අද එක හර්කක
හර්තහ්ෂත් විහදඹට ගන්ශන් නළවළ. නමුත් එදහ අපි වළභ
හර්තහකටභ අභිශඹෝග - challenge - කයරහ විහදඹට ගන්නහ.
ඒ ඕනෆභ අසථහක ඕනෆභ විඹඹ්ෂ ඹටශත් කථහ කයන්න
ඉදිරිඳත් වුණු භන්ත්රීතුශභ්ෂ තභයි ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහ.
අපි න ශදනහ විඳ්ෂශේ හිටපු කහරශේ භවය ශරහට අශේ
ඔ්ෂශකොභ අඹ ශම් බහශව් හිටිශේ නළවළ. නමුත් ආනන්ද
දනහඹක භළතිතුභහත් රි ඩ් ඳතියණ භළතිතුභහත් සිටිශඹොත් අඳට
ඵඹ්ෂ නළවළ. ශභොකද ඒ ශදශදනහ ඳළඹ ගණනහ්ෂ වරි හද විහද
කයනහ. ඒ න ශදනහශේ කඩුඩහඹභ ඉතහභ ල්ෂති ම්ඳන්න
විඳ්ෂඹ්ෂ විධිඹට කටයුතු කශහ. එහි ජ විලහර කහර්ඹ බහයඹ්ෂ
ඉසට කශශේ ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහයි.

ශම් යහඳහයඹත් ප්රගතිය ලී යහඳහයඹත් එකට ඵශධ කිරීභට
මුර සිටභ -විලසවිදයහරශේ ඉන්න කහරශේ ඉරහභ- එතුභහ කයපු
දළළන්ත ටන එතුභහ දයපු ෆඹභ භහ නිශඹෝජනඹ කයන
ශකොමියුනිසට් ඳ්ෂඹ ශනුශන් ඳභණ්ෂ ශනො මුළු ශම්
යහඳහයඹ ශනුශන්භ ශම් අසථහශව් ජ සිහිඳත් කයනහ. භහජ
ාර්ධනඹට යට ඉදිරිඹට ශගන ඹෆභට එතුභහ කශ ඒ දළළන්ත
යහඹහභඹ තුළින් රත් ප්රතිපර බු්ෂති විඳින ශම් අසථහශව් අපි
එතුභහට අශේ ආ හයඹත් ශගෞයඹත් උඳවහයඹත් පිරිනභන අතය
අබහප්රහේත ආනන්ද දනහඹක භළතිතුභහශේ ඳවුශ්  අඹ ශත
අශේ හතිලඹ ශලෝකඹ ඹළිත් ය්ෂ ප්රකහල කයනහ. ශඵොශවොභ
සතුතියි.

එතුභහ ජඹග්රවණශේ ජ ශභන්භ ඳයහජශේ ජත් එක හශේභ
නිවතභහනී ශර ප්රතිඳත්තිගරුක ශර තභන්ශේ ඳ්ෂඹ අත්
වරින්ශන් නළති ඔහ ගත් ශකොඩිඹ ඒ ආකහයශඹන් ඉවළින්භ
ඔහ ශගන හිටපු නහඹකශඹ්ෂ. භළතියණ ලශඹන් ගත්තහභ
1956 ජඹග්රවණඹ 1960 ජඹග්රවණඹ 1970 ජඹග්රවණඹ 1994
ජඹග්රවණඹ 2000 ජඹග්රවණඹ 2004 ජඹග්රවණඹ 2010
ජඹග්රවණඹ
-භළතියණ වත්ෂ විතය- ලශඹන් භළතියණ
භහරහ්ෂ ජඹග්රවණඹ කිරීභ වහ කන්ද උඩයට නිශඹෝජනඹ
කයමින් ඉදිරි ශඳළින්භ හිටපු නහඹකඹකු විධිඹට එතුභහ ඉටු කශ
දළළන්ත ළඩ ශකොට අපි ශම් අසථහශව්  ජ සිහිඳත් කයනහ.

හිටපු ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රී ගරු ආනන්ද දනහඹක භවතහශේ
අබහඹ පිළිඵ ඳහර්ලිශම්න්තුශව් ශදඳහර්ලසශඹන්භ කයන රද
ශලෝක ශඹෝජනහ අනුභත කයමින් භභ ද ඒ භග එකතු වීභට
කළභළත්ශතමි. අද රැසවීභට අදහශ නිර හර්තහශව් පිටඳත්ෂ
ශලෝකඹට ඳත් ඳවුශ්  අඹ ශත ඹන ශභන් ඳහර්ලිශම්න්තුශව්
භවශ් කම්තුභහට නිශඹෝග කයමි.

එතුභහ සබහශඹන්භ ප්රගතිය ලී යහඳහයඹත් එ්ෂක ඵළී  සිටි
ශකශන්ෂ. ශම් ඳ්ෂත් එ්ෂක මීඳ ම්ඵන්ධතහ්ෂ එතුභහට
තිබුණහ; ශඳෞශගලික ම්ඵන්ධතහකුත් තිබුණහ.

சறநப்புரறம : 2013, ததப்ரற 07 ஆம்
றகற "தடய்லி றவ்ஸ்" ற்பொம் " னன்ட்"
அநறக்மக

එතුභහ වළභ ශරහශව්භ ඒ භගිඹ ආය්ෂහ කය ගළනීභට දළඩි
ශර ටන් කශ ශකශන්ෂ. විවිධ ලශඹන් දිසඨිභඹ ලශඹන්
අශේ අදවසර භත ශනසකම් තිබුණත් භගිශඹන් එකට ඉන්න
ඕනෆඹ කිඹන අදව ඇති විඳ්ෂශේ ඉන්න කහරශේත් ආඩුඩු
ඳ්ෂශේ ඉන්න කහරශේත් ඒ ශනුශන් එකහකහයභ කළඳ වුණු
ශභශවඹ්ෂ ඉටු කශ ශකශන්ෂ.

PRIVILEGE : "DAILY NEWS" AND "THE ISLAND"
REPORTS OF 7TH FEBRUARY, 2013

විශලේශඹන්භ භශේ භතකඹට එනහ දිාගත ඵඩුඩහයනහඹක
භළතිතුභහටත් ඵඩුඩහයනහඹක භළතිනිඹටත් ඵඩුඩහයනහඹක
ඳවුශ්  අඹටත් එතුභහශේ තිබුණ ම්ඵන්ධකභ. එඹ ඉතහභ මීඳයි.
එතුභහ තුශ ඒ අඹ ශකශයයි ශළදිඹහ්ෂ තිබුණහ. බ්ෂතිඹ්ෂ තිබුණහ.
ශගෞයඹ්ෂ තිබුණහ. තභන්ශේ ශශලඳහරන ජීවිතඹ ශශලඳහරන
ඳන්නයඹ
මුළුභනින්භ
රඵහ
ගත්ශත්
ඵඩුඩහයනහඹක
චින්තනශඹන්. එතුභහ ඵඩුඩහයනහඹක ප්රතිඳත්ති තුළින් තභයි
තභන්ශේ ඉදිරි ගභන කස කය ගත්ශත්. ඒ නිහභ තභයි ශ්රී රාකහ
නිදවස ඳ්ෂශේ කළඩීම් බිී ම් ඇති ශච් විවිධ අසථහර කිසි
ශරකින් ඒහට ශගොුවරු ශන්ශන් නළති තභන්ශේ විද
හ්ෂකඹට අනු එතුභහ ඳ්ෂ නහඹකත්ඹ භඟ හිටිශේ. නිළයදියි
කිඹහ තභහ ඵළ ගත් තීයණඹත් එ්ෂකයි එතුභහ සිටිශේ. ඒ හශේභ
අපි ප්රතිවිරුශධ ශර කටයුතු කයපු අසථහද තිබුණහ.
ය්ෂත කථිකඹකු ද්ෂ විහදකඹකු ව එතුභහ වළභ
ශරහකභ සිනහ මුසු මුහුණින් සිටිශේ. වළභ ශරහකභ ශභොක්ෂ
ශවෝ විහිළු්ෂ කයරහ තභයි එතුභහ අඳ පිළිගත්ශත්. එළනි
සුවදතහ්ෂ එතුභහ තුශ තිබුණහ. දක ගණනහ්ෂ තිසශේ
ශශලඳහරන ්ෂශේත්රශේ
සිටිමින්
අශේ යශට් ජහතික
ාර්ධනශේ ජත් ඒ හශේභ භහජ ාර්ධනශේ ඉදිරි ගභශන් ජත්
දළළන්ත ශභශවඹ්ෂ ඉටු කශ පුශගරඹකු ලශඹන් අපි ශම්
අසථහශව් ජ එතුභහ භයනහ.

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමිකය

(மனமரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ශඵොශවොභ සතුතියි ගරු අභහතයතුභනි.

ලරප්රවළා : 2013 පපබරලළරි 07 ''පඩ්ලි
නිේවහ'' ශළ ''දි අයි්දඩ්'' පුලත් පත් ලළර්ාළ

ගු (ආචළර්ය) ශර් ා සිල්ලළ මශාළ

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

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

Madam Presiding Member, the "Daily News" and
"The Island" newspapers of today, 7th February, 2013
published news items in their front pages indicating that
the Employees Provident Fund cleared the air with
respect to all questions and allegations made against its
fund management activities, particularly with respect to
investments in the Colombo Stock Exchange, at the
Committee on Public Accounts - COPA - yesterday, 6th
February, 2013. The news items paint a picture that the
EPF convinced all Members of the COPA that there was
absolutely no problem with respect to its investments and
the rate of return paid to the members.
Furthermore, the headline story of the "Daily News"
contains a number of derogatory statements about me in
particular. This is a breach of my Parliamentary
Privileges as a Member who is attending to official
functions of the COPA. These stories planted by the
Governor of the Central Bank who was present at the said
COPA examination of the EPF are wholly untrue and in
total violation of ethics that is expected of such a high
official. Given the ethics that we follow as Members of
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[ගරු (ආ හර්ඹ) වර් ද සි් හ භවතහ]

Parliament, I do not wish to detail the events that actually
took place in the Committee prior to its Report being
tabled.
ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. අවහලර් මශාළ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි රීති ප්රලසනඹ්ෂ තිශඵනහ.

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමිකය

(மனமரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ගරු අසර් භන්ත්රීතුභහ ඔඵතුභහශේ රීති ප්රලසනඹ ශභොක්ෂද?

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. අවහලර් මශාළ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Madam Presiding Member, I do not mind this Hon.
Member raising a matter of Privilege. But, he is making
accusations against the Governor of the Central Bank. It
is unfounded and the House cannot accept it because the
Governor of the Central Bank is not present here in the
House to answer.
ගු (ආචළර්ය) ශර් ා සිල්ලළ මශාළ

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

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

It is not a point of Order.
ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. අවහලර් මශාළ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
You had better do it on your own without dragging Mr.
Ajith Nivard Cabraal. අජිත් නිහඩ් කේයහ්  ශවො ළඩ්ෂ
කයනහ. ඔඵතුභන්රහ ඒකට කළභති නළවළ. ඒකයි ප්රලසනඹ. [Interruption.] No, it is not done. You know it.

ගු (ආචළර්ය) ශර් ා සිල්ලළ මශාළ

(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர)

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

In summary, I would like to give you an accurate
account of the meeting that we had. We met under protest
of the Meeting being chaired by the Hon. (Dr.) Sarath
Amunugama, who has been given the task of overseeing
the Employees Provident Fund. The Meeting was
concluded abruptly upon a Ruling given by the Chair that
the Committee should wind up because the Parliamentary
staff need to leave while the Governor of the Central
Bank was being questioned on a serious audit query as to
why the EPF had purchased shares of the utterly lossmaking The Finance Company.
COPA will be summoning the senior officials of the
EPF, including the Governor of the Central Bank, to
answer multiple queries with respect to questionable EPF
investments in the Colombo Stock Exchange and that will
be done very soon. The publishers of the "Daily News"
and "The Island" referred to above, have acted in
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violation of the Parliament (Powers and Privileges) Act,
more particularly, Item 9 of part B of the Schedule which
prohibits the publication of proceedings in Committees of
Parliament before they are reported to Parliament.
Therefore, Madam Chair, I request you to refer this
matter to the Committee on Privileges.
Thank you.
මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමිකය

(மனமரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ශභභ යප්රහද ප්රලසනඹ අලය පිඹය ගළනීභ වහ ගරු
කථහනහඹකතුභහ ශත ශඹොමු කයනහ.

කල්ාෆබීම

எத்றமப்பு
ADJOURNMENT
ගු එවහ.බී. දිවළනළයක මශාළ

(ரண்புறகு ஸ்.தற. றசரரக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි "ඳහර්ලිශම්න්තු දළන් ක් 
තළබිඹ යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ.

ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී.

றணர டுத்றம்தப்ததற்நது.
Question proposed.

ාඹපාණිය රළජධාළනිප ඓිනශළසික ලෆාගත්කම

ம்ததணற இரஜரணறறன் னரற்பொ பக்கறத்தும்
HISTORICAL IMPOTANCE OF DAMBADENIYA KINGDOM

ගු ළ්දා බණ්ඩළර මශාළ
(ரண்புறகு சரந் தண்டர)

(The Hon. Shantha Bandara)
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි අද දින බහ ක්  තඵන
අසථහශව් ජ භභ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයනහ:
" අඳ යශට් තුන්ශනි යහජධහනිඹ දමශදණිඹ යහජධහනිඹයි. III න
විජඹඵහහු යජතුභහ කහලිාග භහඝ ආරභණරට මුහුණ  ජභ වහ දමශදණිඹ යජ
දවන ආයම්බ කය ඇත. ඉන් අනතුරු බිහි ව කලිකහර හහිතයඹ ර්ඥ
ඳඩුඩිත II න ඳයහරභඵහහු යජ භඹ අඳ යශට් හහිතයශේ ස ර්ණභඹ
යුගඹයි. එශේ වුද අඳ ඉතිවහඹ නිටුවන් න සථහනර ශකෞතුකහගහය
ව යශට් ළදගත් සථහන වඳුන්න සථහනර වහ ා හයක සිතිඹම්ර
දමශදණිඹ පිළිඵ ප්රභහණත් තයම් ශතොයතුරු ඇතුශත් ශනොවීභ ගළටලු
වගතඹ. එඵළවින් පුයහවිදයහ ශදඳහර්තශම්න්තු ා හයක අධිකහරිඹ ව
ජහතික උරුභඹන් පිළිඵ කටයුතු කයන අභහතයහාලර විශලේ අධහනඹ
ශඹොමු කය ඒ ආශ්රිත ශතොයතුරු ඊට ඇතුශත් කිරීභ පිළිඵ අධහනඹ ශඹොමු විඹ
යුතු ඹළයි ශභභ ගරු බහට භභ ශඹෝජනහ කය සිටිමි."

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි විශලේශඹන්භ අපි දන්නහ
අශේ යශට් ඉතිවහඹ පිළිඵ කථහ කිරීශම් ජ ඳශමුශනි
යහජධහනිඹ වළටිඹට අනුයහධපුය යහජධහනිඹ ආයම්බ ශරහ ඒ
හශේභ ශදන යහජධහනිඹ වළටිඹට ශඳොශශොන්නරු යහජධහනිඹ
ආයම්බ ශරහ එදහ කහලිාග භහඝ ආරභණරට මුහුණ ශදන්න
ඵළරි ඹම් ඹම් අඳවසුතහන් ඇති න ශරහශව් III න විජඹඵහහු
යජතුභහ දමශදණිඹ යහජධහනිඹ ශ්ෂන්ද්රසථහනඹ ඵට ඳත් කය
ශගන කහලිාග භහඝ ආරභණ ඳයහජඹට ඳත් කයමින් දමශදණිඹ
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යහජධහනිඹ යට එ්ෂශේත් කයන භධයසථහනඹ්ෂ ඵට ඳත් කය
ගත් ඵ. ඇත්තටභ කුරුණෆගර දිස්රි්ෂකඹ නිශඹෝජනඹ කයන
භවජන නිශඹෝජිතයින් වළටිඹට අපි ඒ ගළන න්ශතෝ ශනහ.
අශේ කුරුණෆගර දිස්රි්ෂකශේ යහජධහනි වතය්ෂ තිශඵනහ.
දමශදණිඹ යහජධහනිඹ ඹහඳහු යහජධහනිඹ ඳඬුසනුය යහජධහනිඹ
ව කුරුණෆගර යහජධහනිඹ. අපි ශම් පිළිඵ උනන්ුව්ෂ ද්ෂන
අඹ වළටිඹට අශේ යහජධහනි ඉතිවහඹ පිළිඵ ශොඹහ ඵරරහ ඒ
හශේභ ඒ ශඳොත් ඳත් කිඹරහ දළනුත් අඹශගන් දළනුත් ශරහ
අශේ ඓතිවහසික උරුභඹ ප්රශඹෝජනඹට ගනිමින් අශේ ප්රශශලඹ
ාර්ධනඹ කයන්නත් ඒ හශේභ අශේ අනහගත ඳයපුයට ශම්
ඓතිවහසික ඳසු බිභ පිළිඵ අධයඹනඹ කයන්නට ව ඒ පිළිඵ
දළන ගන්නට අසථහ රහ  ජභත් ව ශම් ඓතිවහසික
උරුභඹන් අනහගත ඳයපුයට දහඹහද කිරීභ වහ අලය ළඩ
පිළිශශ ශගොඩ නළඟීභත් අශේ කහලීන අලයතහ්ෂ ශරහ
තිශඵනහ. ඒ නිහ තභයි භභ ශම් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයන්ශන්.
ක්රි.. 1220  ජ III න විජඹඵහහු යජතුභහ දමශදණිඹ යහජධහනිඹ
ආයම්බ කය තිශඵන අතය 1236 සිට 1270 ද්ෂහ II න
ඳයහරභඵහහු යජතුභහ දමශදණිඹ යහජධහනිඹ ඳහරනඹ කය
තිශඵනහ. ඒ කහරඹ තුශ ආගමික වහ ලහසත්රීඹ ලශඹන් විලහර
ප්රශඵෝධඹ්ෂ ඒ ප්රශශලඹ තුශ ඇති ශරහ තිශඵනහ. හහිතයඹට
විලහර ඳන්නයඹ්ෂ රළබුණු කහරඹ්ෂ වළටිඹටයි අපි ඒ කහර
ඳරිච්ශේදඹ දකින්ශන්. ඒ හශේභ අදත් ජහතික සතන් වළටිඹට
රකන ඳදය ගදය ලශඹන් ග්රන්ථ යහයකඹ්ෂ -ග්රන්ථ 56්ෂ ඳභණඒ යහජධහනි භඹ තුශ ලිඹළවී තිශඵනහ. කව්සිළුමිණ දමශදණි
කතිකහත උම්භේග ජහතකඹ ශධර්භ යත්නහලිඹ ළනි අදත්
අපි වළශභෝභ ඳරිය රනඹ කයන ඳහ්  දරුන්ශේ අධයඹන
කටයුතු වහ විලහර ලශඹන් බහවිතහ කයන යශට් ජහතික ග්රන්ථ
වළටිඹට පිළිගන්නහ ඉතහභ ළදගත් ඒ ග්රන්ථ සිඹ් රභ ලිඹළවිරහ
තිශඵන්ශන් දමශදණි යහජධහනි භශේ ජඹ
කිඹන කහයණඹ
ශගෞයශඹන් භත්ෂ කයන්න ඕනෆ. ඒ නිහභ II න ඳයහරභඵහහු
යජතුභහට ''නම්ඵමය කලිකහර හහිතය ර්ඥ ඳඩුඩිත'' කිඹන
ශගෞය නහභඹ ඳහ රඵහ  ජ තිශඵනහ. ඒ හශේභ අපි භත්ෂ
කයන්න ඕනෆ II න ඳයහරභඵහහු යජතුභහශගන් ඳසු IV න
විජඹඵහහු යජතුභහ ක්රිසතු ර් 1271 සිට 1272 ද්ෂහ කහරඹ
තුශ ජ යහජය ඳහරනඹ කය තිශඵනහ. ඒ හශේභ ක්රිසතු ර් 1272
සිට I න බුශනකඵහහු යජතුභහ ශකටි කහරඹ්ෂ ශම් යහජධහනිඹ
ඳහරනඹ කයරහ ඉන් අනතුරු ඹහඳහු යහජධහනිඹට ගභන්
කයරහ එතළන ඳහරන භධයසථහනඹ එශවභ නළත්නම් යහජධහනිඹ
ශගොඩ නගහ ශගන ඒ කටයුතු සිුව කය තිශඵනහ.
ශභහි තත් ළදගත් සිුවවීම් කිහිඳඹ්ෂ තිශඵනහ. අපි
දන්නහ එදහ දශදහ වන්ශේට ආය්ෂහ රඵහ  ජභ දවහ
දමශදණිඹට ළඩභ කශ ඵ. ර්තභහනශේ ජහතික උරුභඹන්
පිළිඵ
ගරු අභහතයතුභහ නිශඹෝජනඹ
කයන කෆග් ර
දිස්රි්ෂකශේ ශඵලිගර
ප්රශශලශේ ඉරහ දශදහ වන්ශේ
දමශදණිඹට ළඩභ කශ අසථහශව් ජ ආය්ෂක භධයසථහනඹ්ෂ
වළටිඹට දමශදණිඹ ඳහවිච්චි කය තිශඵනහ. ඒ අනු දශදහ
වන්ශේට ආය්ෂහ ළඳයූ
සථහනඹ්ෂ තභයි දමශදණිඹ
කිඹන්ශන්. ඒ සථහන ඒ සරඳශඹන් අදත් තිශඵනහ. දමශදණි
භහළිගහ ගර භහළිගහ නිර්භහණඹ ශරහ තිබුණු සථහනඹට ගිඹහභ
ඒ ශඳෞයහණික සිශධීන්ට අදහශ ශශ්  ඒ සථහන ආ ජ ඒ සිඹ් රභ
ඒ භූමිඹ තුශ අදත් දකින්නට තිශඵනහ.
ඒ නිහභ ඒ සථහනඹ වඳුන්න්ශන් දමශදනිඹ භහළිගහ ගර
කිඹරහයි. ඊට එවහ ඳළත්ශතන් තිශඵනහ ඒ කහරඹටභ අඹත්
ශඳෞයහණික උරුභඹ්ෂ තිශඵන "කත්ගර" නම් ව විලහර ග් 
ඳර්තඹ්ෂ. ඒ හශේභ ඒ අට ප්රශශලඹ තුශ විවහයසථහන ව
ළදගත් ශඳෞයහණික සථහන යහයකඹ්ෂ තිශඵනහ. ඒකයි අඳ
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කිඹන්ශන් දමශදනිඹ ප්රශශලඹ ශකශයහි මීට ඩහ අධහනඹ ශඹොමු
කශ යුතුයි කිඹරහ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි දමශදනිඹ යහජධහනිඹ ඉතහභ
සුන්දය ඳරියඹකයි පිහිටහ තිශඵන්ශන්. ශ්රී විජඹසුන්දයහයහභ යජ
භවහ විවහයසථහනඹ ශ්ෂන්ද්ර කයශගන තභයි ශම් යහජධහනිඹ ශගොඩ
නළල ශඩු. ඒ විවහයසථහනශේ විවහයහධිඳති සහමීන් වන්ශේ
වළටිඹට අද කටයුතු කයන්ශන් නහඹක සහමිඳහදඹහණන්
වන්ශේනභක න පජය නහයන්ශගොඩ ාඝහනන්ද සහමීන්
වන්ශේයි. ඒ හශේභ බහයකහය සහමීන් වන්ශේ වළටිඹට
කටයුතු කයනහ ශගෞයනීඹ නහයන්ශගොඩ සිරිනිහ සහමීන්
වන්ශේ. උන්වන්ශේරහශේ විලහර කළඳවීභ්ෂ තිශඵනහ ශම්
සථහනඹ තුවයටත් ශගොඩ නළඟීභ වහ ාර්ධනඹ කිරීභ වහ
ාය්ෂණඹ කිරීභ වහ අලය ළඩ පිළිශශ නිර්භහණඹ
කයන්න.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි භහ ශම් ශරහශව්
ශගෞයශඹන්
භත්ෂ
කයන්න
ඕනෆ
හිටපු
අතිගරු
ජනහධිඳතිතුමිඹශේ කහරඹ තුශ ශම් සථහනශේ ාර්ධන කටයුතු
විලහර ප්රභහණඹ්ෂ කශහ හශේභ එඹ පජහ භූමිඹ්ෂ ඵට
ඳරිර්තනඹ කශ ඵ. ඒ ශරහශව් ර්තභහනශේත් ප්රහශශය ඹ
බහට නහඹකත්ඹ ශදන අශේ ප්රහශශය ඹ බහශව් බහඳතිතුභහ
න ඩී.එම්. සුභනසිරි භවතහ ඇතුළු දහඹක බහ ඒ ප්රශශලශේ
අශනකුත් යහජය ආඹතන යහජය නිරධහරින් විලහර උනන්ුවකින්
කටයුතු කශහ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි විශලේශඹන් දශ දහ ශඳයවළය
ගළනත් කිඹන්න ඕනෆ. ඉතිවහඹට ගිඹහභ මුලින්භ ශඳයවළය
ආයම්බ ශරහ තිශඵන්ශන් දමශදණි යුගශේයි කිඹන කහයණඹ අපි
ශඳොත්ඳත්ර දළක තිශඵනහ. අශේ නහඹකත්ඹත් රඵහ  ජරහ
සිඹලු ශදනහ ඒක යහයක ශරහ අදත් ඒ දශ දහ ශඳයවළය ඉතහභ අාග
ම්පර්ණ දශ දහ ශඳයවළය්ෂ වළටිඹට දමශදණිශේ ඳත්න්න
කටයුතු කයශගන ඹනහ. භහ ශම් ශරහශව් සතුතින්ත ශනහ
අශේ අතිගරු භහින්ද යහජඳ්ෂ ජනහධිඳතිතුභහට. අඳ ශම් පිළිඵ
කරුණු ඉදිරිඳත් කශහට ඳසශේ එතුභහ භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළ්ෂභ
ඹටශත් "ාසකිතික තුයස්රඹ" නමින් යහඳිතිඹ්ෂ ආයම්බ කශහ.
ඒ ාසකිතික තුයස්රශේ කළණීම් කටයුතු ව එහි ාය්ෂණ
කටයුතු ඹම් ප්රභහණඹකින් අද කයශගන ඹනහ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි භභ ඊශේ-ශඳශර්දහ ගිඹහ
නුය අලුතින් විිත කයපු ශරෝක ශඵෞශධ ශකෞතුකහගහයඹට. භභ
ඒ ශකෞතුකහගහයශේ වළභ කුටිඹකටභ වළභ සථහනඹකටභ
ගිහි් රහ ඵළලුහ. අශේ යශට් ළදගත් සථහන සිඹ් ර පිළිඵ
ශතොයතුරු ඒ ශකෞතුකහගහයශේ තිශඵනහ. වළඵළයි දමශදනිඹ ගළන
ශතොයතුරු නළවළ. ඒ නිහභ තභයි අඳ ශම් කහයණඹ කිඹන්ශන්. ඒ
හශේ තළන්ර අශන්ෂ සථහන පිළිඵ -සීගිරිඹ පිළිඵ
අශනකුත් යහජධහනි පිළිඵ ශඳොශශොන්නරු පිළිඵ
අනුයහධපුයඹ පිළිඵ- ශතොයතුරු තිශඵනහ නම්; ඳශමුළනි
යහජධහනිඹ ව අනුයහධපුයශේ ශතොයතුරු ඒ සථහනශේ තිශඵනහ
නම් ශදන යහජධහනිඹ ව ශඳොශශොන්නරුශව් ශතොයතුරු තිශඵනහ
නම් තුන්න යහජධහනිඹ ව දමශදනිශේ ශතොයතුරු නළත්ශත් ඇයි
කිඹන ප්රලසනඹ තභයි අඳ ශම් අසථහශව් ජ ශඹොමු කයන්ශන්.
ඒ හශේභ අද විශශයකකඹකු රාකහට ආහභ ා හයක
භඩුඩරඹට ශව්හ ා හයක ාර්ධන අධිකහරිඹට ශව්හ
ගිහි් රහ රාකහශව් ළදගත් සථහන පිළිඵ තිශඵන ශතොයතුරු
ඳ්රිකහ සිතිඹම් රඵහ ගන්නහ. නමුත් ඒහශේ දමශදනිඹ පිළිඵ
ශතොයතුරු ඇතුශත් කයරහ නළවළ. ඒ නිහ අඳට ඒක ප්රලසනඹ්ෂ.
විශශයකකඹන් රාකහට ඳළමිණිඹහභ ඔවුන් දමශදනිඹට ඒවි කිඹරහ
අඳ ඵරහශගන සිටිඹත් ඵරහශඳොශයොත්තු සිටිඹත් ඔවුන්ට රඵහ
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ගු පනර්දජ්ද වි්රමසිසශ මශාළ

(ரண்புறகு தன்ஜன் றக்கறசறங்க)

ශදන ශතොයතුරු ඳ්රිකහශව් දමශදනිඹ පිළිඵ ඇතුශත් ශරහ
නළත්නම් ඒ සිතිඹම්ර දමශදනිඹ ඇතුශත් කයරහ නළත්නම්
දමශදනිඹ තුන්න යහජධහනිඹ ද එඹ ඹහ යුතු තළන්ෂද නළයඹිඹ
යුතු සථහනඹ්ෂ ද කිඹන එක පිළිඵ ඔවුන් දළනුත් න්ශන්
නළවළ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි අද අපි ා හයක යහඳහයඹ
පිළිඵ කථහ කයනහ; එඹ දියුණු කයන්න ඵරහශඳොශයොත්තු
ශනහ. ඹම ඳශහශත් අඳ නිශඹෝජනඹ කයන කුරුණෆගර
දිස්රි්ෂකශේ යහජධහනි වතය්ෂ තිශඵනහ. ඒ යහජධහනි වතය
උඳශඹෝගි කයශගන ශශය ඹ ව විශශය ඹ ා හයකඹන් ඒ
ප්රශශලරට ශගන්හගන්න අඳට පුළුන්. වළඵළයි ඒ වහ අලය
ප්ර හයඹ අඳ රඵහ ශදන්න ඕනෆ. අන්න ඒ නියි අඳ විශලේශඹන්
ශඹෝජනහ කයන්ශන් ශම් ඳසු බිභ තුශ දමශදනිඹ පිළිඵ එහි
තිශඵන ඉවතින් වන් කශ සථහන පිළිඵ මීට ඩහ කථහ
කයන්න ඕනෆ මීට ඩහ ප්ර හයඹ්ෂ රඵහ ශදන්න ඕනෆ කිඹරහ. ඒ
ශකශර් අදහශ අභහතයහාලර ශදඳහර්තශම්න්තුර අධහනඹ මීට
ඩහ ළඩි න්න ඕනෆ. ඒ ඓතිවහසික දමශදනිඹ පුයයඹ ශගොඩ
නඟන්න යජඹ අද කටයුතු කයනහ. එක ඳළත්තකින් එදහ පුාචි
ශයෝවර්ෂ තිබුණු දමශදනිඹ ශයෝවර අපි අද මලික ශයෝවර්ෂ
ඵට උස කයරහ එභ ශයෝවශ්  විලහර ාර්ධනඹ්ෂ සිුව කයරහ
තිශඵනහ. ඒ හශේභ ශඳඵයහරි 23ශනි දහත් දමශදනිශේ නගය
ආශ්රිත විලහර ාර්ධන කටයුතු යහයකඹ්ෂ ආයම්බ කයන්න
ඵරහශඳොශයොත්තුශන් ඉන්නහ.
ඒ හශේභ දමශදනිඹ භධය භවහ විදයහරඹ ඒ ප්රශශලශේ ප්රධහන
ඳහර්ෂ වළටිඹට දියුණු කයනහ. එතශකොට ශම් යජ භවහ
විවහයසථහනඹත් ශම් යහජධහනිඹත් ාර්ධනඹ කයරහ ජනතහ
විලහර ලශඹන් ඇ ජ එන සථහනඹ්ෂ භධයසථහනඹ්ෂ ඵට
ඳරිර්තනඹ කශශොත් ඒ ප්රශශලශේ ජනතහශේ ආර්ථිකඹ
නාන්නත් අඳට විලහර ල්ෂතිඹ්ෂ රළශඵනහ. එභ නිහ තභයි භහ
ශභභ ශඹෝජනහ ඉතහභ ශබහශඹන් ඉදිරිඳත් කශශේ.
 ජර්ඝ
කහරඹකට
ඳසශේ
දමශදනිඹ
ප්රශශලශඹන්
ඳහර්ලිශම්න්තුට ඳළමිණි භන්ත්රීයඹකු වළටිඹට භශේ යුතුකභ්ෂ
ව ග කීභ්ෂ තිශඵනහ දමශදනිශේ ඳසු බිභ පිළිඵ ශම්
උත්තරීතය ඳහර්ලිශම්න්තුශව් කථහ කයරහ දමශදනිඹට නිසි තළන
රඵහ ගළනීභ වහ අශේ ගරු අභහතයතුභන්රහශේ අධහනඹ ශඹොමු
කිරීභට. ශභභ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීශභන් භහ ඵරහශඳොශයොත්තු
න්ශන් එඹයි. එභ නිහ භහ විලසහ කයනහ අශේ ජහතික
උරුභඹන් පිළිඵ අභහතයතුභහ ශම් පිළිඵ විශලේ අධහනඹ
ශඹොමු කයයි කිඹරහ. එතුභහ විලහර භවන්සිඹ්ෂ දයනහ ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් කටයුතු කයන්න.
ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ජහතික උරුභඹන් පිළිඵ ඇභතිතුභහශේ
ාසකිතික වහ කරහ කටයුතු ඇභතිතුභහශේ ඒ හශේභ ා හයක
කර්භහන්තශේ ා හයක ාර්ධන අධිකහරිශේ විශලේ අධහනඹ
ශඹොමු කය අඳට රළබුණු ඒ ජහතික උරුභඹ අනහගත ඳයපුයට දහඹහද
කයන්නත් ාය්ෂණඹ කයන්නත් ආය්ෂහ කයන්නත් ඒ තුළින්
ඒ ප්රශශලශේ ජනතහශේ ආර්ථික ර්ධනඹ්ෂ ඇති කයන්නත්
ඒකහඵශධ ළඩ පිළිශශ්ෂ තුළින් අලය ප්රශව්ලඹ රඵහ ගන්නඹ
කිඹන ශගෞයනීඹ ඉ් ලීභ ශම් අසථහශව් ජ කයමින් ශභභ
ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයන්න අසථහ රඵහ  ජභ පිළිඵ
සතුතින්ත ශමින් භහ නිවඬ නහ.

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමිකය

(மனமரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ඊශඟට ශඹෝජනහ සථිය කිරීභ ගරු ශනයන්ජන් විරභසිාව
භන්ත්රීතුභහ.

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe)
මුරසුන ශවොඵ න ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි කුරුණෆගර
දිස්රි්ෂකඹ නිශඹෝජනඹ කයන විශලේශඹන්භ දමශදනිඹ ආනඹ
නිශඹෝජනඹ කයන අශේ හිතත් ලහන්ත ඵඩුඩහය භන්ත්රීතුභහ අද
දින බහ ක්  තඵන අසථහශව් ජ ඉතහභත් කහලීන ශඹෝජනහ්ෂ
ඉදිරිඳත් කය තිශඵනහ. රාකහ ගත්තහභ ළඩිභ යහජධහනි
ාතයහ්ෂ තිශඵන දිස්රි්ෂකඹ්ෂ තභයි කුරුණෆගර දිස්රි්ෂකඹ.
එතුභහශේ අදවස දළ්ෂවීශම් ජ දමශදනිඹ යහජධහනිඹ පිළිඵ එහි
ඓතිවහසික ළදගත්කභ පිළිඵ ශම් ගරු බහට  ජර්ඝ ලශඹන්
කරුණු කහයණහ ඉදිරිඳත් කශහ. අනුයහධපුය යුගඹ ශඳොශරොන්නරු
යුගඹ හශේභ දමශදනිඹ යුගඹ පිළිඵත් ර්තභහන භහජඹට
විශලේශඹන් ශම් යටට ඳළමිශණන විශශයකකඹන්ට දළන ගළනීභ
වහ ඹම් කිසි සථහනඹ්ෂ රඵහ දිඹ යුතුයි කිඹන සථහයශේ තභයි
භභත් ඉන්ශන් කුරුණෆගර දිස්රි්ෂකඹ නිශඹෝජනඹ කයන
භවජන නිශඹෝජිතඹකු වළටිඹට.

අපි දන්නහ ර්තභහන යජඹ ශ්රී රාකහශව් තිශඵන ටිනහ
සථහන ඓතිවහසික සථහන පිළිඵ ශශය ඹ ලශඹන් ශභන්භ
විශශය ඹ ලශඹන් ශඳයට ඩහ විලහර දළනුත් කිරීභ්ෂ ප්ර හයඹ්ෂ
කයන්නට කටයුතු කයන ඵ. එභ නිහභ තභයි අශේ ගරු
භන්ත්රීතුභහ ශභභ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයමින් අශේ ා හයක
ාර්ධන අධිකහරිඹට ාසකිතික කටයුතු ශදඳහර්තශම්න්තුට
අශේ ජහතික උරුභඹන් පිළිඵ අභහතයහාලඹට ශඳන්හ ුවන්ශන්
ශශය ඹ ා හයකඹන්ටත් විශශය ඹ ා හයකඹන්ටත් ඉදිරිශේ ජත්
දමශදනි යුගඹ පිළිඵ පුළු්  අශඵෝධඹ්ෂ රඵහ  ජරහ පුළු් 
ප්ර හයඹ්ෂ රඵහ  ජරහ එභ ටිනහ ඓතිවහසික සථහන නයමන්නට
අසථහ රඵහ  ජභ ඉතහ ළදගත් න ඵ. එතුභහ වන් කශ
ආකහයඹට අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශේ උඳශදස භත ඳසු ගිඹ අවුරුුව
වතය අවුරුුව ඳව තුශ යජ භවහ විවහය විලහර දියුණුකට ඳත් වුණු
ඵ අපි දන්නහ. එභ යජ භවහ විවහයරට අලුත් අාගඹන් එකතු
කයමින් අාග ම්පර්ණ යජ භවහ විවහයඹන් ඵට ඳත් කය
තිශඵනහ. ඒ හශේභ විලහර විඹදභ්ෂ දයහ එතුභහශේ නහඹකත්ඹ
ඹටශත් ඉතහභත් අාග ම්පර්ණ ශඳයවළය්ෂ ලශඹන් හර්කක
ඇශ ශඳයවළය ඳත්න්න කටයුතු කය ශගන ඹනහ. ඒ විතය්ෂ
ශනොශයි.
දමශදනිඹ ආශ්රිත ප්රශශලශේ ඹටිතර ඳවසුකම්
ළඩිදියුණු කිරීභ වහත් විලහර උනන්ුව්ෂ ගන්නහ. භහ ශම්
පිළිඵ  ජර්ඝ ලශඹන් කථහ කයන්න ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්
නළවළ.
ඉතහභත් කහලීන ශඹෝජනහ්ෂ එතුභහ ඉදිරිඳත් කය
තිශඵන්ශන්. ජහතික උරුභඹන් පිළිඵ ගරු ඇභතිතුභහ ශම්
අසථහශව් ජ ශම් ගරු බහශව් සිටිනහ. විශලේශඹන් ශම් යශට්
ඓතිවහසික ළදගත්කම් තිශඵන සථහන පිළිඵ ශශය ඹ
ලශඹනුත් ජහතයන්තය ලශඹනුත් විලහර ප්ර හයඹ්ෂ රඵහ
ශදන්නට ගරු අභහතයතුභහ විලහර උනන්ුව්ෂ ද්ෂනහ. ඒ
හශේභ තිශඵන ඳවසුකම් ළඩි කිරීභ ම්ඵන්ධ ද විශලේ
උනන්ුව්ෂ ගන්නහ.
කුරුණෆගර දිස්රි්ෂකඹ නිශඹෝජනඹ කයන භන්ත්රීයශඹ්ෂ
වළටිඹට භහ එතුභහශගන් ශගෞයශඹන් ඉ් ලීභ්ෂ කයනහ.
විශලේශඹන් ශම් තුන්න යහජධහනිඹ න දමශදනිඹ යහජධහනිඹ
පිළිඵ ශශය ඹ ලශඹනුත් විශශය ඹ ලශඹනුත් පුළු්  ප්ර හයඹ්ෂ
රඵහ ශදන්නට ක්රිඹහ කයන වළටිඹට. ශඵොශවොභ සතුතියි.

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමළ

(மனமரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ශඵොශවොභ සතුතියි ගරු භන්ත්රීතුභනි. ඊශඟට ගරු අ් වහජ්
ඒ.එච්.එම්. අසර් භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 5ක කහරඹ්ෂ
තිශඵනහ.
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ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. අවහලර් මශාළ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

Madam Chairperson, I am very happy that my good
Friend, the Hon. Shantha Bandara, has drawn the
attention of the Minister of National Heritage regarding
the archaeological importance of the Dambadeniya
Rajadhaniya. Also, he said that the Dambadeniya was the
Third Kingdom of our country and it is a very
illuminating story. The Dambadeniya Kingdom was
founded by the King Vijayabahu III to counter the
invasion of Kalinga Magha. His reign was followed by
the reign of Kalikala Sahithya Sarvanna Panditha King
Parakramabahu II and it was the golden era of literature
in our country. ඒ කහරශේ ජ තභයි ශම් යශට් ගදය ඳදය
හහිතය කිති ශඵොශවොභඹ්ෂ බිහි වුශඩු. ඒ හශේභ ශභභ
යහජධහනිශේ ග්රන්ථ 56්ෂ ග්රන්ථහරඪ කය ඇති ඵත් අශේ හිතත්
ගරු ලහන්ත ඵඩුඩහය භන්ත්රීතුභහ ශභභ ගරු බහශව් ජ ප්රකහල කශහ.
කව්සිළුමිණ උම්භේග ජහතකඹ ළනි ඓතිවහසික හහිතයභඹ
ශඳොත්ඳත් බිහි වුශඩුත් ශම් යහජධහනිශේඹ කිඹන එක අඳ දන්නහ.
දමශදනිඹ ගළන හිතනශකොට
ඒක ඉසය යහජය භන්ත්රණ
බහශව් ජ තිබුශඩු "නහයම්භර" කිඹන නහභශඹනුයි. භශේ සිහිඹ
ඒ ඳළත්තට ශඳොඩ්ඩ්ෂ ඇශදනහ. ශභොකද? එදහ රාකහ භභහජ
ඳ්ෂශේ ඳතහක ශඹෝධශඹ්ෂ වුණු එඩ්භන්ඩ් භය්ෂශකොඩි
භළතිතුභහශේ ළඩිභව්  ශොශවොයුරු සිරිඳහර භය්ෂශකොඩි
භළතිතුභහ තභයි එදහ යහජය භන්ත්රණ බහශව් එභ ආනශේ
භන්ත්රීයඹහ ලශඹන් ශේඹ කශශේ. Later, Mr. R.J.
Senanayake represented Dambadeniya and also Kelaniya
simultaneously creating a record in Parliamentary
elections. There is also a Cultural Square project which is
in the making.
Like this, Madam, there are certain other places also
where the Hon. Minister must pay his attention. Recently,
after the 65th Independence Day Celebration - it was a
historic celebration - where you were also present. I went
up the hill of Koneswaram where you find the Lovers‟
Leap and other historic sites. Especially, a large number
of Hindus and Buddhists visit that place and lovers tie
things like small beads there so that their love will bear
fruit. The people who want to bear children also do the
same, tie small cradles for their bharaya.
Then,

there

is

the

Thiruketheeswaram

Kovil.

அபதரன்பொரன் றபைக்பகலஸ்ம் பகரறல்! இக்பகரறல்
தரடர்தரக
றழ்த் பசறக் கூட்டமப்தறணர் இங்கு
ந்பபம் பதசுரர்கள். ணப, றபைக்பகலஸ்ம்,
ல்லூர் பதரன்ந ஆனங்கமப ன்நரக றபைகறப்தற்கு தரறதரலிப்தற்கு - உங்கலமட அமச்சறன் பனரக
உரற
டடிக்மககமப
டுக்கபண்டும்.
அபபதரன்பொரன் கறர்கரம்! There is a Buddhist
Temple , අඳ දන්නහ. විසණු ශකෝවිර්ෂ තිශඵනහ. Mosque
එක්ෂ තිශඵනහ. The other day His Excellency the

President also visited this Mosque.

It has now become an ancient city. The new town is
moved to the other side, across Menik Ganga. Still,
attention should be paid to these sacred areas so that the
cleanliness and other things are maintained. There is a
special place called Kadjuwatta in Katugoda, Galle. I
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have visited there when I was the Minister of Muslim
Religious and Cultural Affairs. That was supposed to be
the first mosque built in the Southern Province. Then,
also Godapitiya, Akuressa, Porwai Palliya, where the
bomb blast of the LTTE took place. That was the last
bomb of the LTTE, because there was a Saint buried
there. The Minister, Hon. Mahinda Wijesekera and others
were injured. He is still trying to recover from those
injuries. The Hon. A.H.M. Fowzie escaped death by the
skin of his teeth. Porwai and such places also must be
maintained.
Then, Beruwala is another historic place where the
Arabs first landed. Now, Madam, action was taken in
order to declare Beruwala, that part of the Mosque where
Masjid Al-Abrar, the first Mosque built by the Arabs in
Sri Lanka is situated, as a sacred area, and give all the
facilities so that the Muslims of the area could maintain
their cultural heritages. The late Deshamanya Hon. M.A.
Bakeer Markar, former Speaker of Parliament took a lot
of pain in order to get this declared as a sacred area and
also his son, his successor in Parliament, the Hon.
Imthiaz Bakeer Markar also devoted much of his time in
order to improve the conditions of the Beruwala town.
China Fort, on the other side of the railway line, is also a
historic town. Like these, there are several places. I do
not want to quote everything for want of time.
I think we have got a very good Minister, the Hon.
(Dr.) Jagath Balasuriya who will protect national
heritages, our culture, our customs and the religious
beliefs of all the communities, of all faiths - the
Buddhists, the Hindus, the Christians and the Muslims.
He is a person of understanding. When I talk about the
South, he will be very happy because his better half is the
Governor of that Province. She has been appointed for
the second time in succession. Kumari is a gracious lady,
who is taking lot of interest in order to develop the
Southern Province.
Therefore, I commend the Motion that was brought
before the House by the Hon. Shantha Bandara. ප්රබහකයන්
අයගරඹ කශශේත් ටන් කශශේත් ශම් භූමිඹ - ශම් භහති භූමිඹ තඵහ ගළනීභටයි. That is why Prabhakaran said,
"ங்கலமட ண்! ங்கலமட பூற! ரங்கள் தறநந் பூற!"

There are treasures in the Eastern Province and other
places.
එභ නිහ ශම් භූමිඹ ආය්ෂහ කයන්නට ඕනෆ. ශම් භූමිශේ
තිශඵන ඓතිවහසික ලශඹන් ළදගත් ශශ්  පිළිඵත්
අධහනඹ ශඹොමු කය ගරු ඇභතිතුභහ ළභ විටභ කිඹනහ හශේ
අනහගතශේ ජ ඉතහභත් ශවො ජහතික ප්රතිඳත්තිඹ්ෂ වදහ ඒ භගින්
හභඹ උදහ කයන්නට පුළුන්. ශම් යශට් විවිධ ජහතීන් අතය
හභඹ
එකමුතුබහඹ වජීනඹ
ඇති කිරීභට
එළනි
ක්රිඹහභහර්ගඹ්ෂ තුළින් කටයුතු කයන්නට පුළුන්. අශේ ගරු
ඇභතිතුභහ එශේ ළඩ කයන්නට ද්ෂ ශකශන්ෂ හිත්ෂ තිශඵන
ශකශන්ෂ කිඹහ ප්රකහල කයමින් ඔඵතුමිඹට සතුතින්ත ශමින්
භශේ කථහ අන් කයනහ.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

මූළවනළරූඪ ම්දත්රීුරමිකය

(மனமரங்கும் உபொப்தறணர் அர்கள்)

(The Presiding Member)
ශඵොශවොභ සතුතියි ගරු භන්ත්රීතුභනි. ඊශඟට ගරු ජගත්
ඵහරසරිඹ අභහතයතුභහ.

ගු (ආචළර්ය) ජගත් බළසරිය මශාළ (ජළිනක උුමය්ද
ිළිතබඳ අමළායුරමළ)

(ரண்புறகு (கனரறற) ஜகத் தரனசூரற - பசற புரறமகள்
அமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya - Minister of National
Heritage)
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි ගරු ලහන්ත ඵඩුඩහය
භන්ත්රීතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද බහ ක් තඵන අසථහශව්
ශඹෝජනහ ඉතහභත් කහශරෝචිතයි. ඒ හශේභ ඉතහභ ළදගත්. එභ
නිහභ විශලේශඹන්භ ජහතික උරුභඹන් පිළිඵ අභහතයහාලඹ
ාසකිතික අභහතයහාලඹ ා හයක භඩුඩරඹ ඹන ශම් ආඹතන
තුනභ ශම් පිළිඵ අධහනඹ ශඹොමු කශ යුතුයි. එතුභහ කිව්හ
හශේ ශම් ආඹතන තුන ඒකහඵශධ ප්රතිඳත්තිඹ්ෂ ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් කස කශ යුතුයි. අනහගතශේ ජ අඳ ඒ
ම්ඵන්ධශඹන් ළරළසභ්ෂ; ළඩ පිළිශශ්ෂ ශඹ ජභට අශේ්ෂහ
කයනහ.

මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි රාකහ ඉතිවහඹ ගත්ශතොත්
යහජධහනි ර්ග කයනශකොට අනුයහධපුයඹ ශඳොශශොන්නරු
දමශදනිඹ කුරුණෆගර ඳඬුසනුය ඹහඳහු ඉන් ඳසු
ශකෝට්ශට් භවනුය සීතහක යයිගභ ලශඹන් නම් කයන්නට
පුළුන්. ශම්හ විවිධ ඳශහත් තුළින් බිහි වුණු යහජධහනි. ශම් අනු
ඵරන විට එ්ෂතයහ විධිඹකින් වළභ තළනභ යහජධහනි බිහි ශරහ
නළවළ. ඉතහභත් ළදගත් සථහනර තභයි යහජධහනි බිහි ශරහ
තිශඵන්ශන්. ර්තභහන කුරුණෆගර දිස්රි්ෂකඹ යහජධහනි වතය්ෂ
අඹත් න දිස්රි්ෂකඹ්ෂ ඵ අඳ දන්නහ.
දමශදනිඹ
ඳඬුසනුය කුරුණෆගර ඹහඳහු කිඹන යහජධහනි වතය්ෂ ශම්
දිස්රි්ෂකශේ බිහි වුණහ. අශේ ගරු භන්ත්රීතුභහ ප්රකහල කය තිශඵන
වළටිඹට අඳ කවුරුත් දන්නහ ශදඹ්ෂ තභයි ශම් යශට් තුන්න
යහජධහනිඹ දමශදනිඹ යහජධහනිඹයි කිඹන එක.
ඒ හශේභ එතුභහ කිව් ආකහයඹට හහිතයශේ සර්ණභඹ
යුගඹ්ෂ තිබුණු අසථහ්ෂ තභයි දමශදනිඹ යුගඹ.
එස.ඩේලිව්.ආර්.ඩී ඵඩුඩහයනහඹක අගභළතිතුභහ ඵරඹට ඳත් ශරහ
ප්රථභ තහට ාසකිතික අභහතයහාලඹ ඇති කයරහ හහිතය
උශශර්  යට පුයහ ඳත්න්නට වුණහ. ඳශමුශන්භ හහිතය
උශශර ඳළළත්වුශඩු ශකෝට්ශට් හහිතය ගළනයි. ශදනු
ඳළළත්වශේ දමශදනිඹ හහිතය ගළනයි. එහි ළදගත්කභ අඳට
එයින් ඳළවළදිලි ශඳනී ඹනහ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි අද තත්ත්ඹ ගළන කථහ
කයනශකොට ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ දන්නහ ඇති කුරුණෆගර
දිස්රි්ෂ භන්ත්රීරුන්ශේත් විශලේ ඉ් ලීභ භත අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ විසින් ාසකිතික තුයස්රඹ්ෂ -වරිඹට ාසකිතික
්රිශකෝණඹ තිබුණහ හශේ- වදරහ තිශඵන ඵ. ඒ ාසකිතික
තුයස්රඹට දමශදනිඹ ඹහඳහු ඳඬුසනුය ළනි ඳළයණි යහජධහනි
ඇතුශත් ශරහ තිශඵනහ. නමුත් ශම් ම්ඵන්ධශඹන් කටයුතු
කිරීශම් ඵරඹ තිශඵන්ශන් -අයිතිඹ තිශඵන්ශන්- ාසකිතික
අභහතයහාලඹටයි. ශභොකද භධයභ ාසකිතික අයමුදර - CCF අඹත් න්ශන් ාසකිතික අභහතයහාලඹටයි. ාසකිතික
අභහතයහාලඹට අති විලහර ලශඹන් මුද්  රළශඵන්ශන් එභ භධයභ
ාසකිතික අයමුදර වයවහ - CCF එක වයවහ- ඵ අපි දන්නහ.
ශම් අසථහශව් අශේ අසර් භන්ත්රීතුභහ ශම් ගරු බහශව් සිටින
නිහ භට තත් ශදඹ්ෂ භත්ෂ වුණහ. ඉතහභ සුළු කහරඹකට වුණත්
රාකහශව් ප්රථභ තහට මුසලිම් යජ ශකශන්ෂ බිහිවුශණත් ශභභ
ඳශහශතනුයි.
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ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. අවහලර් මශාළ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

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

ගු (ආචළර්ය) ජගත් බළසරිය මශාළ
(ரண்புறகு (கனரறற) ஜகத் தரனசூரற)

(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya)
කළශ්  ඵඩුඩහය. කුරුණෆගර.

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. අවහලර් මශාළ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

එතුභහශේ අම්භහ ශේරුර.

ගු (ආචළර්ය) ජගත් බළසරිය මශාළ
(ரண்புறகு (கனரறற) ஜகத் தரனசூரற)

(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya)
ශන්න පුළුන්. අයහබින් ඉසශ් රහභ ආශත් ශේරුරට
කිඹරහත් පිළිගළනීභ්ෂ තිශඵනහ ශන්.

ශකශේ ශතත් අඳ දළනට ශම් ම්ඵන්ධශඹන් කය තිශඵන
කටයුතු ගළන කිඹනහ නම් පුයහ විදයහ ශදඳහර්තශම්න්තු වහ
භධයභ ාසකිතික අයමුදර භන්න් ඳළයණි දමශදනි යහජධහනිශේ
සථහන කිහිඳඹ්ෂ ාය්ෂණඹ කිරීශම් කටයුතුර නියත ශරහ
තිශඵනහ. පුයහ විදයහ ශදඳහර්තශම්න්තු විසින් දමශදනිශේ ඇති
ටළම්පිට විවහයඹ -දශ දහ භළුවය- ාය්ෂණඹ කයමින් ඳතින අතය
එහි ශකෞතුකහගහයඹ්ෂද සථහපිත කය තිශඵනහ. ඊට අභතය යජ
භහළිගහට අඹත් ග්  ඳර්තශේ පිහිටි ශඳොකුණ්ෂද ාය්ෂණඹ
කය තිශඵනහ. ශම් නවිට භධයභ ාසකිතික අයමුදර භන්න්
එභ සථහනශේ ඳළළති ප්රහකහය ඵළම්ශම් කළණීම් කටයුතුද කයමින්
ඳතිනහ.
තද පුයහ විදයහ ශදඳහර්තශම්න්තු විසින් දමශදනිශේ ඳළයණි
නගයශේ අශලේ සථහන ඳරී්ෂහ කය ගශව්ණ හර්තහ්ෂ
පිළිශඹශ කය ඇති අතය එඹ ශම් ර්ශේ  ජ ප්රකහලඹට ඳත්
කිරීභට නිඹමිතයි. එශේ වුද දමශදනිඹ පුයහ විදයහ සථහන ශත
ශශය ඹ වහ විශශය ඹ ජනතහ ආකර්ණඹ කය ගළනීභ වහ ව
ා හයක භහර්ශගෝඳශශල ග්රන්ථ ශවෝ සිතිඹම්ර වියරතහ්ෂ ඇති
ඵ පුයහ විදයහ ශදඳහර්තශම්න්තු පිළිගන්නහ. එඹ දමශදනිඹට
ඳභණ්ෂ සීභහ ශනොන අතය දියිශන් අශනකුත් පුයහ විදයහ
සථහනඹන් ද ශම්තහ්ෂ සිතිඹම්රට ශවෝ භහර්ශගෝඳශශල
ග්රන්ථරට ශවෝ ඇතුශත් කය නළවළ. ශභභ අඩු පුයහලීභ වහ
පුයහ
විදයහ
ශදඳහර්තශම්න්තු
විසින්
මිනින්ශදෝරු
ශදඳහර්තශම්න්තු වහ ඒකහඵශධ පුයහ විදයහ උරුභඹන් පිළිඵ
කරුණු ඇතුශත් සිතිඹම් ශඳොත්ෂ ජනතහ අතට ඳත් කිරීභට ද
කටයුතු කයමින් ඳතිනහ. ශභඹ එළිුවටු විට එහි ඇති ඉවත කී අඩු
ඳහඩු ශඵොශවෝ ුවයට ම්පර්ණ නහ ඇත. ශකශේ වුත් ා හයක
භඩුඩරඹ විසින් කස කය ඇති ජහතික භට්ටශම් පුයහ
විදයහ සථහන වහ ා හයක ආකර්ණ ඇතුශත් භඟ ශඳන්වීශම්
ග්රන්ථඹට ශභශත්ෂ ඒ වහ ඇතුශත් වී ශනොභළති ළදගත් පුයහ
විදයහ සථහන ඇතුශත් කයන ශර කිහිඳ තහ්ෂ පුයහ
විදයහ ශදඳහර්තශම්න්තු භන්න් ා හයක භඩුඩරඹට ඉ් ලීම් කය
තිශඵනහ. නමුත් තභ ඒ කටයුත්ත ඒ ආකහයශඹන් ඉසට ශරහ
නළවළ. නමුත් පුයහවිදයහ ශදඳහර්තශම්න්තු වහ ශභොබිශට්  භහගභ
භඟ ඒකහඵශධ කස කයන රද විදුත් භහර්ශගෝඳශශල
ළඩටවන ඹටශත් දමශදනිඹ පිළිඵ විසතය ශශය ඹ ශවෝ
විශශය ඹ ජනතහට න්  ජභට වළකි රභශව්දඹ්ෂ ඇති කය
තිශඵනහ. ශභොබිශට්  ුවයකථන අාක 888 ඇභතීශභන් ශම්
ම්ඵන්ධශඹන් සිඹලු විසතය රඵහ ගළනීභට අකහලඹ්ෂ රළබිරහ
තිශඹනහ.
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ගරු භන්ත්රීතුභහ කිව්හ හශේ භෆත ජ භවනුය ආයම්බ කශ
ශකෞතුකහගහයඹ පුයහවිදයහ ශදඳහර්තශම්න්තුට ශවෝ ජහතික
ශකෞතුකහගහය ශදඳහර්තශම්න්තුට අයිති නළවළ. එඹ දශ දහ
භහළිගහ විසින් ශනොශයි දිඹඩශන් නිරශම් විසින් කස කය
ඔවුන් විසින් ාවිධහනඹ කය ආයම්බ කශ ශකෞතුකහගහයඹ්ෂ.
ශකශේ ශතත් අපි ලහන්ත ඵඩුඩහය භන්ත්රීතුභහශේ අදවස එතුභහ
කිව් කරුණු සිඹඹට සිඹඹ්ෂ හශේ පිළිගන්නහ. ාසකිතික
තුයස්රඹ ක්රිඹහත්භක න විට අශේ වශඹෝගඹ ඇතු ාසකිතික
අභහතයහාලඹ තුළින් ශම් පිළිඵ තුවයටත් ක්රිඹහ කයන්න
පුළුන්. ඊට අභතය ා හයක භඩුඩරඹට දළනට කිහිඳ තහ්ෂ
පුයහවිදයහ ශකොභහරිස ජනයහ් තුභහ ලිඹරහ තිශඵනහ. ඒක තභ
ඇතුශත් ශරහ නළවළ. ඒක අබහගයම්ඳන්න කහයණඹ්ෂ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි ඊට අභතය අපි
ා හයකඹන්ශේ ඒභ පිළිඵ ගත්ශතොත් හභහනය ලශඹන්
පිළිගළනීභ්ෂ තිශඵන්ශන් යටකට ාසකිතික උරුභඹ පිළිඵ
ා හයකශඹෝ එන්ශන් සිඹඹට 30්ෂ 33්ෂ අතය ප්රභහණඹ්ෂ
කිඹරහයි. ා හයකශඹෝ විවිධ ශවේතු භත යටරට එනහ. නමුත්
ශඵොශවෝ විට බුශධිභත් උගත් ිත්තිකඹන් ව භළදි ඹශේ පිරි්ෂ
තභයි ාසකිතික ා හයකඹන් වළටිඹට යටරට ශඵොශවෝ ුවයට
එන්ශන්. ඇශභරිකහ එ්ෂත් ජනඳදශේ කයන රද මී්ෂණඹ්ෂ
අනු ඒ ඵ ඔේපු ශරහ තිශඵනහ. ශකශේ ශතත් දමශදනිඹ
පිළිඵ මීට ඩහ අධහනඹ්ෂ ශඹොමු විඹ යුතුයි කිඹහ අපි
පිළිගන්න ඕනෆ. අශේ ර්තභහන ජනහධිඳතිතුභහශේ ළරළසභ්ෂ
අනු ාසකිතික තුයස්රඹ ඇති කිරීභත් භඟ අපිට දමශදනිඹ
පිළිඵ මීට ඩහ ළදගත් අධහනඹ්ෂ ශඹොමු කිරීභට අකහලඹ්ෂ
ළරශනහ.
ලහන්ත
ඵඩුඩහය
භන්ත්රීතුභහ
කිව්හ
හශේ
පුයහ විදයහ ශදඳහර්තශම්න්තු ජහතික උරුභඹන් අභහතයහාලඹ
ඳභණ්ෂ ශනොශයි මීට ඩහ මරය ප්රතිඳහදන තිශඵන ාසකිතික
අභතයහාලඹත් ඊට අභතය ා හයක භඩුඩරඹත් භඟ ඒකහඵශධ
ළඩ පිළිශශ්ෂ කස කය ගළනීභ ළදගත් අයමුණ්ෂ කිඹන එක
ප්රකහල කයනහ. අපි ඒ අනු ක්රිඹහ කිරීභට සදහනම්.

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. අවහලර් මශාළ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
ගරු ඇභතිතුභනි ාසකිතික ර්ධනඹ පිණි ඒ ළඩ
පිළිශශ ශගන ඹනහ. ශභතුභහ ඉ් රහ සිටින්ශන් ජහතික
උරුභඹන් - national heritage එක- පිළිඵ අභහතයහාලශේ
අධහනඹ ශඹොමු කයන ශරයි. National heritage එක
ඔඵතුභහශේ අභහතයහාලඹට ශන්ද එන්ශන්?

ගු (ආචළර්ය) ජගත් බළසරිය මශාළ
(ரண்புறகு (கனரறற) ஜகத் தரனசூரற)

(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya)
ඔව්.

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. අවහලර් මශාළ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
ාසකිතික ශදඳහර්තශම්න්තු නළත්නම් අභහතයහාලඹත් භඟ
ඒකහඵශධ ශරහ ඒ පිළිඵ ළඩටවන්ෂ ශඹ ජභ තභයි එතුභහ
ඉ් රන්ශන්. නළත්නම් අපි ාසකිතික ශදඳහර්තශම්න්තු කිඹහ
නිකම් හිටිශඹොත් -

ගු (ආචළර්ය) ජගත් බළසරිය මශාළ
(ரண்புறகு (கனரறற) ஜகத் தரனசூரற)

(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya)
භන්ත්රීතුභනි මලික ප්රලසනඹ ශම්කයි. හර්කක අඹ ළඹ
ශ් තනශඹන් රළශඵන මුදර වළය ජහතික උරුභඹන් අභහතයහාලඹට
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මුද්  රළශඵන්ශන් නළවළ. නමුත් ප්රලසනඹ තිශඵන්ශන් විලහර
අදහඹභ්ෂ රළශඵන්ශන් ාසකිතික ශදඳහර්තශම්න්තුටයි. සීගිරිඹ
අපි නඩත්තු කයනහ. නමුත් සීගිරිශඹන් මුද්  රළශඵන්ශන්
ාසකිතික අභහතයහාලඹටයි. යුශධඹ අන් ශරහ ා හයකඹන්
අති විලහර ලශඹන් එන්න ඳටන් ගත්තහභ රුපිඹ්  ශකෝටි
ගණනක අයමුදර්ෂ රළබිරහ තිශඹන්ශන් ාසකිතික අභහතයහාලඹ
ඹටශත් තිශඵන CCF එකටයි.

ගු අල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. අවහලර් මශාළ

(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
ජහතික උරුභඹන් ආය්ෂහ කයන්ශන් ශකොශවොභද?

ගු (ආචළර්ය) ජගත් බළසරිය මශාළ
(ரண்புறகு (கனரறற) ஜகத் தரனசூரற)

(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya)
හර්කක අඹ ළඹ ශ් තනශඹන් ශදන මුදර තභයි අපි ඒ
වහ ඳහවිච්චි කයන්ශන්. වළඵළයි අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ
ශඹෝජනහ්ෂ කශහ ශම්ක ශගන ඹන්න භධයභ ාසකිතික
අයමුදරට - CCF එකට - රළශඵන මුදශරන් සිඹඹට 20්ෂත් අඳට
රඵහ ශදන්න කිඹහ.

ගරු භන්ත්රීතුභනි අඳට තිශඵන අශන්ෂ ප්රලසනඹ ශම්කයි. අඹ
ළඹ ශ් තනශඹන් හර්කක අඳට රළශඵන මරය ප්රතිඳහදන
ප්රභහණඹ දලභ බින්ුවයි ගණනටත් ඩහ අඩුයි. අඳට නඩත්තු
කයන්න ළදගත් පුයහවිදයහ සථහන 2 50 000කට ඩහ තිශඵනහ.
දළන් යුශධඹ අන් නිහ නළශඟනහිය ඳශහශත් ඇති පුයහ
විදයහ සථහන අලුතින් ශොඹහ ශගන ඹනහ. ඕරන්ද තහනහඳති
කහර්ඹහරශඹන් අඳට අතිවිලහර ලශඹන් මුද්  රඵහ ශදනහ. ශම්
ශඟ ජ
අපි
නළශඟනහිය
ඳශහශත්
කහත්තන්කුඩිර
ශකෞතුකහගහයඹ්ෂ ආයම්බ කශහ. නමුත් ඹම් සීමිත අයමුදරකින්
තභයි අඳ ඒ කටයුත්ත කයන්ශන්. ඒ වහ වුදි අයහබිඹත් අඳට
උදවු කයන්න රෆසති ශරහ ඉන්නහ. ශම් කටයුතුර ජ භහ
වන් කශ ුවසකයතහ තිශඵනහ.
ඉසය ාසකිතික අභහතයහාලඹයි ජහතික උරුභඹන් පිළිඵ
අභහතයහාලඹයි එකට තිබුශඩු. එඹ ශදකඩ වීභ නිහ මරය
ුවසකයතහ්ෂ තිශඵනහ. නමුත් ඒකට විඳුභ්ෂ වළටිඹට ශම්
කටයුත්ත වහ ළඹ කිරීභට භධයභ ාසකිතික අයමුදරට
රළශඵන ආදහඹශභන් සිඹඹට 20්ෂ අඳට රඵහ ශදන්න කිඹරහ
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ කිඹහ තිශඵනහ.
මරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි ගරු ලහන්ත ඵඩුඩහය
භන්ත්රීතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් කශශේ ඉතහභ ළදගත් ශඹෝජනහ්ෂ.
එතුභහ තභයි දමශදණිඹ ආනශේ ාවිධහඹකයඹහ. එතුභහ
තරුණ එඩිතය භන්ත්රීයශඹ්ෂ. ශවො අනහගතඹ්ෂ තිශඵන
භන්ත්රීයශඹ්ෂ. ශම් කටයුත්ත ශනුශන් අඳට ශදන්න පුළුන්
උඳරිභ වශඹෝගඹ රඵහ  ජරහ ශඵොශවොභ ශබහශඹන් ශම්
කහර්ඹඹ ඉසට කයනහඹ කිඹන ප්රතිඥහ ශදමින් භශේ පිළිතුරු
කථහ ශභයින් අන් කයනහ.

ප්රහනය විමවන දි්ද, වභළ වේමා විය.

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது.
Question put, and agreed to.

පළර්ලිපේ්දුරල ඊ අනුකල අ. භළ. 5.52 , 2013 පපබරලළරි
08 ලන සිකුරළාළ අ.භළ. 1.30 ලන පාක් කල් ගිප ය.
அன்தடி தற. த. 5.52 றக்கு தரரலன்நம், 2013 ததப்ரற
08, தள்பறக்கறம தற.த. 1.30 றம எத்றமக்கப்தட்டது.
Adjourned accordingly at 5.52 p.m. until 1.30 p.m. on Friday, 08th
February, 2013.

වෆ.යු.
ශභභ හර්තහශව් අහන මුද්රණඹ දවහ ස කීඹ නිළයදි කශ යුතු තළන් ද්ෂනු රිසි භන්ත්රීන් මින් පිටඳත්ෂ ශගන නිළයදි කශ යුතු
ආකහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුණු ශකොට පිටඳත රළබී ශදතිඹ්ෂ ශනොඉ්ෂභහ ශෆ්දවළඩ් ාසකහයක ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුඹ.

குநறப்பு
உபொப்தறணர் இபொறப் தறப்தறற் தசய்றபைம்பும் தறம றபைத்ங்கமபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அமணப் தறம
றபைத்ப்தடர தறற கறமடத் இபை ரங்கலள் யன்சரட் தறப்தரசறரறபைக்கு அநப்புல் பண்டும்.
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ාළයක මුාල් : පළර්ලිපේ්දුර විලළා ලළර්ාළල ලළර්ෂික ාළයක මික ු. 2178ිර. ිළ පාක් පග්දලළ ගෆනීම
අලය
නේ ගළවහුරල ු. 18.15ිර. ාෆපෆල් ගළවහුරල ු. 2.50ිර. පකොෂඹ 6, ිරුෂපන, පළමසකඩ පළර, අසක 102,
ිළයසිරි පගොඩනෆගිල්පල් රජප ප්රකළන කළර්යළසප අධිකළීම පලා වම ලර්යකම පනොලෆේබර්
30 ාළ ප්රාම ාළයක මුාල් පගලළ ඉදිරි ලර්ප ාළයකත්ලය බළ පගන විලළා ලළර්ාළ බළගා ශෆිරය.
නියමිකා දිපන්ද පසුල එලනු බන ාළයක ඉල්ලුේ පත් භළර ගනු පනොෆපේ.

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்மகறன் பைடரந் சந்ர பதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற பதர 18.15. தரற்
தசனவு பதர 2.50. பைடரந் சந்ர பற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறபட்டலுனகம், இன. 102,
தறசறநற கட்டிடம், தரன்கமட வீற, கறபைபப்தமண, தகரழும்பு 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அநப்தற தறறகமபப்
ததற்பொக்தகரள்பனரம். எவ்பரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் பறக்கு பன் சந்ரப்தம்
அநப்தப்தட பண்டும். தறந்றக் கறமடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்
ற்பொக்தகரள்பப்தடரட்டர.
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