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අ.බහ. 1.30ට ඳහර්ලිශේන්තු රැස විඹ.   
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ [ගරු චන්දිභ වීයක්ශකොඩි භවතහ] 

මරහනහරඪ විඹ. 
  

தரரளுன்நம் தற.த. 1.30 றக்குக் கூடிது.  

தறறச் சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு சந்ற வீக்தகரடி] 

கனக கறத்ரர்கள். 

 

The Parliament met at 1.30 p.m.,  

MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] 
in the Chair. 

 
විගණකහධිඳතියඹහශේ හර්තහ 

கக்கரய்ரபர் அறதறறணது அநறக்கக 
AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශ්රී  රාකහ ප්ර ජහතහන්්රිKක භහජහ ජ ජනයජශේ ්ණ්ඩුර.භ 

—සථහශේ 154(6) —සථහ ප්ර කහය 2010 මුදල් ර්ඹ වහ 

විගණකහධිඳතියඹහශේ හර්තහශේ ශදළනි කහණ්ඩශේ XII ළනි 

ශකොට ව වඹළනි කහණ්ඩශේ XII, XIII, XIV, XV ව XVI 

ළනි ශකොටස ව 2011 මුදල් ර්ඹ වහ 

විගණකහධිඳතියඹහශේ හර්තහශේ ඳශමුළනි කහණ්ඩශේ II ව 

III ළනි ශකොටස, ශදළනි කහණ්ඩශේ VIII ව IX ළනි ශකොටස, 

තුන්ළනි කහණ්ඩශේ II ළනි ශකොට, වතයළනි කහණ්ඩශේ V 

ළනි ශකොට ව වඹළනි කහණ්ඩශේ I ව II ළනි ශකොටස භභ 

ඉදිරිඳත් කයමි. 

 

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරේඳහදන වහ 

ජරහඳවන අභහත—තුභහ ව ්ණ්ඩු ඳහර්ලසශේ ප්ර ධහන 

ාවිධහඹකතුභහ) 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனகப்தை அகச்சதம் அசரங்கத் ப்தறன் 

தொற்சகரனரசரதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි,  බහනහඹකතුභහ ශනුශන්, "එකී 

හර්තහශේ එකී ශකොටස මුද්රGණඹ කශ යුතුඹ" යි භභ ශඹෝජනහ 

කයමි.  

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
 
හර්තහ මුද්රGණඹ කශ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන ර ජ. 
அநறக்கக அச்சறடப்தடக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Ordered that the Report be printed. 

ලිපි ශල්ඛනහදිඹ පිිතගළන්වීභ 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 

 
්ණ්ඩුර.භ —සථහශේ 44(2) —සථහ ව 1969 අාක 1 දයන 

්නඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනශත් 4 ගන්තිශේ (3) උඳගන්තිඹ ව 14  
ගන්තිඹ භඟ කිඹවිඹ යුතු එභ ඳනශත් 20 ගන්තිඹ ඹටශත් ජනහධිඳතියඹහ 
විසින් හදන රදු 2013 භහර්තු 01 දිනළති අාක 1799/15 දයන අති විශලේ 
ගළට් ඳත්රනශේ ඳශ කයන රද නිශඹෝග.- [අග්රාහභහත—තුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ 
්ගමික කටයුතු අභහත— ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ ශනුට ගරු දිශන්ස 
ගුණර්ධන භවතහ]  
 

බහශේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන ර ජ. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු ශජෝන් අභයතුාග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ශේ ගළට් නිශේදනඹ ඉදිරිඳත් කය තිබීභ ගළන අපි තුටු 

ශනහ.  ශ්රී  රහාකිකශඹෝ විලහර ාඛ—හක් භද—හය ඳහවි්චික 

කිරීභ නිහ අනීඳ තත්ත්ශේ ඳසු න ඵ අද අපි දකින ශදඹක්. 

නීත—නුකර නිඳදන භහගේරට ශේක අහධහයණඹක්. ශභඹ 

තවනේ කයන්න ශභ්චචය කල් හිටපු එකත් ළරැදියි. ශේක 

කලින්භ කයන්න තිබුණු ශදඹක්. ශකශේ ශතත් ප්ර භහද ශරහ ශවෝ 

ඒ කයන රද කටයුත්තට අශේ පර්ණ වශඹෝගඹ ශදනහඹ කිඹන 

එක ශේ අසථහශේ වන් කයනහ. 

 

 2010 ර්ඹ වහ ජහතික ක්රීනඩහ අයමුදශල් හර්ක ක ඳහරන හර්තහ.- 

[ක්රීනඩහ අභහත— ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභශේ භවතහ ශනුට ගරු දිශන්ස 
ගුණර්ධන භවතහ] 
 

බහශේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන ර ජ. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Ordered to lie upon the Table. 
 
 

 

උඳශද්ලක කහයක බහ හර්තහ 
ஆசனரசகணக் குழு அநறக்கககள் 

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS 
 

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, මුදල් වහ ර.භ ේඳහදන 

කටයුතු පිිතඵ උඳශද්ලක කහයක බහශේ බහඳතිතුභහ 

ශනුශන් භභ ඳවත වන් හර්තහ ේඵන්ධශඹන් මුදල් වහ 

ර.භ ේඳහදන කටයුතු පිිතඵ උඳශද්ලක කහයක බහශේ හර්තහ 

ඉදිරිඳත් කයමි.  
 

1. 2011 ර්ඹ වහ ජහතික ඉතිරි කිරීශේ ඵළාකුශේ 

හර්ක ක හර්තහ;  

2. 2011 ර්ඹ වහ ශ්රී  රාකහ නිහ ාර්ධන මර— 

ාසථහ ඵළාකුශේ හර්ක ක හර්තහ; 

3. 2011 ර්ඹ වහ ශ්රී  රාකහ ඉතිරි කිරීශේ ඵළාකුශේ 

හර්ක ක හර්තහ;  

4. 2011 ර්ඹ වහ ශ්රී  රාකහ සුරැකුේඳත් ව විනිභඹ 

ශකොමින් බහශේ හර්ක ක හර්තහ; 

5. 2011 ර්ඹ වහ ශ්රී  රාකහ ණුණුේ වහ විගණන ප්ර මිති 

මීක්ණ භණ්ඩරශේ හර්ක ක හර්තහ; 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

6. 2011 ර්ඹ වහ ශ්රී  රාකහ ඉන්වරයන්ස ශකෝඳශර්න් 

ලිමිටඩ්හි හර්ක ක හර්තහ; 

7. 2011 ර්ඹ වහ ප්ර හශද්ය ඹ ාර්ධන ඵළාකුශේ හර්ක ක 

හර්තහ; 

8. 2011/2012 ර්ඹ වහ ඩී.එෂස.සී.සී. ඵළාකුශේ 

විගණකරුන්ශේ හර්තහ වහ ණුණුේ; 

9. 2011 ර්ඹ වහ යහජ— උකස වහ ්ශඹෝජන ඵළාකුශේ 

හර්ක ක හර්තහ; 

10. 2011 ර්ඹ වහ ශ්රී  රාකහ භහජ ්යක්ණ 

භණ්ඩරශේ හර්ක ක හර්තහ වහ ණුණුේ; 

11. 2011 ර්ඹ වහ ශේහ නියුක්තඹන්ශේ බහය අයමුදල් 

භණ්ඩරශේ හර්ක ක හර්තහ; 

12. 2011 ර්ඹ වහ ශ්රී  රාකහ භවජන උඳශඹෝණුතහ 

ශකොමින් බහශේ හර්ක ක හර්තහ; 

13. 2011 ර්ඹ වහ ජහතික ශරොතරැයි භණ්ඩරශේ හර්ක ක 

හර්තහ; ව 

14. 2011 ර්ඹ වහ ශ්රී  රාකහ යක්ණ භණ්ඩරශේ හර්ක ක 

හර්තහ.  

 
බහශේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිශඹෝග කයන ර ජ. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Ordered to lie upon the Table. 

 

 
ශඳත්ේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ශදොයක, තල්ලිඹළද්ද, 

"චන්ද්රGසිරි" නිශහි ඳදිාික ශක්.එස. ශඳශර්යහ ශභශනවිඹශගන් 

රළබුණු ශඳත්භක් භභ පිිතගන්මි. 

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු (්චහර්ඹ) යත් වීයශේකය භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ඉදිරිඳත් කයන රද ශඳත්භ  භවජන ශඳත්ේ පිිතඵ කහයක 

බහට ඳළරිඹ යුතු ඹයි නිශඹෝග කයන  ර ජ. 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தகப் ததரதுதக் குழுவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

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

 
ප්ර ලසනරට හිකක පිිතතුරු 

றணரக்களுக்கு ரய்தோன றகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අාක 3-2505/'12-(1), ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ. 

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භභ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, අධ—හඳන අභහත—තුභහ 

ශනුශන් භහ එභ ප්ර ලසනඹට පිිතතුය  ජභ වහ ති ශදකක 

කහරඹක් ඉල්රනහ.  

 
ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභට නිශඹෝග කයන ර ජ. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අාක 4-2634/'12-(1), ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භභ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ක්රීනඩහ අභහත—තුභහ 

ශනුශන් භහ එභ ප්ර ලසනඹට පිිතතුය  ජභ වහ ති ශදකක 

කහරඹක් ඉල්රනහ.  

 
ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභට නිශඹෝග කයන ර ජ. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අාක 9-2506/'12- (1), ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ. 

 

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භභ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. අද 

සිකුයහදහ ද, කල් ඉල්රන ද ඵට ඳත් ශරහ. 

 

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, අධ—හඳන අභහත—තුභහ 

ශනුශන් භහ එභ ප්ර ලසනඹට පිිතතුය  ජභ වහ ති ශදකක 

කහරඹක් ඉල්රනහ.  

 
ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභට නිශඹෝග කයන ර ජ. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ප්ර ලසන අාක 10-2635/'12-(1), ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
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 ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භහ ඒ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

ඒකට උත්තයඹ තිශඵනහ ශන්ද? 

 

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
උත්තයඹ නළවළ. ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි,  ඳශහත්  

ඳහරන ව ඳශහත් බහ අභහත—තුභහ ශනුශන් භහ ඒ ප්ර ලසනඹට 

පිිතතුය  ජභ වහ ති ශදකක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.  
 

ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභට නිශඹෝග කයන ර ජ. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ප්ර ලසන අාක 14 - 2507/'12-(2), ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 

 

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශේශකන් නේ ගළශශන්න ඵළවළ. ගරු නිශඹෝජ— 

කථහනහඹකතුභනි, භහ ශේ ප්ර ලසනඹ අවන්ශන් ශදළනි තහටයි.  

 
ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ශේක ඉතහභ ළදගත් 

ප්ර ලසනඹක්. ශභොකද, ඇතහ ළටුණ ළ ගළන අවන්ශන්. ඇතහ 

ළටුණ තළන වරිඹට ශොඹරහ ශදන්න අධ—හඳන අභහත—තුභහ 

ශනුශන් භභ ති ශදකක් කල් ඉල්රහ සිටිනහ.  
 

ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභට නිශඹෝග කයන ර ජ. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ප්ර ලසන අාක 15-2636/'12-(1), ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ. 

 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, මීට ඳසශේ භභ සිකුයහදහ 

දසරට ප්ර ලසන අවන්ශන් නළති ඉන්නහ. ශභොකද, එත ශකොට 

ඇභතිරුන්ට එන්න ඕනෆත් නළවළ, අපි එන්න ඕනෆත් නළවළ, 

ඳහඩුශේ හිටිඹහ නේ වරි.  
 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ඒ විධිඹට තභයි අද සිද්ධ ශරහ තිශඵන්ශන්. බහගඹක් ප්ර ලසන 

අවපු අඹ නළවළ. බහගඹක් උත්තය ශදන අඹ නළවළ. එතශකොට 

සිඹඹට 100ක්භ උත්තය ශදන්ශන් නළවළ. අද විශලේක ත දක්. 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශභොකද, අද ශකොශවේ වරි ටරන්න ණුහිල්රහද? 
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නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහත—තුභහ ශනුශන් ශේ 

ප්ර ලසනඹට පිිතතුය ශදනහද? 

 

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි,  ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහත—තුභහ ශනුශන්, භහ  ඒ ප්ර ලසනඹට පිිතතුය  ජභ වහ 

ති ශදකක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභට නිශඹෝග කයන ර ජ. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන ඳවශශොශන් වතකට ඇභතිරු නළති නිහ පිිතතුරු 

රළබුශණ් නළවළ. ප්ර ලසන අටක අවන භන්්රීුරු නළවළ. දළන් ශදළනි 

ටඹ.  

 

ජනභහධ— වහ ප්ර තත්ති අභහත—හාලඹට අඹත් ශනොන 
ශගොඩනළණුලි ව හවන: කුලිඹ/ ඵද්ද 

தகுசண ஊடக, கல் அகச்சுக்குச் தசரந்ற்ந 

கட்டிடங்கள் ற்தம் ரகணங்கள் : ரடகக/குத்கக 

BUILDINGS AND VEHICLES NOT BELONGING TO MINISTRY 

OF MASS MEDIA AND INFORMATION: RENT/ LEASE 
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1.  ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ - (ගරු යවි කරුණහනහඹක 

භවතහ ශනුට) 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர - ரண்தைறகு ற 

கதரரக்க சரர்தரக) 
(The Hon. Ajith P. Perera on behalf of the Hon. Ravi 

Karunanayake) 

ජනභහධ— වහ ප්ර තත්ති අභහත—තුභහශගන් ඇස ප්ර ලසනඹ - (2):  

(අ) (i) ජනභහධ— වහ ප්ර තත්ති අභහත—හාලඹට අඹත් 
ශනොන ශගොඩනළණුලි කුලිඹට රඵහගළනීභ 
වහ දයන රද මුළු පිරිළඹ කශර්ද;  

 (ii) එක් එක්  ශගොඩනළණුල්ශල් ර්ග අඩිඹක් වහ 
කුලිඹ ව කුලී ශවෝ ඵදු කහරඹ ශන් ශන් 
ලශඹන් කශර්ද; 

 (iii) අභහත—හාලඹට අඹත් ශනොන ්ඹතනලින් 
කුලිඹට  ශවෝ ඵද්දට හවන රඵහගළනීභ වහ 
ළඹ කශ මුළු මුදර ශකොඳභණද; 

 (iv) කුලිඹට ශවෝ ඵද්දට රඵහගත් මුළු හවන 
ාඛ—හ ශකොඳභණද;  

 (v) අභහත—හාලඹ විසින් ඵහහිරින් රඵහගත් අශනකුත් 
ශේහන් කශර්ද; 

 (vi) ඉවත වන් ඵහහිරින් රඵහගත් ශේහන් 
ශනුශන් දයන රද පිරිළඹ ශකොඳභණද;  

 (vii) අභහත—හාල කහර්ඹ භණ්ඩරශේ මුළු හභහජික 
ාඛ—හ ශකොඳභණද;  



ඳහර්ලිශේන්තු 

 (viii) ඵහහිරින් ශේහ රඵහ ගළනීශේ ඳදනභ ඹටශත් 
ණුවිසුේරට එශළම ශේඹ ඳඹන පුද්ගරඹන් 
ාඛ—හ ශකොඳභණද;  

ඹන්න 2012 ර්ඹ වහ එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?         

(්) ශනො එශේ නේ, ඒ භන්ද? 

 

தகுசண ஊடக, கல் அகச்சகக் சகட்ட றணர: 

(அ) 2012 ஆம் ஆண்டில், 

 ( i )  தகுசண ஊடக, கல் அகச்சுக்குச் 

தசரந்ல்னர கட்டிடங்கபறன் ரடககக் 

கரக ற்தட்ட தரத் தசனறணத்கத்ம்; 

 ( i i) ணறத்ணறரக எவ்தரத கட்டிடத்றணதும், 

சது அடிக்கரண கட்டம் ற்தம் குத்கக 

அல்னது ரடககக்கரண கரனப்தகுறகத்ம்; 

 ( i ii) அகச்சுக்குச் தசரந்றல்னர அகப்தைகபறட 

றதந்து ரடககக்கு அல்னது குத்ககக்குப் 

ததற்ந ரகணங்கள்லது தசனறடப்தட்ட 

தரத்த் தரகககத்ம்; 

 ( i v )  ரடககக்குப் ததநப்தட்ட அல்னது 

குத்ககக்குப் ததநப்தட்ட தரத் 

ரகணங்கபறன் ண்றக்கககத்ம்; 

 ( v )  அகச்சறணரல் தபறறலிதந்து ததற்தக் 

தகரள்பப்தட்ட கண சசகககபத்ம்; 

 ( v i) இவ்ரத தபறறலிதந்து ததற்தக்தகரள்பப் 

தட்ட சசககள்லது ற்தட்ட தசனறணத் 

கத்ம்; 

 ( v ii) அகச்சறன் தரத் தறரட்தடரகுற 

றணரறன் ண்றக்கககத்ம்; 

 ( v iii) தபறறலிதந்து ததற்தக்தகரள்பல் அடிப் 

தகடறல் எப்தந்ம் தசய்துதகரள்பப்தட்ட 

ஆட்கபறன் ண்றக்கககத்ம் 

அர் தவ்சநரகத் தரறறப்தரர? 

(ஆ) இன்சநல், ன்? 

 

(a) Will he state for the year 2012 - 

(i)   the total cost incurred for renting buildings 

which are not owned by the Ministry of 

Mass Media and Information;  

(ii)   the rate per square foot and the period of 

lease or rent of each building separately; 

(iii)   the total amount spent on renting or 

leasing of vehicles from entities not 

belonged to the Ministry;  

(iv)  the total number of vehicles rented or 

leased; 

(v)   the other services outsourced by the 

Ministry; 

(vi)  the cost incurred for the aforesaid 

outsourced services; 

(vii)  the total staff strength of the Ministry; and 

(viii) the number of persons contracted on 

outsourced basis? 

(b)    If not,  why?  

 

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ජනභහධ— වහ ප්ර තත්ති 

අභහත—තුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්ර ලසනඹට පිිතතුය බහගත* 

කයනහ.   

 
* බහශේඹ භත තඵන රද පිිතතුය: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i)   අභහත—හාලඹට අඹත් ශනොන ශගොඩනළණුලි කුලිඹට රඵහශගන 
නළත. 

(ii)  අදහශ ශනොශේ. 

(iii)  හවන කුලිඹට ශවෝ ඵද්දට රඵහගළනීභ වහ ජනභහධ— වහ 
ප්ර තත්ති අභහත—හාලඹ ළඹ කශ මුළු මුදර 2012 ජනහරි භ 
සිට ශනොළේඵර් භ දක්හ - රුපිඹල් 2,452,500.00 

(iv)   2012 ර්ඹ 

  ජනහරි සිට ජලි භ දක්හ හවන 06 ඵළණුන් කුලිඹට ශගන 
ඇති අතය, අශගෝසතු භ සිට හවන 05 ඵළණුන් කුලිඹට ශගන 
ඇත.  

(v)   ්යක්ක ශේහ, ඳවිත්රනතහ ශේහ, ඳරිගණක වහ මුද්රGණ ඹන්ත්රන 
නඩත්තු වහ ශේහ කිරීභ, හයු මීකයණ නඩත්තු වහ ශේහ 
කිරීභ. 

(vi)   අභහත—හාලඹ වහ  

  ්යක්ක ශේහ වහ ළඹ කශ මුළු මුදර 

  2012 ජනහරි සිට ශනොළේඵර් භ දක්හ - රුපිඹල් 
905,973.08 

  ඳවිත්රනතහ ශේහ වහ ළඹ කශ මුළු මුදර 

  2012 ජනහරි සිට ශනොළේඵර් භ දක්හ - රුපිඹල් 
2,157,492.57 

  ඳරිගණක වහ මුද්රGණ ඹන්ත්රන නඩත්තු වහ ශේහ කිරීභ - රුපිඹල් 
412,395.00 

  හයු මීකයණ නඩත්තු වහ ශේහ කිරීභ - රුපිඹල් 182,350.00 

  යන්මිහිතළන්න ශටලි සිනභහ උද—හනඹ වහ 

  ්යක්ක ශේහ වහ ළඹ කශ මුළු මුදර 

  2012 ජනහරි සිට ළේතළේඵර් භ දක්හ - රුපිඹල් 
2,398,847.79 

  ඳවිත්රනතහ ශේහ වහ ළඹ කශ මුළු මුදර 

  2012 ජනහරි සිට ඔක්ශතෝඵර් භ දක්හ - රුපිඹල් 
3,404,507.03 

(vii)   131 

(viii)   ණුවිසුේරට එශම, ඵහහිරින් පුද්ගරඹන්ශේ ශේහ රඵහගළනීේ 
ශනොභළත. 

(්) අදහශ ශනොශේ. 

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අාක 2-2266/'12-(1), ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ.  
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ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගරු බුද්ධික ඳතියණ 

භන්්රීුතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ප්ර හවන අභහත—තුභහ 

ශනුශන් භහ එභ ප්ර ලසනඹට පිිතතුය  ජභ වහ ති ශදකක 

කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 
 

ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභට නිශඹෝග කයන ර ජ. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
( தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අාක 5-2978/'12-(1), ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹේ 

භවතහ.  
 

ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගරු අකිර වියහජ් 

කහරිඹේ භන්්රීුතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, සිවිල් ගුන් ශේහ 

අභහත—තුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්ර ලසනඹට පිිතතුය  ජභ වහ ති 

ශදකක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභට නිශඹෝග කයන ර ජ. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 
 

 

බහහ ප්ර තිඳත්තිඹ උල්රාඝනඹ : පිඹය 
தரறக் தகரள்கக லநல் : டடிக்கக 

VIOLATION OF LANGUAGE POLICY: STEPS TAKEN 
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6. ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ - (ගරු ඊ. යනඳන් භවතහ 
ශනුට) 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர - ரண்தைறகு ஈ. சதன் 

சரர்தரக) 
(The Hon. Ajith P. Perera on behalf of the Hon.E. 

Saravanapavan) 

ජහතික බහහ වහ භහජ ඒකහඵද්ධතහ අභහත—තුභහශගන් ඇස 
ප්ර ලසනඹ - (1):  

(අ) බහහ ප්ර තිඳත්තිඹ උල්රාඝනඹ න්ශන් නේ, එඹට 
 එශයහි දළඩි පිඹය ගන්නහ ඵට කශ තභ ප්ර කහලඹ 
අනු කටයුතු කයන්ශන්ද ඹන්න එතුභහ වන් 
කයන්ශනහිද? 

(්)  (i) එශේ නේ, ශදභශ භහධ— ඳහල්ර 
විදුවල්ඳතිරුන්ට සිාවර බහහශන් ඳභණක් ශඹොමු 
ශකශයන ශ්රී  රාකහ විදුවල්ඳති ශේහශේ උසවීේ 
පිිතඵ සිඹලු ලිපි ශල්ඛනර  ශදභශ  පිටඳත් ද 
අදහශ ඳහල්රට රළබීභ  වතික කයලීභටත්; 

 (ii) ශේක අර්ථහධක අයමුදර විසින් තභන්ශේ 
ප්ර තිරහිනන්ශගන් ශදභශ භහධ—ශඹන් රළශඵන 
ඉල්ලීේ ලිපිරට සිාවර බහහශන් ඳභණක් 
පිිතතුරු ඹළවීභ ශනුට ශදභශ භහධ—ශඹන්භ 
පිිතතුරු රඵහ  ජභ වහ අදහශ ්ඹතන ශඹොමු 
කයවීභටත්;  

පිඹය ගන්ශන්ද ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට 
දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

சசற தரறகள், சதோக எதகப்தரட்டு அகச்சகக் 

சகட்ட றணர: 

(அ) தரறக் தகரள்கக லநப்தடுரறன் அற்தகறரக 

கடும் டடிக்கக டுப்தரக தபறறட்டுள்ப து 

கூற்தக்கு அக டடிக்கக சற்தகரள்ரர 

ன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) ஆதணறல், றழ் தரற தோனரண தரடசரகன 

கபறன் அறதர்களுக்கு சறங்கப தரறறல் 

ரத்றம் அதப்தப்தடுகறன்ந இனங்கக அறதர் 

சசகறன் தற உர்வுகள் தரடர்தரண சகன 

ஆங்கபறணதும் றழ்ப் தறறகள் உரற 

தரடசரகனகளுக்குக் கறகடப்தக உதற 

தசய்ற்கும்; 

 ( i i ) ஊறர் சசனரத றறரணது, அன் 

தணரபறகபறடறதந்து றழ் தரறதோனம் 

கறகடக்கறன்ந சகரரறக்கககளுக்கு சறங்கப 

தரறறல் ரத்றம் தறல் அதப்தைற்குப் 

தறனரக றழ் தரறறசனச தறல் ங்க 

உரற றதணங்ககப ஆற்தப்தடுத்துற்கும் 

டடிக்கக சற்தகரள்ரர ன்தக அர் 

இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்சநல், ன்? 

 
asked the Minister of National Languages and Social 

Integration: 

(a)  Will he state whether action will be taken in line 

with the statement made by him to the effect that 

stern action will be taken in the event of any 

violation of the Language Policy? 

(b) Will he inform this House - 

(i)  if so, whether steps will be taken to ensure 

that copies of all the documents pertaining to 

promotions in the Sri Lanka Principles‟ 

Service, which are currently forwarded only 

in Sinhala language to the principles of 

Tamil-medium schools, will be sent to the 

relevant schools in Tamil language; and 

(ii) whether steps will be taken to direct the 

relevant institutions to respond in Tamil 

language itself instead of responding only in 

Sinhala language when replying letters of 

request received from the beneficiaries of 

Employees‟ Provident Fund in Tamil 

language? 

(c)  If not, why ? 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගරු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ (ජහතික බහහ වහ 
භහජ ඒකහඵද්ධතහ අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர - சசற தரறகள், 

சதோக எதகப்தரட்டு அகச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, පිිතතුය සදහනේ. ප්ර ලසනඹ 

අහ තිශඵන ගරු භන්්රීුතුභහ ඳළමිණ නළති නිහ භහ එභ ප්ර ලසනඹට 

පිිතතුය බහගත* කයනහ. 

 
* බහශේඹ භත තඵන රද පිිතතුය: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 
* Answer tabled: 
 

(අ) ඔේ. 

(්) (i) ඔේ. 

එශේ ඹන රද ලිපි පිටඳත් අඳ ශත ශවෝ යහජ— බහහ ශකොමින් 
බහට රළබීභට ළරළසවුශවොත් එඹ නිළරැදි කය  ජභටත්, 
ශදභශ බහහ පිටඳත් ඹළවීභට ළරළසවීභටත් කටයුතු කශ වළක. 
තද, ශේ ේඵන්ධශඹන් අධ—හඳන අභහත—හාලශේ ශල්කේ ශත 
දන්හ ඹළවීභට කටයුතු කයමි.  

(ii)  ඔේ. 

ශේක ප්ර තිරහිනන් ශත සිාවශරන් ඳභණක් රළබී ඇති ලිපි 
පිටඳත් රඵහ දුනශවොත් ඔවුන්ට ශදභශ ඵසින් ලිපි රළබීභට 
ළරළසවිඹ වළක. තද, ශේක අර්ථහධක අයමුදල් අාලශේ 
ශකොභහරිස ශත යහජ— බහහ ප්ර තිඳත්තිඹ ්රිදඹහත්භක කිරීශේ 
අල—තහ අධහයණඹ කයමින් අහදහත්භක ලිපිඹක් ඹළවීභට 
කටයුතු කයමි. 

දළනටභත් කේකරු ශකොභහරිස ජනයහල්යඹහ ශත යහජ— බහහ 
ශකොමින් බහශේ බහඳති විසින් මීට අදහශ ඹනු රළඵ ඇති 
ලිපිඹක පිටඳතක් ඇමුණුභ 01 ශර දක්හ ඇත. 

යහජ— බහහ ප්ර තිඳත්තිඹ ්රිදඹහත්භක කිරීභ වහ ගකීේ ඳයමින් 
සිඹලුභ අභහත—හාල ශල්කේරුන් ශත ශඹොමු කයන රද ලිපිශේ 
පිටඳතක්ද ඇමුණුභ 02 ශර දක්හ ඇත. 

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී. 

ඇමුණුභ 01  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අාක 7-2245/'12-(2), ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ.  

 
ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගරු යවි කරුණහනහඹක 

භන්්රීුතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 

ගරු ටී.බී. ඒකනහඹක භවතහ (ාසකතතික වහ කරහ කටයුතු  

අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு ரற. தற. க்கரக்க - கனரசர, ககன அலுல்கள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. T.B. Ekanayake - Minister of Culture and the 

Arts) 

ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්ර ලසනඹට පිිතතුය  ජභ 

වහ ති ශදකක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභට නිශඹෝග කයන ර ජ. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අාක 8-2439/'12-(1), ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ.  

1163  1164 

[ශභභ ලිපි පුසතකහරශේ ද තඵහ ඇත.] 
[இந்க் கடிங்கள் தல் றகனத்றலும் கக்கப்தட்டுள்பது] 

[These letters are also placed in the Library.] 
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ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
( ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගරු බුද්ධික ඳතියණ 

භන්්රීුතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, කතක කර්භ අභහත—තුභහ 

ශනුශන් භහ එභ ප්ර ලසනඹට පිිතතුය  ජභ වහ ති ශදකක 

කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 

ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභට නිශඹෝග කයන ර ජ. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 
 
 
 

 උස ජහතික ඉාජිශන්රු ව ප්ර හචීන න බහශෝඳකහය 
ඩිේශරෝභහධහරින් : යජශේ ඳත්වීේ 

உர் சசற ததரநறறல் ற்தம் கலகத்ச 

தரறகள் டிப்சபரரரரறகள்:அச றணங்கள் 

DIPLOMA HOLDERS OF HIGHER NATIONAL ENGINEERING 
AND ORIENTAL LANGUAGES  : GOVERNMENT 

APPOINTMENTS 
 

2979/‟12 

11. ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ - (ගරු අකිර වියහජ් 
කහරිඹේ භවතහ ශනුට) 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர - ரண்தைறகு அகறன றரஜ் 

கரரறசம் சரர்தரக) 

(The Hon. Ajith P. Perera on behalf of the Hon. Akila Viraj 

Kariyawasam) 

යහජ— ඳරිඳහරන වහ සශද්ල කටයුතු  අභහත—තුභහශගන් ඇස 
ප්ර ලසනඹ - (1):  

(අ) (i) උස ජහතික ඉාජිශන්රු ඩිේශරෝභහ ඳහඨභහරහ 
වළදෆර 2,000ක ඳභණ පිරිකට යහජ— ශේශේ 
සථිය ඳත්වීේ රඵහ ශනො ජභටත්; 

 (ii) ප්ර හචීන න බහශෝඳකහය විබහගඹ භත් 
ඩිේශරෝභහධහරින් වහ ළඩටවන් නිරධහරි 
තනතුරු රඵහ ශනො ජභටත්; 

යජඹ  තීයණඹ කය ඇති ඵ එතුභහ දන්ශනහිද? 

(්)  (i) ශේ න විට උස ජහතික ඉාජිශන්රු 
ඩිේශරෝභහ ව ප්ර හචීන න  බහශෝඳකහය විබහගඹ 
අන් කය රැකිඹහ අශේක්හශන් සිටින 
ාඛ—හ ශකොඳභණද;  

  (ii) උස ජහතික ඉාජිශන්රු ඩිේශරෝභහධහරින්ට 
යජශේ සථිය ඳත්වීේ රඵහ ශනො ජභට තීයණඹ 
කිරීභට ශවේතු කශර්ද; 

 (iii) උස ජහතික ඉාජිශන්රු ඩිේශරෝභහධහරින්ට 
යජශේ ඳත්වීේ ව ප්ර හචීන න බහශෝඳකහය විබහගඹ 
භත්වන්ට ළඩටවන් නිරධහරි තනතුරු 
රඵහ  ජභට කටයුතු කයන්ශන්ද; 

ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශේ නේ, ඒ භන්ද? 

ததரது றர்ரக, உள்ரட்டலுல்கள்   அகச்சகக்  

சகட்ட றணர: 

(அ) (i )  உர் சசற ததரநறறல் டிப்சபரர தரட 

தநறகக் கற்ந சுரர் 2000 சததக்கு அச 

சசகறல் றந் றணங்ககப ங்கர 

றதப்தற்கும்; 

 ( i i ) கலகத்ச தரறகள் தரடர்தரண தரலட்கச 

றல் சறத்றகடந் டிப்சபரரரரறகளுக்கு 

றகழ்ச்சறத்றட்ட உத்றசரகத்ர் தறககப 

ங்கரறதப்தற்கும் 
அசரங்கம் லர்ரணறத்துள்பதன்தக அர் 

அநறரர? 
(ஆ) (i ) ற்சதரது உர் சசற ததரநறறல் டிப்சபரர 

கத்ம் கலகத்ச தரறகள் தரடர்தரண 

தரலட்கசகத்ம் தர்த்றதசய்து தரறல் 

றர்தரர்ப்தைடன் இதப்சதரரறன் ண்றக்கக 

வ்பதன்தகத்ம்; 

 ( i i ) உர் சசற ததரநறறல் டிப்சபரரரரற 

களுக்கு அச றந் றணங்கள் ங்கர 

றதப்தற்கு லர்ரணறக்கப்தட்டகக்கரண 

கரங்கள் ரகதன்தகத்ம்; 

 ( i ii)உர் சசற ததரநறறல் டிப்சபரரரரற 

களுக்கு அச றணங்ககபத்ம் கலகத்ச 

தரறகள் தரடர்தரண தரலட்கசறல் சறத்ற 

கடந்சரதக்கு றகழ்ச்சறத்றட்ட உத்றசர 

கத்ர் தறககபத்ம் ங்குற்கு 

டடிக்கக டுப்தரர ன்தகத்ம் 

அர் இச்சகதக்கு குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்சநல், ன்? 
 

asked the Minister of Public Administration and Home 

Affairs: 

(a) Is he aware that the Government has decided - 

(i) not to give permanent appointments in the 

Public Service to a group of about 2,000 

who followed the Higher National Diploma 

in Engineering; and 

(ii)   not to give Programme Officer appointments 

to diploma holders who have passed the 

Examination in Oriental Languages?  

(b) Will he state - 

(i) the number of individuals expecting jobs 
after completing the Higher National 
Diploma in Engineering and the Examination 
in Oriental Languages, at present; 

(ii) the reasons for deciding not to give 
permanent appointments in the Public Sector 
to diploma holders of Higher National 
Diploma in Engineering; and 

(iii) whether action will be taken to give 
Government appointments to holders of 
Higher National Diploma in Engineering and 
Programme Officer positions to those who 
have passed the Examination in Oriental 
Languages? 

(c) If not, why ? 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ (යහජ— ඳරිඳහරන වහ සශද්ල 

කටයුතු නිශඹෝජ— අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு றஜ யரக்க- ததரது றதரக, 

உள்ரட்டலுல்கள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public 

Administration and Home Affairs) 

ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, යහජ— ඳරිඳහරන වහ සශද්ල 

කටයුතු අභහත—තුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්ර ලසනඹට පිිතතුය 

බහගත* කයනහ.   

 
* බහශේඹ භත තඵන රද පිිතතුය: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 
* Answer tabled: 

 
(අ)  (i) එළනි ඉල්ලීේ රළබී ශනොභළත. 

 (ii)  නළත. 

ශභළනි ඉල්ලීේ යජඹට රළබී නළත. එභ නිහ ඒ ගළන යජඹ 
තීයණඹක් ශගන ශනොභළත. ප්ර හචීන න බහශෝඳකහය විබහගඹ භත් 
 ඩිේශරෝභහධහරින් වහ ළඩටවන් නිරධහරි ශේහ —සථහ 
ඹටශත් රකහ ශනොරළශඵන්ශන් එහි දක්හ ඇති සුදුකේරට 
අනුකර ශනොන ඵළවිනි. 

(්) (i)  යහජ— ඳරිඳහරන වහ සශද්ල කටයුතු අභහත—හාලඹට එළනි 
ඉල්ලීේ රළබී නළත. එශරභ එළනි ශතොයතුරු ඳද්ධතිඹක් ශභභ 
අභහත—හාලඹ භ් න් නඩත්තු ශනොශකශර්. 

(ii)  එළනි තීයණඹක් ශගන ශනොභළත. එභ නිහ අදහශ ශනොශේ. 

(iii)  නළත. 

ළඩටවන් නිරධහරි ශේහ —සථහ ඹටශත් යහජ— ශේශේ 
සථිය ඳත්වීේ රඵහ  ජශේ ජ අධ—හඳන සුදුසුකේ නුශේ 
විලසවිද—හර ප්ර තිඳහදන ශකොමින් බහ විසින් පිිතගත් 
විලසවිද—හරඹකින් රඵහගත් උඳහධිඹක් ඳභණක් න අතය 
ශනත් අධ—හඳන සුදුසුකේ හිත අඹදුේකරුන්ට ශභභ ශේහ 
—සථහ ඹටශත් අසථහ රහ ශනොභළත.  

(ඇ) අදහශ ශනොශේ.  

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අාක 12-2314/'12-(2), ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ. 

 
ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගරු යවි කරුණහනහඹක 

භන්්රීුතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, කේකරු වහ කේකරු 

ඵතහ අභහත—තුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්ර ලසනඹට පිිතතුය  ජභ 

වහ ති ශදකක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභට නිශඹෝග කයන ර ජ. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අාක 13-2446/'12-(1), ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ.  

ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගරු බුද්ධික ඳතියණ 

භන්්රීුතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ඳශහත් ඳහරන ව ඳශහත් 

බහ අභහත—තුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්ර ලසනඹට පිිතතුය  ජභ වහ 

ති ශදකක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්ර ලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභට නිශඹෝග කයන ර ජ. 
றணரக ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 
Question ordered to stand down. 

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ධහන කටයුතු.  

 
ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is the point of Order? 

 

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භට අසථහ රඵහ ශදන්න 

ශේ ශරහශේ ළදගත් රීති ප්ර ලසනඹක් ඉදිරිඳත් කයන්න. භහ 

ඔඵතුභහශේත්, ශේ ගරු බහශේත් අධහනඹ ශඹොමු කයනහ 

විශලේශඹන් ඳහර්ලිශේන්තු තුශ අනුගභනඹ කශ යුතු ්රිදඹහ 

ඳටිඳහටිඹ, ඒ හශේභ සථහය නිශඹෝග ශකශයහි, Practice and 

Procedure of Parliament: M.N. Kaul, S.L. Shakdher. 
 

ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, එහි 961ළනි පිටුශේත්, 

962ළනි පිටුශේත්, 963ළනි පිටුශේත් ශභන්න ශේ ්කහයඹට 

වන් ශනහ. 

 
"භන්්රීුයඹහ විසින් කථහනහඹකතුභහට පර් දළනුේ  ජභක් සිදු කය එතුභහශේ 

අයඹ රඵහ ශගන ශනොභළති නේ ව අදහශ අභහත—යඹහ විසින් 

පිිතතුයක් රඵහ  ජභ පිණි අදහශ කරුණ පිිතඵ විභර්ලනඹක් සිදු කිරීභට 

වළකි න ඳරිදි එභ අභහත—යඹහ දළනුත් කය ශනොභළති නේ භන්්රීුයඹකු 

විසින් කිසිඹේ පුද්ගරඹකුට එශයහි අඳකීර්තිඹ ශගන ශදන ශවෝ 

ශදෝහශයෝඳණ සිදු කයන සබහශේ කිසිදු ශචෝදනහක් එල්ර ශනොකශ 

යුතුඹ." 
 
ඒ හශේභ එහි ශේ විධිඹටත් වන් ශරහ තිශඵනහ: 

"භන්්රීුයඹකු විසින් ශචෝදනහක් එල්ර කිරීශේ ජ ළරකිලිභත් වීභ   

අල— ශේ. භන්්රීුයඹකු තභ ශතොයතුරු මරහරී ...." 

 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 
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නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is the point of Order? 
 

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
භශේ point of Order එක අන් නළවළ. 

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is the relevancy of that to this point of Order? 
 

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, it is very relevant. You would understand if you 

give me a hearing. I am quoting from Kaul and Shakdher. 

- [Interruption.] So, let me kindly finish my point of 

Order. 
 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Under what Standing Order are you raising it? - 

[Interruption.] Let me give him a hearing. 
 

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
I am trying to exhibit an abrogation of the Standing 

Orders that had taken place and bring it to your notice. 

So, please give me an opportunity.  
 

භට අසථහ ශදන්න, ශේ ඳහර්ලිශේන්තු ්රිදඹහදහභඹ තුශ සිදු 
වුණු අකටයුත්තක් පිිතඵයි ඔඵතුභහට භශේ ශේ ඉදිරිඳත් කිරීභ. 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
භශේ point of Order එක ඉය කයන්න ඉඩ ශදන්න. 

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, had there been any such breach of 

Standing Orders, you can bring it to the notice of the Hon. 

Speaker at the Party Leaders' Meeting. There is no 

provision to raise such matters as points of Order. 
 

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භභ ශේ අසථහශේ 

ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු කයන්නට කළභතියි, විශලේශඹන්භ 

ඊශේ දශේ  ශේ  බහ තුශ,-[ඵහධහ කිරීේ] 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්්රීුතුභනි, ඊශේ දශේ ප්ර ලසනඹ ේඵන්ධ තීන්දුක්  ජ 

අහනයි. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
සිඹලුභ සථහය නිශඹෝග උල්රාඝනඹ කයමින්, සිඹලුභ 

ඳහර්ලිශේන්තු ේප්ර දහඹන් උල්රාඝනඹ කයමින්-  

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තීන්දුක්  ජ අහනයි.  මරහනඹ විසින් තීන්දුක් ශදන රද 

කහයණඹක් ේඵන්ධ නළත නළත ප්ර ලසන කිරීභට අසථහ 

නළත. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I have not finished. 

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Azwer, what is your point of Order in short? 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, this Hon. Member is making a statement against 

the Standing Orders . It cannot be allowed. If he wants to 

make a statement he must see the - [Interruption.] 

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භන්්රීුතුභනි, ඔඵතුභහට ඒ කරුණ 

ඉදිරිඳත් කිරීභට පුළුන්.  නමුත්  point of Order එකක් වළටිඹට   

ඉදිරිඳත් කිරීභට ශනොවළකියි, මරහනඹ විසින් තීන්දුක්  ජ තිශඵන 

කහයණඹක් ේඵන්ධ.[ඵහධහ කිරීේ] තීන්දුක්  ජ තිශඵන 

කහයණඹක් ේඵන්ධ  නළත කථහ කිරීභට ශනොවළකියි.  
 

ප්ර ධහන කටයුතු අද දින න—හඹ ඳත්රනශේ විඹ අාක 1 -මුද්දය 

ගහසතු විශලේ විධිවිධහන ඳනත ඹටශත්-. 

 
ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි,- 

 
ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ (විරුද්ධ ඳහර්ලසශේ නහඹකතුභහ) 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க - றர்க்கட்சற தொல்ர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the Opposition) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු විඳක් නහඹකතුභහ. 
  

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

අද මුළු දභ ගත කයන්ශන් මුද්දය ගහසතු ගළන හක්චඡහ 

කයන්නද?  
 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

නළවළ.  
 

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

One hour for the Order under the Stamp Duty (Special 

Provisions) Act and thereafter  the Adjournment Motion 

on the late His Excellency  Hugo Chavez will be taken 

up. 
 

     ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ඇයි?  ඒකයි භට  දළන ගන්න ඕනෆ. චහශේස ජනහධිඳතිතුභහශේ 

අබහඹ ගළන ශලෝක ප්ර කහලඹක් කශහ, භහර්තු 8 නදහ.   
 

ශලෝක ප්ර කහලඹක් ශදතහක් කයන්න පුළුන්ද කිඹන ප්ර ලසනඹ 

තිශඵනහ. අපි ඔක්ශකොභ ශලෝක ශනහ, ඒ ජනහධිඳතිතුභහශේ 

භයණඹ පිිතඵ. එශවත් එතුභහශේ අබහඹ ගළන ශවෝ ශන 

කහශේ වරි අබහඹ ගළන ශවෝ අපි ශලෝක ප්ර කහල කයන්ශන් එක 

ළයඹයි; එක අසථහක විතයයි. 2013 භහර්තු 08 ළනි දහ 

වළන්හඩ් හර්තහට අනු, අශේ දිශන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහ 

ඳශමුශන්භ කථහනහඹකතුභහශගන් අය අයශගන චහශේස 

ජනහධිඳතිතුභහශේ අබහඹ පිිතඵ ඳහර්ලිශේන්තු ශනුශන්, 

්ණ්ඩු ඳක්ඹ ශනුශන් ශලෝකඹ ඳශ කය සිටිඹහ. අතිගරු 

ජනහධිඳති - 

 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි,- 
 

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

එක් ශකශනක් කථහ කය  ඉය කශහභ තභයි අනික් 

එක්ශකනහට අසථහ ශදන්ශන්.  
 

එතුභහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ විසින් නිකුත් කයන රද ශලෝක 
ප්ර කහලඹත් කිේහ. ඊට ඳසශේ ශජෝන් අභයතුාග භළතිතුභහත් කථහ 
කශහ. අනුය දිහනහඹක භන්්රීුතුභහත් කථහ කශහ. අනතුරු 
කථහනහඹකතුභහ ශභශවභ කිඹරහ තිශඵනහ: 

 
"ශනිසියුරහශේ ජනහධිඳති හියුශගෝ චහශේස භළතිතුභහශේ අබහඹ පිිතඵ 
්ණ්ඩු ඳක්ශේත්, විඳක් ශේත් ගරු භන්්රීුරුන් විසින් ඉදිරිඳත් කයන 
රද ශලෝක ප්ර කහල භභද අනුභත කයමි." 

 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

භට කථහ ඉය කයන්න ශදන්න.  

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දළන් තිශඵන්ශන් මුද්දය ගහසතු (විශලේ විධිවිධහන) ඳනත 

ඹටශත් නිශඹෝගඹ ගළන හක්චඡහ කයන්නයි. 

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අනුය දිහනහඹක භන්්රීුතුභනි, ගරු විඳක් නහඹකතුභහශේ 

කථහශන් අනතුරු ඔඵතුභහ කථහ කයන්න. 
 

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

භශේ කථහ අන් කයන්න ඉඩ ශදන්න. ශභතුභහ ගත්ත 
පිඹය වරි. Public Businessර order එක අනු Stamp Duty 
(Special Provisions) Act එක ඹටශත් Order එක දළන් 
හක්චඡහට ගත්තහ. ශලෝක ප්ර කහල ගන්න තිශඵන්ශන් ඒකට 
කලින්. ශලෝක ප්ර කහලඹක් ඊට ඳසශේ ගන්න ඵළවළ. එක ළයඹක් 
ශලෝක ප්ර කහලඹක් කශහට ඳසශේ - [ඵහධහ කිරීභක්]  එශවනේ 
භහර්තු 08 ළනිදහ ශලෝක ප්ර කහලඹක් ශනොකය ඉන්න තිබුණහ.  

 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් කශශේ නළවළ. 

 
ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ශඹෝජනහක් කශහ. ශඹෝජනහක් කය තිශඵන්ශන්. 

 

ගරු ශජෝන් අභයතුාග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

That is in black and white. 

 
ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
 කථහනහඹකතුභහ එභ ශලෝක ප්ර කහලඹ අනුභත කශහ.  ශේක 

ඔඵතුභහ කිඹනහ නේ, the Hon. Speaker has endorsed the 

sentiments expressed by both sides. So, I am asking -  
 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 Hon. Leader of the Opposition, today there is no Vote 

of Condolence. 
 
ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ඇහුේකන් ශදන්න, භභ කිඹන ශදඹට.  ශේ බහ තුශ ශලෝක 
ප්ර කහලඹක් ඉදිරිඳත් කශ වළක්ශක් එක ළයඹයි. ශභතළන 
තිශඵන්ශන් එක ප්ර ලසනඹක් විතයයි. [ඵහධහ කිරීේ] So, Hon. 
Dinesh Gunawardena, can we - [Interruption.] 
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ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඳක් නහඹක රැසවීශේ ජ සිද්ධ වුණු ශද්ල් ශභතුභහ දන්ශන් 

නළවළ. ඒහ ශභොකක්ත් දන්ශන් නළතියි ශේ කථහ කයන්ශන්.  
 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 Hon. Leader of the Opposition, can you conclude 

your speech? 

 
ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Yes. The point of Order is, let me and the Chief 

Government Whip talk this over. We do not want to have 

a  precedent where  we have a Vote of Condolence taken 

up twice.  

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Chief Government Whip.  

 
ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Deputy Speaker,  if I could explain, there is no 

Vote of Condolence resolution. So, do not confuse the 

issue. At the moment, there is no resolution. There is an 

Adjournment Motion. We have gone  into this and the 

Party Leaders agreed to that principle on that basis. So, 

we will - [Interruption.]   

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ.  

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, අබහප්ර හේත චහශේස 

ජනහධිඳතියඹහ පිිතඵ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ හක්චඡහ කයන 

ශකොට, ඇශභරිකන් ඒජන්තඹන්ට ශවොටභ රිශදන ඵ අපි 

දන්නහ. චහශේස ජනහධිඳතිතුභහ එතුභහශේ ඳහරන කහරඹභ දිඹත් 

කයරහ තිබුශණ් ඇශභරිකන් අධියහජ—හදශේ ්ර්ථික ශද්ලඳහරන 

යුද ශඳයමුණට එශයහියි.  
 

ඒ ඇශභරිකන් අධියහජ—හ ජ ්ර්ථික, ශද්ලඳහරන යුද 

ශඳයමුශණ් ඉත්තන් ඵට ඳත් ශරහ ඉන්න නහඹකඹන්ට ශේ 

කහයණශඹන් රිශදන එක අමුතු ශදඹක් ශනොශයි.  

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්්රීුතුභහ, කරුණහකයරහ කථහ ශකටිශඹන් අන් 

කයන්න පුළුන්ද? 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ශභභ ශඹෝජනහ ගළන 

ඳක් නහඹක රැසවීශේ ජ හක්චඡහ කශහ. ඳක් නහඹක රැසවීශේ ජ 

හක්චඡහ කශහට ඳසු ශභඹ ශඳෞද්ගලික භන්්රීුන්ශේ 

ශඹෝජනහක්- 

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත y තුභහ, ්ණ්ඩු ඳක්ශේ ප්ර ධහන ාවිධහඹකතුභහ 

විසින් ද පිිතගන්නහ ඳරිදි ඳක් නහඹක රැසවීශේ ජ- [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ නිහ ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි,-  
 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අන්- [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භහ ශේ කහයණඹ කිඹරහ 

අන් කයනහ.  

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Adjournment Motion එකක් වළටිඹට ගළනීභට තීන්දු කය 

අහනයි. So, let this be taken up as an Adjournment 

Motion. There is no Condolence Motion before this House. 

    
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශේ ගළන හක්චඡහ කශ ඳශමුළනි අසථහශේ ජ ශඳෞද්ගලික 

භන්්රීුන්ශේ ශඹෝජනහක් ශර ශගශනන්න තීයණඹ කශහ. 

වළඵළයි ඊශේ ඳළළති ඳක් නහඹක රැසවීශේ ජ හක්චඡහ කශ ඳරිදි, 

කල් තළබීශේ ශඹෝජනහක් ශර ශගන එන්න තීයණඹ කශහ. භහ 

හිතන වළටිඹට එක්ත් ජහතික ඳක්ශේ නහඹකතුභහට එතුභහශේ 

ඳක්ඹ නිශඹෝජනඹ කයමින් ඳක් නහඹක රැසවීභට වබහණු ව 

නිශඹෝජිතඹන් කරුණු කිඹන්න ඕනෆ. එතුභහශේ නිශඹෝජිතඹන් 

විසින් එතුභහට කරුණු ශනොකීභ පිිතඵ අඳට යද ඳටන්න 

එඳහ. එක්ශකෝ එතුභහ ඳක් නහඹක රැසවීභට වබහණු න්න ඕනෆ. 

නළත්නේ සිද්ධ වුශණ් ශභොකක්ද කිඹරහ නිශඹෝජිතඹන්ශගන්  

අවන්න ඕනෆ.  
 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වරි, සතුතියි. 
 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

සිද්ධ වුශණ් ශභොකක්ද කිඹරහ දන්ශන් නළතු ශභතළන 

ඇවිල්රහ හඩි ශරහ නිකේ ඒජන්තඹහශේ භූමිකහ ඉටු කයන එක 

හධහයණ නළවළ.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ඊශේ අඳ එකඟතහට ්ශේ ශභඹ කල් තළබීශේ ශඹෝජනහක් 
ශර ශගන එන්න. භහ ඉදිරිඳත් කයන්ශන් කල් තළබීශේ 
ශඹෝජනහක්. ඒ පිිතඵ ඳක් නහඹක රැසවීශේ ජ තීයණඹ කය 
තිශඵනහ. ඒජන්තඹන්ශේ රි ජභ ශවෝ ඒජන්තඹන්ට ශේ පිිතඵ 
තිශඵන කළක්කුභ ශවෝ ත තත් රාකහ තුශ ඇශභරිකන් එක්ත් 
ජනඳදශේ ඵටහිය  ඒජන්තඹහ, නිශඹෝජිතඹහ තභන් ඵ ඔේපු කිරීභ 
ගළන ශවෝ අඳ පුදුභ න්ශන් නළවළ. එතුභහ එශවභ තභයි කටයුතු 
කශ යුතු න්ශන්.  
 

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Leader of the Opposition, what is your point of 

Order?     
 

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

      (The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
නළඟී සිටිශේඹ. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 
ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Let him speak first.   
 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්්රීුතුභහ. 

 

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භහ ඔඵතුභහශේ අධහනඹට 

ශඹොමු කයනහ සථහය නිශඹෝග 83ට. එහි ශභශේ වන් 
නහ:  

 

"විහද කශ යුතු ප්ර ලසනඹක් බහිනමුඛ කය, විහද ශකොට අන් කයනු රළබ 
ඳසු, කථහනහඹකතුභහශේ අයඹ ශනොභළති එභ බහ හයශේ ජ භ එභ 
ප්ර ලසනඹ නළත යක් භන්්රීුයඹකුට බහිනමුඛ කශ ශනොවළකි ඹ: "  

  

ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, එතශකොට භභ කිඹන්ශන්- 

 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ඒ කහයණඹ ගළන ශේ 

බහශේ කල් තළබීශේ ශඹෝජනහක් ශවෝ 23(2) ඹටශත් ප්ර ලසනඹක් 

ඇහුශේ නළවළ.  
 

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න. අඳටත් කථහ කයන්න අයිතිඹක් තිශඵනහ. 

[ඵහධහ කිරීේ] 

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

කථහ කයන්න ඉඩ  ජරහ හඩි ශන්න. [ඵහධහ කිරීේ]  

 

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි,  20ළනි දහ භහ 

ඳහර්ලිශේන්තු කල් තළබීශේ ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් කශහ. එවිට 

බහනහඹක කහර්ඹහරශඹන්  කිේහ, ඊට කලින් දශේ අනුය කුභහය 

දිහනහඹක භන්්රීුතුභහ ප්ර කහලඹක් කයපු නිහ භහ ඉදිරිඳත් කශ  

ඳහර්ලිශේන්තු කල් තළබීශේ ශඹෝජනහ බහය ගන්න ඵළවළ කිඹරහ. 

භහ  කල්තළබීශේ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කශශේ  20ශනිදහයි.  භශේ  

කල් තළබීශේ ශඹෝජනහ බහය ගන්න ඵළවළයි කිේහ, ඊට කලින් 

දශේ අනුය දිහනහඹක භන්්රීුතුභහ ප්ර කහලඹක් කශහඹ කිඹරහ. ඇයි 

ඒ?  

 

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි,- 

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ. 

 
ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Lakshman Kiriella, we agreed to take up this 

matter as an Adjournment Motion at the Party Leaders' 

Meeting yesterday. So, why are you taking a different 

stand today? - [Interruption.]   

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes, the Hon. Leader of the Opposition. 
 

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

භභ ගළන කහයණහ කිහිඳඹක් කිේහ. ඒකත් කිඹන්න ඕනෆ. අපි 

ශභතළනට ්ශේ, ශේ බහශේ පර්හදර්ලඹන් ගළන කථහ කයන්න 

මි පුද්ගරඹන් ගළන කථහ කයන්න ශනොශයි. ඇත්ත ලශඹන්භ 

ඇශභරිකන් ්ධිඳත—ඹට විරුද්ධ ඒ කරහඳඹට නහඹකත්ඹ 

දුන්ශන් ෆිශදල් කළසශත්රනෝ.  එතුභහට විරුද්ධ ්රිදඹහ කයන්න කිඹරහ 

ඇශභරිකහ කිේහභ එක්ත් ජහතික ඳක්ශේ ජනහධිඳති ශජ්.්ර්. 

ජඹර්ධන භළතිතුභහ කිේහ ඔහුට විරුද්ධ ්රිදඹහ කයන්ශන් නළවළ 

කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] විලහර කළක්කුභක් තිශඵනහ ශේ 

භන්්රීුතුභහට. ෆිශදල් කළසශත්රනෝ ගළන කථහ කයනහටත් කළභළති 

නළවළ ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ෆිශදල් කළසශත්රනෝ ගළන කථහ කයන්නත් කළභළති නළවළ ශන්.  

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Thank you.  

1175  1176 

[ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ] 



2013 භහර්තු 22 

 

 

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Hon. Deputy Speaker, let me finish what I have to say.   
 

ඒ හශේභ චහශේසශේ  ශවෝ ඇශරන්ශඩ්ශේ ශවෝ භයණඹ ගළන 

අපි කනගහටු නහ. අඳටත් ඒ ගළන ප්ර කහල කයන්න පුළුන්. භහ 

කිඹන්ශන් ශන එකක්. පර්හදර්ලඹක් ඇති කයන්න ඕනෆද? අපි 

ශදතහක්- [ඵහධහ කිරීභක්]  අන්න එ්චචයයි තිශඵන්ශන්. ඒ ගළන 

විතයයි තිශඵන්ශන්.  

 

භහ ත එක කහයණඹක් ඔඵතුභහට කිඹන්න කළභළතියි. 

ඳහර්ලිශේන්තුශේ කටයුතු ගළන රීති ප්ර ලසනඹක් තභයි දළන් භතු 

වුශණ්. අපි දළන ගන්න ඕනෆ, ශේ ගළන හද කයන්න පුද්ගරඹන් 

කවුරුත්- [ඵහධහ කිරීභක්] එදහ එතුභහ භට ශචෝදනහ කශහ, භහින්ද 

යහජඳක් භළතිතුභහ ජනහධිඳති කයන්න, චන්ද්රි කහ කුභහයතුාග 

භළතිනිඹශේ යජඹ ඇති කයන්න කටයුතු කශහඹ කිඹහ. දළන් ශේ 

ඳළත්තට ඇවිල්රහ කෆ ගවනහ. භහ චහශේසශේ ල්ලි අයශගනත් 

නළවළ; භවයහජහශේ ල්ලි අයශගනත් නළවළ; අරසශේ ල්ලි 

අයශගනත් නළවළ.  

 

ඳහර්ලිශේන්තුශේ රැසවීේ 
தரரளுன்ந அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

I 
 

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, on behalf of the Leader of the House of 

Parliament, I move, 
 

“That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 and 
the motion agreed to by Parliament on 07.04.2011, the hours of sitting 

this day shall be 1.30 p.m. to 7.30 p.m.. At 3.30 p.m.  Standing Order 

No. 7(5) shall operate.” 

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 

II 

 

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, on behalf of the Leader of the House of 

Parliament, I move, 
 
“That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 and 

the motion agreed to by Parliament on 09.07.2010, the hours of sitting 

on Tuesday, 09th and Wednesday, 10th April, 2013 shall be 9.30 a.m. to 

12.30 p.m. and 1.00 p.m. to 6.30 p.m.. At 6.30 p.m.  Mr. Speaker shall 

adjourn the Parliament without question put.” 

 

ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
Question put, and agreed to. 

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ. 

 
ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භහ ඔඵතුභහශගන් 

ශඵොශවොභ කහරුණික ඉල්ලීභක් කයනහ, භහ ඉදිරිඳත් කයන ශේ 

රීති ප්ර ලසනඹට න් ශදන්න කිඹරහ. භහ ඉදිරිඳත් කයන්න ඹන 

අදව එක යට කේඳහදු කයන්න එඳහ. එඹ භට කයන 

අහධහයණඹක්.  
 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අදහශ ශදඹක් තිශඵනහ නේ ශකටිශඹන් කිඹන්න. 

 
ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
අදහශ ශදඹක් තභයි. සථහය නිශඹෝග 84 (vii) ඹටශත් ශභශේ 

වන් නහ: 
 

 "කය භන්්රීුයඹකු විසින් ශවෝ ශන භන්්රීුයඹකු නමින් වන් 
ශනොකශ යුතුඹ." 

 
ඒ හශේභ සථහය නිශඹෝග  84 (viii) ඹටශත් ශභශේ වන් 

නහ:  
 

"කය භන්්රීුයඹකු විසින් ශවෝ අන— භන්්රීුයඹකුට අයුතු ශ්චතනහ 
්ශයෝඳණඹ කයමින් කථහ ශනොකශ යුතුඹ." 

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is the relevancy? දළන් කවුරුන් ශවෝ 
භන්්රීුයශඹක් එශේ කථහ කශහද? 

 
ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔඵතුභහ භට කථහ කයන්න අසථහ ශදන්න.  

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්්රීුතුභනි, ශේ ශභොශවොශත් එළනි තත්ත්ඹක් ඇති 

වුණහද? 

 
ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භට කථහ කයන්න අසථහ 

ශදන්න. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

සථහය නිශඹෝග ඹටශත් "point of Order" කිඹරහ 

ඳහර්ලිශේන්තුශේ කථහ ඳත්න්න ඵළවළ. ඔඵතුභහ කිේ 

්කහයශේ තත්ත්ඹක් දළන් උද්ගත වුණහද කිඹරහ කිඹන්න. 

 

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
භභ ඔඵතුභහට point of Order  එක කිඹන්නයි වළදුශේ. 

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශේ ශරහශේ එළනි තත්ත්ඹක් උද්ගත වුණහද? 

 
ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
භට point of Order එක ඉදිරිඳත් කයන්න අසථහ ශදන්න. 

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශේ ශරහශේ ශභොකක්ද වුශණ් කිඹන්න. 

 
ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
සථහය නිශඹෝග ඹටශත් භභ ඊශේ දශේ ඔඵතුභහට ශඳන්හ 

දුන්නහ,- 

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඊශේ දශේ කහයණහ ේඵන්ධ තීන්දුක්  ජරහ අන්. ඒ 

නිහ ඊශේ දශේ ශද්ල් ගළන කථහ කිරීභට අසථහ ශදන්න 

ඵළවළ. 

 

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි,- 

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ධහන කටයුතු. අද දින න—හඹ ඳත්රනශේ විඹ අාක 01, මුද්දය 

ගහසතු (විශලේ විධිවිධහන) ඳනත ඹ ටශත් නිශඹෝග. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, න—හඹ ඳත්රනශේ 1, මුද්දය 

ගහසතු (විශලේ විධිවිධහන) ඳනත ඹටශත්- [ඵහධහ කිරීේ] Let me 

move this first.  

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Leader of the Opposition. 

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ 

භන්්රීුතුභහ කිඹන එක අවරහ ඒක ළරැදි නේ, ඒකට විරුද්ධ 

න්න. අපි සථහය නිශඹෝග අනුයි ්රිදඹහ කයන්ශන්. දළන් 

ශභොකක්ද ශරහ තිශඵන්ශන්? ඩිරහන් ශඳශර්යහ ඇභතිතුභහට 

විරුද්ධ ශේන්න වදන විලසහ බාග ශඹෝජනහ කල් ඹනහ. 

්ඳහු හියුශගෝ චහශේස ගළන කථහ කයනහ. ඕකයි තිශඵන 

ප්ර ලසනඹ, භට ශන ප්ර ලසනඹක් නළවළ. අද ශන් කයරහ තිබුශණ්, 

ගරු ඩිරහන් ශඳශර්යහ ඇභතිතුභහට විරුද්ධ ශගශනන විලසහ 

බාග ශඹෝජනහටයි. 

 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, සථහය නිශඹෝගරට 

ඳටවළනි කහයණහ තිශඵනහ නේ ඒහ වළන්හඩ් හර්තහශන්  

ඉත් කයන්න කටයුතු කයනහ කිඹරහ ඔඵතුභහ ඊශේ 

නිශඹෝගඹක් දුන්නහ. 

 

භභ  භශේ අත්න හිත ලිපිඹක් ඹරහ, වළන්හඩ් 

ාසකහයකතුමිඹශගන් අාශලෝධිත පිටඳතක් ඉල්රහ සිටිඹහ. එඹ 

ශගනළවිත්  ජරහ තිශඵනහ, ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි.  එහි 

තිශඵනහ, - 

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්්රීුතුභහ, that is not a point of Order. ඒ පිිතඵ 

කමිටුක් ඳත්ශකොට ඒ ගළන ඳරීක්ණඹක් කයන්න කිඹරහ 

තීන්දුක්  ජරහ තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 ඔඵතුභහ කරුණහකය භට විනහඩිඹක් ශදන්න. කරුණහකය භභ 

කිඹන ශද් අවන්න. භහ ඔඵතුභහශගන් ශගෞයශඹන් ඉල්රනහ -  

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඊශේ භතු කයන රද කහයණහ පිිතඵ - 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භහ කිඹන ශද්ත් විනහඩිඹකට අවන්නශකෝ, ගරු නිශඹෝජ— 

කථහනහඹකතුභනි. ශභභ අාශලෝධිත පිටඳශත් තිශඵනහ,  

වළන්හඩ් අාලශඹන් ඳටිගත කය ඳසරු 7.15ට ඉාජිශන්රු අාලඹට 

බහය  ජ තිශඵන්ශන්, එදිනභ යහ්රීු 8.00ට සුජී ශේනසිාව 

භන්්රීුතුභහශේ ඉල්ලීභ ඳරිදි-   
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නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශභභ කහයණඹ ේඵන්ධ කමිටුක් ඳත් කයරහ, ඒ පිිතඵ 

ඳරීක්ණඹක් කිරීභට තීන්දුක් ශගන තිශඵනහ. ඒ නිහ ඒ ගළන 

දළන් ශභතළන කථහ කයන්නට ඵළවළ.  
 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භහ ඔඵතුභහශගන් 

ඉල්රන්ශන්- [ඵහධහ කිරීේ] 
 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I will not allow unnecessary points of Orders to be 

raised. 
 

ගරු ්ණ්ඩු ඳක්ශේ ප්ර ධහන ාවිධහඹකතුභහ. [ඵහධහ කිරීේ]  

 

මුද්දය ගහසතු (විශලේ විධිවිධහන) ඳනත : 
නිශඹෝගඹ 

தொத்றகத் லர்க (றசசட ற்தரடுகள்) 

சட்டம் : கட்டகப 
STAMP DUTY (SPECIAL PROVISIONS) ACT: 

ORDER 
 

[අ.බහ. 1.58] 
 

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරේඳහදන වහ 

ජරහඳවන අභහත—තුභහ ව ්ණ්ඩු ඳහර්ලසශේ ප්ර ධහන 

ාවිධහඹකතුභහ) 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனகப்தை அகச்சதம் அசரங்கத் ப்தறன் 

தொற்சகரனரசரதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, අග්රාහභහත—තුභහ ව බුද්ධ 

ලහන වහ ්ගමික කටයුතු අභහත—තුභහ ශනුශන් භහ ඳවත 

වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයනහ: 
 

"්ණ්ඩුර.භ —සථහශේ 44(2) ළනි —සථහ භඟ කිඹවිඹ යුතු, 2006 
අාක 12 දයන මුද්දය ගහසතු (විශලේ විධිවිධහන) ඳනශත් 3 ළනි ගන්තිඹ 
ඹටශත් ජනහධිඳතියඹහ විසින් හදන රදු, 2012 ශදළේඵර් භ 17 දිනළති 
අාක 1789/9 දයන අති විශලේ ගළට් ඳත්රනශේ ඳශ කයනු රළඵ,  2013.03.07 දින 
ඉදිරිඳත් කයන රද නිශඹෝගඹ අනුභත කශ යුතු ඹ. 

 

(අභහත— භණ්ඩරශේ අනුභතිඹ දන්හ තිශ .)"  

ශේ නිශඹෝග පිිතඵ දිවුරුේ ශඳත්භකට, යක්ණ 
ඔේපුකට, ප්ර සිද්ධ ශනොතහරිසයඹකු ශර ්රිදඹහ කිරීශේ 
ඵරඳත්රනරට, භත්ඳළන් විකිණීශේ නියත ශශශහභට, භත්ඳළන් 
විකිණීභ වහ ව ඹේ ශශශහභක් වහ —හඳහයඹකට, ඹේ 
කහරඳරි්චශේදඹක් තුශ ණඹ කහඩ් ඳත් - credit cards - ශනුශන් 
ඇති මුදල් වහ අදහශ මුද්දය ගහසතු නිශේදනඹ ඉදිරිඳත් කයනහ. 
ශේ අනු මුද්දය ගහසතු ළඩි කිරීභ වහ විහදඹක් අඹ ළඹ 
විහදඹ ඳළළත්වුණු කහරශේ ජද අපි ඳළළත්තුහ. ඒ නිහ අපි - 
[ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

  
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, - [ඵහධහ කිරීේ] 
 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඊශේ දිනශේ ජ ඒ කහයණඹ ේඵන්ධශඹන් තීන්දුක්  ජරහ 

තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු විඳක් නහඹකතුභහ. [ඵහධහ කිරීේ] කරුණහකය, ගරු 

විඳක් නහඹකතුභහට ඵහධහ කයන්න එඳහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ශභතළන  තිශඵන්ශන් මුදල් 
ශයගුරහසිඹක්. මුදල් ඇභතියඹහත් නළවළ. අඩු ගණශන් 
ශභතුභන්රහ කිඹන ශේ ප්ර ලසනරට ඇහුේකන්  ජරහ තීයණඹක් 
ශදන්න. Now, we are breaking it again. ඩිරහන් ශඳශර්යහ 
ඇභතිතුභහ ්යක්හ කයන්න කිඹරහ වළභ රීතිඹක්භ කඩරහ 
තිශඵනහ. චහශේස ජනහධිඳතිතුභහ ශදඳහයක්භ ඳණ ගන්හ 
තිශඵනහ. දළන් ත ශකශනක් - [ඵහධහ කිරීේ] 

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, දිණුන් දිගටභ භභ හියුශගෝ 
චහශේස ජනහධිඳතියඹහ  ේඵන්ධ විහදඹට ඳළටශරන්න සදහනේ 
නළවළ. නමුත් භට ශත්ශයනහ අදහශ නහඹකඹහට - [ඵහධහ කිරීේ] ඒ 
නිහ ශේ ඇශභරිකන් ඒජන්තඹහට ශේ පිිතඵ රිශදන එක ගළන 
කහයණඹක් නළවළ. අශේ යශට් සිඹලු ේඳත්  විකුණපු, ඵළාකු ටික 
ශඳෞද්ගලීකයණඹ කයන්න වදපු, යට ශඵ ජශේ ළරළසභකට  අණ 
 ජපු ඒ සිඹල්ර -  [ඵහධහ කිරීේ]  

 

ගරු සුජී ශේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

After the Hon. Anura Dissanayake's objection, you 

can raise it.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

      (The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ඊශේ ඳක් නහඹක 

රැසවීශේ ජ ශේ පිිතඵ එකඟතහකට ්හ. විශලේශඹන්භ සථහය   
නිශඹෝග 124 ඹටශත් ඳහර්ලිශේන්තු කටයුතු පිිතඵ කහයක 
බහක් පිහිටුහ තිශඵනහ. ඒ ඳහර්ලිශේන්තු කටයුතු පිිතඵ 
කහයක බහශන් තභයි  එදිශනදහ ව එශශමන තිඹ වහ සිඹලු 
ළඩටවන් කස කයන්ශන්. ඒ අනු ගරු නිශඹෝජ— 
කථහනහඹකතුභනි, භහර්තු භහශේ 08 ළනි දහ රැස වුණු 
ඳහර්ලිශේන්තු කටයුතු පිිතඵ කහයක බහ රැසවීශේ ජ තීයණඹ 
කශහ, 19 ළනි දහ ඳනත් 9ක්, 20  ළනි  දහ ඳනත් 8ක් ව 21 ළනි 
දහ තත් ඳනත් ශදකකුත් ් ජ ලශඹන් ඳනත් 19ක් හක්චඡහ 
කයන්න. නමුත් ඒ ශරහශේ ජත් අඳ විසින් ශඳන්හ දුන්නහ දින 
තුනක් ඇතුශත ාශලෝධන ඳනත් 19ක්  හක්චඡහ කිරීභ ඒ තයේ 
සුදුසු නළවළ කිඹහ. නමුත් ්ණ්ඩු ඳක්ශේ ප්ර ධහන  
ාවිධහඹකතුභහත්, බහනහඹකතුභහත් ඳක් නහඹක රැසවීශේ ජ  
ඉල්රහ සිටිශේ අඹ ළඹ ශල්ඛනශේ ශඹෝජනහ ශවේතුශකොට ශගන 
ශේ භ 30 ළනි දහට ශඳය  ශේහ අනුභත කය ගත යුතු ඵළවින්  
ශභඹ ේභත කය ශදන ශරයි. සථහය නිශඹෝගරට අනු 
්ණ්ඩුශේ කහර්ඹඹන්ට ප්ර මුඛතහ  ජභ ශවේතුශකොට ශගන ඒ 
දිනර ජ ඳහර්ලිශේන්තු උශද් 9.30ට රැස ශන්නත්, ඳසරු 6.30 
දක්හ ශේ පිිතඵ විහදඹ ඳත්හ ශගන ඹහභටත්  හක්චඡහ වුණහ.  
නමුත් ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, අහනශේ ජ එයින් ඳනත් 
ශකටුේඳත් 15ක් ශරීේසඨහධිකයණඹ  වමුට  ණුඹහ.   

 
ඒ නිහ ශරීේසඨහධිකයණඹ ඉදිරිඹට ශගන ඹන රද  ාශලෝධන 

ඳනත් ටික ඉත් ශකොට, ඉතුරු  ාශලෝධන ඳනත් ටික පිිතඵ 

හක්චඡහ කයන්න ඳසු ණුඹ 19ළනි දහ නළත ඳක් නහඹක 
රැසවීභක් කළන්න සිදු වුණහ.  ඒ අනු තභයි 19, 20, 21 කිඹන 

ශතදින ශේ ඳහර්ලිශේන්තු රැස වුශණ්. 19ළනි දහ ඳළළති ඳක් 
නහඹක රැසවීශේ ජ අඳ ඳළවළදිලි ශරභ කිේහ, ඔඵතුභන්රහ  මුද්දය 

පිිතඵ ගළට් නිශේදනඹක් -දළන් විහදඹට තුඩු ශදන- නිකුත් කය 
තිබුණහ, ශභඹ 20ළනි දහ ඳළළත්ශන ශර්ගු ්ඥහඳනත ඹටශත් 

විහදඹට ගන්න කිඹරහ.  ඊශේ විහදඹ ඳළළත්වුණු නළත ඳදිාික 

කයවීශේ අධිකහරිඹ (ාශලෝධන) ඳනත් ශකටුේඳතත් එක්ක ශභහි 
ේඵන්ධඹක් නළවළ, ශේක මුදල් අභහත—හාලඹට අදහශ කරුණක් 

නිහ 20ළනි දහ හක්චඡහට ගත යුතුඹ කිඹන සථහයශේ තභයි 
අඳ දිණුන් දිගටභ හිටිශේ. නමුත් ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, 

ඳක් නහඹක රැසවීභ නිශඹෝජනඹ කශ ්ණ්ඩු ඳක්ශේ 
කණ්ඩහඹභ ශභඹ 20ළනි දහ හක්චඡහට ගළනීභ ප්ර තික්ශේඳ කශහ. 

නළත වදිසිශේ ඊශේ  ශදකවභහයට ඳක් නහඹක රැසවීභක් 
කළ ශේහ. එතශකොට ශේ තිශේ ළඩටවන් කස කය ගළනීභ 

ශනුශන් ඳක් නහඹක රැසවීේ 3ක් කළනු රළඵ තිශඵනහ. 
ඊශේ ශදකවභහයට කළපු ඳක් නහඹක රැසවීශේ ජ තභයි තීයණඹ 

කශශේ මුද්දය ගහසතු (විශලේ විධිවිධහන) ඳනත ඹටශත් ශගන එන 

ශභභ නිශඹෝගඹ විහදඹට ගත යුතුඹ කිඹරහ.  
 

ශේ ඳහර්ලිශේන්තු උත්තරීතයයි කිඹරහ තමුන්නහන්ශේරහ 
ප්ර කහල කයනහ. ශඵොශවෝ අඹ ඒ ශනුශන් ් ළඩුහ. එශවනේ 

ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ උත්තරීතයබහඹ ්යක්හ න්ශන් ඳක් 
නහඹක රැසවීභට ඳළරී තිශඵන ඵරතර වහ ඒ අනු කයන 

්රිදඹහත්භක කිරීේ අනුයි. අද දිනශේ ශේ විහදඹට ගන්ශන් 
විශලේශඹන්භ ජනතහශේ  දදනික ජීවිතරට ඉතහභ ඵයඳතශ 

ශර ඵරඳහන කරුණු කීඳඹක්. ශභභ් න් ශනොතහරිසයශඹකුශේ 
ඵරඳත්රනඹ ශනුශන් ශගවිඹ යුතු රුපිඹල් 10 ගහසතු 2,000 දක්හ 

ළඩි කයනහ . දිවුරුේ ප්ර කහලඹක් වහ තිබුණු ගහසතු රුපිඹල් 
25 සිට 250 දක්හ ළඩි කයනහ. ශේ අනු දරුකු ශනුශන් 

ඉසශකෝර තුනකට ඉල්ලුේඳත්රන දභනහ නේ දිවුරුේ ප්ර කහල 

ශනුශන්භ රුපිඹල් 750ක්, 1000ක් විතය ශගවිඹ යුතු ශනහ. ඒ 
නිහ ශභඹ අශේ යශට් හභහන— ජන ජීවිතඹ වහ ඉතහ තදින් ගළට 

ගළහී, ඵළඳී තිශඵන ශඹෝජනහක්. ශභඹ කඩිමුඩිශේ, ඉතහ  ශකටි 
කහරඹක් තුශ හක්චඡහ කිරීශභන් ේභත ශනොකශ යුතුඹ කිඹන 

සථහයශේ අඳ හිටිඹහ.  

ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, මුද්දය ගහසතු (විශලේ 
විධිවිධහන) ඳනත ඹටශත් ශගන එන ශභභ නිශඹෝගඹ අද දින කිසි 
ශේත්භ හක්චඡහට ශනොගත යුතුඹ කිඹන සථහයශේ තභයි 
ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුශණ් අඳ එභ ඳක් නහඹක රැසවීභට වබහණු 
ශමින් කිඹහ සිටිශේ. නමුත් ්ණ්ඩු ඳක්ඹ විසින් තදඵර ශර 
කිඹහ සිටිඹහ අද ශකශේ ශවෝ ශභඹ ේභත කය ගත යුතුඹ කිඹරහ.  
භට ශත්ශයන්ශන් නළවළ ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි,  
20ළනි දහ ේභත කය ගළනීභ වහ අඳ ඉඩ  ජ තිබිඹ ජ, -මුදල් 
අභහත—හාලඹ ට අදහශ ශර්ගු ්ඥහඳනත ඹටශත් විහදඹක් එදින 
ඳළශතද්දි- එඹ එදහ හක්චඡහට  ශනොශගන කඩිමුඩිශේ අද 
විහදඹට ගන්ශන් ශභොකද කිඹහ.  ඒ ශනුශන් අශේ විරුද්ධත්ඹ 
ප්ර කහල කශහ. ඒ විතයක් ශනොශයි. ඳක් නහඹක රැසවීශේ තීන්දු 
තීයණ, එඹ ගරහ ශගන ඹන විධිඹ ව එඹ විටින් විට ශනස න 
්කහයඹ කිසිශේත්භ සුදුසු නළවළඹ කිඹන කහයණඹත් අඳ 
කිඹනහ.    

 
ශභඹ ඉතහභ ළදගත් ාශලෝධනඹක්. විශලේශඹන්භ ශේ 

ාශලෝධනඹට විරුද්ධ අශේ භන්්රීුරුන් ඡන්දඹ ඳහවි්චික කශ 
යුතු තිශඵනහ. අඳට ඒ ශනුශන් අසථහ රඵහ ගත යුතුයි. 
නමුත් ඊශේ ඳ.. 2.30ට තීයණඹ අයශගන අද  ශකොශවොභද 
භන්්රීුරුන් කළන්ශන්? ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ඒ 
හශේභ තභයි ශේ පිිතඵ අදවස ඉදිරිඳත් කයන්ශන් ශකොශවොභද? 
ඒ නිහ ඉතහභත් කඩිමුඩිශේ ශේ සිදු න ්රිදඹහදහභඹ මුළුභනින්භ 
ප්ර තික්ශේඳ කශ යුතුයි ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි.  

 
ඳසු ණුඹ දින ගරු කථහනහඹකතුභහ මරහනශේ ඉශගන 

කිේශේ ශභොකක්ද? මුදල් වහ ර.භේඳහදන අභහත—හාලශේ ශේ 
්රිදඹහ ඳටිඳහටිඹ පිිතඵ එතුභහ දළඩි අහදඹක් දුන්නහ. එතුභහ දළඩි 
ශර අහද ශකොට කිඹහ සිටිශේ මුදල් වහ ර.භේඳහදන 
අභහත—හාලඹ කරට ශේරහට ළඩ කටයුතු ශනොකිරීභ, ඒ ඳනත් 
ශකටුේඳත් නිළයදි ඳරිදි කස කය ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදිරිඳත් 
ශනොකිරීභ මුළුභනින්භ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඵරඹ වෆල්ලු කිරීභක් 
කිඹරහයි. අහනශේ ජ කථහනහඹකතුභහ කිේශේ "භට අහද  ජභ 
වළරුණු ශකොට දඬුේ  ජශේ ඵරඹක් නළවළ" කිඹරහයි. එයින් 
වළ ශඟේශේ දඬුේ  ජභට ඵරඹක් තිශඵනහ නේ එතුභහ දඬුේ 
 ජභටත් සදහනේ ඵයි. ඒ නිහ එතුභහශේ ප්ර කහලලින්භ ශඳන්නුේ 
කයන්ශන් අන් කයක්ත් ශනොශයි, මුදල් අභහත—හාලශේ 
අකහර්ඹක්භතහ, අයහජිකත්ඹ ව නිළයදි ඳරිදි ඹභක් ඉදිරිඳත් 
කිරීභට තිශඵන අභත්කභයි.  මුදල් අභහත—යඹහ විධිඹට කටයුතු 
කයන්ශන් කවුද කිඹරහ අපි කවුරුත් දන්නහ. අශනක් අභහත—හාලර 
තිශඵන දුක්ගළනවිලි ඵරන්න, අධ—හඳන අභහත—හාලශේ තිශඵන 
කටයුතු ශොඹහ ඵරන්න මුදල් අභහත—යඹහ ඳළමිශණනහ. නමුත් 
මුදල් අභහත—යඹහශේ ඍජු අීකක්ණඹ ඹටශත් ඳතින 
අභහත—හාලශේ කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ අඳට කිසිශේත්භ පිිතගන්න 
පුළුන් තත්ත්ඹක ශනොශයි තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ ඊශේ ඳ.. 
2.30ට ඳක් නහඹක රැසවීභ කළරහ, අද වදිසිශේභ 
ඳහර්ලිශේන්තුශේ කටයුතු ශනස කිරීභ කිසිශේත්භ සුදුසු 
තත්ත්ඹක් ශනොශයි. ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි,  ඊශේ 
ඳක් නහඹක රැසවීශේ ජ අද ඳ.. 2.30 සිට 3.30 දක්හ කහරඹ 
මුද්දය ඳනශත් ාශලෝධනඹන් පිිතඵ හක්චඡහ කිරීභටත්, 
3.30ට ඳහර්ලිශේන්තු කල් තඵරහ ශනිසියුරහශේ අබහප්ර හේත 
ජනහධිඳති හියුශගෝ චහශේස භවත්භඹහ පිිතඵ බහ කල් 
තළබීශේ විහදඹක් ශගන ඒභටත් තභයි තීයණඹ කශශේ. භභ 
හිතනහ ඳක් නහඹකයින්ශේ ගකීභක් තිශඵනහ කිඹරහ, ඳක් 
නහඹක රැසවීේර ජ ගනු රඵන තීන්දු, තීයණ පිිතඵ වහභ 
ශොඹහ ඵරන්න. ඒක තභයි ඳක් නහඹකයින්ශේ ගකීභ. ඳක්, 
විඳක් නහඹකයින්ශේ ගකීභ ඒක. ඒ ගකීභ ඉටු ශනොශකොට 
ඹේ ඹේ විධිඹට ේඳප්ර රහඳ ශදඩවීභ අපි මුළුභනින්භ ප්ර තික්ශේඳ 
කයනහ. 

 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, චහශේස ේඵන්ධශඹන් 

ශඹෝජනහ ඳළමිශණන්ශන් ශඳෞද්ගලික භන්්රීු ශඹෝජනහක් ශර 
ශනොශයි කල් තළබීශේ ශඹෝජනහක් ශරයි. මීට ශඳය 
ඳහර්ලිශේන්තුශේ ජ ඒ   පිිතඵ හක්චඡහ කශශේ ශනත්  විහදඹක් 
ඳළළත් ශන අසථහශේ ජ, එක් එක් භන්්රීුරුන් ඉතහ ශකටි 
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අදවස දළක්වීභක් කයරහයි. එඹ කිසිශේත්භ සථහය නිශඹෝගරට 
ඳටවළනි නළවළ. ඳසු ණුඹ භහර්තු භහශේ 08 ශනි දහ ඳක් නහඹක 
රැසවීභට සිඹලු ශදනහ වබහණු ශරහ තිබුණහ. නළත ශභඹ න—හඹ 
ඳත්රනඹට ඇතුශත් කයරහ තිබුණහ. නළත 19 න දින ඳක් නහඹක 
රැසවීභට වබහණු න විට එඹ න—හඹ ඳත්රනශේ තිබුණහ.  
 

කිසිභ භන්්රීුයශඹකු ඳක් නහඹක රැසවීශේ ජ විරුද්ධතහක් 
ශවෝ ේප්ර දහඹ උල්රාඝනඹ කිරීභක් පිිතඵ හක්චඡහ කශශේ 
නළවළ. අනතුරු ඊශේ ඳක් නහඹක රැසවීභ කළවහ. ඒ 
අසථහශේ ජත් කිසිශක් ශේ පිිතඵ හක්චඡහ කශශේ නළවළ. වදිසි 
උභතු  ශයෝගඹක් ළරඳුණහ හශේ ශභතළනට ඳළමිණ කරුණු ප්ර කහල 
කිරීභ කිසිශේත්භ හධහයණ නළවළ. ඒ වහ තිශඵන අසථහන් 
අපි උඳශඹෝණු කය ගත යුතු තිබුණහ. අද දින මුද්දය ගහසතු (විශලේ 
විධිවිධහන) ඳනත ඹට  ශත්  නිශඹෝග ශගනළවිත් තිශඵනහ. කවුරු 
ශවෝ හිතනහ නේ මුදල්ලින් නටන්න පුළුන් කිඹහ ඒ තයේ අ 
ඵහර ශභෝඩ තකතීරු අදවක් තත් ඔහුශේ ඔළුශේ ඳවශ ශයි 
කිඹහ භභ හිතන්ශන් නළවළ.  

 

ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ශේ ඇති වී තිශඵන 
ේප්ර දහඹ අනු ඳක් නහඹක රැසවීශේ ජ ගනු රඵන තීන්දු තීයණ 
භත පිහිටහ ශේ ඳහර්ලිශේන්තු ශභශවඹවීභට අභත් වී තිශඵනහ. 
බහනහඹක කහර්ඹහරඹත්, ්ණ්ඩු ඳක්ශේ ප්ර ධහන කහර්ඹහරඹත් ඒ 
වහ දක්න ශභශවඹවීභ ඉතහභත් අප්ර හණයි, ඉතහභත් දුර්රයි 
කිඹන එක තභයි අශේ අදව. ඒ නිහ ශභඹ අද හක්චඡහට 
ශනොගත යුතුයි කිඹන සථහයශේ තභයි අපි සිටින්ශන්.  

 

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, අශේ අනුය දිහනහඹක 

භන්්රීුතුභහ කශශේ පිිතතුරු  ජභක්ද නළත්නේ point of Order  එකක් 

ඉදිරිඳත් කිරීභක්ද? I want to know. 
 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

එතුභහශේ විරුද්ධත්ඹ දක්නහ කිඹහ ඊශේ ඳක් නහඹක 

රැසවීශේ ජ දළන්වහ.  
 

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Is it a point of Order or a reply?  I was speaking.   
 

භභ ඔඵතුභහශගන් අවන්ශන් ශේකයි. ශභතුභහට ශදකක් 
කයන්න ඵළවළ. ශභතුභහ point of Order  එකක් ගත්තහ නේ ඒක 
ශනත් කහයණඹක්. එතුභහ කථහක් කශහ නේ භට තිබුණු 
අසථහ ඔඵතුභහ නළති කශහ. එශවභ නේ ශභතුභහ විහදඹ ්යේබ 
කය තිශඵනහ. භභ  ශේ කහයණහ ගළන ඹභක් කිඹන්න කළභළතියි.  

 

අද මුද්දය ගහසතු (විශලේ විධිවිධහන) ඳනත ඹට  ශත් නිශඹෝග 
ශගනළවිත් තිශඵනහ. ශකෝ, අදහශ ඇභතිතුභහ? [ඵහධහ කිරීේ]  

 

ගරු භන්්රීුරු  
(ரண்தைறகு உதப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

ශකෝ? 
 

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

අන්න ඒකයි අපි අවන්ශන්. අපි එකඟ ශරහ තිශඵන්ශන් අදහශ 
ඇභතියඹහ ඉන්න ඕනෆඹ කිඹහයි. අදහශ ඇභතියඹහ නළත්නේ 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ශේ ක විහිළුක්. දළන් භභ ශේක 
අයගන්න කිඹද්දි ශේක වන්න ත ශකශනකුට කථහ කයන්න 
දුන්නහ. ඇයි, අදහශ ඇභතිතුභහ නළත්ශත්?  

ගරු භන්්රීුයශඹක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

ගරු ජීන් කුභහයණතුාග ඇභතිතුභහත් නළවළ.   

 
ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු වි ඳක් නහඹකතුභහ ශවොකහයභ දන්නහ, ගරු මුදල් 

ඇභතිතුභහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඵ.  

 
ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

So, why is the Hon. Deputy Minister not here?  

 
ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Wait! 

 
ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Get the Hon. Deputy Minister here.  

 
ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

You have raised a question.  I answered it.  According 

to the Standing Orders, I have every right to move this.  

Whether the Hon. Deputy Minister is present or not, I can 

move it.  We have had the procedure - [Interruption.] 

 
ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ඇයි, අමුණුගභ ඇභතිතුභහ ශභතළන නළත්ශත්? [ඵහධහ කිරීභක්] 
වරි. ජනහධිඳතිතුභහට එන්න ඵළවළ. භභ ඒක පිිතගන්නහ. ඇයි, 
අමුණුගභ ඇභතිතුභහ ශභතළන නළත්ශත්? ඇයි, ඒ අඹ  නළත්ශත්?  

 
ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒ පුද්ගරඹහ නළත්ශත් ශභොකද කිඹහ භභ දන්ශන් නළවළ.  

 
ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

අපි ශකොශවොභද විහදඹ ශගන ඹන්ශන්? 

 
ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පුද්ගරඹහ වළටිඹට මික් ශනත් ප්ර ලසනඹක් නළවළ. 

 
ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

විඹ බහය ඇභතිතුභහ ග කිඹන ඇභතියඹහ -අමුණුගභ 

ඇභතියඹහ- ශේ බහශේ නළත්නේ - 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Standing Orders අනු අඳට move කයන්න පුළුන්. ඔඵතුභහ 

ඳශමුළනි තහට තභයි ඔඹ ගළන අවන්ශන්. ගරු නිභල් සිරිඳහර 

ද සිල්හ ඇභතිතුභහ මුදල් ඳනත් ශකටුේඳත් 25ක් ණුඹ අවුරුද්ශද් 

ශගනහහ. එක ශරහකත් ඔඹ කථහ ඇහුශේ නළවළ. ඇයි, භට 

ශේක ශේන්න ඵළරි? තමුන්නහන්ශේරහට කිසිභ සථහයඹක් නළවළ.

[ඵහධහ කිරීේ] කිසිභ සථහයඹක් නළවළ. අද එකක් කිඹනහ, ශවට 

එකක් කිඹනහ. සියට ඵණිනහ. සියට ශවො කිඹනහ. ඊශේ 

ශල්රභ එශවභයි. [ඵහධහ කිරීේ] ඉතින් ශේ විධිඹට ශරහ 

ගළනීභ කයන්න එඳහ. ඳහර්ලිශේන්තු ළදගත්. [ඵහධහ කිරීේ]  

 
ප්ර ලසනඹ බහිනමුඛ කයන ර ජ. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 
Question proposed. 

 
 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු විඳක් නහඹකතුභහ. 

 

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එතුභහට කථහ කයන්න ශභතළන ශේදිකහක්  ඕනෆ ශරහ 

තිශඵනහ.  

 

ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
භට කථහ කයන්න ඉඩ ශදන්න. ඵරන්න, දළන් භශේ කහරඹ 

ගන්නහ ශන්. [ඵහධහ කිරීේ]  

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ඔඵතුභහ කථහ කයන්න. [ඵහධහ කිරීේ] කරුණහකය විඳක් 

නහඹකතුභහට කථහ කයන්න ඉඩ ශදන්න. 

 
ගරු යනිල් විර.භසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ඊශේ වදිසිශේ ඳක් නහඹක රැසවීභ කළ ශේහ. භභත් ත 

කිහිඳ ශදනකුත් නළත ඳදිාික කයවීශේ අධිකහරිඹ ඳනත් 

ශකටුේඳත පිිතඵ විහදඹට වබහණු ශමින් ශේ ගරු බහශේ 

සිටිඹහ. අශනක් වළභ එක්ශකනහභ කිේ නිහ ශේ ේඵන්ධශඹන් 

අශේ සථහයඹ භභ කිඹන්නේ. අශේ සථහයඹ ශේකයි. අද ගන්න 

තිබුශණ් මුද්දය ගහසතු පිිතඵ නිශඹෝග ශනොශයි. ඇත්ත 

ලශඹන්භ අද ගන්නට නිඹමිත තිබුශණ් ඩිරහන් ශඳශර්යහ 

ඇභතිතුභහට විරුද්ධ විලසහ බාග ශඹෝජනහයි. ඒක නත්න්න 

ඕනෆ නිහ ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුශණන් අබහප්ර හේත හියුශගෝ 

චහශේස ජනහධිඳතියඹහ ේඵන්ධශඹන් ශඹෝජනහ ශගනහහ. ඒක 

එක යක් කථහ කශ එකක්. ඒකයි අපි කිඹන්ශන්. කහට වරි කශඩ් 

ඹනහ නේ කශඩ් ඹන්න. අඳට ඵණින්න එඳහ.[ඵහධහ කිරීේ] දළන් 

ඇවිල්රහ කිඹනහ මුද්දය ගහසතු ඳනත ඹටශත් නිශඹෝග ගන්න එක 

ළයදියි කිඹරහ. ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ඒක නිහ භභ 

එක ප්ර ලසනඹයි භතු කයන්ශන්. භභ කිඹන්ශන් මුද්දය ගහසතු ඳනත 

ඹටශත් නිශඹෝග ගන්නත් ඵළවළ. චහශේස ජනහධිඳතිතුභහශේ 

අබහඹ පිිතඵ ශඹෝජනහ ගන්නත් ඵළවළ. දළන් ජිත් ශප්ර ේභදහ 

භන්්රීුතුභහ ශභොකක්ද කහයණඹක් ඳළන නඟරහ තිශඵනහ. ඒ ගළන 

විහද කයරහ, ඔඵතුභහ තීයණඹක්  ජරහ ඊට ඳසශේ අපි ශගදය ඹමු. 

එ්චචයයි. ශනත් එකක් ගන්න ඵළවළ.  

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ගරු විඳක් නහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ -[ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගරු සුජී ශේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

එතුභහ කථහ කයරහ ඉයයි. දළන් අඳට අසථහ  ශදන්න.  

 

ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ. 

 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ. 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි,  ඊශේ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ 

ප්ර ලසන අන ශරහශේ 25න සථහය නිශඹෝගඹ අනු භහ 
ප්ර ලසනඹක් ඇහුහ. සථහය නිශඹෝග 25 ඹටශත් ඕනෆභ 
භන්්රීුයඹකුශේ යප්ර හද ේඵන්ධශඹනුයි භහ ඔඵතුභහශගන් 
අවන්ශන්.  ඒක ඇහුශේ ජනභහධ— අභහත—තුභහ ශනුට අශේ 
ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහශගන්.  
 

දිශන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහශගන් භභ ඇහුහ, ගුන්විදුලි 
ාසථහශේ බහඳතියඹහට පුළුන්ද, ඹේ කිසි ළඩ ටවනක -
[ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න. භහ ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහට කථහ 

කයමිනුයි ඉන්ශන්.  

 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 
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නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! 
 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න භන්්රීුතුභහ.  
 

ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, බහඳතියඹහ විධිඹට, 
ශද්ලඳහරන ළඩ ටවන් කයරහ විරුද්ධ ඳක්ශේ භන්්රීුරුන්ට 
ඳවය ශදන්න ගුන් විදුලිඹ ඳහවි්චික කයන්න පුළුන්ද කිඹරහ භහ 
ගරු ඇභතිතුභහශගන් ඇහුහ. ඊට ඳසශේ එතුභහ කිේහ, ඒ 
ේඵන්ධ අල— කයන කටයුතු අය කමිටු භ් න් අල— විධිඹට 
කයමු කිඹරහ. දළන් අශේ ගරු විඳක් නහඹකතුභහත් ශඹෝජනහක් 
කශහ. ඒ හශේභ, ගරු විඳක්ශේ ප්ර ධහන ාවිධහඹකතුභහ එඹ සථිය 
කශහ. ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භභ ඔඵතුභහශගන් 
ශගෞයශඹන් ඉල්ලීභක් කයනහ. අද උශද් ප්ර තත්තිරට ශඳය 
වඩ්න් භයසිාව භවත්භඹහශේ ළඩ ටවශන් ජ ශගොනහ, බරුහ, 
ඵල්රහ කිඹරහ තභයි භට ඵළණරහ තිබුශණ්. ගරු නිශඹෝජ— 
කථහනහඹකතුභනි, භහ ඔඵතුභහශගන් අවන්න කළභළතියි, ශේ 
ඳහර්ලිශේන්තුශේ භන්්රීුරුන් විධිඹට අඳට-  

 

ගරු සුජී ශේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරුත්ඹ යකින්න දළන්.  
 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ භන්්රීුරුන් විධිඹට අඳ කයන ප්ර කහල 

ේඵන්ධශඹන් එතුභහට තයවහ ණුහින් ඵල්රහ, බරුහ කිඹරහ එතුභහ 
අඳට ඵළණරහ වරි ඹන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] ගරු නිශඹෝජ— 
කථහනහඹකතුභනි, භහ ඔඵතුභහට ශගෞයශඹන් භතක් කයන්න 
කළභළතියි, කරුණහකය- 

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්්රීුතුභහ, ගරු කථහනහඹකතුභහ ශභයටට ඳළමිණි විග 

එභ කමිටු ඳත් ශකොට ඒ පිිතඵ- [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භට විනහඩිඹක් ශදන්න 

ශකෝ. භහ ඔඵතුභහට කිඹන්න වදන්ශන් ශේකයි. භහ ශේ කහයණඹ 
යප්ර හද ප්ර ලසනඹක් වළටිඹට ශේ බහශේ භතු කයනහ. කරුණහකය 
ඒ බහඳතියඹහ -භහධ—ශේදිඹකු විධිඹට වළසිශයන එතුභහ- ශේ 
කමිටුට ශගනළල්රහ එතුභහශගන් ප්ර ලසන කයන්න ඕනෆ එතුභහ 
ඳහවි්චික කයන බහහ පිිතඵ. [ඵහධහ කිරීේ] ඉතහභ නින්දිත 
බහහක් එතුභහ ඳහවි්චික කයන්ශන්. [ඵහධහ කිරීේ]   

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු කථහනහඹකතුභහ ඳළමිණි විග ඒ පිිතඵ කටයුතු කිරීභට 

්රිදඹහත්භක ශනහ.  

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ.  

 
ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශඵොශවොභ සතුතියි. දළන් ඳළඹක් විතය කෆ ගවරහයි point of 

Order එකට අසථහ ගත්ශත්. ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, 

භහ ඔඵතුභහශගන් ඉල්ලීභක් කයනහ, භහ කිඹන කහයණහට භක් 

න් ශදන්න කිඹරහ. භහ ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු කයනහ 

සථහය නිශඹෝග 84 (vii) ව (viii) ශකශයහි. එ හි ශභශේ වන් 

ශනහ: 

 
"84.   (vii)  කය භන්්රීුයඹකු විසින් ශවෝ ශන භන්්රීුයඹකු නමින් 

වන් ශනොකශ යුතු ඹ.  

(viii)  කය භන්්රීුයඹකු විසින් ශවෝ අන— භන්්රීුයඹකුට අයුතු 
ශ්චතනහ ්ශයෝඳණඹ කයමින් කථහ ශනොකශ යුතු ඹ."  

 

ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භහ ශේ රීති ප්ර ලසනඹ ඊශේ 

ශගනහහට ඳසශේ ඔඵතුභහ ඒක අනුභත කයරහ තීන්දුක් දුන්නහ. 

තීන්දුක් රඵහ දුන්නත් වළන්හඩ් හර්තහශේ unedited copy එශක් 

-ාශලෝධනඹ ශනොකයපු copy එශක්- සුජී ශේනසිාව භළතිතුභහට 

අසර් භළතිතුභහ එල්ර කයපු ශදෝහශයෝඳණඹ, ඒ භඩ ගළහිල්ර 

එශරභ තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ] භහ ඔඵතුභහට කිඹන්න 

කළභළතියි, කරුණහකය සථහය නිශඹෝගරට අනු ශේ 

භන්්රීුරුන්ශේ යප්ර හද රැකගන්න, ශේ කයන භඩ ගළහිල්ර 

නතය කයන්න ඔඵතුභහ කටයුතු කයන්න කිඹරහ. 

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්්රීුතුභහ, ඔඵතුභහ unedited version එකක් අයශගනයි 

කථහ කයන්ශන්.  

 

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔේ.  

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

නිකුත් කයරහ නළවළ. ඒ පිිතඵ- [ඵහධහ කිරීේ] 

 

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
නළවළ. නළවළ. ඒක එිතඹට නිකුත් කශහ.  

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The unedited copy has not been released.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු සුජී ශේනසිාව භන්්රීුතුභහශේ නභ වන් වුණහ. CDs 

නිකුත් කයන  ශදඳහර්තශේන්තුශේ මුණසිාව භවත්භඹහශේ නභ 

වන් වුණහ. ශේ ඔක්ශකෝභ වන් ශරහ තිශඵනහ. 

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

       (The Deputy Speaker) 
It is only a draft. Nothing has been released.  
ගරු සුජී ශේනසිාව භවතහ. 

 
ගරු සුජී ශේනසිාව භවතහ 

(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

      (The Hon. Sujeewa Senasinghe 
Sir, thank you for the discrimination also that you 

have been showing me. I have been trying to raise my 

issue for about -  
 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

There is no discrimination.  
 
ගරු සුජී ශේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

      (The Hon. Sujeewa Senasinghe 
 For about 10 minutes, I have been asking for a chance 

to raise a point of Order. You have given everybody a 

chance, but not me.  
 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

You have to wait till my eye catches you.  

ගරු සුජී ශේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Right. 

Now, Sir, I will refer you to Standing Orders No. 25, 

which states, I quote:  
 

“ An urgent motion directly concerning the privileges of Parliament 

shall take precedence of all other motions as well as Orders of the 
Day. The proceedings of Parliament may be interrupted at any 

moment, save during the progress of a division....." 

 

Sir, I do not have to continue; I think you know this. 

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes.  

 
ගරු සුජී ශේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Then, Sir,  Standing Order No. 84 (vii) and (viii) 

states, I quote: 

"(vii)   No Member shall refer to any other member by name.  

 (viii)  No member shall impute improper motives to any other 
member."  

 

Sir, we spent about one hour on this. But, still my 

name has been mentioned and a proper Order has not 

been given by you.  

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The same issue was raised by the Hon. Sajith 

Premadasa.  
 
ගරු සුජී ශේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Yes. So, I am saying that it is a draft - 

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I have taken note of it.  

 
ගරු සුජී ශේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

So, Sir, can you give an Order now? If my name has 

been mentioned, give a Ruling on that.  

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I will look into it.  

 
ගරු සුජී ශේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, there is no Ruling given by you.  

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

If required, a Ruling will be given. - [Interruption.] 

 
ගරු සුජී ශේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

No, this is not about an inquiry; I am not talking about 

an inquiry.   

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I will take note of what you say.  

 
ගරු සුජී ශේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

No, Sir, I am not talking about an inquiry.  
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නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes, I have taken note of what you say. 
 

ගරු සුජී ශේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, it is not about an inquiry I am talking. Either you 

do not understand or your brain does not work! 
 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Now, you have raised your point of Order.    
 

ගරු සුජී ශේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

I am saying that my name has been mentioned. That is 

all I am saying, not about an inquiry. And, there is no 

Order given by you. - [Interruption.] Sir, there is no Order 

by you. - [Interruption.] 
 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ.  
 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 

(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

       (The Deputy Speaker) 
Hon. Azwer, you can raise that in short.  
 

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

       (The Deputy Speaker) 

I listened to you, Hon Sajith Premadasa. I have taken 

note of it. I will do what is required.  

ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ. 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Thank you, Hon. Deputy Speaker. I also got up 15 

times. It is the sixteenth time that you are permitting me 

to raise the point of Order. So, thank you very much, Sir, 

for the consideration.  

Sir, whatever he said today or had said yesterday, you 

gave a definite Order. Now, they cannot restart this, going 

into the whole history. Sir, he cast aspersions - 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

No, they are not canvassing. They cannot canvas as an 

Order has been given. - [Interruption.] ගරු ජිත් 

ශප්ර ේභදහ භවතහ. [ඵහධහ කිරීේ] 
 

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භහ ඔඵතුභහශේ 

අධහනඹ ශඹොමු කයන්ශන් Erskine May ව Kaul & 

Shakdher ගළනයි. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I listened to you. I took your point. 
 
ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
භභ තභ ඉය නළවළ. 

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I cannot allow you to make a speech here. 

 
ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, let me say just four sentences. 
 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

You have already raised a point of Order. Points of 

Order have to be precise. 
 
ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
හක— 4ක් කථහ කයන්න ඉඩ ශදන්න. 

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

You have precisely raised it and I have taken note of it. 

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, හක— 4ක් කිඹන්න ඉඩ 

ශදන්න. 

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

Hon. Member this is not a place to make submissions.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 

      (The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, you are not giving me a hearing.  
 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I have given you a hearing. 

 
ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 

      (The Hon. Sajith Premadasa) 

You are discriminating me. 

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ. 

 
ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 

      (The Hon. Sajith Premadasa) 

You are discriminating me - [Interruption.] 

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ඳහර්ලිශේන්තු සථහය 

නිශඹෝග 84 (vii) ව 84 (viii) ශකශයහි භහ ඔඵතුභහශේ අධහනඹ 

ශඹොමු කයනහ. ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, එභ සථහය 

නිශඹෝගර ඳළවළදිලි ශරභ ශේ විධිඹට වන් වී තිශඵනහ: 

 
(vii) කය භන්්රීුයඹකු විසින් ශවෝ ශන භන්්රීුයඹකු නමින් වන් 

ශනොකශ යුතු ඹ. 

(viii) කය භන්්රීුයඹකු විසින් ශවෝ අන— භන්්රීුයඹකුට අයුතු ශ්චතනහ 
්ශයෝඳණඹ කයමින් කථහ ශනොකශ යුතු ඹ. 

 

මීට ශභොශවොතකට ශඳය ගරු විඳක් නහඹකතුභහ භශේ නභ 
වන් කයමින් ඹේ කථහක් කශහ. විශලේශඹන්භ එතුභහ ඒ 
කථහට ඳහදක කය ගත්ශත් එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ විසින් ඉදිරිඳත් 
ශකොට තිශඵන විලසහ බාගඹ හක්චඡහට ගන්න ඉඩ ශනො ජ 
භවිසින් හියුශගෝ චහශේස ජනහධිඳතියඹහශේ අබහඹ පිිතඵ 
හක්චඡහක් ශගනහහ කිඹරහයි. භවිසින් ්ණ්ඩුශේ වුභනහ ඉටු 
කශහ ඹළයි කිඹන අයුතු ශචෝදනහක් තභයි විඳක් නහඹකතුභහ 
විසින්  ශර කයරහ තිශඵන්ශන්.  

 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, වළඵළයි ඳක් නහඹක 

රැසවීශේ ජ සිදු වුශණ් ශභොකක්ද? 8ළනි දහ ඳක් නහඹක රැසවීභක් 
කළ ශේහ. එඹ කළව ශරහශේ ්ණ්ඩු විසින් භහර්තු 19, 20, 21 
ව 22 දිනඹන්ර ඳහර්ලිශේන්තු රැසවීේ ඳළළත්වීභ වහ කහර 
ටවනක් වදහශගන ඇවිත් ඉදිරිඳත් කශහ. 

 
ඊට ඳසශේ  අඳ එකඟතහකට ඇවිත් තිබුණහ, අශප්ර ේල් භහශේ 

මුල් තිශේ 9 න දින  ඳභණක්  ඳහර්ලිශේන්තු කළන්න. ගරු 
ඩිරහන් ශඳශර්යහ අභහත—තුභහට එශයහි  තිශඵන  විලසහ බාග 
ශඹෝජනහ විහද කිරීභට අශප්ර ේල් භහශේ  9 න දහ  යජශේ ශන 
කටයුත්තක් නළත්නේ අසථහ රඵහ ශදන්න එකඟතහකට ්හ.  
ඒක තභයි ඳක් නහඹක රැසවීශේ ජ ඳළමිණි එඟඟතහ. භහ ශේ 
අසථහශේ ජ  ගරු විඳක් නහඹකතුභහට කිඹන්ශන්, ඳක් නහඹක 
රැසවීශේ ජ  ඇති ව එකඟතහ ශභොකක්ද  කිඹහ කරුණහකය 
එතුභහශේ නිශඹෝජිතඹන්ශගන් අහ දළන ගන්න කිඹන එකයි. 
අඩුභ  තයමින්  එභ  එකඟතහන්  පිිතඵ ව  Minutes කිඹන්න.   

ඒක කිඹනහ නේ සිහි බුද්ධිශඹන් කිඹන්න.  ශත්රුේ අයශගන 
කිඹන්න. එශවභ කිශඹේශොත් තභයි එහි අඩාගු ශරහ 
තිශඵන්ශන්  ශභොකක්ද කිඹරහ  ශත්ශයන්ශන්.  19 න දහ ඳළළති ඒ 
රැසවීශේ කහර්ඹ ටවන් භහ ශඟ තිශඵනහ. 19 න දහ කහර්ඹ 
ටවන්ර ඳළවළදිලි ශර දවන් කය තිශඵන්ශන් - 

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඹ කලින් කිේ කථහ  ශන්ද? 

 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
 නළවළ. නළවළ. ශේ ශන ශචෝදනහක්. ඒක ශනොශයි   ශේ 

කිඹන්ශන්.  භට විඳක් නහඹකතුභහ අයුතු ශචෝදනහක් නළඟුහ. 
භවිසින්  චහශේස ජනහධිඳතිතුභහශේ අබහඹ  පිිතඵ ශඹෝජනහ 
ගනු රළබුශේ, ගරු ඩිරහන් ශඳශර්යහ ඇභතිතුභහශේ  විලසහ බාග 
ශඹෝජනහ ඳසට දළමීශේ කුභන්ත්රනණඹක ප්ර තිපරඹක් වළටිඹටයි 
කිඹරහ. ඒක මුළුභනින්භ ළයදියි. එළනි ප්ර කහලඹක් කිරීභ පිිතඵ 
භහ ඉතහභ කනගහටු ශනහ. අඳ  ඳක් නහඹක රැසවීශේ ජ ඳළමිණි 
එකතහ තභයි අශේල් 9 න දින ගරු ඩිරහන් ශඳශර්යහ 
ඇභතිතුභහට එශයහි ඇති විලස බාග  ශඹෝජනහ  විහදඹට ගනු 
රළබිඹ යුතුයි කිඹන එක.  ඒක තභයි එදහ ඳක් නහඹක රැසවීශේ ජ 
ගනු රළබ තීයණඹ. වළඵළයි, ඒ ්ණ්ඩුශේ කහර්ඹඹක් නළත්නේ.  
්ණ්ඩු ඊශේ කිේහ,  ඹේ  කහර්ඹඹන් තිශඵනහ කිඹරහ.  එක්ත් 
ජහතික ඳක්ශඹන් ඳක් නහඹක රැසවීභට වබහණු ව  
නිශඹෝජිතඹන්ශේ ගකීභ තභයි, තභන් විසින්  ඉදිරිඳත් කය 
තිශඵන ශඹෝජනහක් ඉක්භනින් න—හඹ ඳත්රනඹට ඇතුශත් කය  
ගළනීභ; ඳහර්ලිශේන්තුට ශගන ඒභ. ඒ කහර්ඹඹ ඉටු ශනොකය 
ශභතළනට ඇවිත් අභූත ශචෝදනහ  නළඟීභ කිසි ශේත්භ  පිිතගන්න 
ඵළවළ. ඒහ ළයදිභ ශචෝදනහ.  ඒහ භහ ශවශහ දකිනහ.  

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ශජෝන් අභයතුාග  භන්්රීුතුභහ. 

 
ගරු ශජෝන් අභයතුාග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, 8 න දහ ශ්චච සිද්ීකන් 

ගළන කථහ කශහ.  අඳ ඉල්රහ සි ටිශේ අශප්ර ේල් 8 න දහ ශවෝ 9 න 
දහ තිශඵන ඳහර්ලිශේන්තුශේ රැසවීභට  ගරු ඩිරහන් ශඳශර්යහ 
ඇභතිතුභහට  එශයහි ඇති විලසහ බාග  ශඹෝජනහ විහදඹට ගත 
යුතුයි කිඹන එක. ඒක රැසවීේ හ ර්තහශේ ඳළවළදිලි වන් කය 
තිශඵනහ.  නමුත් අශේ වඬට ඇහුේකන් දුන්ශන් නළවළ. ශේ 
විධිඹටයි කයන්ශන් කිඹරහ  ්ණ්ඩු ඳක්  තීයණඹක් කශහභ  අපි 
නිලසල ද හිටිඹහ.  නමුත් භහ ශභතුභහට කිඹන්නට ඕනෆ, ඳසු ණුඹ 
කහරශේ  ශ්ච ගුශේයහ රාකහශේ ශේ කී ශදශනක් භළරුහද? වත්  
අට දහවක් භයහ දළේභහ. චහශේස ගළන  කථහ කයන්න ඉසශල්රහ  
ඒ ගළන කථහ කයන්නට එඳහඹළ එශවභ නේ. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඉතහභ ශකටිශඹන් භභ ඔඵතුභහශගන් අවන්ශන් එක ප්ර ලසනඹයි. 

සථහය නිශඹෝග 83 ඹටශත් එකභ බහ හයඹක  ජ එක කරුණක් 
ගළන ශදතහක් හක්චඡහ කයන්න ඵළවළ ශන්. සථහය නිශඹෝග 
83 ඹටශත් එකභ කරුණක් ගළන ශදතහක් හක්චඡහ කයන්න 
ඵළවළ.  21 ළනි දහ විහදඹට ගන්න කිඹරහ භභ ඳහර්ලිශේන්තු 
කල් තඵන අසථහශේ ශඹෝජනහක් 20 ළනි දහ ඉදිරිඳත් කශහ. 
බහනහඹක කහර්ඹහරශඹනුත්, ඒ හශේභ ඳහර්ලිශේන්තුශේ 

1195  1196 



2013 භහර්තු 22 

 

 

කහර්ඹහරශඹනුත් කිේහ, 20 ළනි දහ උශද් අනුය දිහනහඹක 
භන්්රීුතුභහ එළනි අදවක් තිශඵන ප්ර කහලඹක් කයපු නිහ,  
ඳහර්ලිශේන්තු කල් තඵන අසථහශේ භශේ ශඹෝජනහ ගන්න 
ඵළවළ කිඹරහ. ඒ අනු, එකභ කරුණ ශදතහක් හක්චඡහ 
කයන්න ඵළවළ. ඒකයි භශේ තර්කඹ. 

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අජිත් කුභහය භවතහ. 

 
ගරු අජිත් කුභහය භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 
ශඵොශවොභ සතුතියි, ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි. භභ රීති 

ප්ර ලසනඹක් නඟනහ, විශලේශඹන්භ කහයණහ ශදකක් 
ේඵන්ධශඹන්.  

 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ශේ තිශේ 

ඳහර්ලිශේන්තුශේ න—හඹ ඳත්රනඹ වළදිරහ තිබුශණ් අද දින බහශේ 
පර්ණ කහරඹභ හියුශගෝ චහශේස ජනහධිඳතියඹහශේ අබහඹ 
පිිතඵ ශඹෝජනහ හක්චඡහ කයන්නයි. ඒ ශඹෝජනහටයි අද 
කහරඹ ශන් කයරහ තිබුශණ්.  ඒ ශඹෝජනහට ශන් කයපු කහරඹ 
රඵහ ශනො ජභ ශේ බහශේ භන්්රීුරුන්ට කයපු අහධහයණඹක් 
ශර  භභ රකනහ. ඒ හශේභ භභ කනගහටුට ඳත් ශනහ, 
එක්ත් ජහතික ඳක් නහඹක යනිල් විර.භසිාව භළතිතුභහ  ඒ 
ශඹෝජනහට ශේ තයේ කයන ඵහධහ ගළන. එඹ එතුභහශේ 
ශඳෞද්ගලික අදවක් ද, ඳක්ශේ අදවස ද කිඹරහ භභ දන්ශන් 
නළවළ. ඒකට අශේ විශයෝධඹ ප්ර කහල කයනහ.  

 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භශේ රීති ප්ර ලසනඹ ශභඹයි. 

ශේ ඳහර්ලිශේන්තු කටයුතු පිිතඵ කහයක බහ රැසවීේර ගන්න 
තීයණ භභ දළන ගත්ශත් ශේ බහශේ ජයි. විශලේශඹන් අද ද 
ශන් ශරහ තිබුශණ් හියුශගෝ චහශේස ජනහධිඳතියඹහ ගළන කථහ 
කයන්නයි. නමුත් යජඹත්, ඳහර්ලිශේන්තු කටයුතු පිිතඵ කහයක 
බහ රැසවීභට වබහණු වුණු භන්්රීුරුත් ඒ න—හඹ ඳත්රනඹ 
ාශලෝධනඹ කයරහ, අද අපි කිසි ශේත්භ එකඟ ශනොන මුද්දය 
ගහසතු (විශලේ විධිවිධහන) ඳනත ඹටශත් ඇති නිශඹෝගඹ ගළන 
හක්චඡහ කයන්න තීයණඹ කය තිශඵනහ. ඒ නිහ විශලේශඹන්භ 
භශේ විශයෝධඹ ප්ර කහල කයනහ, ශභළනි ශදඹක් වදිසිශේ ඉදිරිඳත් 
කිරීභ ගළන. භභ එඹ ශඳෞද්ගලික දළන ගත්ශත් ශේ බහශේ ජයි.  
එඹට කිසි ශේත්භ අශේ එකඟතහක් නළවළ. ඒ හශේභ, හියුශගෝ 
චහශේස ජනහධිඳතියඹහ ගළන ශේ බහශේ කයන හක්චඡහට 
ඵහධහකින් ශතොය  අල— කහරඹ රඵහ ශදන්න කිඹරහ භභ 
ඉල්ලීභක් කයනහ. 

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඒ විශයෝධඹ හර්තහ කයනහ.  

ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ. 

 
ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භට ශකොඳභණ ශේරහක් 

තිශඵනහද? 

  
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහට විනහඩි 15යි තිශඵන්ශන්. දළන් points of Order  

අයශගන ඉයයි ශන්. 

[අ.බහ. 2.28] 

 
ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ශඵොශවොභ සතුතියි. ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ශේ 

යශට් මුදල් ඇභතියශඹක් ඉන්නහ.  එතුභහශේ විඹ ඹට ශත් ඇති 
කහයණඹක් තභයි  අද ශේ බහට ඉදිරිඳත් කය තිශඵන්ශන්. ඒ 
මුදල් ඇභතියඹහ අද ඳහර්ලිශේන්තුට ඇවිල්රහ,  මුද්දය ගහසතු 
(විශලේ විධිවිධහන) ඳනත ඹටශත් ඇති ශේ නිශඹෝගඹ ඉදිරිඳත් 
කයන්ශන් ශභොන ඳදනභකින් ද, ඒ ේඵන්ධ යජශේ ප්ර තිඳත්තිඹ 
ශභොකක්ද කිඹරහ ඳළවළදිලි කයන්න අල—යි. නමුත් අද එශවභ 
කයන්ශන් නළවළ. ඒ හශේභ ශජ—සඨ ඇභතියශඹක් ඉන්නහ. ඒ 
ඇභතියඹහට මුදල් නිශඹෝජ— ඇභති කිඹරහ ුරයඹකුත්  ජරහ 
තිශඵනහ. ඒ නිශඹෝජ— ඇභතියඹහ අද ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට 
ඇවිල්රහ, ශේ නිශඹෝගඹ ඉදිරිඳත් කයන්ශන් ශභොන 
ඳයභහර්ථඹකින්ද කිඹරහ ඳළවළදිලි කයන්න අල—යි. දහචහයඹ 
ඒකයි. 

 
ඒ නිශඹෝජ— ඇභතියඹහත් අද ශේ බහශේ නළවළ. ඒ විතයක් 

ශනොශයි, ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, අද ශේ ඉදිරිඳත් 
කයන නිශඹෝගලින් කයරහ තිශඵන්ශන් මුද්දය ගහසතු අධික 
ප්ර භහණඹකින් ළඩි කයන එක. භභ ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු 
කයනහ, මීට කලින් රුපිඹල් විසිඳවක් වුණු, දිවුරුේ ප්ර කහලඹකට 
ගවන මුද්දය ගහසතු අද රුපිඹල් ශදසිඹ ඳණවක් දක්හ ළඩි 
කයරහ තිශඵන ඵ. තිබුශණ් රුපිඹල් විසිඳවට!  දුේඳත් මිනිවහ  
දිවුරුේ ප්ර කහලඹක් ඉදිරිඳත් කයන්ශන් ඵළාකු කටයුත්තකට, උහවි 
කටයුත්තකට, දරුශක් ඳහරකට  දහ ගන්න හශේ තභන්ශේ 
ජීවිතශේ අල— කටයුත්තකට.  ඒ දිවුරුේ ප්ර කහලඹට අද රුපිඹල් 
250ක් ටිනහ මුද්දය ගවන්න ශරහ තිශඵනහ. රුපිඹල් විසිඳව 
රුපිඹල් ශදසිඹ ඳණව කයන ශකොට- දවගුණඹකින් ළඩි කයන 
ශකොට, සිඹඹට දහවකින් ළඩි කයන ශකොට- ඇයි දුේඳත් ජනතහ 
භත ශේ හශේ අධික ඵද්දක් ඳනන්ශන් කිඹරහ ශේ බහට 
ඳළවළදිලි කයරහ ශදන්න විඹ බහය ඇභතියඹහ ශවෝ නිශඹෝජ— 
අභහත—යඹහ ඉන්න ඕනෆ. ''විඹ බහය අභහත—යඹහ ජනහධිඳති 
ුරයඹ දයනහ, ඒක නිහ එතුභහට එන්න ඵළවළ'' කිඹරහ කිඹන්න 
ඵළවළ. මර— ඵරඹ ඳහර්ලිශේන්තුට තිශඵන නිහ 
ඳහර්ලිශේන්තුට ඒ කරුණු ඳළවළදිලි කයන්න පුළුන් නිශඹෝජ— 
අභහත—යඹහ ශවෝ ශභතළන ඉන්න ඕනෆ. එතුභහත් නළවළ. ඒ නිහ  
ශභඹ ශේ බහට කශ ඉතහභ ඵයඳතශ අශගෞයඹක් ලශඹන් 
රකන්න අල—යි.  

 
ඒ විතයක් ශනොශයි  ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, 

යක්ණ ඔේපුක් භත වළභ රුපිඹල් දහවකටභ ත රුපිඹරක් ළඩි 
කයරහ තිශඵනහ. ශේ යක්ණ  රඵහ ගන්ශන් ධනත් මිනිසසු 
ශනොශයි. යක්ණ  රඵහ ගන්ශන් අහිාක මිනිසසු; ශේ යශට් 
හභහන— ජනතහ. වළඵළයි,  ඒ ශගන ශගන වළභ රුපිඹල් 
1,000ක් ඳහහභ ළඩිපුය මුද්දය ගහසතුක් අඹ කයනහ. ශභශවභ 
ළඩි කයන්ශන් ඇයි කිඹරහ ඳළවළදිලි කයන්න අල—යි. නමුත් 
එශවභ ඳළවළදිලි කයන්ශන් නළවළ.  

 
ඒ විතයක් ශනොශයි, ප්ර සිද්ධ ශනොතහරිසයඹකු ශර ්රිදඹහ 

කිරීභට අල— ඵරඳත්රන ගහසතු ළඩි කයරහ තිශඵනහ. දළන් ෆභ 
නීතිඥයශඹකුභ ඳහශවේ -කිහිඳ ශදනකු වළය-  ශනොතහරිසරුන් 
ලශඹන් කටයුතු කයනහ. ඒ හශේභ නීතිඥරු ශනොන 
ශනොතහරිසරුන් ඉන්නහ. ශේ ශනොතහරිසරුන්ශේ ඵරඳත්රන 
ගහසතු තිබුශණ් රුපිඹල් 10ට. රුපිඹල් 10ක් වුණු ඒ ඵරඳත්රන 
ගහසතු රුපිඹල් 2,000ක් දක්හ ළඩි කයරහ තිශඵනහ. ශේක එක් 
යක් ශගන ගණනක් ශනොශයි, අවුරුද්දක් ඳහහභ ශගන්න 
ඕනෆ ගණනක්. ශභොකක්ද ශේ ළඩි කිරීභ වහ තිශඵන තර්කඹ, 
ශභොකක්ද  තිශඵන ඳදනභ, ශභොකක්ද ශභශවභ කයන්න ශවේතු, 
ශකෝචචය මුදරක් ශේ වයවහ උඳඹහ ගන්න අශේක්හ කයනහද 
කිඹන කහයණහ ගළන ශේ බහට ඳළවළදිලි කයන්න අල—යි, ශේ  
නිශඹෝග අනුභත කය ගළනීභට කලින්.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ඒ විතයක් ශනොශයි, භත්ඳළන් විකිණීශේ —හඳහය වහ 

ඵරඳත්රන ගහසතු රුපිඹල් 20,000ක් කයරහ තිශඵනහ. ඒක නේ 

ප්ර ලසනඹක් කිඹරහ කිඹන්න ඵළවළ. ශභොකද,  භතට තිත ප්ර තිඳත්තිඹ 

නිහ. ''තිතට භත'' වුණත් ශේක ශරොකු ප්ර ලසනඹක් ශනොශයි. ඊට 

අභතය ඳසළනි කහයණඹ තභයි, credit cards. අද දුේඳත්, 

ශඳොශවොත් වළශභෝභ තභන්ශේ ජීවිතශේ ඳවසුට credit cards 

ඳහවි්චික කයනහ. ඒ credit cards භත ෆභ රුපිඹල් 1,000ක් 

වහභ ළඩිපුය රුපිඹල් 15ක් ්ණ්ඩු ගන්නහ. ඒ කිඹන්ශන් 

රුපිඹල් 1,000ක් ශගනහ නේ අපි අභතය ඵදු නළති, අභතය 

 ජභනහ නළතු රුපිඹල් 1,015ක් ශගන්න ඕනෆ. දළන් ඒ විධිඹට 

ළඩිපුය ඵද්දක් ගන්න ්ණ්ඩුශේ ප්ර තිඳත්තිඹ කුභක්ද? ඒ පිිතඵ 

හක්චඡහ කයන්න අද ඇභතියඹහ නළවළ; නිශඹෝජ— ඇභතියඹහ 

නළවළ. ශේක ඉතහභ ඵයඳතශ, රජ්ජහවගත ශදඹක්.  

 

ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ශේ ශයගුරහසිර නළති, 

තභත් ඉදිරිඳත් වුශණ් නළති විලහර ඵදු ප්ර භහණඹක්;  විලහර මුද්දය 

ගහසතු ප්ර භහණඹක් අද ළඩි කයරහ තිශඵනහ.  ශේ යශට් ඔේපු ලිඹහ 

ඳදිාික කිරීශේ ්රිදඹහදහභඹ තුශ ශකශනකුශේ ඉඩභක අයිතිහසිකභ 

ශවො එකක්ද කිඹහ ඳරීක්හ කය ඵරන්න ඉඩේ කන්ශතෝරුශේ 

ඳරීක්හක් කයන්න ඕනෆ. තභන්ශේ ඉඩශේ අයිතිඹ පිරිසිදුද 

නියවුල්ද  කිඹහ ඳරීක්හ කය ඵරන්න ඉඩේ කන්ශතෝරුශේ 

ඳරීක්හක් කයන්න මීට කලින් ශගන්න ඕනෆ වුශණ් රුපිඹල් 

2.50යි. රුපිඹල් 2.50ක මුද්දයඹක් ගවරහ ශඳෞද්ගලික ශවෝ 

නීතිඥයඹකු භහර්ගශඹන් ඉඩේ කන්ශතෝරුශේ ශල්ඛන ඳරීක්හ 

කයන්න පුළුන්. වළඵළයි අද ඉඩේ කන්ශතෝරුශේ ශඳොතක් 

ඵරන්න, -එක ශඳොතකට- රුපිඹල් 500ක් අඹ කයනහ.  භහ 

ඔඵතුභහට ඳළවළදිලි කයන්නේ, ඒ අනු දළන් ළඹ න මුදල් 

ප්ර භහණඹ. ඔේපුක් ලිවීශේ ජ ඹේ පුද්ගරඹකු ඉ ඩශේ අයිතිඹ 

පිරිසිදුද නියවුල්ද කිඹහ ඵරන්න ඒ ඉඩභ ඳරීක්හ කයරහ ඵරනහ. 

ඒ ඉඩශේ භහර්ග අයිතිහසිකේ තිශඵන්න පුළුන්. බිේ කළඵලි 

කීඳඹක්  තිශඵන්න පුළුන්. ඔේපුක එකිශනකට ශනස ඉඩේ 

කළඵලි තුනක් තිශඵනහ නේ ඉඩේ කන්ශතෝරුශේ ඳරීක්හ කය 

ඵරන්න විතයක් රුපිඹල් 1,500ක් ළඹ ශනහ. ඉඩභට මිර එකඟ 

වුණහට ඳසශේ ඔේපු ලිඹන්න කලින් දශේ ණුහිල්රහ 

ශනොතහරිසයඹහ ්ඳහු ඉඩේ කන්ශතෝරුශේ ඵරනහ, ඒ අතයතුය 

ලිඹවිල්රක් ලිඹළවිරහ තිශඵනහද, ඒ අතයතුය ශවොය ඔේපුක්ත් 

ලිඹළවිරහ තිශඵනහද, ළයදිරහ ශල්ඛනඹක් ලිඹහ ඳදිාික ශරහ 

තිශඵනහද කිඹරහ. නළත ඒ ඉඩේ තුන ඳරීක්හ කය ඵරන්න ත 

රුපිඹල් 1,500ක් ශගන්න ඕනෆ. ඔේපු ලිඹහ ඳදිාික වුණහට 

ඳසශේ තභන්ශේ ශේහදහඹකඹහට ලිඹහ ඳදිාික ව ඔේපු බහය 

ශදන්න කලින් ඒ ඳත් ඉරු ඳරීක්හ කය ඵරරහ, ඳත් ඉරුශේ 

වතික පිටඳතක් ගන්නහ, ශවො ඳරිචඹක් තිශඵන 

ශනොතහරිසයශඹකු. නළත ඉඩේ කන්ශතෝරුශේ ඳරීක්හ කය 

ඵරන්න ත රුපිඹල් 500 ඒහ තුනක්, එනේ රුපිඹල් 1,500ක් 

ළඹ ශනහ. එතශකොට රුපිඹල් 4,500යි. ඒහශේ වතික 

පිටඳතක් ගත්තහභ එක ඳත් ඉරුකට රුපිඹල් 500 ගණශන් ්ඳහු 

ශගන්න ඕනෆ. ඒ කිඹන්ශන් ත රුපිඹල් 1,500ක් ළඹ ශනහ. 

ඒ කිඹන්ශන්, ඉඩශේ ටිනහකභ ශභොකක් වුණත් මුද්දය ගහසතුට 

අභතය ඉඩේ කන්ශතෝරුශේ ඳත් ඉරු ඵරන්නයි, ඳත් ඉරුර 

පිටඳත් ගන්නයි රුපිඹල් 6,000ක් ළඹ ශනහ. භවය ගේඵද 

ඉඩේර ටිනහකභත් ඒ ගණනට කිට්ටුයි.  
 

ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ඒ භහ කිේශේ ඳදනභක් 

නළතු දිණුන් දිගට ශේ යශට් ජනතහට ඵදු ඵය ඳටරහ ජනතහ 

පීඩහට ඳත් කයන්න කටයුතු කයන ්කහයඹයි. ඇත්තටභ ශේ 

යශට් දළන් නළත්ශත් ඵලු ඵද්දයි, ඵශල් ඵද්දයි විතයයි. පුළුන් නේ 

ඒකටත් ඵදු ගවනහ. වළභ ශගදයකභ ඉන්න ඵල්ශරකුට ශභ්චචය 

මුදරක් ශගන්න ඕනෆ කිඹරහ කිඹයි. අශේ ගරු දිශන්ස 

ගුණර්ධන ඇභතිතුභහශේ විඹ ශනොවණත් භභ එතුභහශගන් 

අවන්න කළභතියි, ඉදිරිශේ ජ ්ණ්ඩු  ඵල්රන්ටත් ඵදු ගවනහද, 

ඒ හශේභ ඵශලුන්ටත් ඵදු ගවනහද කිඹරහ. ශභොකද එතුභහ විඹ 

බහය ඇභතියඹහ ශනුට,- [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු නිශඹෝජ— 

කථහනහඹකතුභනි, ඒ හශේභ භභ දළන ගන්න කළභතියි, බරුශෝ 

ඉන්නහ නේ ඒ බරුන්ටත් ඵදු ගවනහද කිඹරහ. ඒ හශේභ 

ශඳෝනිශේ ඉන්නහ නේ ඒ ශඳෝනිඹන්ටත් ඵදු ගවනහද කිඹරහ 

භභ දළන ගන්න කළභළතියි. ඵල්ශරෝ, ඵශල්ලු, ශඳෝනිශඹෝ, 

බරුශෝ හශේභ ශේ යශට් ඵදු ගවන්න පුළුන් වළභ ශද්කටභ ඵදු 

ගවන්න කල්ඳනහක් තිශඵන හද කිඹරහ භභ අවන්න කළභළතියි.  

 

ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ශභහි තිශඵන 

අහනහන්ත තත්ත්ඹ තභයි අපි බරුශක් ගළන කථහ කයන 

ශකොට එළනි නභක් නළති, කිසිභ ේඵන්ධඹක් නළති පුද්ගරශඹකු 

නළ් ටරහ කිඹනහ, "ශේ භභ ගළනයි කථහ කයන්ශන්" කිඹරහ. අපි 

ශඳෝනිශඹක් ගළන කථහ කයන  ශකොට එළනි නභක් නළති 

පුද්ගරශඹකු නළ් ටරහ කිඹනහ, "ශේ කථහ කයන්ශන් භභ 

ගළනයි" කිඹරහ. ඉතින්  ශේක වරිභ පුදුභ ළඩක්. අපි 

ශවොහකහයභ දන්නහ, ඳහර්ලිශේන්තුශේ භන්්රීු නහභ රළයිසතු 

ඵළලුහභ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ බරුශෝත් නළවළ, ශඳෝනිශඹෝත් 

නළවළ, ශගොන්නුත් නළවළ, ඵල්ශරොත් නළවළ කිඹරහ. වළඵළයි ඒහ 

ගළන කරුණු වන් ශන ශකොට පුද්ගරඹන් නළ් ටිනහ.  ඒ 

නිහ ශේක ශවො තත්ත්ඹක් ශනොශයි, ගරු නිශඹෝජ— 

කථහනහඹකතුභනි. 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Azwer, what is the point of Order? 

 
ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශතොේපිඹ දහ ගන්නහ. 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

සථහය නිශඹෝගරට ඳටවළනි අය රහචහය විධිඹට ඵල්ශරෝ, 

ඵල්ශරෝ කිඹනහ. ඉසශකෝශල් ශභයි අවශගන ඉන්නහ. ගරු 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, තමුන්නහන්ශේ ශේහ නත්න්න.  

 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

කරුණහකයරහ තමුන්නහන්ශේරහ සිඹලු ශදනහභ බහහශේ 

ය රහචහයත්කභ ්යක්හ කය ගත්ශතොත් ශවොයි, දරුන් 

ගළරරිශේ සිටින නිහ.  

 
ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ඳහල් දරුන් ඉන්න 

ශේරහශේ භභ කිේශේ, "ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ බරුශෝ නළත, ශේ 

ඳහර්ලිශේන්තුශේ ශඳෝනිශේ නළත, ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඵල්ශරෝ 

නළත, ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඵශල්ලු නළත" කිඹරහයි. ගරු 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භභ කිේශේ, ශභශවභ ණුශඹොත් 

ඵල්රන්ටත් ඵශලුන්ටත් ඵදු ගවන්න ඉඩ තිශඵනහ කිඹරහයි.  
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ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

 
[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
අාශගොඩට ඹන්න ඕනෆ.  

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අජිත් ශඳශර්යහ භන්්රීුතුභහ,  කථහ කයන්න. 

 
ගරු සුජී ශේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔේ, ගරු භන්්රීුතුභහ. 

 
ගරු සුජී ශේනසිාව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல சசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගරු අසර් භන්්රීුතුභහ 

වීදුරු දිවහ ඵරහශගන කථහ කයනහ. 

 
ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි,  වරි පුදුභ තත්ත්ඹක් ඇති 

ශරහ තිශඵන්ශන්.  ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ එළනි ත් නහභලින් 
්භන්ත්රනණඹ කයන්න සුදුසු පුද්ගරඹන් නළවළ කිඹරහ අපි කිඹන 
ශකොට, භවය අඹ නළ් ටරහ කිඹනහ, "නළවළ, නළවළ, භභ ගළන 
තභයි ශේ කිඹන්ශන්" කිඹරහ. ශේක භවහ පුදුභ ප්ර ලසනඹක්. ශේක 
අශේ කථහට ඵහධහක්. අශේ කථහ කයශගන ඹන්න ඵළරි 
තත්ත්ඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහ.  

 
ගරු නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භභ ඔඵතුභහට විශලේශඹන් 

කිඹන්න කළභතියි, ශේ මුද්දය ගහසතු (විශලේ විධිවිධහන) ඳනත 
ඹටශත් ශගන එනු රඵන නිශඹෝගඹට අපි විරුද්ධයි කිඹරහ. ශේ  
නිශඹෝගඹ භ් න් ජනතහ සයහ කනහ. රුපිඹල් විසිඳශවේ දිවුරුේ 
ප්ර කහල ගහසතු රුපිඹල් 250 දක්හ ළඩි කිරීශේ සිට ඉතහභ 
ඵයඳතශ විධිඹට ශේ යශට් අහිාක දුේඳත් මිනිවහ සයහ ශගන කන 
ශේ මුද්දය ගහසතු (විශලේ විධිවිධහන) ඳනත ඹටශත් නිශඹෝගඹට 
අපි විරුද්ධයි කිඹන කහයණඹ භහ කිඹන්න කළභළතියි.  

 
ඒ විතයක් ශනොශයි.  ත කහයණඹක් කිඹන්න තිශඵනහ. 

ගරු අනුය දිහනහඹක භන්්රීුතුභහ කහයණහ කිහිඳඹක් වන් කශහ. 
එතුභහ කිඹපු ශද්ල්ලින් භහ එක ශදඹකට එකඟ නහ. ඒ එකඟ 
න්ශන් ශභඹටයි. ශේ නිශඹෝගඹට අදහශ ගළට් නිශේදනඹ මීට 
කලින් ඳහර්ලිශේන්තු කටයුතු පිිතඵ කහයක බහශේ අධහනඹට 
රක් වුණහ. එහි ජ අපි ඇහුහ, ශභභ ගළට් නිශේදනඹට අදහශ 
නිශඹෝගඹ ේඵන්ධශඹන් ගන්නහ පිඹය කුභක්ද කිඹරහ. ශභඹට 
ශනභ දිනඹක් අල— නළවළ. මුදල් ඳනත් ශකටුේඳතක් ේභත 
කයන අසථහශේ ජ ශභඹ අනුභත කය ගනිමු, එඹ තභයි සුදුසුභ 
්රිදඹහ භහර්ගඹ කිඹරහ කිේහ. වළඵළයි ඒ ශරහශේ ශේ විඹඹ බහය 
කටයුතු කයන නිරධහරියඹහත්, ඒ හශේභ ්ණ්ඩු ඳක්ඹත් 
කිේශේ නළවළ, "අපි එශවභ කයමු"යි කිඹරහ. අහනශේ අන්තිභ 
ශභොශවොශත් උඳශදක් රළශඵනහ, "ශභභ නිශඹෝගඹත් භහර්තු 31 

දිනට කලින් ේභත කය ගන්න ඕනෆ"යි කිඹරහ. ශේක තභයි 
්ණ්ඩු ඳත් ශරහ තිශඵන තත්ත්ඹ. ශේක තභයි ශේ ්ණ්ඩුශේ 
නිරධහරින්ශේ ප්ර ලසනඹ. ශේක තභයි ශේ ්ණ්ඩුට උඳශදස ශදන 
අඹශේ තත්ත්ඹ. ශේක තභයි ශේ බහශේ කටයුතු ඳහරනඹ 
කයන පුද්ගරඹන්ශේ තත්ත්ඹ.  

 

මුද්දය ගහසතු (විශලේ විධිවිධහන) ඳනත ඹටශත් නිශඹෝගඹ  
අන්තිභ ශභොශවොශත් ඉදිරිඳත් කිරීභ ගළන අජිත් කුභහය භන්්රීුතුභහ 
ඉතහභ නිළරැදි කරුණු ඉදිරිඳත් කශහ. ශඵොශවෝ භන්්රීුරු ශේ 
ේඵන්ධශඹන් දන්ශන් නළවළ. විශලේශඹන්භ නීතිඥ තත්තිඹ වහ 
ේඵන්ධ කරුණු දන්නහ භන්්රීුරුන්ට කරුණු කිඹන්න, දළන 
ගන්න, විහදඹ වහ වබහණු ශන්න අසථහක් නළවළ. 
ශභොකද, අඩු ගණශන් තිඹකට ඳභණ කලින් අපි 
ඳහර්ලිශේන්තුශේ න—හඹ ඳත්රනඹ පිිතඵ අශඵෝධඹක් ඇති කය 
ගන්නහ. ඒ අනු විඹඹ ශඵදහ ශදනහ. ඒ අනු කථහ කිරීශේ 
අසථහ රඵහ ශදනහ. එභ නිහ ශභශවභ කඩිනමින් ශනස න 
එක අනිහර්ඹශඹන්භ ළරැදියි. ශභඹ ඳසු ණුඹ තිශේ, ති 
එකවභහශර් දිණුන් දිගටභ සිද්ධ වුණහ. ශභඹ ඳසු ණුඹ භහ 
කිහිඳඹක් තිසශේ දිණුන් දිගටභ සිද්ධ නහ.  

 

නිශඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair.  

 
අනතුරු නිශඹෝජ—  කථහනහඹකතුභහ මරහනශඹන් ඉත් 

වුශඹන්, නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ [ගරු  මුරුශේසු චන්ද්රGකුභහර් 
භවතහ] මුරහනහරඪ විඹ. 

 அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த 

அகனச, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் [ரண்தைறகு 

தொதசகசு சந்றகுரர்]  கனக கறத்ரர்கள். 
 

 Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 
MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair. 
 
 

ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, භහ මීට භහ කිහිඳඹකට 

කලින් කිේහ, ශේ ඳහර්රශේන්තුශේ සිද්ධ න ඇත්ත තත්ත්ඹ, 
ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹට සිද්ධ ශරහ තිශඵන 
ඇත්ත තත්ත්ඹ, ශේ ඳහර්ලිශේන්තු, ජනහධිඳති භන්දියශේ ව 
මුදල් වහ ර.භේඳහදන අභහත—හාලශේ යඵර් සීල් එකක් ඵට ඳත් 
ශරහ තිශඵනහඹ කිඹන අහනහන්ත තත්ත්ඹ ශරෝකඹ දළන 
ගත්ශතොත් මිනිසසු එකතු ශරහ ශේ ඳහර්ලිශේන්තු ණුනි තිඹයි 
කිඹරහ. ඒ කථහ අවශගන හිටපු දිශන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ 
එදහ ශභොනත් ශනොකිඹහ ඳසු දහ භහ නළති ශරහශේ, "අජිත් 
ශඳශර්යහ ඳහර්ලිශේන්තු ණුනි තිඹන්න උත්හව කයනහ"යි කිඹහ 
කථහක් කශහ. වළඵළයි අද ශභඹ එිතදයවු ශනහ. එදහ භහ කිඹපු 
ශද් නළත නළත  ශඳශනනහ.  

 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

එශවභ නේ ණුනි තිඹන්න. 

 

ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ශේ ඳහර්ලිශේන්තු ණුනි තිඹන්න භට වුභනහක් නළවළ. 

එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ වදපු ශේ රසන ඳහර්ලිශේන්තු ණුනි 
තිඹන්න භට වුභනහක් නළවළ. එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ශඵොශවොභ දුය දිග හිතරහ; යශට් අල—තහ ගළන හිතරහ; මීට ඩහ 
ශගෞයනීඹ ්ණ්ඩු; මීට ඩහ ගකීශභන් ළඩ කයන ්ණ්ඩු; ඒ 
හශේභ ශගෞයනීඹ ඳහර්ලිශේන්තුක් තිශඵයි කිඹන 
අශේක්හශන් ඩහ ඉඩකඩ ඇති රසන තළනක ඳහර්ලිශේන්තු 
ඉදි කශහ. අපි ශභතළන ඳහර්ලිශේන්තු වදපු නිහ තභයි 
තමුන්නහන්ශේරහට එඹ රසන කයන්න පුළුන් ශරහ 
තිශඵන්ශන්. අඳට ශේ ඳහර්ලිශේන්තු ණුනි තිඹන්න ඕනෆත් නළවළ; 
ණුනි තිඹන්ශන්ත් නළවළ.  

 

ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, වළඵළයි ප්ර ලසනඹක් 
තිශඵනහ. ශේ ඳහර්ලිශේන්තු කටයුතු කයන රජ්ජහවගත, 
දුර්ර, අකහර්ඹක්භ තත්ත්ඹ ශරෝකඹ දළන ගත්ශතොත් මිනිසසු 
තුශ ශේ ඳහර්ලිශේන්තු ගළන ශභොනහ වරි ශගෞයඹක් ඉතිරි 
ශරහ තිශඵනහ නේ, ඒකත් නළති නහ.  

 
ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ භභ ත 

කරුණක් කිඹන්න කළභළතියි. අද ශභතළන ප්ර ලසනඹක් භතු වුණහ, 
හිටපු ජනහධිඳති හියුශගෝ චහශේස  භළතිතුභහශේ අබහඹ ේඵන්ධ 
ශලෝකඹ ඳශ කිරීශේ ශඹෝජනහ Adjournment Motion එකක් 
ලශඹන් අද දට නිඹමිත කහර්ඹඹක් විධිඹට ඉදිරිඳත් න්ශන් 
ඇයි කිඹරහ.ශේ කහයණහශේ ජ භභ අනුය කුභහය දිහනහඹක 
භන්්රීුතුභහ එක්ක එකඟ නහ. ඔේ, ශේ ශඹෝජනහ 
Adjournment Motion එකක් ලශඹනුයි ඉදිරිඳත් න්ශන්. ඒක 
ප්ර ලසනඹක් නළවළ කිඹමු ශකෝ. Adjournment Motion එකක් 
ලශඹන් ශේ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයන්න අසථහ ශදනහ. ඒ 
හශේභ මුද්දය ගහසතු (විශලේ විධිවිධහන) ඳනත ඹටශත් 
නිශඹෝගඹත් වදිසිශේ විහදඹට ගන්නහ. නමුත් ඩිරහන් ශඳශර්යහ 
ඇභතියඹහ ේඵන්ධ විලසහ බාග ශඹෝජනහක් අයශගන ්පු 
ශරහශේ අපි කිේහ, අශප්ර ේල් භහශේ ගන්න පුළුන් ඳශමු දිනඹ 
ශේ වහ අඳට ශදන්න කිඹරහ. ඒ නිහ එභ විලසහ බාග 
ශඹෝජනහ ගළන අඳට උනන්දුක් තිබුශණ් නළවළ කිඹන කහයණඹ 
ළරැදියි. 

 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අපිත් කිේහ, අශප්ර ේල් 09 ඒ වහ අසථහ ශදන්න කිඹරහ. 

 
ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඒ විලසහ බාග ශඹෝජනහ අත්න් කයරහ අයශගන ්පු 

එක්ත් ජහතික ඳක්ශේ අඳට ඒ ගළන උනන්දුක් තිබුශණ් නළවළ 
කිඹන එක ේපර්ණශඹන් ළරැදියි. තභත් අඳට ඒ ගළන 
උනන්දුක් තිශඵනහ. ්ණ්ඩුශේ එකඟතහ නළති ඒ වහ අඳට 
දිනඹක් ගන්න ඵළවළ. ඒක තභයි ප්ර ලසනඹ. අශප්ර ේල් 09 ළනිදහට ශේ 
ේඵන්ධ විහදඹ ශඹ ජ තිබුණහ. වළඵළයි එදහ අඳට ්ණ්ඩු 
ඳහර්ලසශඹන් කිේශේ ශභොකක්ද? "නළවළ, නළවළ, එදහට ගන්න 
ඵළවළ. එදහට කයන්න ඵළවළ. එදහට අඳට ත ශද්ල් තිශඵනහ." 
කිඹරහ කිේහ. අපි දන්නහ, ඒක ඹටින් තිබුශණ් ශභොකක්ද කිඹරහ. 
එිතශේ කශ හක්චඡහශේ ජ කථහ වුශණ් ශන ශදඹක්. ඩිරහන් 
ශඳශර්යහ ඇභතියඹහට  ත කල් ඕනෆ, එතුභහට  background  එක 
වදහ ගන්න ඕනෆ, campaign කයන්න ඕනෆ, ශඳොල් ගවන්න ඕනෆ, 
එදහට ඳල්ලිරට ඹන්න ඕනෆ, ශකෝවිල්රට ඹන්න ඕනෆ, 
අයහබිශේ ව යුශයෝඳශේ සිටින රීමිකයින් දළනුත් කයරහ එතුභහට 
අනුකේඳහ රඵහ ගන්න කල් ඕනෆ කිඹරහ කිේහ. ඒ නිහ ඒ වහ 
කල් රඵහ ගළනීභට අපි භළයි භහශේ 9 ළනිදහට ඒ ශඹෝජනහ 
විහදඹට ගනිමු කිඹරහ කිේහ. එභ විලසහ බාග ශඹෝජනහ 
අශප්ර ේල් 7 තිබුණත් එකයි, භළයි 9 තිබුණත් එකයි, ශේ 
ඳහර්ලිශේන්තුශේ එඹ ේභත න්ශන් නළවළ. නමුත් ඩිරහන් 
ශඳශර්යහ ඇභතියඹහශේ විඹ ඹටශත් තිශඵන කහයණහ 
ේඵන්ධ ශේ ඇති ශරහ තිශඵන තත්ත්ඹ ශභොකක්ද කිඹරහත්, 

එතුභහ ගකීේ වියහිත කටයුතු කයන අකහර්ඹක්භ 
ඇභතියශඹක්ඹ කිඹන කහයණඹත් ශවිතදයේ කයන ද කල් 
ඹන එක ඳභණයි සිද්ධ න්ශන්.  

 

ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ නිහ භභ ඒ කහයණඹ 
කිඹමින්, අඳට උනන්දුක් තිශඵනහ, ඒ හශේභ භෆත කහරශේ 
තිබුණු ශවොභ විහදඹ වළටිඹට ඩිරහන් ශඳශර්යහ ඇභතියඹහ වහ 
ේඵන්ධ විලසහ බාග ශඹෝජනහශේ  විහදඹ අපි ඉදිරිඳත් 
කයනහ, ඒ පිිතඵ අල— සදහනභ අඳට තිශඵනහ, කිසිභ 
අකහර්ඹක්භතහක් ශවෝ ප්ර භහදඹක් නළවළ කිඹරහ භභ කිඹනහ. 
දළන් භළයි භහශේ 09 ළනිදහට ඒ වහ දින නිඹභ කයරහ 
තිශඵනහ. එදහටත් මීට ළඩිඹ ළදගත් ඳනත් ශකටුේඳත් 
තිශඵනහ කිඹරහ කිඹන්ශන් නළති, එදහට එභ ශඹෝජනහ 
විහදඹට ගනිමු. ඒ නිහ ඒ තිශඵන ළරසුේ ශභොනහ වුණත්, 
ඩිරහන් ශඳශර්යහ ඇභතියඹහ ේඵන්ධ විලසහ බාග ශඹෝජනහ 
එදහට අපි විහදඹට ගන්නහ. අපි උඳරිභ ලශඹන් කටයුතු කයරහ 
ශේ යටට ධනඹ අයශගන එන, ශේ යටට ්දහඹේ අයශගන එන ශේ 
යශට් දුක් ශේදනහ විඳින මිනිසුන්- 

    
ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
භළයි භහශේ 09 ළනිදහ අපි, තමුන්නහන්ශේරහ සිඹලු ශදනහභ- 

[ඵහධහ කිරීභක්]   
 

ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
( ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
නළවළ, නළවළ, භළයි භහශේ 09ළනිදහට අපි ඒ විලසහ බාග 

ශඹෝජනහ විහද කයනහ. එදහට අපි ශේ ඇති ශරහ තිශඵන 
තත්ත්ඹ ව ශභඹ ප්ර භහද වීභට ශවේතු- [ඵහධහ කිරීභක්]  ශභොකද, 
අපි දන්නහ ේප්ර දහඹ. ඔඵතුභහ භට ඩහ ශවොඳින් ශේ 
ඳහර්ලිශේන්තුශේ ේප්ර දහඹ ගළන දන්නහ.   හභහන—ශඹන් 
භහඹක් ඇතුශත විලසහ බාග ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ 
අසථහ රඵහ ශදන්නට ඕනෆ. ඒක තභයි ඳහර්ලිශේන්තුශේ 
ේප්ර දහඹ.  නමුත් දළන් භහ ශදකකටත් ළඩියි, ගරු නිශඹෝජ— 
කහයක බහඳතිතුභනි.  ශේකයි ප්ර ලසනඹ.  අශඳන් මිනිසසු අවනහ, 
ඇයි ශේකට උනන්දුක් නළත්ශත් කිඹරහ. අනුය දිහනහඹක 
භන්්රීුතුභහටත් එක ය හිතුණහ, ශේකට උනන්දුක් නළතු ශගයි 
කිඹරහ. භහ එතුභහට  භතක් කශශේ එශවභ නළවළයි කිඹන එකයි.
[ඵහධහ කිරීභක්] උනන්දුක් තිශඵනහ; ශවො උනන්දුක් 
තිශඵනහ; ඉතහභ උනන්දුක් තිශඵනහ.  

 

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අඳටත් උනන්දුක් තිශඵනහ, ශේ ගළන පිිතතුරු  ජරහ, ශභහි 

ළඵෆ තත්ත්ඹ අනු ජඹග්රාවණඹ කයන්න. ඒශක ගළටලුක් 
නළවළ.  නමුත් ශභශවභ එකක් තිශඵනහ, ගරු නිශඹෝජ— කහයක 
බහඳතිතුභනි.  ඉතිවහඹ ඵළලුශොත් එශවභ ශේ විරුද්ධ ඳක්ඹ 
විසින් ඉදිරිඳත් කයන රද ශඹෝජනහන් ඳසු ඉල්රහ අස කය ගත් 
අසථහ තිශඵනහ.  

 

ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
නළවළ, නළවළ, එශවභ එකක් නළවළ.  

 

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නළවළ, එශවභ තිශඵනහ. වළන්හඩ් හර්තහ අයශගන 

කිඹරහ ඵරන්න. How many times have you given notice and 

then withdrawn later? That is the way you have been 

behaving.  
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[ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ] 



2013 භහර්තු 22 

 

 

නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Ajith P. Perera, your time is over. Please 

wind up now.  

 
ගරු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததசர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි,  අද දිනට නිඹමිත විඹට 

අදහශ ශනොවුණත් ශේ ප්ර ලසනඹ භතු වුණු නිහත්, ඒ පිිතඵ 

සුළුශන්  ශවෝ ශනත් අදවස ඳශවුණු නිහත් ශේ ගළන භහ 

කිඹන්න කළභළතියි. ඩිරහන් ශඳශර්යහ ඇභතියඹහට විරුද්ධ 

විලසහ බාග ශඹෝජනහ භළයි භහශේ  09 ළනිදහ අපි ඉදිරිඳත් 

කයනහ. අපි එඹ හද කයනහ; තදින් හද කයනහ.  ශේ යශට් 

රීමිකඹන් මුහුණ  ජරහ තිශඵන ඉතහභ ඵයඳතශ  අයණ තත්ත්ඹ 

ගළන අපි එිතදයවු කයනහ කිඹන කහයණඹ භහ කිඹනහ.  

ශඵොශවොභ සතුතියි.  

 
නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Anura Dissanayake. 

 
ගරු ශජෝන් අභයතුාග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Yes, Hon. John Amaratunga. 
 

 

ගරු ශජෝන් අභයතුාග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
Can we have an additional half-an-hour for this 

Debate because there are some important issues that have 

been raised and there are a number of Members who have 

expressed their willingness to speak, of course, with your 

consent? I hope you will cooperate.  

 
ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

We have agreed to have one hour for the Debate. 

There would be 45 minutes for the Opposition and 15 

minutes for the Government. We will have that full time.   

 
නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The  Hon. Anura Dissanayake, you may commence 

your speech.  

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

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

නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Azwer, what is your point of Order? 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, Hon. Ajith P. Perera said,  
ජනහධිඳති භන්දියශේ stamp එකක් ඵට ශේ ඳහර්ලිශේන්තු 

ඳත් ශරහ තිශඵනහ කිඹරහ. ඒක ඳහර්ලිශේන්තු වෆල්ලුට ඳත් 

කිරීභක්.  

 

නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. The Hon. Anura 

Dissanayake, you may carry with on your speech.  
 

ගරු ශජෝන් අභයතුාග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
It is a matter of consent that I am only asking for. - 

[Interruption.] 

 

නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Anura Dissanayake, you may carry on your 

speech.  

 
[අ.බහ. 2.45] 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, විශලේශඹන්භ ්ණ්ඩු 
විසින් වදිසිශේභ මුද්දය ගහසතු (විශලේ විධිවිධහන)  ඳනතට 
ාශලෝධන කිහිඳඹක් ඉදිරිඳත් කය තිශඵනහ.   

 
ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන අභහත—තුභහ ශභඹ ඉදිරිඳත් කයමින් 

කිය ඳරිදිභ 2013 ය වහ ඉදිරිඳත් කයන රද අඹ ළඹ 
ශල්ඛනඹට අනුරපී න ඳරිදියි ශභභ ාශලෝධන ඉදිරිඳත් ශකොට 
තිශඵන්ශන්.  

 
ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, අඹ ළඹ ශල්ඛනඹ 

ේභත වුශණ් ශදළේඵර් භහශේ 08 ශවෝ ඒ ්න්න දිනඹක.  
මුදල්  වහ ර.භේඳහදන  අභහත—හාලඹට ඳළරී ති ශඵන ප්ර ධහන 
කහර්ඹ බහයඹ තභයි අඹ ළඹ ශඹෝජනහන්හි කස වී තිශඵන 
ශඹෝජනහ නිඹමිත ඳරිදි ශඳශගසහ, නිඹමිත දිනකහනුර ජ 
ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදිරිඳත් ශකොට අනුභත කය ගළනීභ.  ශභොකද, 
ඳහර්ලිශේන්තුට තභයි අශේ යශට් මුදල් ඵරඹ ඳළරී තිශඵන්ශන්.   
විධහඹක ජනහධිඳතියඹහට ශවෝ අභහත—හාල ශල්කේයඹකුට ශවෝ 
ශනත් කිසිකුට ශනොශයි, ඳහර්ලිශේන්තුටයි ශේ මුදල් ඵරඹ 
ඳළරී තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ ජනතහශගන් අඹ කය ගළනීේ, 
ජනතහට ශදන වන, කය ශවෝ මුදල්භඹ තීයණ ශේ 
ඳහර්ලිශේන්තුශේ බහ ේභත කය ගත යුතු තිශඵනහ. 
විශලේශඹන් මුදල් වහ ර.භේඳහදන  අභහත—හාලඹට තත් ඉඩ 
කඩක් විතත කය  ජ තිශඵනහ, ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශන්භ.  එනේ, 
ඹේ ඵද්දක්, ඹේ අඹ කය ගළනීභක් ඔවුන්ට ඒ අල— අසථහක ජ 
ඳනන්න පුළුනි. වළඵළයි, භහ තුනක් ඉක්භහ ඹහභට ශඳය එඹ 
ඳහර්ලිශේන්තුශේ ේභත කයගත යුතුයි. එඹ විශලේ ඉඩ කඩක්. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ශන කිසිදු අභහත—හාලඹකට එළනි ඉඩ කඩක් වේඵ ශන්ශන් 
නළවළ. අශනක් වළභ අභහත—හාලඹකටභ එළනි කහයණඹක් නීතිඹක් 
ඵට ඳත් ශන්ශන් ඳහර්ලිශේන්තුශේ ේභත කශහට ඳසු 
ඳභණයි. වළඵළයි මුදල් වහ ර.භේඳහදන අභහත—හාලඹට විශලේ 
අසථහක් රඵහ  ජරහ තිශඵනහ, තභන්ට අල— න ඵදු 
ාශලෝධන ඉදිරිඳත් ශකොට භහ තුනක් ඉක්භහ ඹහභට ශඳය 
ේභත කය ගන්න. ඒක මුදල් වහ ර.භේඳහදන  අභහත—හාලඹට 
ඳළරී තිශඵන විශලේ අසථහක්.  

 
වළඵළයි ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ භහ තුනට 

අදහශ න ඳරිදි රඵහ  ජ තිශඵන අසථහත් ශනොරකහ වරිමින්; 
ඳහර්ලිශේන්තුශේ ශගෞයඹ, ඳහර්ලිශේන්තුට —සථහශන් රඵහ 
 ජ තිශඵන ඵරඹ, ඳහර්ලිශේන්තුට —සථහශන් ්ශයෝඳණඹ 
කය තිශඵන තත්ත්ඹත් -ඒ සිඹල්රත්- ශනොරකහ වරිමින් මුදල්  
වහ ර.භේඳහදන  අභහත—හාලඹ කටයුතු කයමින් තිශඵනහ.  

 
 දළන් ජනහරි භහශේ ඳශමුළනිදහ සිට ්රිදඹහත්භක න ඳරිදි, 

ශේ ගළට් නිශේදනඹ නිකුත් කශහ. ශභඹ භහර්තු 30 ළනිදහට ශඳය 
ඳහර්ලිශේන්තුශේ ේභත කයගත යුතුයි.  භහර්තු 31 ළනිදහ න 
ශකොට ්න්න ලශඹන් ශේ ඳහර්ලිශේන්තු දින 24ක් රැස 
ශනහ. එතශකොට ඒ දින 24 ඇතුශත ශභඹ ඳහර්ලිශේන්තුට 
ඉදිරිඳත් ශකොට ේභත කය ගත යුතු තිශඵනහ. නමුත් ්ණ්ඩු 
ශභොකක්ද කයන්ශන්?  අද තභයි භහර්තු භහශේ 30 ළනිදහට ශඳය 
ඳහර්ලිශේන්තු රැසන අන් දිනඹ. අන් දිනඹ වහ න—හඹ 
ඳත්රනඹ ඊට ශඳය දිනශේ ජ කස ශකොට අද ශභඹ ඉදිරිඳත් කයනහ.  
එයින් ශඳන්නුේ කයන්ශන් මුදල් අභහත—යඹහ ශේ ඳහර්ලිශේන්තු 
පිිතඵ  දක්න ්කල්ඳඹයි. මුදල් අභහත—යඹහ භහ තුනකට 
යක් ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට ඇවිල්රහ හඩි වීශභන් 
ඳහර්ලිශේන්තුශේ ශගෞයඹ ශවෝ ඳහර්ලිශේන්තුශේ අයිතිඹ  
සුයක්ක ත ශන්ශන් නළවළ. මුදල් අභහත—යඹහ වළටිඹට 
ජනහධිඳතියඹහ  විසින් ඳහර්ලිශේන්තුට නිසි ශගෞයඹ ඉටු 
කයනහ නේ කශ යුතු න්ශන් ඳහර්ලිශේන්තුට ඳළරී තිශඵන 
ඵරතර ඊට අනුරපී න ඳරිදි ඉටු කිරීභයි. නමුත් එශේ ශනොශයි 
කයන්ශන්. එශේ ශනොශකොට ශේ ශගන එන ඳනත් කශර්ද? ශේ  
ාශලෝධන කශර්ද? දළන්  ශේ ්ණ්ඩු ''නිල් අව අශඳයි'' 
කිඹනහ;  ''භව යුය අශඳයි' කිඹනහ. යහඹන් වදහ ඒහශේ   
ශඵෝඩ් ගවරහ තිශඵනහ, ''භහළු ඇල්ලීභ තවනේ'' කිඹරහ.  ගුන් 
ශතොටුඳශල් වදහ  ඒහට අවස ඹහනහරට ඩහ ශද් ඹහනහ 
ඵසනහ. ඒහශේ ළඩිපුය ඉන්ශන් ශභොණරු කිඹහ ්යාිකයි.  ඒ 
නිහ තමුන්නහන්ශේරහ භවහ ාර්ධනශේ විජ්ජහ අඳට 
නිර්භහණඹ කයරහ ශදනහ.  

 
වළඵළයි සිද්ධ ශරහ තිශඵන්ශන් ශභොකක්ද? තමුන්නහන්ශේරහ 

වදන භවහ ාර්ධනශේ මිථ—හශන් ශේ යශට් ජනතහට ප්ර තිරහබ 
රළශඵන්ශන් නළවළ. ජනතහට ප්ර තිරහබ ශනොරළශඵන ්ර්ථික 
ාර්ධනඹකින් ශේ යටට ඇති ප්ර තිපරඹ කුභක්ද? ාර්ධනඹ 
පිිතඵ භවහ මිථ—හක්,  ාර්ධනඹ පිිතඵ භවහ ශගොඩ නළාවීභක් 
ාර්ධනඹ පිිතඵ භවහ සිහින ශරෝකඹක් වදනහ. වළඵළයි 
ජනතහට ශභොකක්ද කයමින් තිශඵන්ශන්. ජනතහශේ එදිශනදහ 
මලික අල—තහන් සිඹල්රට ඵදු පිට ඵදු ඳටමින්, විවිධ ලිඹහ 
ඳදිාික ගහසතු ළඩි කයමින් තමුන්නහන්ශේරහ කටයුතු කයමින් 
තිශඵනහ. ඒ අනු තභයි  ශේ මුද්දය ගහසතු (විශලේ විධිවිධහන) 
ඳනත් ශකටුේඳත ඇවිල්රහ තිශඵන්ශන්. ඒ අනු තභයි ගරු 
නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, දිවුරුේ ශඳත්භක් වහ න 
මුද්දය ගහසතු රුපිඹල් 250 දක්හ ළඩි කයරහ තිශඵන්ශන්. 
හභහන—ශඹන් ඒ ගහසතු රුපිඹල් 25ක් ලශඹන් තභයි තිබුශණ්. 
ඒක දව ගුණඹකින් ළඩි කය තිශඵනහ. ප්ර තිලතඹ ඵළලුශොත් ඒක 
සිඹඹට දවස ගුණඹක ළඩි වීභක්. කල්ඳනහ කය ඵරන්න. 
තමුන්නහන්ශේරහ ශේ යශට් භවජනතහට ාර්ධනඹ පිිතඵ 
භවහ ශඵොරු විගඩේ ඳටමින් ළඵළවින්භ කය තිශඵන්ශන් 
ශභොකක්ද? දිවුරුේ ප්ර කහලඹක් වහ න ගහසතුත් සිඹඹට දවස 
ගුණඹකින් ළඩි කය තිශඵනහ. ශවේතු ශේකයි. 
තමුන්නහන්ශේරහශේ බහණ්ඩහගහයඹ හිස. ශඳඵයහරි භහශේ 24 

ළනි දහ නශකොට රාකහ ඵළාකුශේ තිශඵන බහණ්ඩහගහයශේ  ජාගභ 
ණුණුභත්  ඳත්හ ශගන ඹන්ශන් ඵළාකු අයියහලින්.  බහණ්ඩහගහය 
ණුණුභත් O/Dලින් ඳත්හ ශගන යටක් තභයි ශේ තිශඵන්ශන්. 
රාකහ ඵළාකුශයි, භවජන ඵළාකුශයි O/D වයවහ යහජ— 
ශේකඹන්ශේ ළටුේ ශගන තත්ත්ඹට තභයි  
තමුන්නහන්ශේරහ ශේ යට ශගනල්රහ තිශඵන්ශන්.  

 
ඒ නිහ අශේ ඵළාකු ඳද්ධතිඹත් කඩහ ළශටන අනතුයකට 

මුහුණ  ජරහ තිශඵනහ. තමුන්නහන්ශේරහ යට හිස කයරහ 
ති ශඵන්ශන්. භවහ ණඹ කන්දයහක් ශගනළල්රහ කඳු පි ටින් ශගොඩ 
ගවරහ ශේ යට ණඹ අදහනේ ශර්ඛහ දක්හ ඳවශ ඵසරහ 
තිශඵනහ. ශේ යට ශරෝකඹ ශට් ණඹ ඉල්රමින් ඹන 
නිලහචයශඹක් ඵට  ඳත් කය තිශඵනහ. කල්ඳනහ කය ඵරන්න, 
ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි. එහි ප්ර තිපරඹක් ශර තභයි 
අද හභහන— ජනතහ භත අශන්කවිධ දුසකයතහ, අශන්කවිධ ඵය 
ඳළටවීේ කයන්ශන්. ඒ නිහ තභයි ශේ ගහසතු රුපිඹල් 25 සිට 
250 දක්හ ළඩි කයන්ශන්.  

 

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන අභහත—තුභහ ශේ නිශඹෝගඹ ශඳශර්දහ 
-20ළනි දහ- විහදඹට ශනොගත්ශත් ඇයි? ්ණ්ඩුශේ භවය 
අභහත—රු කල්ඳනහ කශහ, 21ළනි බ්ර?වසඳතින්දහ උශද් කළන 
කළබිනට් භණ්ඩර රැසවීශේ ජ ශේ ගහසතු ටිකක් අඩු කය ගන්න 
කථහ කයන්න වළකි ශයි කිඹරහ. ඕකයි යව. 20ළනි දහ ශභඹ 
ඳහර්ලිශේන්තුශේ විහදඹට ගත යුතුයි. මුදල් අභහත—හාලඹට අදහශ 
ඳනත් ඹටශත්භ ශේ නිශඹෝගඹත් ගන්න කිඹරහ අඳ ශඹෝජනහ 
කයන ශකොට ්ණ්ඩු එඹ භඟ ඇරිශේ ශන ශභොකක්ත් නිහ 
ශනොශයි,  21ළනි දහ උශද් කළබිනට් භණ්ඩරඹ රැස වුණහභ ශභහි 
ඹේ අඩු කය ගළනීභක් කය ගන්න පුළුන් ශයි කිඹරහ දිශන්ස 
ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ ළනි භවය අභහත—රු සිත නිහයි. 
වළඵළයි කළබිනට් භණ්ඩරශේ මරහනඹ දයන ප්ර ධහනිඹහශේ 
තීයණඹ ඵට ඳත් ශරහ තිබුශණ් ශභොකක්ද? මුදල් අභහත—හාලශේ 
ශල්කේයඹහ බහනහඹකතුභහට ශවෝ ්ණ්ඩු ඳක්ශේ ප්ර ධහන 
ාවිධහඹකතුභහට දුයකථනශඹන් කථහ කයරහ කිේශේ ශභොකක්ද?  
ශල්කේයඹහ කිේශේ තදුය ටත් ප්ර භහද කයන්න එඳහ, ශේක 
ඉදිරිඳත් කයරහ ේභත කය ගන්න කිඹරහයි. ඒ අනු තභයි 
ශඳශර්දහ ශභභ නිශඹෝගඹ ගන්ශන් නළති, ඊශේ කළබිනට් භණ්ඩර 
රැසවීශේ ජ ඹේ ාශලෝධනඹක් ගන්න උඳකල්ඳනඹ කයමින් ඉරහ 
වදිසිශේ අද ශගනහශේ.  

 

ශේ දිවුරුේ ප්ර කහලර ගහසතු ළඩි කි රීභ ඵරඳහන්ශන් 
කහටද? ග රු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, හභහන—ශඹන් 
ඳහල් දරුශක් ඳශමුශනි ඳන්තිඹට බහය ශදන ශකොට, ඒ 
ශල්ඛන දිවුරුේ ප්ර කහලඹක් වයවහ වතික කශ යුතු තිශඵනහ.  

 

නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up your speech now.  

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භභ අන් කයනහ ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි.  
 

අශේ දුහ දරුන් එක ඳහරකට විතයක් ශනොශයි 
application ඉදිරිඳත් කයන්ශන්. අට ඳහල් ඳව වඹකට ඔවුන් 
ඉල්ලුේඳත් ඉදිරිඳත් කයනහ. ඒ නිහ ඔවුන්ට ඳහල් ලිපි ශල්ඛන 
වතික කිරීශේ දිවුරුේ ප්ර කහල වහ ඳභණක් රුපිඹල් 1,500කට 
ඩහ ළඩි ප්ර භහණඹක් දයන්න සිද්ධ ශනහ. ඒ හශේභ 
ශනොතහරිසරු හභහන—ශඹන් ර්ඹකට තහක් 
භවහධිකයණශේ විනිලසචඹකහයයඹහශගන් ඵරඳත්රනඹක් රඵහ ගත 
යුතුයි. ඒ අනු ශේ අවුරුද්ශද් ශනොතහරිසරු රුපිඹල් දවශේ 
මුද්දයඹ ගවරහ භවහධිකයණ විනිලසචඹකහයතුභහට -ඔඵතුභහත් 
ඹන්න ඇති භහ හිතන්ශන්- එඹ තළඳෆශරන් ඹළේහ. තළඳෆශරන් 
ඹළේහට ඳසශේ භවහධිකයණ විනිලසචඹකහයතුභහශේ 
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කහර්ඹහරශඹන් ්පු පිිතතුය ශභොකක්ද? ඒශකන් කිඹහ එේශේ ඒ  
වහ ත රුපිඹල් 1,990ක් අඩුයි කිඹරහයි. රුපිඹල් 10, රුපිඹල් 
2,000 දක්හ අතිලඹ ඉවශ දළමීභක් කය තිශඵනහ. ශභයින් 
ශඳන්නුේ කයන්ශන් අන් කයක්ත් ශනොශයි, අශේ යට ඳත් වී 
තිශඵන ්ර්ථික අර්බුදශේ ගළඹුය, ්ර්ථික අර්බුදශේ කඩහ ළටීභයි. 
ඒ නිහ ශේ භන සුයාගනහ ශරෝකඹ, ශේ භන භවහ ාර්ධන 
ශප්ර ෝඩහන්, මිථ—හන් වළරුණු ශකොට ශභහි අන් ඹභක් ශනොන 
ඵ තභයි ශභභ ගළට් නිශේදන වයවහ ශඳන්නුේ කයන්ශන්. 
ශඵොශවොභ සතුතියි.  

 

නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Dayasiri Jayasekara.  

You have 10 minutes.  
 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I have 15 minutes. 

 

නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
No, you have only 10 minutes.   

 

[අ.බහ. 2.56] 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, අඳ දිණුන් දිගටභ  ප්ර කහල 

කශහ හශේ, අද මුද්දය ගහසතු (විශලේ විධිවිධහන) ඳනත ඹටශත් 
ඉදිරිඳත් කය තිශඵන ශේ නිශඹෝගඹ තුිතනුත් ්ණ්ඩුට කිසිභ 
ළඩ පිිතශශක් නළති ඵ ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි ඔේපු කය 
ශඳන්නහ. අනුය දිහනහඹක භන්්රීුතුභහ කිේහ හශේ අඳත් 
ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, මීට ඳසශේ ඳක් නහඹක 
රැසවීේර ජ වදිසිශඹන් එන ශඹෝජනහරට අඳටත් එකඟ ශන්න 
ඵළරි තත්ත්ඹක් තිශඵන ඵ. ශභොකද අඳ ශඳශර්දහ  ශේ නිශඹෝගඹ 
ගන්න කිඹරහ ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි කිේහ. නමුත් ඒක ගත්ශත් 
නළවළ. එදහ  ගන්ශන් නළති අද   ශේක ශගනහශේ ්ණ්ඩුට ඹේ කිසි 
විධිඹක වදිසි කහයණඹක් තිශඵන නිහඹ කිඹරහ තභයි භභ විලසහ 
කයන්ශන්.  

 
විශලේශඹන්භ භභ කිඹන්න කළභළතියි, ශේ ළඩි කිරීේ 

ේඵන්ධශඹන් අඳට ප්ර ලසන ගණනහක් තිශඵන ඵ. අඳ දන්නහ 
රඝු කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ ගළන. වළභ නඩුකටභ දිවුරුේ ශඳත්ේ 
ගණනහක් ඉදිරිඳත් කයන්න තිශඵනහ. ඒ දිවුරුේ ශඳත්ේරට 
මීට කලින් අඳට ණුශේ රුපිඹල් 25යි. රුපිඹල් 25ක මුද්දයඹකින් 
තභයි දිවුරුේ ශඳත්භක් ඉදිරිඳත් ශකරුශේ. දළන් ශේක රුපිඹල් 
250 දක්හ ළඩි කය තිශඵනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි. ඔඵතුභහ 
දන්නහ උේඳළන්නඹක් ගන්න ණුඹහභ, ඒ හශේභ භයණඹක ජ ශේ 
දිවුරුේ ශඳත්ේ ඉදිරිඳත් කයන්න සිදු න ඵ. තහත්තහ මිඹ ණුඹහභ 
පුතහරහට දිවුරුේ ශඳත්ේ ශදන්න ශනහ. භවත්තඹහ මිඹ ණුඹහභ 
ඒ බිරිට දිවුරුේ ශඳත්භක් ශදන්න ශනහ. හභහන—ශඹන් 
වළඳුනුේ ඳත් රඵහ ගළනීශේ ජ වළඳුනුේ ඳශත් නභක් ශනස 
වුශණොත්, න භක ඉසපිල්රක් ඳහපිල්රක් ළයදුශණොත් ඒකටත් 
දිවුරුේ ශඳත්භක් ඉදිරිඳත් කයන්න ශනහ. ශේහ කල්ඳනහ කය 
ඵරන විට අඳට ශේනහ ළඩිශඹන්භ දිවුරුේ ශඳත්ේ අල— 
ශරහ තිශඵන්ශන් ශභොකටද කිඹරහ. 

 
හභහන—ශඹන් යජශේ ඉඩේ ඳයහ  ජශේ ජ ශවෝ යජශේ ඉඩේ 

ේඵන්ධ ගනුශදනුක ජ මුද්දය ගහසතුර ප්ර භහණඹ ඉතහභ ළදගත් 
ශනහ. ශභොකද, රුපිඹල් 25ට තිබුණු මුද්දය ගහසතු රුපිඹල් 250 

දක්හ ළඩි කිරීශේ ජ ඇත්ත ලශඹන්භ අඳවසුතහට ඳත් න්ශන් 
අශේ ගේර සිටින දුේඳත්, අහිාක මිනිසසුයි. හභහන— මුද්දය 
ගළහීශේ ඉරහ අද වළභ ශදඹක්භ ළඩි කයරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ 
එක ඳත් ඉරුක් රඵහ ගළනීශේ මුද්දය ගහසතු රුපිඹල් 500 
කයරහ තිශඵනහ. රඵන තිශේ ඳභණ ඒ ාශලෝධන 

ඳහර්ලිශේන්තුට ශගන එන්න නිඹමිත තිශඵනහ. ගරු 
නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, දළන් හභහන—ශඹන් ශල්ඛන 
ඳරීක්හ කිරීභ වහ අපි  එක ඳත් ඉරුක් ගන්න විට රුපිඹල් 
500ක මුද්දය අල—යි. ණුඹ තිශේ එක පුද්ගරශඹක්  ණ 
ඵළාකුශන් රුපිඹල් රක් 2ක ණඹක් ගන්න ණුඹහ. ඒ පුද්ගරඹහට 
කිඹරහ තිශඵනහ, ශේ තිශේ ඉරහ එක ඳත් ඉරුකට රුපිඹල් 
500 ගණශන් මුද්දය ගහසතු ශගන්න අල—යි කිඹරහ. ඔහුශේ ඳත් 
ඉරු ගණනහ ගන්න රුපිඹල් 11,500ක් ශගන්න ශනහ. ශේ 
අහිාක පුද්ගරඹහට ඳත් ඉරුරට විතයක් රුපිඹල් 11,500ක් 

ශගන්න ශරහ තිශඵනහ. රුපිඹල් රක් 2ක ණඹක් ගන්න 
පුද්ගරඹකු ශකොශවොභද ශේ හශේ විඹදභක් දයහ ගන්ශන්? ශේ 
හශේ තත්ත්ඹක් තභයි තිශඵන්ශන්.  

 
ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ 

විශලේශඹන්භ දිවුරුේ ශඳත්ශේ කහර්ඹ බහයඹ හශේභ 

නීතිඥරුන්ශේ ශනොතහරිස  ඵරඳත්රනඹ ගළනත් කිඹන්නට ඕනෆ. 

ශඳඵයහරි 28 ශනිදහ, අපි නීතිඥරුන් විධිඹට අශේ ඔේපු ලිවීශේ 

ඵරඳත්රනඹ අලුත් කය ගන්නහ. හභහන—ශඹන් අපි ශේක මීට ශඳය 

රඵහ ගත්ශත් රුපිඹල් 10 මුද්දයඹක් ගවරහයි.  දළන් ශේ මුදද්ය 

ගහසතු රුපිඹල් 2,000 දක්හ ළඩි කය තිශඵනහ. ශියහණි 

ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹශේ ප්ර ලසනශේ ජ ශේ යශට් භසත 

නීතිඥරුන් එක භතඹක් ශනුශන් ශඳනී සිටිඹහ. කිහිඳ 

ශදශනකු එශවන් ශභශවන්, තළන් තළන්ර කෆ ගළහුහට භසත 

නීතිඥරුන් ඒ ්රිදඹහදහභශේ ජ එකට හිටිඹහ. භවය අඹ කිේහ 

ශරීේසඨහධිකයණඹ අඳහඹට ඹන්න ඕනෆ කිඹරහ. අධිකයණඹ 

අඳහඹට ණුඹශදන් කිේහ.  "Go to hell" කිඹපු කට්ටිඹ හිටිඹහ.  

භවය නීතිඥ ඇභතිරු එශවභ කිේහ. නමුත් එශවභ කිේහ 

කිඹරහ නීතිඥරුන් නිකේ හිටිශේ නළවළ. ඒ සිඹලු ශදනහ ශේ 

ප්ර ලසනඹට භළදිවත් වුණහ. ඒ නීතිඥරුන්ට ඳවය ගළසීභ වහ 

තභයි ්ණ්ඩු ශේ ළඩ පිිතශශ කස කයරහ තිශඵන්ශන්. 

ශනදහ රුපිඹල් 10කින් තභන්ශේ ශනොතහරිස ඵරඳත්රනඹ අලුත් 

කයන නීතිඥ භවත්රුන්ට දළන් රුපිඹල් 2,000ක්  ශගන්න 

ශරහ තිශඵනහ. රුපිඹල් 1,990ක් නළත එන්න කිඹරහ දළන් 

ලියුභක් එරහ තිශඵනහ. ශභන්න ශේකයි ඇති  කයරහ තිශඵන 

තත්ත්ඹ. කභක් නළවළ ඔඵතුභන්රහ දිගටභ ශේ විධිඹට ළඩි කය 

ශගන ඹන්න. ප්ර ලසනඹ ශේකයි. අහිාක, දුේඳත් මිනිවහශේ 

මුද්දයශඹනුත්, දිවුරුේ ප්ර කහලශඹනුත් වේඵ කයන ්ණ්ඩුක් 

ඵට තමුන්නහන්ශේරහ ඳත් ශරහ තිශඵනහ. 

තමුන්නහන්ශේරහශේ ශඵොරු විඹදේරට ඳහවි්චික කයන්න ශේ 

මුදල් අයශගන තිශඵනහ.  

 

අද භත්තර airport එකට ඹන විට flight එශක් එශන 

කට්ටිඹ තුන් ශදශනකු ඉන්න ඕනෆ. එක් ශකශනක් ඇත්තටභ 

flight එක එශනහ. අශනක් එක්ශකනහ ශභොනරු එශනහ. 

අශනත් එක්ශකනහ ඳවශට ඵළවළපු ගභන් ශඩි දහනහ අලි 

එනහට. එක් ශකශනකු අලි එශනහ; එක් ශකශනකු ශභොනරු 

එශනහ; අශනක් එක්ශකනහ flight එක එශනහ. ශවට අනිද්දහ 

වළභ තළනභ ල් ඌශයෝ; වළභ තළනභ කුරුළු ප්ර වහය. 

තමුන්නහන්ශේරහ අහිාක, දුේඳත් මිනිසුන්ශගන් ගන්නහ 

ල්ලිලින් තභයි  airport  වදරහ, ශේ හශේ බිලිඹන ගණන්ර 

ශගොඩනළ් ලි වදරහ ඒහයින් ගව ගන්ශන්. එභ උත්ඹට ණුඹ 

භන්්රීුරුන් අඳට කිේහ, අඩුභ තයමින් තුය එකක් නළවළ කිඹරහ.  

 
ගරු භන්්රීුයශඹක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

කවුද කිේශේ?  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔඵතුභහ ශනොශයි. භභ නභත් එක්කභ කිඹන්නද? [ඵහධහ 

කිරීභක්] භභ කිඹන කථහ අව ශගන ඉරහ, නළත්නේ නළවළයි 
කිඹන්න.  ශේ උත්ඹ අන් ශරහ ඇවිල්රහ භන්්රීුරු  භට 
කිේහ, ශේ තයේ ඳජහති උත්ඹකට අපි ඉතිවහශේ කදහත් 
ණුහින් නළවළයි කිඹරහ. භභ ඇහුහ ශභොකද කිඹරහ. අඳට උඩින් 
ඉන්නහ කිේහ ඇභතිරු. ඇභතිරුන්ට ඉසයහින් ඉන්නහ 
කිේහ බහඳතිරු. අඳට ශඵොන්න ශත් එකක්, තුය එකක් නළවළ 
කිේහ. කට්ට අේශේ එතුභන්රහ අේශේ ශේිත ශේිත ඳළඹ ගණනක් 
හිටිඹහ කිේහ. 

 
ගරු කභරහ යණතුාග ශභශනවිඹ  
(ரண்தைறகு (தசல்ற) கனர துங்க) 

(The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga) 

කවුද කිේශේ? 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜசசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔඵතුමිඹ කිේශේ නළවළ. ඔඵතුමිඹට එවහ ඳළත්ශත් කට්ටිඹ, 

ශභවහ ඳළත්ශත් කට්ටිඹ කිේශේ. ශභශවේ කට්ටිඹ, අයශවේ කට්ටිඹ 
ඔක්ශකොභ භට කිේහ. ඒකයි භභ ශේ කිේශේ. ඔඵතුමිඹ ඒ හශේ 
ශදඹක් කිඹන්ශන් නළවළ, ජහතික රළයිසතුශන් ඳත් කයරහ තිශඵන 
නිහ. ශභොකද ්ඳහු අයින් ශන්න කිේශොත් එශවභ අයින් 
ශන්න ශනහ ශන්.  අද ශඵොරු විඹදේ කයරහ ශෝඵන උත් 
තිඹරහ, ඒ උත්ර ජ අශේ භන්්රීුරුන් හිරිවළයඹට ඳත් 
කයනහ. භභ ඵළලුහ අශේ සිවිල් ගුන් ශේහ ඇභතියඹහ 
ශකොශවේද කිඹරහ. ඒ උත්ශේ ගුන් ශේහ ඇභතියශඹක් 
නළවළ. වරි නේ ගුන් ශතොටුශඳොශ විතත කයන්න 
ජනහධිඳතිතුභහත් භඟ ශ් න්භ ඹන්න ඕනෆ සිවිල් ගුන් ශේහ 
ඇභතියඹහයි.  සිවිල් ගුන් ශේහ ඇභතියඹහ අඩි 15ක් ඳභණ 
පිටුඳසින් සිටිනහ. එතුභහ ජනහධිඳතිතුභහශේ ඇ ශේ එල්ශරන්න 
එරහශගන එනහ. සිවිල් ගුන් ශේහ ඇභතියඹහ ඳළත්තක. 
නහභල් යහජඳක් භවත්භඹහ තභයි සිවිල් ගුන් ශේහ ඇභතියඹහ 
හශේ ඉන්ශන්. ඇත්ත කිඹන්න එඳහඹළ. ශේක තභයි සිද්ධ ශරහ 
තිබුශණ්. දළක්කහභ අඳට හිනහ ණුඹහ. SriLankan Airlines එශක් 
බහඳතියඹහ ඉසයවහ සිටිඹහ. Airport and Aviation Services 
(Sri Lanka) Limited එශක් බහඳතියඹහ ඉසයවහ සිටිඹහ. සිවිල් 
ගුන් ශේහ අභහත—යඹහ ගේ ගණනක් පිටුඳසින් සිටිඹහ. ශභන්න 
ඵරන්න අද ඇභතිරුන්ට අත් ශරහ තිශඵන ඉයණභ. භහ ඒහ 
ගළන කිඹන්ශන් ශභොකද? ශේ අඹ ශභතළන භව ශරොකුට කෆ 
ගළහුහට එිතඹට ණුඹහභ අ ශෝනහ හගයඹක්. ශරහ තිශඵන ශද්ල් 
එක එක අඳට කිඹනහ. ඳේ ශන්. ඒ මිනිසුන් ගළනත් අඳ කථහ 
කයන්න ඕනෆ. ශභන්න ශේක තභයි අද ඇති ශරහ තිශඵන 
තත්ත්ඹ.  

 

ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, දළන් භහ කිඹන්ශන් ශන 
එකක් ශනොශයි. හභහන—ශඹන් අඳ  නීතිඥඹන් විධිඹට දිවුරුේ 
ශඳත්භක් අත්න් කශශේ  ශනොමිශල්යි. දළන් මිනිසසු අශඳන්  
අවනහ, ර් ඒක අත්න් කයන්න රුපිඹල් 250ක් ගන්නහද කිඹහ. 
ඳසු ණුඹ තිශේ භභ  දිවුරුේ ශඳත්භක් අත්න් කශහ. රුපිඹල් 
 250ක් කිේහභ ඇහුහ, ඇයි ර් ශනදහ නිකේ ශන් අත්න් 
කශශේ; දළන් අත්න් කයන්න රුපිඹල් 250ක් ගන්නහද කිඹහ. 
එතශකොට භභ කිේහ, නළවළ ශේ ගවපු මුද්දයඹටයි කිඹහ. ශභන්න 
ශේ හශේ තත්ත්ඹක් අද තිශඵන්ශන්.  

 

ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි,  2013 ශඳඵයහරි 
භහශේ 28න දහ භධ—භ යහ්රිKශේ සිට ඵරඳත්න ඳරිදි සිඹඹට 
80කට ළඩි ළය භද—හය ශගන්වීභ තවනේ කයනහඹ කිඹහ අද 
ගළට් ඳත්රනඹ ශගශනනහ. ඳසු ණුඹ ශඳඵයහරි 28 ඉරහ තභයි 
ශේක නතය කයන්ශන්. ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, 
28න දහ ඳළනව නීතිඹ 7න දහ න විට කඩරහ රුපිඹල් ශකෝටි 

11ක් ටිනහ ළය භද—හය ස්රීයතු රාකහට ශගශනනහ. කවුද 
ශගනහශේ? මීට කලින් ශේ හශේ containers 14ක් ශගනළවිත් 
තිශඵනහ. භභ ශභශවභ කිඹන්ශන් ගකීභක් ඇතුයි. ශභශවභ 
ශගනහපු ඒහට ගවපු දඩඹ ශභොකක්ද? ඒ ශගනහපු ඒහ අද 
ශකොශවේද තිශඵන්ශන්? ළය භත්ඳළන් ශඵොන ජහතිඹක් ඵට අඳ 
ඳත් ශරහ තිශඵනහ. ශවට අනිද්දහ තමුන්නහන්ශේරහ තත් 
ඳනත් ශකටුේඳතක් ශගශනන්න. අක්භහ දිඹශනහට  ්ධහය 
 ශදන ළඩ පිිතශශක් අඩුභ තයශේ ්ණ්ඩුශන් ශගශනන්න කිඹහ 
භහ කිඹනහ. ශභොකද, තිනර් බීරහ රාකහශේ මිනිසුන්ශේ අක්භහ 
විනහල ශරහ ජීවිත නළති ශරහ ඹනහ. සිශයෝසීස ශනොශයි, 
ශන ශන ඒහ වළශදයි. ඒ හශේ ඵාශකොශරොත් තත්ත්ඹකට අද 
ශේ යට ඳත් වී තිශඵන ඵ භහ කිඹන්න කළභතියි. අහිාක දුේඳත් 
මිනිවහශේ මුද්දශයනුත් ගහ කන තළනකට අද ශේ යට ඳත් වී 
තිශඵනහ.  

 
ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ අද ශේ 

බහශේ ඇභතියශඹක් නළවළ. මුදල් ඇභතිත් නළවළ. නිශඹෝජ— 
ඇභතිත් නළවළ. ශේහට උත්තය ශදන්න කිසිභ ඇභති ශකශනක්  
නළවළ. අපි ජී .එල්. පීරිස ඇභතිතුභහට කයදය කයන්ශන් නළවළ. 
එතුභහ ශභතළන බිල්රට තිඹරහ භහින්ද භයසිාව භවත්භඹහ එශවේ 
ණුහින්.  ඒ නිහ ජහතික බහහ ඇභතිතුභහ -අඩුභ තයශේ  අඳහඹට 
ඹන්න ඕනෆ කිඹන ඇභතිතුභහ-  විසින් ශේකට පිිතතුයක් ශදන්න 
කිඹහ ඉල්රමින් භශේ චන සල්ඳඹ අන් කයනහ.  

 
[අ.බහ. 3.05] 

ගරු ජිත් ශප්ර ේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறசரம) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, ශේ යශට් ජනතහ 

්ලසචර්ඹඹක් කයහ ශගන ඹනහ ශනුට දිණුන් දිගටභ ජනතහ 

විඳතට ඳත් කයමින්, ජනතහ භත ඵදු ඵය ඳටමින්, ණඹ ඵය 

ඳටමින් අවනඹ පීඩනඹ ර්ධනඹ කයමින් අශේ භහතත භූමිඹ 

හිඟන යටක් ඵට ඳත් කයන ප්ර තිඳත්ති භහරහ තදුයටත් 

හක්චඡහ කයන ශභොශවොතක් ශේ. භවහ විලහර ්ර්ථික 

විලසභඹජනක ්රිදඹහලිඹක්, භවහ ප්ර හතිවහර්ඹඹක් අශේ  යශට් 

්රිදඹහත්භක න ශභොශවොතක, ළදගත් නිශඹෝගඹක් හක්චඡහ 

කයන  ශභොශවොතක, ශකොටින්භ කිේශොත් මුදල් අභහත—හාලඹ 

නිශඹෝජනඹ කයන්නට නිශඹෝජ— ඇභතියඹහටත් ශකොන්ද 

ශකිතන් තිඹහශගන ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට ඇවිත් විඳක්ඹ ඉදිරිඳත් 

කයන ශඹෝජනහරට, අපි ඉදිරිඳත් කයන නි ර්ශද්ලරට න් 

ශදන්නට තයේ ශකොන්දක් නළති යජඹක් අද ශේ යශට් ්රිදඹහත්භක 

ශනහඹ කිඹන එක භහ ශේ අසථහශේ වන් කයන්නට 

කළභළතියි. ජනතහ භත ඵදු ඵය ඳටනහ; ණඹ ඵය ඳටනහ. 

එශවභ ඵය ඳටමින් ශේ යශට් රක් 200ක් ව ජනතහ විඳතට 

ඳත් කයමින්, අවනඹට පීඩනඹට රක් කයමින්, ශේ යශට් 

ඳහරක ඳළශළන්තිඹ ජනතහශේ කය පිටින් තභන්ශේ රළේශඵෝණුනි 

ජීවිතඹ තභන්ශේ සුය ළඳ ජීවිතඹ අධි ශඳෝණඹට රක් කයමින් 

ශේ යුගඹ වයවහ ්රිදඹහත්භක න ශභොශවොතක ජ  දළඹට  කිරුශක් 

උදහ කයනහඹ කිඹහ භව  ශරොකුට ඳේශඳෝරි ගවනහ. 

 
ඳසු ණුඹ ශර් ්රිදඹහත්භක වුණු දළඹට කිරුශශන් රළබී  

තිශඵන ්නිලාඹ ශභොකක්ද? දළඹට කිරුශ තිබුණ ඔඹහභඩු 

ප්ර ශද්ලඹ ාර්ධිත ප්ර ශද්ලඹක් ශනහ ශනුට අද භවහ 

නහන්තයඹක් ඵට ඳත් ශරහ ති ශඵනහ. දළඹට කිරුශ අද 

නටබුන් ඵට ඳත් ශරහ ති ශඵනහ. දළඹට කිරුශශන් රළබුණු 

වනඹක් නළවළ; එකභ නික්ත් ඉදි වුශණ් නළවළ. නමුත් එදහ 

එක්ත් ජහතික ඳක් ්ණ්ඩු විසි වතය ඳළඹභ, තුන්සිඹ වළටඳස 

දභ  ඇඳ කළඳ වුශණ් නිහ රක්ශේ, ද රක්ශේ, ඳවශශොස 

රක්ශේ  ළඩ ටවන්, ගේ උදහ, උදහ කශ ගේභහන, භළතියණ 

නිහ, ීකය නිහ, විසිරි නිහ හශේ හිට වශක්, හිට 

ශණක්, ගතට නිනක් රඵහ ශදන ළඩ ටවන් වයවහ ශේ යශට් 
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හභහන— ජනතහ සුිතත මුදිත කයන්නටයි කිඹන කහයණඹ භහ 

භතක් කයන්න කළභළතියි. අද නිහ වදන ළඩ ටවන 

ේපර්ණශඹන්භ අඩඳණ ශරහ; ේපර්ණශඹන්භ අකර්භන—  

ශරහ. භව ශරොකුට නිහ ඳවශශොස රක්ඹක් වදනහඹ කිේ 

නිහ ඇභතියඹහ අද ්ර්ථික ඝහතකශඹෝ ශොඹ ශොඹහ ඹනහ. 

නිහ ඇභතියඹහ ්ර්ථික ඝහතකඹන් ගළන කථහ කයන යුගඹක, 

මුදල් අභහත—හාලශේ ශල්කේයඹහ ්ර්ථික ඝහතකඹහ වළටිඹට 

වඳුන්න යුගඹක, ශේ යශට් නිහ ද රක්ඹක්, ඳවශශොස 

රක්ඹක් වදනහඹ කිඹරහ ශඵොරුට ඳේශඳෝරි ගවරහ, ශඵොරු 

ශඳොශයොන්දු රඵහ  ජරහ, නිහ ාර්ධන අභහත—හාලශේ මුදල්ලින් 

රුපිඹල් රක් තිවක් ළඹ කයරහ ශකශල් ශකොශශේ අනුරඳඹට 

භඟී ්යණ වදන්නට ශකොන්දක් තිශඵනහ නේ ශේ යශට් 

නික් ශනොභළති ජනතහ ශනුශන් ශගල් ටික වදරහ ශදන්න 

ඵළරි ඇයි කිඹරහ නිහ ඇභතියඹහශගන් භහ අවන්න කළභළතියි.  

 
ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, අද අශේ යශට් බිේ 

අඟරකත් අයිතිඹක් ශනොභළති, කිසිභ නික අයිතිඹක් ශනොභළති 

ඳවුල් රක් ඳවශශොක් ඉන්නහ. ඒ ඳවුල් රක් ඳවශශොට 

පිහිට න්ශන් කවුද? ශඵොරුට ්ර්ථික ඝහතකශඹෝ ගළන 

ඳේශඳෝරි ගවනහ.  ශේ ්ණ්ඩුශේ නිහ ඇභතියඹහ නිහ 

වදනහ ශනුට, නිහ ඝහතන ශකොන්ත්රනහත්තු ශවො වළටි 

කයනහඹ කිඹන එක අඳට ශේ අසථහශේ ප්ර කහල කයන්න 

පුළුන්. ශඵොරුට උතුයට නශෝදඹලු. නළ ශඟනහියට න්තඹලු. 

එශවභ නළත්නේ උතුයට න්තඹලු. නළ ශඟනහියට නශෝදඹලු. 

නිකේ චන ඳභණයි. ජනතහශේ වදතට දළශනන, ජනතහශේ 

ඵඩ කට පිශයන කිසිභ නශෝදඹක්, කිසිභ න්තඹක් උදහ 

න්ශන් නළවළ. ශකොන්ත්රනහත්කහයඹන්ට න්තඹයි, නශෝදඹයි 

උදහ ශනහ. ඳගහකහයඹන්ට, ශකොමිස ගළහිලිකහයඹන්ට ඕනෆ තයේ 

මුදල් රළශඵනහ. ශේහ යශට් ල්ලි; ජනතහශේ ල්ලි.  ජනතහ 

භත ඵදු ඵය ඳටරහ ජනතහ භත ණඹඵය ඳටරහ ශේ යශට් 

ේඳත් භව දල් සයහ කහරහ ශේ යශට් භවජන ේඳත් 

ේපර්ණශඹන්භ විනහල කයරහ ශේ යශට් හභහන— ජනතහට තුටු 

ඳඬුයක් ඳභණක්, ශෝචචභක් ඳභණක් රඵහ ශදන ඉතහභත්භ  

නින්දිත යුගඹක, ඳහල් ළශන යුගඹක, ශෞඛ— ක්ශේත්රනඹ තුශ 

ශනොමිරශේ ශඵශවත් රඵහ ශදනහ ශනුට තුණ්ඩු ඳභණක් 

ශනොමිරශේ රඵහ ශදන නින්දිත යුගඹක, අශේ යශට් භව 

ශයෝවල්ර වර කඩහ ළශටන යුගඹක, අශේ යශට් ජනතහශේ 

කුරුවීභ, ක්ඹවීභ, අඩුඵය දරු උඳත් ර්ධනඹ න යුගඹක, 

ජනතහශේ දුක් ණුන්න, ඵඩණුන්න, ජනතහශේ අ  ශෝනහ, 

ශේදනහ, අශේක්හ -ඵරහශඳොශයොත්තු- පිිතඵ අාශු 

භහත්රනඹකත් අශඵෝධඹක්, වළඟීභක් ගළන ශේ යශට් ඳහරකඹන්ට 

හිතක් ඳපුක් නළද්ද කිඹන එක භහ ශේ අසථහශේ අවන්න 

කළභළතියි.  
 

අද අධ—හඳන ක්ශේත්රනඹ වමුලින්භ කඩහ ළටිරහ. වතිතසතුන් 

රක්ඹක් ඳහල් ඹන දූදරුන්ට රඵහ දුන්න දිහ ්වහයඹ  අද 

අහිමි ශරහ. ඳවශශොස රක්ඹක් භතද්ධිරහභී ඳවුල්රට දළන් 

භහ ඳවක් තිසශේ භතද්ධි  ජභනහ රළබිරහ නළවළ. ශඳොශශොන්නරු 

දිස්රිKක්කශේ, අනුයහධපුය දිස්රිKක්කශේ ගේඵද ප්ර ශද්ල නිශඹෝජනඹ 

කයන භළති ඇභතිරු ශේ බහශේ ඉන්නහ. ඔඵරහට කට උත්තය 

නළවළ ශන්ද? භතද්ධි වනහධහයඹ භහ ඳවක් රඵහ  ජරහ නළවළ. භව 

ශරොකුට කථහ කයනහ, ්ලසචර්ඹත් ශ්රී  රාකහක් ගළන. භව 

ශරොකුට කථහ කයනහ, පිරි ගභයි, සුපිරි යටයි ගළන. පිරි 

ගභයි, සුපිරි යටයි ගළන කථහ කශහට ජනහශේ සුබ හධනඹ 

ශනුශන් ජනතහට වන රඵහ ශදන්නට අාශු භහත්රනඹක් ශවෝ 

ශන් කයන්නට හිතක් ඳපුක් නළති ්ණ්ඩුක් තභයි අද 

්රිදඹහත්භක න්ශන් කිඹන එක භහ ශේ අසථහශේ ප්ර කහල 

කයන්නට කළභළතියි.  
 

ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, විශලේශඹන්භ අද අශේ 

යශට්  තරුණ විරැකිඹහ ප්ර තිලතඹ එන්න එන්නභ ර්ධනඹ ශනහ. 

අශේ ගේඵද, නගයඵද අහිාක අයණ ජනතහශේ, ශේ යශට් 

නිවඬ ඵහුතය ජනතහශේ දූ දරුන් ශඳොල් අතු ඳළ  ශල් ඉශගන, 

කුේපි රහේපුශන් ්ශරෝකඹ රඵහශගන, ඉතහභ අභහරුශන් 

අධ—හඳනඹ රඵහශගන, අධ—හඳන ඉණිභ ශේ පුාිකභ තරශේ සිට 

ඉවශභ තරඹ දක්හ ණුහින් ලක්තිේඳන්න අධ—හඳනඹක් රඵහ 

ගත්තහට අද කිසිභ ළඩක් නළවළ. ශේ යශට් රැකිඹහ උත්ඳහදනඹ 

වමුලින් නතය ශරහ. ශේ යශට් කර්භහන්ත ඳද්ධතිඹ වමුලින් 

ඳරිවහනිඹ කයහ ඹනහ. එදහ ශේ යටට ශතොග පිටින් ්පු විශද්ය ඹ 

්ශඹෝජන අද ේපර්ණශඹන් නතය ශරහ. අද කර්භහන්තලහරහ 

බිහි න්ශන් නළවළ. අද ග්රාහමීඹ, නහගරික ්ර්ථිකශේ මුදල් 

ායණඹක් නළවළ. අද ්ර්ථික පුනර්ජීඹක් ්රිදඹහත්භක න්ශන් 

නළවළ. පුනර්ජීඹක් නේ ්රිදඹහත්භක ශනහ, යට ඳහරනඹ කයන 

ඳහරක ශඳශළන්තිශේ. ශේ යශට් කළබිනට්ටුට නේ තිශඵනහ 

න්තඹ. ශේ යශට් ශජ—සඨ ඇභතිරුන්ට තිශඵනහ නශෝදඹ. 

නමුත් ශේ යශට් රක් 200ක් ව අහිාක, අයණ ජනතහට රඵහ 

දිඹ යුතු යප්ර හද, රඵහ දිඹ යුතු වන, ජනතහ ජීත් කයන්නට 

රඵහ දිඹ යුතු සිඹලු උත්ශත්ජක ශකිතන්භ වයහශගන තිශඵනහ, 

ශේ යට ඳහරනඹ කයන ශජ—සඨ ඇභතිරුන් ඇතුළු කළබිනට් 

භණ්ඩරඹට. ශේ යශට් ජනතහශේ හි භත, කය භත, ඵදු ඵය, 

ණඹ ඵය ඇතුළු වළභ ඵයක්භ ඳටන ශේ ශභොශවොශත් අඳ 

ඳළවළදිලි ප්ර කහල කයන්න කළභළතියි, ශේ යට ඹව භඟට ශඹොමු 

කශ වළක්ශක් ජනතහට ්දයඹ කයන, ජනතහට වන ඳඹන, 

ජනතහශේ දුක්ණුන්න පිිතඵ වළඟීභක් තිශඵන, ඒ වළඟීේ 

ාර්ධන ්රිදඹහලි ඵට ඳරිර්තනඹ කශ වළකි, ජනතහහදි, 

ප්ර ගතිය ලි ජනතහ ්ණ්ඩුකට ඵ. විශලේශඹන්, ශේ යශට් 

ජනතහට දළශනන ්ලසචර්ඹත් ශ්රී  රාකහ බිහි කිරීශේ ගකීභ 

එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ප්ර මුඛ විඳක්ශේ අඳ සිඹලු ශදනහ බහය 

ගන්නහඹ කිඹන එක තුටින් ප්ර කහල කයමින් භභ නිවඬ ශනහ. 

ශඵොශවොභ සතුතියි.  

 

[අ.බහ. 3.15] 

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරේඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහත—තුභහ ව ්ණ්ඩු ඳහර්ලසශේ ප්ර ධහන 
ාවිධහඹකතුභහ) 
(ரண்தைறகு றசணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனகப்தை அகச்சதம் அசரங்கத் ப்தறன் 

தொற்சகரனரசரதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, අද ඉදිරිඳත් කයන රද 

මුද්දය ගහසතු (විශලේ විධිවිධහන) ඳනත ඹටශත් නිශඹෝගඹ 

ේඵන්ධ විරුද්ධ ඳක්ඹ ශඵශවවින් වඬ නඟරහ තභන්ශේ 

නහනහප්ර කහය තර්ක ඉදිරිඳත් කශහ. අහනශේ ජ ්ර්ථිකශේ ෆභ 

අාලඹක් ගළනභ තභ විශයෝධඹ ප්ර කහල කයන්න  ඔවුන් උත්හව 

දළරුහ. ශේ නිශඹෝගඹ ඹටශත් ඵදු නිදවස කිරීභ රඵහ  ජ තිශඵනහ 

ඹේ ඹේ ශකොටසරට. ඒ හශේභ, අඳ මුද්දය ගහසතු ළඩි 

කයන්ශන් ය 7කට ඳසු ඵ විරුද්ධ ඳක්ශේ ගරු 

භන්්රීුතුභන්රහට වන් කයන්න කළභළතියි. අශේ ්ර්ථික 

ර්ධනඹත්, ඒ ්ර්ථික ර්ධනඹ භඟ ඇති වී තිශඵන 

තත්ත්ඹටත් රිරන ශර ගහසතු ළඩි කිරීශේ ්රිදඹහ දහභඹට 

තභයි අඳ ශේ අතීර්ණ ශරහ තිශඵන්ශන්. ඒ හශේභ, අපි මුද්දය 

ඵදුලින් නිදවස කිරීශේ ශල්ඛනඹ ඉදිරිඳත් කයනහ. එඹ දළනට 

ඉදිරිඳත් කය තිශඵනහ. ඒ කිසික් අගඹ කිරීභට විරුද්ධ ඳක්ඹ 

අශඳොශවොත් වීභ ගළන අපි කනගහටු ශනහ. ඒ හශේභ, ඉඩේ 

ඳත්ඉරු ඳරීක්හ පිිතඵ වඬක් නළඟුහ. එඹ ශභඹට අදහශ 

කහයණඹක් ශනොන ඵත් භහ පිිතතුරු ලශඹන් විශලේශඹන් 

වන් කයන්න කළභළතියි.  
 

ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, ්ර්ථිකඹ ගළන කථහ 
කිරීභට භත්ශතන් කහයණඹක් කි යුතුයි. විශලේශඹන් අද සිදු 
ශමින් තිශඵන ාර්ධන ්රිදඹහ දහභඹ භ් න් අශේ යශට් 
්ර්ථිකශේ ශක්න්ද්රී්ඹ අාල ාර්ධනඹ වීභ ගළන විරුද්ධ ඳක්ඹ 
දළඩි දයඹකින් කථහ කයන ඵ අඳ කහටත් ඳළවළදිලි ශනහ. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

අපි දන්නහ, යහඹක් ශගොඩ නඟන්න ශකොතයේ කහරඹක් ගත 
ශනහද කිඹරහ; ගුන් ශතොටුශඳොශක් ශගොඩ නඟන්න ශකොතයේ 
කහරඹක් ගත ශනහද කිඹරහ.     

 

විරුද්ධ ඳක්ශේ ප්ර තිඳත්තිඹ ඒ කටයුතු ශනොකය 
විශද්ශිකඹන්ට ඒහ ේපර්ණශඹන් විකුණහ දළමීභයි. ශේ ශදක 
අතය ශන වඳුනහගත යුතුයි. අතිගරු ජනහධිඳති භහින්ද 
යහජඳක් භළතිතුභහශේ යජඹ ණඹ අයශගන කයන ඒ  ජර්ඝ කහලීන 
්ශඹෝජන අශේ යශට් ්ර්ථිකඹට ශකොයි තයේ ලක්තිඹක් 
ශනහද කිඹන කහයණඹ ගළන අඳට කිසිදු ළකඹක් නළවළ. භශේ 
මිත්රන විරුද්ධ ඳහර්ලසශේ ගරු භන්්රීුතුභන්රහට භභ භතක් කයන්න 
කළභළතියි, යත්භරහන ගුන් ශතොටුශඳොශ ්යේබ කශ දශේ ර් 
ශජෝන් ශකොතරහර ඇභතිතුභහ ඳහර්ලිශේන්තු විහදශේ ජ කශ 
කථහට අදහශ වළන්හඩ් හර්තහ කිඹහ ඵරන ශර. ඒහ 
කිඹනහ නේ තමුන්නහන්ශේරහ අද ශේ විධිශේ කරුණු කිඹන්න 
උත්හව කයන්ශන් නළවළ. 

 
කටුනහඹක ගුන් ශතොටුඳශ ජහත—න්තය තරශේ ගුන් 

ශතොටුඳශක් වළටිඹට දියුණු කිරීභ නිහ ඒ තුිතන් රළශඵන 
විවිධහකහය ්දහඹේ භහර්ග පිිතඵ ශනොදන්නහ විධිඹටයි 
තමුන්නහන්ශේරහශේ අඳළවළදිලි ්ර්ථික ප්ර තිඳත්තිඹ ප්ර කහල 
කයන්ශන්. ඒ හශේභ තභයි භත්තර ගුන් ශතොටුශඳොශ පිිතඵත් 
කථහ කශශේ. ඉදිරිශේ ජ භත්තර භහින්ද යහජඳක් ජහත—න්තය 
ගුන් ශතොටු ශඳොශ ශේ යට ්කර්ණඹ කයන, විවිධ ක්ශේත්රනර 
්දහඹේ භහර්ග විතත කයන කහර ඳරි්චශේදඹකට අතීර්ණ 
කයන්නට අඳට පුළුන්කභ රළශඵනහ.  

 
අද විරුද්ධ ඳහර්ලසශේ භන්්රීුරුන් උත්හව කිහිඳඹක් දළරුහ. 

භභ ඒ ගළන කනගහටු ශනහ. ඳශමුශන්  උත්හව කශශේ අද දින 
විහදඹ නතය කය ගළනීභටයි. විරුද්ධ ඳක්ශේ නහඹකතුභහ 
ඇවිල්රහ අද දින විහදඹ නතය කිරීශේ උත්හවඹක ශඹදුණහ. අපි 
ඒ ගළන කනගහටු ශනහ. ඳහර්ලිශේන්තු කටයුතු පිිතඵ කහයක 
බහශේ ජ ඹේ ඹේ ශද් හක්චඡහ කයරහ එකඟතහකට ඇවිල්රහ 
තභයි අපි ශේ තීයණඹට ඳළමිණිශේ. ගරු අනුය දිහනහඹක 
භන්්රීුතුභහ ඒ ගළන විරුද්ධත්ඹ ප්ර කහල කශහ. නමුත් අහනශේ 
කමිටු වළටිඹට අපි එකඟතහකට ්හ, අල— ශයගුරහසි අනුභත 
කිරීභට. ඒහ භහර්තු භහශේ 7ළනි දහ ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදිරිඳත් 
කයරහ තිශඵනහ. අජිත් පී. ශඳශර්යහ භන්්රීුතුභහ කිඹනහ නේ 
ඊශේ තභයි ඒහ ඉදිරිඳත් කශශේ කිඹරහ, අපි ඒ ගළන ඉතහභ 
කනගහටු ශනහ. භන්්රීුරුන්ශේ ශේඹ භත තිශඵන ගළට් ඳත්රන 
ව  ලිපි ශල්ඛන කිඹහ ඵරන්ශන් නළති නිහ ඇති න 
ගළටලුරට තභයි විරුද්ධ ඳක්ඹ ශඵොශවෝ විට ශඹොමු ශන්ශන් 
කිඹන ශද් භභ වන් කයන්න කළභළතියි. 

 
ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ, ්ණ්ඩුර.භ 

—සථහට අනු, දින 7ක් ඇතුශත ඳනත් ශකටුේඳතක් පිිතඵ 
අධිකයණඹට ශඳත්ේ ශඹොමු කයන්න පුළුන්. එශේ සිදු ව නිහ 
අපි ශඹොදහ ගත් දිනර ඒ අදහශ ඳනත් ශකටුේඳත් 
ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදිරිඳත් කයන්නට ඵළරි වුණහ. අධිකයණ තීන්දු 
රළබුණහට ඳසශේ ඒ අදහශ ඳනත් ශකටුේඳත් ඳහර්ලිශේන්තුට 
ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ අශප්ර ේල් භහශේ එක් දිනක් ඳහර්ලිශේන්තු 
රැස ශන්න ශඹෝජනහ වුණත්,  දින තුනක් රැස වීභ සුදුසු ඵට 
විඳක්ඹ ව ්ණ්ඩු ඳක්ඹ එකඟතහකට ්හ. ඒ අධිකයණ 
තීන්දු රළබීශභන් ඳසු, අශප්ර ේල් භහශේ තමුන්නහන්ශේරහට ත 
අසථහක් උදහ ශනහ අද හශේභ ගකීභක් නළති ්ර්ථික 
ප්ර කහල නිකුත් කයමින් කථහ ඳත්න්නට. 

 
තමුන්නහන්ශේරහශේ ්ර්ථික න—හඹ අනු කථහ කයනහ නේ, 

අද න විට ඵටහිය ශරෝකශේ ඵළාකු කීඹක් ළහිරහ තිශඵනහද? 
ඵටහිය ශරෝකශේ —හඳහය කීඹක් ළටුණහද? ඵටහිය ශරෝකශේ 
රැකිඹහ කයන රක් ගණනක මිනිසුන්ශේ රැකිඹහ ශකොඳභණ නළති 
වුණහද? විරුද්ධ ඳහර්ලසශේ භන්්රීුරු, විශලේශඹන් එක්ත් 

ජහතික ඳක්ශේ භන්්රීුරු ඒහ   කිඹන්ශන් නළවළ. ඔවුන් කිඹන 
සුන්දය ශරෝක ්ර්ථික තත්ත්ඹ ශනොශයි අපි ඳසු කයන්ශන් 
කිඹන ටික භභ ඉතහභ ඕනෆකමින් වන් කයන්න ඕනෆ.  

 
භභ පුදුභ ශන්ශන් නළවළ, අශේ විඳක් නහඹකතුභහ ජනහධිඳති 

හියුශගෝ චහශේස ේඵන්ධශඹන් අනුය දිහනහඹක භන්්රීුතුභහ 
භඟ ඇති වුණු විහදඹ පිිතඵ. 

 

ගරු ශජෝන් අභයතුාග භවතහ 
(ரண்தைறகு சஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
සථහය නිශඹෝගඹක් ශඳන්හ දුන්නහ විතයයිශන්. 

 

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
සථහය නිශඹෝගඹ ශඳන්නුශේ භවය විට එතුභහ එභ සථහය 

නිශඹෝගඹ කිඹන්ශන් නළතු ශන්න පුළුන්. Resolution 

එකක ව Adjournment Debate එකක අතය ශන භශේ මිත්රන 

ශජෝන් අභයතුාග භළතිතුභහ දන්නහ. විඳක් නහඹකතුභහ 

ශවොඳින්භ දන්නහ. 

 
ශනොදළන ශනොශයි. There is no Resolution on President 

Chavez but there is an Adjournment Motion. That is the 

procedure that we have to adopt. Hon. Anura Dissanayake, 

under protest, agreed yesterday but he also now realizes that 

this is the procedure that we have to adopt.  
 

Secondly, භභ කිඹන්න ්ශේ ඒ කහයණඹ ගළන ශනොශයි. 
අනුය දිහනහඹක භන්්රීුතුභහ කිේහ, විඳක් නහඹකතුභහශේ 
ගුරුන්නහන්ශේ වළටිඹට එක්ත් ජනඳදඹ රකහ, එතුභහ ඒ 
ගුරුන්නහන්ශේ අනුගභනඹ කයනහඹ කිඹරහ. නමුත් ජනහධිඳති 
ඔඵහභහ භළතිතුභහ චහශේස විරුද්ධහදිශඹකු වළටිඹට ළරකුත්, 
එතුභහ ශරෝකඹහට දුන්නු දහඹහදඹ  අගඹ ශකොට එතුභහශේ අබහඹ 
පිිතඵ ශලෝකඹ ඳශ කයරහ ඹළේහ. විඳක් නහඹකතුභහශේ 
ගුරුන්නහන්ශේත් ශඳන්හ  ජ තිශඵනහ, ඒ කනගහටුදහඹක 
තත්ත්ඹ. ශරෝකශේ ශඳො ශවොත් මිනිසුන් ඉන්නහ; යප්ර හද 
රත් ධන කුශේයඹන් ඉන්නහ; දුේඳත් මිනිසුන් ඉන්නහ; ඔළු 
උසන්නට තිශඵන ජහතීන් ඉන්නහ. ශේ අතය අතිගරු 
ජනහධිඳතිතුභහට පුළුන්කභ රළබිරහ තිශඵනහ, විවිධ ්ර්ථික 
ගළටලු භළද ්ර්ථික ාර්ධන ශේගඹකට අශේ යට රක් 
කයන්නටත්, අශේ යශට් ශගොවි ජනතහට, අශේ යශට් සුළු 
—හඳහරික ප්ර ජහට අශේ යශට් ්ර්ථිකශේ න ශදොයටුක් විතත 
කය ශදන්නටත්. ඵදු ඵය එඳහඹ කිඹන යටක්, ඵදු නළති යටක් 
ශරෝකශේ  කිසිභ තළනක නළවළ. නමුත් ඵදු හධහයණීකයණඹ කිරීභ 
වහ ව උත්හවඹටයි අපි දළන් ඳළමිණ ති   ශඵන්ශන්. එඹ 
ඳහර්ලිශේන්තුශේ ළරකිල්රට බහජනඹ විඹ යුතුයි කිඹන කහයණඹ 
ළරකිල්රට ශගන තභයි අවුරුදු වතකට ඳසශේ ශේ මුද්දය ගහසතු 
ළඩි කිරීශේ අසථහට අපි ඳළමිණ සිටින්ශන්. ඵදුලින් නිදවස 
කශ යුතු අාල යහශිඹක් ශභයින් නිදවස කයරහ තිශඵනහ. 
නිශඹෝජ— මුදල් වහ ර.භේඳහදන ඇභතිතුභහට ඉතහ වදිසි 
කටයුත්තක නියත ශන්න තිබුණු නිහයි එතුභහ ශභතළනට අද දින 
 ශනොඳළමිණිශේ. ඒක විලහර ප්ර ලසනඹක් වළටිඹට ප්ර කහල කයමින් 
දක්පු අදවස ගළන භභ කනගහටු ශනහ. ශභොකද, අද විරුද්ධ 
ඳක්ඹට -එක්ත් ජහතික ඳක්ඹට- විශලේශඹන්  ශේ කහයණඹ 
ගළන කථහ කයන්න ශදඹක් නළවළ.  ශේ ගළන කථහ කයනහ ට ඩහ  
ශවොයි,  අද ඉන්න එක්ත් ජහතික ඳක්ශේ අඹ ශේ   ශරහ ශේ 
රුක්භන් ශේනහනහඹක භළතිතුභහ විසින් ාවිධහනඹ කයපු, ඩී.එස. 
ශේනහනහඹක ගුණහනුසභයණඹට ණුහිල්රහ තභන්ශේ ඳක්ශේ 
නිර්භහතතයඹහ ගළනත් දළන ගන්නහ නේ. එශවභ දළන ශගන 
සිටිඹහ නේ ශභශවභ වළසිශයන්ශන් නළති ඵත් ප්ර කහල කයන 
අතයභ,  මුද්දය ගහසතු (විශලේ විධිවිධහන) ඳනත ඹටශත් අද දින 
ඉදිරිඳත් කය තිශඵන ශේ නිශඹෝගඹ ේභත කය ගළනිභට 
වශඹෝගඹ දක්න ශර ඉල්රහ සිටිනහ. 
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ප්ර ලසනඹ විභන ර ජ. 

කටවඬල් අනු " ඳක්" භන්්රීුන්ට ජඹ ඵ නිශඹෝජ— කහයක 
බහඳතිතුභහ විසින් ප්ර කහල කයන ර ජ. 

றணர றடுக்கப்தட்டது. 

குல்கபறன்தடி "ஆம்" சசனரங்கறற்த ண குழுக்கபறன் தறறத் 

றசரபர் அர்கள் அநறறத்ரர்கள். 
 

Question put.  

MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES, having collected 

the Voices, declared that the “Ayes“ had it. 

 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

Divide! 

 
ඳහර්ලිශේන්තු 43 න සථහය නිශඹෝගඹ ඹටශත් - ඳක් 41 :  

විරුද්ධ 9  ඹනුශන්  - ශඵදුශණ්ඹ. 
தரரளுன்நம் 43ஆம்  றகனக் கட்டகபப்தடி தறரறந்து:    

சரர்தரக 41;    றரக 9. 

The Parliament divided under Standing Order No. 43:   Ayes  41; 

Noes 9. 
 

කල්තළබීභ 
எத்றகப்தை 

ADJOURNMENT 

 
ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, "ඳහර්ලිශේන්තු දළන් 

කල් තළබිඹ යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ.  

 
ප්ර ලසනඹ බහිනමුඛ කයන ර ජ. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 
Question proposed. 

 
නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The Adjournment Motion is to be moved by the Hon. 

Anura Kumara Dissanayake. 

 
 ශනිසියුරහශේ ශඵොලිශේරිඹහනු ජනයජශේ 

ජනහධිඳති  අතිගරු හියුශගෝ චහශේස  භළතිතුභහශේ 
අවහඹ 

தணறசுனர ததரலிசரற குடிசு ஜணரறதற 

சகு யறத்சகர சரசஸ் அர்கபறன் ம் 
DEMISE OF HIS EXCELLENCY HUGO CHAVEZ, PRESIDENT OF 

THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA 

 
[අ.බහ. 3.32] 

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, භභ ඳවත වන් 

ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කය සිටිනහ.  

“භෆත කහරශේ ශරෝක ශද්ලඳහරනශේ ජනතහහ ජ ප්ර ණතහක් 
නිශඹෝජනඹ කශ ශනිසියුරහශේ ජනහධිඳති හියුශගෝ චහශේස භළතිතුභහශේ 
අබහඹ පිිතඵ ශභභ ගරු බහ ශලෝකඹ ඳශ කශ යුතු ඹළයි ශභභ 
ඳහර්ලිශේන්තු ශඹෝජනහ කය සිටී."  
 

ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, ශනිසියුරහ 
ශඵොලිශේරිඹහනු ජනයජශේ ජනහධිඳති සිටි හියුශගෝ චහශේසශේ 
අබහඹ පිිතඵ ශලෝක ශඹෝජනහ ශගන එන්ශන් ඔහු ශකශයහි 
ඳතින ඉතහභත් ශශන්ගතුබහඹ වහ දළඩි ශවෝදයත්ශඹන් 
යුතුයි.   

 
ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, හියුශගෝ චහශේස 

ජනහධිඳතියඹහ  භෆත කහරශේ ජහත—න්තය ලශඹන් විලහර 
්න්ශදෝරනඹකට තුඩු දුන්, හක්චඡහට ඵඳුන් ව නහඹකශඹක් 
ඵ අඳ කවුරුත් දන්නහ.  එඳභණක් ශනො ගරු නිශඹෝජ— 
කහයක බහඳතිතුභනි, ශනිසියුරහශේ, අශන්කවිධ දුක් 
ගළවළටරට මුහුණ  ජ තිබුණු, යප්ර හද අහිමි වුණු, අයිතීන් අහිමි 
වුණු, ණුල්හ දළම ඒ පීඩිත ජනතහශේ වතද සඳන්දනඹත් එක්ක 
ඒකහඵද්ධ ශමින් යට ඳහරනඹ කශ, යහජ— ඳහරනඹ කශ 
නහඹකශඹක්. එඳභණක් ශනො ගරු නිශඹෝජ— කහයක 
බහඳතිතුභනි, ශරෝකශේ හභහාශික ශද්ලඳහරනඹන්ට, අධියහජ— 
විශයෝීක ශද්ලඳහරනඹන්ට භවත් ජඹක්, භවත් ්සහදඹක්, භවත් 
ඵරහශඳොශයොත්තුක් ඔහු කළටු ්හ. ඒ විතයක් ශනොශයි, 
ඇශභරිකහ එක්ත් ජනඳදඹ ප්ර මුඛ අධියහජ—හ ජන්ශේ භවත් 
දයඹකට ව භවත් තුරුබහඹකට ඔහු රක් වුණහ. එඹ තභයි 
අද උශද් ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ජත් ශඳන්නුේ කශශේ. හියුශගෝ 
චහශේස ජනහධිඳතියඹහ පිිතඵ අධියහජ—හ ජන්ශේ තිබුණු 
දයඹ, ඔවුන්ශේ තිබුණු ශකෝඳඹ, ශනිසියුරහශේ ජනතහශේ 
්ර්ථිකඹ ව සහබහවික ේඳත් සයහශගන කෆභට එශයහි ශගන 
ඹන අයගරඹ වයවහ ඔහු තුශ ශගොඩ නළඟී තිබුණු දයඹ 
අධියහජ—හ ජන් ප්ර කහලඹට ඳත් කයමින් තිබුණහ.   

 
නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! will an Hon. Member propose the Hon. 

Udith Lokubandara to the Chair? 

 

ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு  றசணஷ் குர்ண)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena)   

I propose that the Hon. Udith Lokubandara do now 

take the Chair. 
 

ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ මරහනශඹන් ඉත් 

වුශඹන්, ගරු උදිත් ශරොකුඵණ්ඩහය භවතහ භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 
 

அன் தறநகு, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனச, ரண்தைறகு உறத் தனரக்குதண்டர  

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 

the Chair, and  THE HON. UDITH LOKUBANDARA  took the Chair. 

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අශේ හිටපු  ජනහධිඳති චහශේස භළතිතුභහ පිිතඵ හක්චඡහ හුදු 

පුද්ගරඹකුශේ ඝහතනඹක් පිිතඵ ශනොශේ; හුදු තත් එක් 

යහජ—ඹක නහඹකඹකුශේ අබහප්ර හේත වීභක් පිිතඵ ශනොශේ. 

භෆත කහරශේ ශරෝකශේ හභහාශික —හඳහයඹන්ටත්, ප්ර ගතිය ලී 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

—හඳහයඹන්ටත් භවත් ්සහදජනක තත්ත්ඹක් ඇති කයන රද 

නහඹකඹකුශේ අබහඹ පිිතඵ තභයි අද ශේ ශ්රී  රාකහශේ 

ඳහර්ලිශේන්තුශේ අපි හක්චඡහට ඵඳුන් කයන්ශන්.  

 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, හියුශගෝ චහශේස හුදු පුද්ගර 

අවේඵඹක ප්ර තිපරඹක් ශනොශයි. ශනිසියුරහශේ ජනයජශේ 

ජනහධිඳති ුරයඹට ඔහු ඳත්වීභට ශනිසියුරහ ශභශවඹවීභ වහ 

ඔහුශේ අතට එහි ඳහරන ඵරඹ ්ශේ හුදු අවසින් කඩහ ළටීභකින් 

ශවෝ හුදු අවේඵඹක ප්ර තිපරඹක් ශර ශනොශේ. ඒ න විට 

ජහත—න්තයශේ ශද්ලඳහරනඹත්, විශලේශඹන්භ රතින් 

ඇශභරිකහනු කරහඳශේ ශද්ලඳහරනඹත්, ඒ හශේභ තත් විශලේ 

ශකොට ශනිසියුරහනු යහජ—ශේ තිබුණු ශද්ලඳහරනඹත් ඔහු ළනි 

නහඹකශඹක් ශනිසියුරහ තුශ බිහි කිරීභ වහ ඉතහභත් අල— 

න ටහපිටහක් නිර්භහණඹ කශහ.  

1990 දලකඹ ්යේබ න්ශන් හභහාශික ශද්ලඳහරනඹන්ට 

ඉතහභත් අහිතකය,  භහනසිකත්ඹන් බි ළශටන ශද්ලඳහරනඹක් 

ශරෝකඹ තුශ නිර්භහණඹ ශමින්. ශෝවිඹට් රුසිඹහ ප්ර මුඛ  

භහජහ ජ කවුය එක්දවස නසිඹ අන දලකශේ කඩහ 

ළටනහත්  භඟ භ ශරෝකශේ ඵර තරනඹ ශනස න්නට ඳටන් 

ගත්තහ. ඇශභරිකහ එක්ත් ජනඳදඹ ප්ර මුඛ අධියහජ—හ ජ  

ශරෝකඹක්,  එක තළනකට ඵරඹ  ශක්න්ද්රි ඹ  න  ශරෝකඹක්;  ඒක 

ධ්රැළවීඹ ශරෝකඹක් නිර්භහණඹ න්නට ඳටන් ගත්තහ. භහජහ ජ  

ශෝවිඹට් රුසිඹහ ප්ර මුඛ භහජහ ජ කවුය ඳළළති කහරශේ  

ශරෝකඹ  තිබුශණ්  ද්වි ශක්න්ද්රී්ඹ ප්ර ධහන කවුරු ශදකක්  ශර.  

එභ නිහ  ශරෝකශේ ඵර තරනඹට, ශරෝකශේ ඹව ඳළළත්භට, 

මිනිස ාවතිශේ ඳළළත්භට, ඔවුන්ශේ ාර්ධනඹට  එඹ හිතකය 

තත්ත්ඹක් නිර්භහණඹ කය තිබුණහ. එශවත් මරහනහරඪ ගරු 

භන්්රීුතුභනි, එක්දවස නසිඹ අන දලකඹ ්යේබශේ ඒ ඵර  

තරනඹ මුළුභනින්භ බි ට්ටහ ඇශභරිකහනු එක්ත් ජනඳදඹ 

ප්ර මුඛ ඒක ධ්රැළවීඹ ශරෝකඹක්  නිර්භහණඹ  කයනු රළබුහ. 1990 න් 

ඳසශේ  විශලේශඹන් ශරෝකශේ ්ර්ථික න—ඹ ඳත්රනඹ දිඹත් කයනු 

රළබුශේ එක්ත් ජනඳදශේ  වුභනහන් අනු අටහ ගන්නහ රද 

්ර්ථික ශඳයමුණු විසිනුයි. ජහත—න්තය මර— අයමුදර, ශරෝක 

ඵළාකු ව ශරෝක ශශ ාවිධහනඹ එක්ත් ජනඳදඹ ප්ර මුඛ 

ශකොට ගත් ්ර්ථික ශඳයමුණු වළටිඹට කටයුතු කයමින් තිබුණහ.  ඒ 

හශේභ ඇශභරිකහ එක්ත් ජනඳදඹ තභන්ශේ ාසකතතික  

ශඳයමුණු වළටිඹට  තභන් තු තිශඵන භවහ තහක්ණික ඵරඹ; 

ිකත්රනඳට  ශේහ, රඳහහිනී නහලිකහ ශේහ, විවිධ ානිශේදන  භහධ— 

ශේහ, ඒහ උඳශඹෝගී ශකොට ශගන ශරෝකඹ පුයහ තභන්ශේ  

ාසකතතික ්ධිඳත—ඹ ශේගශඹන් ඳතුරුන්නට ඳටන් ගත්තහ.  

 
  මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, එක්ත් ජනඳදඹ තභන්ශේ 

යුද ශඳයමුණ ශනුශන් යටල් ්ර.භණඹ කිරීභ, යටරට ඳවය 

 ජභ, යටර කුභන්ත්රනණ ඇති කිරීභ සුරබ කහයණහක් ඵට  

ර්ධනඹ න්නට ඳටන්  ගත්තහ. ඒ ශනුශන් ශන්ශටෝ වමුදහත්,  

ඒ ශනුශන් විශටක එක්ත් ජහතීන්ශේ ාවිධහනඹත්, ඒ 

ශනුශන් විශටක ඇශභරිකහ එක්ත් ජනඳදශේ වමුදහත්  

උඳශඹෝගී කය ගනු රළබුහ. ඒ හශේභ ශරෝකඹ ශනුශන් 

ශද්ලඳහරන න—හඹ ඳත්රනඹ  කස කයනු රළබශේ එක්ත් ජනඳදඹ 

ශක්න්ද්රG කය ගත්  අධියහජ—හදඹයි. ශරෝකඹ පුයහ ශඵදුේහදඹත්,  

ශරෝකඹ පුයහ  ශෂඩයල්හදඹත් ලක්තිභත් යහජ—ඹන් දුඵර කිරීභ  

ශනුශන් ්රිදඹහ භහර්ග අනුගභනඹ කයමින් තිබුණහ. එභ නිහ 

එක්දවස නසිඹ අනශේ දලකශඹන් ඳසශේ එක්ත් ජනඳදඹ 

ප්ර මුඛ  අධියහජ—හදඹ   විසින්   මුළුභනින්භ ශරෝකඹ  ණුර  ගන්නහ 

රද අතය,  මුළුභනින්භ තභන්ශේ ශද්ලඳහරන, ්ර්ථික, යුදභඹ,   

ාසකතතිකභඹ න—හඹ ඳත්රනඹ ශරෝකශේ අසක්මුල්රක් නෆය  

—හේත කයන්නට ඉතහ ශවො ඉඩකඩක් විතත කය ශගන  තිබුණහ.  

ඒ ඉඩකඩින් කිසි ශේත්භ මරහනහරුඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, රතින් 

ඇශභරිකහනු කරහඳඹට ගළරශන්නට පුළුන්කභක් රළබුශණ් 

නළවළ. රතින් ඇභරිකහනු කරහඳඹ විශලේශඹන්භ එභ එක්ත් 

ජනඳදඹ ප්ර මුඛ  අධියහජ—හද ශේ භවහ යශ ප්ර හවඹට ශගොදුරු 

න්නට  ඳටන් ගත්තහ.  

 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, විශලේශඹන්භ එක්දවස 

නසිඹ වළත්තෆශේ දලකශේ මුල් බහගශේ ්ර්ථික අර්බුදඹ භඟ 

ඇශභරිකහ විසින් රතින් ඇශභරිකහනු කරහඳශේ ශද්ලඳහරනඹ 

තුශ අන්ත දක්ක ණහාශික වමුදහ ්ණ්ඩු වහ ඒකහධිඳති ඵරඹන්  

ඳහරනඹට ශගනහහ. 1970 න් ්යේබ වුණු භවහ ්ර්ථික අඳහතඹ 

රතින් ඇශභරිකහනු  කරහඳඹට ඉතිරි කය දුන්ශන්, එහි නිර්භහණඹ 

කශශේ එක්ත් ජනඳදඹට හිතකය ව, එක්ත් ජනඳදශේ 

වුභනහන් අනු වසුරුන  වමුදහ ජුන්ටහන්  ව ඒකහධිඳති 

ඳහරනඹක්. ශඵොලිවිඹහ, ිකලිඹ, ඉක්ශදෝයඹ, උරුගුශේ, 

්ර්ජන්ටිනහ, එල් ළල්ශදෝයඹ, බ්ර?සීරඹ, ළනිසුරහ  ,  

ශකොශශොේබිඹහ ශේ වළභ  යහජ—ඹකභ එක්ශකෝ වමුදහ ජුන් ටහන්, 

එක්ශකෝ ඒකහධිඳති ඳහරනඹ දිඹත් කයන්නට ඇශභරිකහ එක්ත් 

ජනඳද ඹ ප්ර මුඛ අධියහජ—හදශේ භහජ, ්ර්ථික ශද්ලඳහරන 

වුභනහන්ට වළකිඹහ රළබුණහ. ඒ විතයක් ශනොශයි. න 

ලිඵයල් හදඹ වයවහ අවුරුදු ශදකවභහයක තුනක කහරඹක් එභ 

කරහඳඹ දළඩි සයහ කෆභකට රක්න්නට ඳටන් ගත්තහ.  

 
1990 න විට  ්ර්ජන්ටිනහශේ උද්ධභනඹ  සිඹඹට 8000කින්  

ඉවශ ණුඹහ. මරහනහරුඪ ගරු භන්්රීුතුභනි,  ්ර්ජන්ටිනහශේ මුදල් 
ඒකකඹ කිසිදු  ළරකිල්රට බහජනඹ ශනොන,  කිසිදු ටිනහකභක් 
නිර්භහණඹ  ශනොකයන  මුදල් ඒකකඹක්  ඵට ඳරිර්තනඹ වී 
තිබුණහ. ්ර්ජන්ටිනහශේ උද්ධභනඹ සිඹඹට 8,000 දක්හත්, 

බ්ර?සීරශේ උද්ධභනඹ සිඹඹට 5,000 දක්හත් ඉවශ අගඹක් ගනු 
රළබහ. ඒ නිහ මුළු රතින් ඇශභරිකහනු කරහඳඹභ 1990 දලකශේ 
්යේබ න්ශන් භවහ විඳත්තිදහඹක, භවහ සයහකෆභට රක් වුණු,  
ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹ අවුයන රද  ඒකහධිඳති යහජ—ඹක් ශගොඩ නඟන රද 
කරහඳඹක් ශරයි. එහි ජත් ශනිසියුරහ විශලේ සථහනඹක් ගනු 
රළබුහ. 1989  ජ කහශරෝස ඇන්ඩ්රවස ශඳශර්ස ජනහධිඳති ුරයඹට ඳත් 
වුණහ. ජහත—න්තය මර— අයමුදශල් නිර්ශද්ල අනු රාකහශේ 
හශේභ සිදු ව වන ශතල් මිර ඉවශ දළමීභ ඇතුළු කේඳහදු කිරීශේ 
ළඩටවන ශවේතුශන් භහජ, ්ර්ථික, ශද්ලඳහරන අර්බුදඹක් 

ඳළන නළඟුණහ. ජහත—න්තය මර— අයමුදර අද අඳට ශකොන්ශද්සි 
කස කයරහ ශදනහ හශේභ, රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරශේ විදුලි 
ඒකකඹක මිර විදුලි පිරිළඹත් එක්ක ගශඳන්න; රාකහ ඛනිජ 
ශතල් නීතිගත ාසථහශේ විදුලි ඒකකඹක මිර එභ ාසථහශේ 
පිරිළඹත් එක්ක ගශඳන්න කිඹරහ එදහ ට්ශටෝරු වදරහ 
ශනිසියුරහට අත වළරිඹහ. ඒ වහ ඇශභරිකන් එක්ත් ජනඳද 
ගළති කහශරෝස ඇන්ඩ්රවස ශඳශර්ස ජනහධිඳතියඹහ උඳශඹෝණු 
ශකොට ගත්තහ. ඒ විතයක් ශනොශයි. ඒ ශවේතු ශකොට ශගන 
ජනතහ කළයලි ගළහුහ. ළඩ ර්ජන ඇති වුණහ. ඒ ශරහශේ 

2,000කට ්න්න පිරික් මිඹ ණුඹහ මරහනහරඪ ගරු 
භන්්රීුතුභනි. ඒ නිහ ශනිසියුරහ ්ර්ථික ලශඹන් 
විඳත්තිදහඹක, ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹ ඳළත්ශතන් නුසුදුසු, ඒකහධිඳති 
ඳහරනඹකට ඹට ශ්චච, යප්ර හද රත් ශඳශළන්තිඹක් ඉන්න, ඒ 
හශේභ දිිතඳු ජනතහක් ජීත් න යටක් ඵට ඳත් වී තිබුණහ. 
එඹට එශයහි ශනිසියුරහශේ ප්ර ගතිය ලි ජනඹහ කළයලි ගළහුහ; 
අයගශ කශහ.   

 
1992  ජ එහි ප්ර මුඛතහක හියුශගෝ චහශේස නේ ලුතිනන් 

කර්නල්යඹහ කටයුතු කයමින් තිබුණහ. ඔහු 1992  ජ 
ශනිසියුරහශේ ජනතහ ඳත් වී තිබුණ අධියහජ—හදශේ ශගොදුයට 
එශයහි වමුදහ වයවහ ඵරඹ අත්ඳත් කය ගළනීභක් වහ සදහනේ 
වුණහ. ඒශකන් ඔහු ශඳන්නුේ කශශේ ශභොකක්ද මරහනහරඪ ගරු 
භන්්රීුතුභනි? යටක ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹ මුළුභනින්භ අවුයරහ නේ, 
යශට් මුළු ේඳත් එභ යශට් ජනතහට හධහයණ ශර ශඵදනහ 

ශනුට අධියහජ—හදි යටල් තභන්ට වුභනහ ඳරිදි ඒහ 
වසුයමින් තිශඵනහ නේ, තභන් ජීත් න යට භහතත භූමිඹ කය 
ගත්ත ජනතහට අශන්ක විධ දුක්ඛ ශදෝභනසඹන්ට මුහුණ 
ශදන්න සිදු වී තිශඵනහ නේ, එභ යටටත්, යශට් ජනතහටත් 
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අසීමිත ශප්ර ේභ කයන, වතදඹ හක්ක ඹක් ඇති  පුද්ගරඹකු වළටිඹට 
ඔහු කශ යුතු න්ශන් එඹට එශයහි නළගී සිටීභයි. වළඵළයි ඔහු ඒ 
වහ ශතෝයහ ගනු රළබශේ -අපි අනුභත කයනහද, නළද්ද කිඹන 
එක ශනභ ප්ර ලසනඹක්- තභන් නිශඹෝජනඹ කයමින් තිබුණු, තභන් 
ඒ න ශකොට කටයුතු කයමින් තිබුණු වමුදහ ලුතිනන් කර්නල් 

තනතුයයි. මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, එඹ අහර්ථකබහඹට 
ඳත් වුණහ. එඹ අහර්ථකබහඹට ඳත් වහට ඳසු කහශරෝස 
ශඳශර්සශේ ්ණ්ඩු විසින් හියුශගෝ චහශේස සියබහයඹට ගනු 
රළබුහ. තභන්ශේ යටත්, තභන්ශේ ජනතහත් මුහුණ  ජ තිශඵන 
අසීමිත ශේදනහකහරී අත් දළකීභ තභයි, එඹට එශයහි අයගශ 
කයන්න; නළගී සිටින්නට ශේ ලුතිනන් කර්නල්යඹහ ශඳොරමනු 
රළබුශේ. අද ශේ ශභොශවොශත් ශේ යටටත් ශේ යශට් ජනතහටත් සිදු 
වී තිශඵන විඳත්තිදහඹක තත්ත්ඹ පිිතඵ වළඟීභක් තිශඵන, ශේ 
යශට් ජීත් න වතදඹ හක්ක ඹක් තිශඵන ෆභ ජන 

ශකොට්ඨහඹක්භ, ෆභ පුයළසිශඹකුභ ගත යුතු ්දර්ලඹක් වළටිඹට 
තභයි එඹ තිශඵන්ශන් මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, තභන්ශේ 
යටත්, තභන්ශේ ජනතහත් අසීමිත ශර සයහ කෆභට රක් වී 
තිශඵනහ නේ, අසීමිත ශර ද ශේදනහරට රක් වී තිශඵනහ 
නේ, යශට් ඒකහධිඳති විඹරුක් නිර්භහණඹ වී තිශඵනහ නේ, 
ජනතහශේ ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹ ව නිදවශේ  අයිතිඹ මුළුභනින්භ 
අවුයරහ තිශඵනහ නේ, වතදඹ හක්ක ඹක්, දධර්ඹඹක් තිශඵන 
භනුසඹකු වළටිඹට  එදහ හියුශගෝ චහශේස ඔහු දයපු තනතුය 
උඳශඹෝණු ශකොට ගනිමින් එඹට එශයහි නළගී සිටිඹහ. එඹ 

ශද්ලඳහරනික ලශඹන් ශවොද, නයකද කිඹන එක ශනභ 
කරුණක්. වළඵළයි ඔහු නළගී සිටිශේ කයක් ශනුශන්ද? 
ජනතහශේ පීඩිතබහඹ, ජනතහශේ නිදව ශනුශන්. ඒ 
ශනුශන් ඔහු එදහ -1992- අහර්ථක වමුදහ ්රිදඹහලිඹකටයි 
අතීර්ණ වුශණ්.   

 

ඔහු අත් අඩාගුට ගත්තහඹ කිඹරහ ශනිසියුරහශේ තත්ත්ඹ 

ඹවඳත් වුශණ් නළවළ. එන්න, එන්නභ ර්ධනඹ වීභක් තභයි සිදු 

වුශණ්. 1993  ජ කහශරෝස ඇන්ඩ්රවස ශඳශර්ස ජනහධිඳතියඹහ දූණ 

ශචෝදනහ භත ශදෝහිනශඹෝගඹකින් ඳව කශහ. ඒ ජනහධිඳතියඹහට 

එශයහි දූණ ශචෝදනහ එල්ර වුණහ. ඒ ශචෝදනහ ශනිසියුරහශේ 

ඳහර්ලිශේන්තුශේ හක්චඡහට ගළනුණහ. ශනිසියුරහශේ 

ඳහර්ලිශේන්තු ඔහුට විරුද්ධ ශදෝහිනශඹෝගඹක් ශගනළල්රහ ඒ 

ජනහධිඳතියඹහ එයින් ශනයඳහ දභනු රළබහ. විශලේශඹන්භ 

ඇශභරිකන් එක්ත් ජනඳදශඹන් ශදන රද ඇශභරිකන් ශඩොරර් 

මිලිඹන 17ක් ාචහ කිරීභ පිිතඵ ඔහුට ශචෝදනහ ඉදිරිඳත් වුණහ. 

එදහ ශඳශර්ස ජනහධිඳතියඹහ ශභොකක්ද කිේශේ? ඔහු ඒ ශඩොරර් 

මිලිඹන 17 නිකයගුහශේ ළන්ඩිසටහරුන්ට එශයහි චශභොශයෝ 

ඵරඹට ශගන ඒභ වහ විඹදේ කශ ඵ කිේහ. එදහ 

ළන්ඩිසටහරුන්ට එශයහි ඇශභරිකන් එක්ත් ජනඳදඹ මිලිඹන 

17ක් රඵහ දුන්නහඹ, ඒ ශඩොරර් මිලිඹන 17 ඔවුන්ශේ අයමුදල් 

ශනුශන් ඳහවි්චික කශහ කිඹරහ එදහ ශනිසියුරහශේ ජ ඒ 

හක්චඡහශේ ජ එිතදයවු වීභක් සිදු වුණහ. ඒ නිහ ශේ භවහ මුදල් 
ශකොල්රඹ ශවේතු ශකොටශගන 1996  ජ හිටපු ජනහධිඳතියඹහ දූණ 

ශචෝදනහ භත සියගත කශහ. ෆභ ඒකහධිඳති ඳහරකඹකුටභ, ෆභ 

ශවොය නහඹකඹකුටභ, ෆභ දූක ත ඳහරකශඹකුටභ උරුභ විඹ යුතු 

ඉයණභ 1996  ජ ශනිසියුරහශේ ශඳශර්ස ජනහධිඳතියඹහට උරුභ 

වුණහ. භහ හිතනහ ඉන්න සිඹලු නහඹකඹන්භ ඒ පිිතඵ සිහි 

බුද්ධිශඹන් කටයුතු කශශොත් ශවොයි කිඹහ.  

 
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ඒ ඉතිවහශඹන්, ඒ 

ජීවිතශඹන් අශේ යශට් ශද්ලඳහරනඹට, අශේ යශට් ශද්ලඳහරකඹන් 

න අඳ කහටත් භවහ අත් දළකීේ ේබහයඹක් උකවහ ගන්න තිශඵන 

ඵ තභයි ශඳන්නුේ කයන්ශන්. ඒ විතයක් ශනොශයි. අනතුරු 

1996 ජනි භහශේ ජහත—න්තය මර— අයමුදර විසින් 

ශනිසියුරහට ශඩොරර් මිලිඹන 1,400ක -බිලිඹන 1.4ක- ණඹ 

මුදරක් රඵහ දුන්නහ. ජලි භහශේ නළතත් බිලිඹන 1.4ක ණඹ 

මුදරක් රඵහ දුන්නහ. ඒ ණඹ මුදල් වයවහ අසීමිත ශකොන්ශද්සි 

ඉදිරිඳත් කයනු රළබුහ. ශඳෞද්ගලීකයණඹ, යහජ— ්ඹතන විකිණීභ 

එකභ භන්ත්රනඹ ඵට ඳත් කය ගත්තහ. ඒ ඳහරනඹ මුළුභනින්භ 

එක්ත් ජනඳදඹට ඹටත් වුණු ශනිසියුරහක්, එක්ත් ජනඳදශේ 

සයහ කෆභට ඹටත් වුණු ශනිසියුරහක්, එක්ත් ජනඳදශේ 

වුභනහන්ට අනු ්ර්ථිකඹ වසුරුන ශනිසියුරහක්, එක්ත් 

ජනඳදඹට අනු ප්ර ජහතන්ත්රනහදශේ පුඩු දිඹත් කයන 

ශනිසියුරහක් නිර්භහණඹ කයරහ තිබුණහ. ඒ යශට් ප්ර ගතිය ලී 

ජනඹහට ශවෝ හභහාශික ජනඹහට එඹ කිසිශේත්භ ඉසුේගත 

කරුණක් ඵට ඳත් වුශණ් නළවළ. ඒ හශේභ 1998  ජ හිටපු 

ශඳශර්ස ජනහධිඳතියඹහ දූක ත මුදල් එක්ත් ජනඳදශේ ඵළාකුර 

තළන්ඳත් කය ඇති ඵ ශවිතදයවු වුණහ. මරහනහරඪ ගරු 

භන්්රීුතුභනි, අදත් විලහර හක්චඡහක් තිශඵනහ, සවිස ඵළාකුර 

ල්ලි තළන්ඳත් කයරහ තිශඵන්ශන් කවුද කිඹරහ. එක ශේරහක 

සවිස ඵළාකුර ශ්රී  රාකහශේ තළන්ඳත් කයරහ තිශඵන මුදල් 

ප්ර භහණඹන් පිිතඵ කිඹළවුණහ. වළඵළයි නේ ගේ එිතදයේ වුශණ් 

නළවළ. වළඵළයි ශඳශර්ස ජනහධිඳතියඹහ ඒ ශවොයහ ගන්නහ මුදල්, ඒ 

දූක ත භවහ ධනසකන්ධඹ ඇශභරිකහ එක්ත් ජනඳදශේ ඵළාකුර 

තළන්ඳත් කයරහ තිශඵන ඵ ශවිතදයවු වුණහ. ශභන්න ශේ භහජ 

ටපිටහ, ඒ කිඹන්ශන් එක ඳළත්තකින් ජහත—න්තය තත්ත්ඹ, 

අශනක් ඳළත්ශතන් රතින් ඇශභරිකහනු කරහඳශේ ශද්ලඳහරනඹ, 

ඒ හශේභ ශනිසියුරහශේ ශද්ලඳහරනඹ තභයි චහශස ශකශනකු 

නිර්භහණඹ කශශේ. හභහන—ශඹන් ගත්ශතොත් ඉතිවහඹ මිනිසසු 

නිර්භහණඹ කයන්න ඹන ශකොට මිනිසසු ඉතිවහඹ නිර්භහණඹ 

කයන්න ඹනහ. ඒ ඉතිවහඹ තභයි, ඒ ඓතිවහසික තත්ත්ඹ 

තභයි චහශස නේ නහඹ කශඹක් ශනිසියුරහශේ බිහි කයනු 

රඵන්ශන්.   

 
1998 චහශස නහඹකත්ඹ දුන් හභහාශික න්ධහනඹ 

ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඵහුතයඹ දිනහ ගන්න භත් ශනහ. 1998 
ශදළේඵර් භහශේ ජනහධිඳතියණඹක් ඳත්නහ. ඒ 
ජනහධිඳතියණශේ ජ ශනිසියුරහශේ හිටපු ශරෝක ර රැජිනක් 
තයගඹට ඉදිරි ඳත් ශනහ. ශඵොශවෝ අඹ හිතනහ, ඇඹශේ 
රඳශ්රී ඹ වයවහ ඒ ජනතහ අභන්දහනන්දඹට ඳත් කයරහ, 
මුඳත්බහඹට ඳත් කයරහ ජඹග්රාවණඹ කයන්න පුළුන් ශයි 
කිඹරහ. ඇශභරිකන් එක්ත් ජනඳදඹ ළනි යහජ—ඹන් ව භවහ 

ඳරිභහණ ශතල් භහගේ ඒ භළතියණශේ ජ චහශසශේ 
ජඹග්රාවණඹට එශයහි භවහ මුදල් කන්දයහක් ව ප්ර චහයක 
—හඳතතිඹක් දිඹත් කශහ. මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, 1998 
ජනහධිඳතියණශේ ජ කවුරුත් ශනොසිත ඳරිදි, කවුරුත් අශේක්හ 
ශනොකයපු ඳරිදි චහශස සිඹඹට 53ක ඡන්ද ප්ර තිලතඹක් අයශගන 
ජඹග්රාවණඹ කශහ.  

 
1999 ශඳඵයහරි භහශේ ශනිසියුරහශේ ජනහධිඳතියඹහ 

වළටිඹට එතුභහ දිවුරුේ දුන්නහ. චහශේස ජනහධිඳතියඹහට ඳළරී 

තිබුණු කහර්ඹ බහයඹ කුභක්ද? ශනිසියුරහ අධියහජ—හදින්ශේ 
ශතෝතළන්නක් ඵට ඳත් ශරහ තිබුණු යටක්; සිඹලුභ ේඳත් 
අධියහජ—හදින්ශේ ඵහු ජහතික භහගේ විසින් ණුර ශගන තිබුණු 
යටක්; ේපර්ණශඹන්භ ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹ අහුයමින් ඒකහධිඳති 
ඳහරනඹක් නිර්භහණඹ කය තිබුණු යටක්; දිිතඳු ජනඹහ අන්ත 
අයණබහඹට ඳත් කය තිබුණු යටක්. ඒ තභයි, චහශේස හිටපු 
ජනහධිඳතියඹහට 1999 ශඳඵයහරි භහශේ ජ රළබුණු 
ශනිසියුරහ.  

 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, එතුභහ ඳශමු ශකොටභ කශශේ 

කුභක්ද? එතුභහශේ මලික අිනප්ර හඹ ඵට ඳත් වශේ ශනිසියුරහශේ 

ජනතහට අල— න —සථහක් නිර්භහණඹ කිරීභයි. එඹ 

අතිලඹ ළදගත්. මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ඕනෆභ 

ශද්ලඳහරන ගභන් භඟක ජ ඵරඹට ඳත් න්ශන්, ඒ ශද්ලඳහරන 

ගභන් භඟට එශයහි න ඊට ශනස ප්ර ණතහක් නේ, ඒ 

ප්ර ණතහශේ මලික කහර්ඹ බහයඹ තභයි ඒ යට ඳහරනඹ කයන 

මලික නීතිඹ ශගොඩ නළඟීභ. ්ණ්ඩුර.භ —සථහ ඹනු ්ණ්ඩුශේ 

නීතිඹ ශනොශේ. ්ණ්ඩුර.භ —සථහ ඹනු යශට් ජනතහශේ 

මලික නීතිඹයි. ඒ තභයි ළදගත්භ ාකල්ඳඹ. එශවභ නේ 

්ණ්ඩුර.භ —සථහක් කස කශ යුත්ශත් ශකශේද? ශඳඵයහරි 

භහශේ ඵරඹට ඳළමිණි එතුභහ අශප්ර ේල් භහශේ —සථහදහඹක 

1221  1222 



ඳහර්ලිශේන්තු 

බහක් ඳත් කශහ. ඒ —සථහදහඹක බහට ජනතහශේ 

ශඹෝජනහ, අදවස රඵහ ගත්තහ. භහ වඹක කහරඹක ජ අසථහ 

ගණනහක් ශේ —සථහදහඹක බහ රැස ශමින් ශනිසියුරහට 

ගළශශඳන —සථහක්, ජනතහශේ වුභනහන් නිශඹෝජනඹ 

කයන —සථහක් කස කශහ. අහනශේ ජ 1999 ශදළේඵර් 

භහ ශේ 05න දහ එඹ ජන භත විචහයණඹකට රක් කශහ. එඹ තභයි 

ශනිසියුරහශේ ඉතිවහශේභ ළදගත්භ ශද්. ශනිසියුරහශේ 

ජනතහ විසින් ඳහරනඹ කය ගත යුතු නීතිඹ, ශනිසියුරහශේ 

ජනතහ ඹටත් න මලික නීතිඹ, එභ ජනතහශේ කළභළත්ත රඵහ 

ගළනීභ ශනුශන් ජනභත විචහයණඹකට ශගන ණුඹහ. —සථහ 

ේභත කය ගළනීභ තුශ තිබුශණ් හුදු ශඳෞද්ගලික අිනරහඹන් ශවෝ 

හුදු ඳහරන ඵරඹ කෆදය ශරට ඩළවළ ගළනීශේ අශේක්හන් 

ශනොශයි. හියුශගෝ චහශේස ජනහධිඳතියඹහ තුශ තිබුශණ් 

තභන්ශේ යශට් ජනතහට, තභන්ශේ යටට කය නීතිඹක් අල— 

ශයිද කිඹහ ශොඹහ ඵළලීශේ අශේක්හයි. ඒ ශනුශන් 

—සථහඹක බහ ශගොඩ නළඟීභ, ජනතහශේ අදවස ගළනීභ, 

අනතුරු ජන භත විචහයණඹකට ශඹොමු කිරීභ සිදු කශහ.  

 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, අශේ යශට් 1947 ්ණ්ඩුර.භ 

—සථහක් තිබුණහ; 1972 ්ණ්ඩුර.භ —සථහක් තිබුණහ; 

දළනට 1978 ්ණ්ඩුර.භ —සථහ තිශඵනහ. වළඵළයි ශේ කිසිදු 

්ණ්ඩුර.භ —සථහක් ශේ යශට් ජනතහශේ අනුභළතිඹ ඹටශත් 

කස කශ ්ණ්ඩුර.භ —සථහන් ශනොශයි. කය ශවෝ 

්කහයඹකින් ඵරඹ ශගන, ඳහර්ලිශේන්තු තුශ තභන්ට තිශඵන ඒ 

ඵරඹ උඳශඹෝගී ශකොට ශගන තභයි, ශේ ෆභ ්ණ්ඩුර.භ 

—සථහක්භ නිර්භහණඹ කශශේ. ඳහරක ඳන්තිශේ වුභනහන් 

නිශඹෝජනඹ න ඳරිදි තභයි අශේ යශට් ්ණ්ඩුර.භ —සථහන් 

නිර්භහණඹ කශශේ. ශනිසියුරහශේ —සථහ වළදුශේ ඊට ඩහ 

වහත් ඳසින්භ ශනස ්කහයඹකටයි. එතුභහ —සථහදහඹක 

බහක් කළවීභ, ජනතහශේ අදවස වහ ශඹෝජනහ ගළනීභ, 

අනතුරු  ජන භත විචහයණඹට රක් කිරීභ සිදු කශහ. ඒ ජන භත 

විචහයණඹ වයවහ න ඵරඹක් ජනහධිඳතියඹහ තු න ඵ 

ත—යි. ජනහධිඳති ුරයඹ වහ තයග  ළ ජශේ ුරය ශදශක් කහරඹ 

එතුභහ ඉත් කශහ. වළඵළයි ඒ ඉත් කයනු රළබුශේ ජනතහශේ 

අනුභළතිඹකින්; ඊනිඹහ 2/3 ඵරඹකින් ශනොශයි. ල්ලි  ජරහ, 

යදහන  ජරහ ශගොඩ නඟහ ගන්නහ රද 2/3 ඵරශඹන් ශනොශයි, ඒ 

ාශලෝධනඹ කශශේ. ඒ මුළු —සථහභ ශනස කශශේ 

ජනතහශේ අනුභළතිඹට ඹටත්යි.  

 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, අශේ යටට නිදව රළබී දළන් 

අවුරුදු 65ක් ගත වුණහ කිඹරහ කිඹනහ. වළඵළයි ශේ අවුරුදු 65ක් 

මුළුල්ශල් අඳ ්ණ්ඩුර.භ —සථහ ගණනහක් දළකරහ තිශඵනහ; 

්ණ්ඩුර.භ —සථහ ාශලෝධන ගණනහක් දළකරහ තිශඵනහ. ඒ 

එක ්ණ්ඩුර.භ —සථහකටත්, ඒ එක ්ණ්ඩුර.භ —සථහ 

ාශලෝධනඹකටත් ශේ යශට් ජනතහශේ අනුභළතිඹ ගත්ශත් 

නළවළ. ඒ වළභ එකක්භ කශශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඔළු ශගඩි භහරු 

කිරීශේ ශල්රශභන්.  

 

හියුශගෝ චහශේස ජනහධිඳතියශඹක්. එතුභහ එතුභහශේ 

—සථහ කස කය ගත්තහ. එශේ කශශේ අන් කයකින්ත් 

ශනොශයි, ජන භත විචහයණඹක් භ් නුයි. ඒක තභයි ළදගත්. ඊට 

ඳසශේ එතුභහ ඵරඹට ඳත් ශන ශකොට තිබුණු —සථහශේ 

ජනහධිඳති ුරයඹයි, අලුශතන් වදපු —සථහශේ ජනහධිඳති ුරයඹයි 

අතය ශනක් තිශඵන ඵ එතුභහ දුටුහ. ඒ නිහ එතුභහ කල්ඳනහ 

කයනහ, අලුශතන් වදන රද —සථහට අනු ජනහධිඳති ුරයඹ 

ශවොඵන්න තභන්ට හධහයණ අයිතිඹක් නළවළ කිඹරහ. ඇයි ඒ? 

තභන් ඳත් වුශණ් තිබුණු —සථහශේ ජනහධිඳතියඹහ ලශඹන් 

නිහයි. මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ඒ නිහ එතුභහ ශභොකක්ද 

කයන්ශන්? 2000 ශර් ඹිත ජනහධිඳතියණඹක් කළනහ. ඹිත 

ජනහධිඳතියණඹක් කළහ අලුත් —සථහශේ ඵරතර ප්ර කහය 

ජන භත විචහයණඹකින් නළත ජඹග්රාවණඹ කයරහ න 

ජනහධිඳතියඹහ ලශඹන් එතුභහ ඳත් නහ. ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹ 

කිඹන්ශන් ශේක ශනොශයිද? ජනතහශේ අනුභළතිඹ ශේක 

ශනොශයිද?  දළන් චහශේස ගළන භවහ බිල්රන් භන, චහශේසට 

භවහ විශයෝධත්ශඹන් කථහ කයන ඇශභරිකහ එක්ත් ජනඳදශේ 

රකඩඹන් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵන, ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹ පිිතඵ 

කිසිදු ශත්රුභක් නළති වය සුන් චන ශදොඩන නහඹකයින්ශේ 

කහර්ඹඹ ශභොකක්ද?  

 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, 1978  ජ අශේ යශට් අලුත් 

—සථහක් වළදුහ. වළඵළයි 1977  ජ භව භළතියණඹ 

ඳත්න්ශන් තිශඵන —සථහට අනුයි. ඒ —සථහ 

ාශලෝධනඹ කයරහ ජනහධිඳති ුරයඹක් වදරහ අලුත් 

—සථහශන් ජනහධිඳති ර.භශේ හඩි ශනහ. ශජ්.්ර්. 

ජඹර්ධන භළතිතුභහ ඵරඹට ඳත් න —සථහශේ විධහඹක 

ජනහධිඳති ුරයඹක් තිබුශණ් නළවළ. ඒක නහභ භහත්රන එකක්. වළඵළයි 

එතුභහ ඵරඹට ඳත් ශරහ ඳහර්ලිශේන්තුශේ වශඹන් ඳවක ඵරඹ 

අයශගන ඒ වයවහ ඳහර්ලිශේන්තුශේ විධහඹක ඵරඹ ්ශයෝඳණඹ 

කය ගන්නහ. එතළනින් තභයි එතුභහ ඳටන් ගන්ශන්.  

 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, වළඵළයි චහශේස 

ජනහධිඳතියඹහශේ රක්ණඹ ශභොකක්ද? එතුභහ 1999  ජ 

ජනහධිඳති ුරයශේ හඩි ශන්ශන් තිබුණු —සථහශේ ජනහධිඳති 

ඵරතර හිතයි. නමුත් එතුභහ ජන භත විචහයණඹකින් අලුත් 

—සථහක් වදනහ. එතුභහ  කිඹනහ, "ඳළරැණි —සථහ අනු 

ඵරඹට ඳත් වුණු භට න —සථහශේ ජනහධිඳති ඵරතර හිමි 

නළවළ. ඒ නිහ න —සථහශේ ජනහධිඳති ඵරතර ශවොඵන්න 

නේ, න —සථහට අනු භහ ජනහධිඳති ුරයඹට ඳත් විඹ යුතුයි" 

කිඹරහ. මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ඒ කය රක්ණඹක්ද? 

ජනතහශේ හධහයණ කළභළත්ත එඹ ශනොශයිද? ජනතහ 

නිශඹෝජනශේ ළඵෆ අර්ථඹ එඹ ශනොශයිද? ජනතහ වි ඵර 

ගන්නහ කිඹන එශක් ළඵෆ  ශත්රුභ එඹ ශනොශයිද? 

ජනතහශේ උස නිදව, ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹ, ජනතහශේ අයිතීන් 

පිිතගන්නහ කිඹන එශක් ප්ර ධහන අර්ථඹ එඹ ශනොශයිද? 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ඒ නිහ භෆත ඉතිවහශේ එළනි 

නහඹකශඹක් අඳට වේඵ ශරහ නළවළ. අශේ ඉතිවහඹ ශවොඹනහ 

නේ, ශභොකක්ද අඳට දක්නට තිශඵන්ශන්? 1970  ජ ඵරඹට ඳත් 

න ්ණ්ඩු තභන්ශේ ජන යජ —සථහ වදහ ගළනීභ 

ශනුශන් අවුරුදු ශදකක් ගත කයනහ. ඊට ඳසශේ ශභොකක්ද 

කයන්ශන්? ඒ ගත වුණු අවුරුදු ශදක වහ ඒ ්ණ්ඩු 1975 සිට 

1977 දක්හ න කහරඹක් ගන්නහ. එශවභ ඉතිවහඹකුයි අඳට 

තිශඵන්ශන්. එශවභ ඉතිවහඹක් තිශඵන අඳට චහශේසශේ 

්දර්ලඹ න, ජන භත විචහයණඹට ජනතහශේ තිශඵන කළභළත්ත 

ශත්රුේ ගළනීභ ඉතහභත් පුදුභවගත කරුණක් ඵ අඳ කහටත් 

ඳළවළදිලියි.  

 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, අද ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ශේ 

විහදඹ හක්චඡහට ඵඳුන් කිරීභ ළශළක්වීභ වහ විවිධ 

ඳන්නශේ රීති ප්ර ලසන වළ ජශේ අයමුණ ශභොකක්ද? ඒ ළඵෆ 

ප්ර ජහතන්ත්රනහදින් ශනොශයි; ළඵෆ ප්ර ජහතන්ත්රනහදශේ ගුණහාගඹන් 
ශේ බහ තුශ, ශේ යට තුශ හක්චඡහ කිරීභ ශනොශයි. තභන්ශේ 

ළඟවී තිශඵන ගඪ ඉතිවහඹ -ළඟවී තිශඵන යවස ඉතිවහඹ-,  

ප්ර ජහතන්ත්රන විශයෝීක ්රිදඹහ භහර්ග බහ වමුශේත්, යට වමුශේත් 

ශවිතදයේ වීභ ළශළක්වීභයි ඔවුන්ට වුභනහ වී තිශඵන්ශන්. එඹ 

තභයි ඇශභරිකහනු එක්ත් ජනඳදශේ ජනහධිඳතියඹහශේ සිට එහි 

අධියහජ—හදඹටත් වුභනහ වී තිබුශණ්. ජනතහත්  එක්ක තිශඵන 

ළඵෆ ඵළඳීභ, ජනතහ ශකශයහි තඵන විලසහඹ ්යක්හ කයරහ 

චහශේසශේ ළඵෆ ගුණඹ ශරෝකඹට ශඳන්හ  තිශඵනහ.   

 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ඒ විතයක් ශනොශයි, 2002  ජ 

එතුභහශේ යහජ—ඹට එශයහි විලහර කුභන්ත්රනණඹක් ඳළන න් නහ. 

ඒ වමුදහ කුභන්ත්රනණඹ මුළුභනින්භ ශභශවඹ නු රළබුශේ එක්ත් 
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ජනඳදශේ අධියහජ—හදින් විසිනුයි. ඇශභරිකහශේ "ටයිේස" පුත් 

ඳත හර්තහ කයනහ, ඇශභරිකහශේ ජනයහල්රු ඇතුළු ඉවශ 

ශද්ලඳහරකයින් 2002 අවුරුද්ශද් අශප්ර ේල් භහශේ 11ළනි දහ ඳළන 

නාන රද කුභන්ත්රනණඹ වයවහ චහශේස ඵරශඹන් ඳව කයන්න 

පුළුන් ශේවි කිඹරහ. 

 

එතුභහට එශයහි විලහර න්නද්ධ වමුදහ  ්රිදඹහත්භක ශන්න 

ඳටන් ගත්තහ. එතුභහ අත් අඩාගුට අයශගන නිහ අඩසසිඹට ඳත් 

කයරහ තිබුණහ. එතුභහ එක විශටක එභ නිසනශේ සිට ශනත් 

සථහනඹකට ශගන ඹනහ.  චහශේස  ජනහධිඳතියඹහට ශ්ච ගුශේයහ 

ශවෝදයඹහශේ දිඹණිඹ වමුවුණු  අසථහක  එතුභහශේ හිතට ්පු 

අත් දළකීභක් ගළන කිඹහ තිශඵනහ. ශ්ච ගුශේයහ ශවෝදයඹහ CIA 

අත් අඩාගුට ඳත් වුණහට ඳසු, CIA නිරධහරින් විසින් ඔහුට ශඩි 

තඵහ ඝහතනඹ කයන ශභොශවොශත්  ජ ඔහු කිඹහ තිශඵන්ශන්, 

"බිත්තිඹට ශවේත්තු කය, ඇස නියහයණඹ කය භට ශඩි තඵන්න" 

කිඹරහ යි.   චහශේස ජනහධිඳතියඹහ ශ්ච ගුශේයහශේ දිඹණිඹ භඟ 

කිඹහ තිශඵනහ, එභ වමුදහ කුභන්ත්රනණශඹන් එතුභහ නිහ 

අඩසසිශේ තඵරහ, නළත ශනත් සථහනඹකට ශගන ඹන්නට 

වදනශකොට  සිහිඹට ්ශේ, ශ්ච ගුශේයහ එදහ CIA නිරධහරින් 

ඉදිරිශේ කයන රද  ප්ර කහලඹයි කිඹරහ.   

 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ශඳඵයහරි භහශේ 11ළනිදහ 
දිඹත් වුණු කුභන්ත්රනණඹ ශභොකක්ද? සිඹලු නහලිකහ වයවහ,  

ජහත—න්තයශේ CNN ළනි ඇශභරිකහ එක්ත් ජනඳදඹට වුභනහ 
ඳරිදි වසුරුන භහධ— ්ඹතන වයවහ, ශනිසියුරහශේ භවහ ධන 
කුශේයඹන් විසින් ඳහරනඹ කයන රද භහධ— ්ඹතන වයවහ  
ප්ර කහලඹක් ශගන ණුඹහ, චහශේස ඉල්රහ අසශරහ   කිඹරහ. නමුත් 
එතුභහ භඟ සිටි  ඉතහභ  ශරන්ගතු වමුදහ නිරධහරින් ඇවිල්රහ 
එතුභහශගන් ඇහුහ, "ඔඵ ඉල්රහ අසවුණහද?" කිඹරහ. චහශේස 
කිඹනහ, "භභ ඉල්රහ අසවුශණ් නළවළ" කිඹරහ. වමුදහ නිරධහරින් 
කිඹනහ, "ඔඵ ඉල්රහ අසවුශණ් නළත්නේ ශභතළන් සිට අඳ 
්රිදඹහත්භක කයන්ශන් ඔඵශේ අණයි." කිඹරහ. ඒක තභයි එභ 

කුභන්ත්රනණඹ ඳයහජඹට ඳත් කයපු ප්ර ධහන අසථහ. ඒ අසථහශේ 
මිනිසුන් රක් ගණන් ඳහයට ඵළසහ. එක්ත් ජනඳදශේ 
කුභන්ත්රනණඹට එශයහි, 2002 ශර් අශප්ර ේල් භහශේ 11ළනිදහ 
චහශේස ඵරශඹන් ශනයඳහ වළරීභ වහ දිඹත් කයන රද භවහ 
කුප්ර කට කුභන්ත්රනණඹට එශයහි ජනතහ රක් ගණන් ඳහයට 
ඵළසහ.  ශභඹ භෆත ඉතිවහශේ යශට් නහඹකඹකුශේ ඵරඹ 
්යක්හ කය ගළනීභ ශනුශන් ්රිදඹහ කශ අසථහක්. ඒහ කශශේ 
ජනතහට කිරි ඳළකට්  ජරහ ශනොශයි, රුපිඹල් 500ක්  ජරහ 
ශනොශයි. ඒහත් එක්ක ශේක ාන්දනඹ කයන්න එඳහ. ළඩ මුළු 

ඳළළත්ශනහ කිඹරහ  රුපිඹල් 800ක්  ජරහ නිරධහරින් 
ශගන්හශගන ශනොශයි ඒහ කශශේ. Budget Taxi එක ඉත් 
කයනහ කිඹරහ ඵරඳෆේ කයරහ ජනතහ ශගන්හශගන ශනොශයි.  
ශේ ළඵවින්භ ඒ ජනතහශේ වතද හක්ක ඹත් එක්ක ඵළඳුණු 
නහඹකශඹක්.  ඒ නහඹකඹහ ශනයඳහ වළරීභ වහ ්රිදඹහත්භක වුණු 
භවහ දළළන්ත කුභන්ත්රනණඹක්. පිශදල් ශවෝදයඹහ  ශභොකක්ද ඒ 
ශරහශේ  ජ චහශේසට කිඹන්ශන්? "ඔඵ ශේ අර්බුදශේ  ජ පිඹයක් 
පිටුඳට ඹන්න. ශේ අර්බුදඹ ඔඵට මුහුණ ශදන්න අසථහ  
ශනොශේ" කිඹන එකයි. ඒක තභයි ශේ ශභොශවොශත් කශ යුත්ශත් 
කිඹරහ කිේහ. වළඵළයි ඒ අධිසඨහනය ලි මිනිහ, වීර්ඹශඹන් යුතු 

මිනිහ කුභන්ත්රනණඹ දින තුශනන් ඳයහජඹට ඳත් කශහ, 
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි. 11ළනි දහ  ශනො, 12 ළනි දහ 
ශනො, 13 ළනි දහ ඹිත ඔහු ශනිසියුරහශේ ජනහධිඳති ුරයශේ ළඩ 
බහය ගන්නහ ඳභණක් ශනොශයි, ඒ කහර්ඹ ශභශවඹන්නත් 
භත් ශනහ.  

 

එතුභහට ඒ වළකිඹහ රළබුශණ් ශභොකක් නිහද? ශවොයකේ  

කශ නහඹකශඹක් යශට් ජනතහ ්යක්හ කයයිද? යශට් ේඳත් 

භවහ ඳරිභහණ ශර ඵහු ජහතික භහගේරට විකුණන නහඹකඹන් 

ය ශට් ජනතහ ්යක්හ කයයිද? ප්ර ධහන නගයර තිශඵන ඉඩේ 

භවහ ඳරිභහණශඹන් ශකොේඳළනිකහයඹන්ට ඳයන නහඹකඹන් යශට් 

ජනතහ ්යක්හ කයයිද?  නළවළ. ඒ ශනුට ජනතහ ශනුශන් 

කයන අයගරඹකයි චහශේස  සිටිශේ.  ඒ අයගරඹ රුසන්ශන් 

නළති පිරික් ඇශභරිකහශේත් සිටිඹහ; ශ්රී  රාකහශේත් සිටිඹහ.  ශේ 

ඳහර්ලිශේන්තු ශභොකක්ද?   

 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ඇශභරිකන් එක්ත් ජනඳදඹ 
විසින් ඉයහකඹ ්ර.භණඹ කයන ශරහශේ  ජ - එකට එක්ත් 
ජහතික ඳක් යජඹ ඳළළතුශණ්- භට භතක විධිඹට 
ඔඵතුභහණන්ශේ පිඹහ තභයි ශේ ගරු බහශේ මුරසුශන් සිටිශේ.  
ශන්ද?  නළවළ. භහශන්න, ශජෝලේ භයිකල් ශඳශර්යහ භළතිතුභහ 
තභයි කථහනහඹකතුභහ වළටිඹට සිටිශේ. ඒ ශරහශේ ශජෝර්ජ් බුස 

ජනහධිඳතියඹහ විසින් ඉයහකඹ ්ර.භණඹ කිරීභ ශවශහ දකිමින් 
ශඹෝජනහක් ශගනළල්රහ, එඹ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ හක්චඡහ 
කයනශකොට "බුස" කිඹන නභ කිඹන්නත් තවනේ කශහ.  ශේක 
එශවභ ඳහර්ලිශේන්තුක්. එශවභ ඳහර්ලිශේන්තුක නහඹකත්ඹ 
දයපු කට්ටිඹ දළන් චහශේස ේඵන්ධශඹන් ශඹෝජනහක් ශගන 
එනශකොට විරුද්ධ වීභ අඳට අරුභ පුදුභ ශදඹක් ශනොශයි. 
ඉයහකඹට ශඵෝේඵ දභන ශරහශේ, භවහ ජන ාවහයඹක් සිද්ධ න 
ශරහශේ, භනු—ත්ඹ අගඹන භහනහ ජ ෆභ මිනිශක්භ එඹට 
එශයහි කථහ කයන ශරහශේ, ශ්රී  රාකහශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ 

ශජෝර්ජ් බුස ජනහධිඳතියඹහශේ නභ කිඹවීභ තවනේ කශහ.  
 

එශවභ ඉතිවහඹක් ඇති නහඹකඹන් තභයි චහශේස ගළන කථහ 

කයන්න බඹ. ඒ අඹ බඹ ශන්න ඕනෆ. ඒක තභයි ඉතිවහඹ. 

චහශේස ජනතහශේ වතදඹ සඳන්දනඹත් එක්ක ජීත් වුණු ළඵෆ 

නහඹකශඹක්.  එතුභහ විලසහ කශශේ ජනතහයි. 2002  ජ එතුභහට 

එශයහි දිඹත් කයන රද කුභන්ත්රනණඹ ඳයහජඹට ඳත් කශශේ 

ජනතහයි.  
 

2006  ජ නළතත් ජනහධිඳතියණඹ ඳළළත්වුණහ. මරහනහරඪ 

ගරු භන්්රීුතුභනි, එතුභහ ඡන්ද කලින් තිඹන්ශන් නළවළ;  games 

ගවන්න ණුශේ නළවළ; තභන්ට ශවොභ පිට්ටනිඹ ඵරන්ශන් නළවළ; 
—සථහ ාශලෝධනඹ කයන්ශන් නළවළ; ශන ශන ඵරශේග  
නළවළ. 2000 ජනහධිඳතියණඹ ඳළළත්වහ. නළත ජනහධිඳති 
ුරයඹ වහ ඡන්දඹ ඳත්න්න —සථහ අනු කහරඹ 
තිශඵන්ශන් අවුරුදු 06කින්. ඒ අනු නිළයදි ශර 2006 ර්ශේ ජ 
ජනහධිඳතියණඹ ඳළළත්වහ. 2006 ජනහධිඳතියණශේ ජ 
ශනිසියුරහ ඉතිවහශේ විලහර ඡන්ද ප්ර තිලතඹක් ගත්තු නහඹකඹකු 
ඵට හියුශගෝ චහශේස ජනහධිඳතියඹහ ඳත් වුණහ. එභ ඡන්දශේ ජ 

එතුභහ සිඹඹට 63ක ඡන්ද ප්ර තිලතඹක්  රඵහ ගත්තහ.  
 

නළත 2012  ජ නිඹමිත කහරකහනුට, නිඹමිත දිනට එතුභහ 
ඡන්දඹ ඳළළත්වහ. තභන්ට ඕනෆ විධිඹට පිටිඹ වදරහ, ශඳොඩි 
ශඳොඩි ඡන්ද තිඹරහ ශල්රේ දහරහ එශවභ කටයුතු කශශේ නළවළ. 
එතුභහ ඇත්තටභ ජනතහත් එක්ක කටයුතු කයන නහ ඹකශඹක්. 
ජනතහශේ වතදඹ සඳන්දනඹත් එක්ක ඉතහ ශවොඳින් ගනුශදනු 
කයන නහඹකශඹක්. ජනතහ ශේ වතදඹ සඳන්දනඹ තභන්ශේ 

වතදඹ සඳන්දනඹ වහ රකන නහඹකශඹක්. ශඵොරුට ඉඹින 
නහඹකශඹෝ ශනොශයි; ශඵොරුට ඩහ ගන්නහ නහඹකශඹෝ 
ශනොශයි. ළඵවින්භ භහනහ ජ, ශප්ර ේභශඹන්, දඹහශන්, 
ශරාගතුකමින්, ඵළඳිඹහශන් යුතු නහඹකශඹක්. එළනි නහඹකඹන් 
ජනතහට බඹ ශන්ශන් නළවළ. ඒ අනුයි 2006 ජනහධිඳතියණඹ 
ඳළළත්වශේ. එහි ජ එතුභහ සිඹඹට 63ක ජඹග්රාවණඹක් අත්ඳත් කය 
ගත්තහ.  

 

2012  ජ  නිඹමිත ඳරිදි  නළත ජනහධිඳතියණඹ ඳළළත්වහ. 
එහි ජත් එතුභහ සිඹඹට 53ක ජඹග්රාවණඹක් අත්ඳත් කය ගත්තහ. ඒ 
නිහ එතුභහශේ ශද්ලඳහරන ඉතිවහඹ පුයහභ ශඳන්නුේ කයන්ශන් 
කුභක්ද? මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි,  ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹ ඹනු 
ශභොකක්ද? ජනතහශේ කළභළත්ත විභසීභයි. එඹ ශප්ර ෝඩහකහරී 
ශනොශයි, එඹ ාචහකහරී ශනොශයි, එඹ තභන්ට ගළශශඳන ඳරිදි 
වදහ ගත් සදු පිටිඹක් ශනොශයි. භළතියණ කිඹන්ශන් සදු පිටිඹක් 
ශනොශයි. ජනතහශේ ඇත්ත කළභළත්ශත් පිිතබිඹු එතළනට 
එන්න ඕනෆ.  නමුත් භළතියණඹ සදු පිටිඹක් ඵට ඳත් කය ගත්ත 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

අශේ යට ළනි යටල්රට චහශේස භළතිතුභහශේ භළතියණත්, 
ජනතහ එක්ක එතුභහ ජීත් වීභත්,  ජනතහශේ කළභළත්ත එක්ක 

එතුභහ ේඵන්ධ වීභත් ඉතහ ශවො උදහවයණ වළටිඹට  තිශඵනහ.  
 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ඒ නිහ අඳට චහශේස 
ජනහධිඳතියඹහශේ එක ධහයහක්   ශත්රුේ ගන්න පුළුන්. එතුභහ 
ජනතහත් එක්ක ශකොශවොභද හිටිශේ, ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹට 
ශකොශවොභද ගරු කශශේ, ජනතහශේ අයිතීන් ශකොශවොභද ්යක්හ 
කශශේ,  ඕනෆභ ශභොශවොතක ජනතහත් එක්ක විලසහශඹන් ඵළඳී 
සිටින්ශන් ශකොශවොභද කිඹන ්දර්ල  අපි කහටත් ළදගත්. ඒ එක 

ඳළත්තක්.  
 

අශනක් ඳළත්ශතන් ගත්තහභ විශලේශඹන්භ එතුභහශේ ්ර්ථික 
ප්ර තිඳත්තිඹ ඵරමු. මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, අපි දන්නහ  
ශනිසියුරහ කිඹන්ශන් දළළන්ත ේඳත් ්කයඹක් ඵ. එකට 
ඇශභරිකහ එක්ත් ජනඳදඹට ශඳශෝෝලිඹේ ්රි ත නිසඳහදන 

අඳනඹනඹ කයන ප්ර ධහන යටක් ඵට ඳත් ශරහ තිබුශණ් 
ශනිසියුරහ. ඒ හශේභ ඇශභරිකහ එක්ත් ජනඳදඹට  ශඵොය 
ශතල් අඳනඹනඹ කයන වතයන යට ඵට ඳත් ශරහ තිබුශණ් 
ශනිසියුරහ. ඒ හශේභ දළළන්ත ඉඩේ ේඳතක් තිශඵන යටක් 
ශනිසියුරහ. ඒ නිහ ශභොකක්ද හියුශගෝ චහශේස 
ජනහධිඳතියඹහශේ ්ර්ථික දළක්භ ඵට ඳත් වුශණ්? යශට් ජහතික 
ධනඹ යශට් ජනතහට හධහයණ ශඵදහ  ජභයි. ඒක තභයි ළදගත්භ 
හධකඹ. යශට් ජහතික ධනඹ යශට් ජනතහට හධහයණ ශර 
ශඵදන්ශන් ශකොශවොභද?  

 

හියුශගෝ චහශේස ජනහධිඳතියඹහ 1990  ජ ඵරඹට එන ශකොට 
යශට් මුළු ඉඩේ ප්ර භහණශඹන් සිඹඹට 60ක අයිතිඹ තිබුශණ්,  
සිඹඹට එකක ජනතහකට. බ්රි තහන—ශේ භවය භහගේරට 
අක්කය ඳණසදව, රක්ඹ අයිති තිබුණහ. එතුභහට උරුභ වුශණ් 
එශවභ යටක්. යශට් ඉඩේලින් සිඹඹට 60ක්, සිඹඹට 1ක පිරිකට 
අයිතියි. යශට් සිඹඹට 99කටභ  අයිති ශරහ තිබුශණ් යශට් මුළු 
ඉඩේ ේඳශතන් සිඹඹට 40යි. ඒ ඉඩේ අයිති ශරහ තිබුශණ් 
ඇත්තටභ සශද්ශික ජනඹහට ශනොශයි. විවිධ ශකොේඳළනිරට, 
විවිධ ඵහුජහතික භහගේ තුයි ඒ ඉඩේ ේඳත තිබුශණ්. ඒ නිහ 

එතුභහ ඉඩේ පිිතඵ ඉතහභ  නිළයදි ළරළසභක් කස කශහ.  
 

ඳශමුශකොටභ දිිතඳු ජනතහශගන් භන්විත ශගොවි මුඳකහය 
මිති පිහිශටේහ.  ඒක වරි ළදගත් ාකල්ඳඹක්. ශේ ''දිවි  නළගුභ'' 
අටන්න ඹන එක ශනොශයි. දළන් කිඹහවි ඒකභ තභයි කයන්න 
ඹන්ශන් කිඹරහ. ඒක ශනොශයි. ළඵෆ ඳවශ ඳන්තිශේ දිිතඳු 
ජනතහ වහ ශගොවි මුඳකහය මිති පිහිටුරහ ඉඩේ විලහර 
ප්ර භහණඹක් ඒ මුඳකහය මිතිරට ශඵදහ ශදන්න ඳටන් ගත්තහ.  
හභහන—ශඹන් තභන්ට ඉඩභක් අහිමි ශරහ තිබුණු, තභන්ට 
ත්කභක් අහිමි ශරහ තිබුණු, කතක  කර්භහන්තඹ ශනුශන් 
ප්ර හේධනඹක් ශඹොදන්න ඵළරි ශරහ හිටපු ඒ දිිතඳු ජනතහට 

ප්ර හේධනඹ ශදමින්, ත්කේ ශදමින්, ඔවුන්ශේ ජීවිතඹ  ර්ධනඹ 
කයන්න ඳටන් ගත්තහ. විශලේශඹන්භ ශභභ ඉඩේ අත්ඳත් කය 
ශගන ජනතහට ශඵදහ දුන්නහ. 2007  ජ භවහ ඳරිභහණ ශගොවිඳශල් 
16ක් යජඹට ඳයහ ගත්තහ. එතළන Vestey Group Limited නභළති  
එාගරන්ත භහගභක් තිබුණහ. ඒකට අක්කය 32,000ක් තිබුණහ.   
ඒ සිඹල්ර යජඹට ඳයහ ගත්තහ. ඒහ තභයි භවය අඹට  
රුසන්ශන් නළත්ශත්. ඒහ ගළන තභයි භවය අඹ කරඵර 
ශන්ශන්. කථහ කයනහටත් ඵඹයි. ඇයි? ඒහ ඒ ජනතහශේ 
ඉඩේ. ඒ ජනතහ ඉඳළශදන, ඒ ජනතහ මිඹළශදන, ඒ ජනතහ 

ශඳොශවොය ශන, ඳයේඳයහ ගණනහක් තභන්ශේ ශල්, භස, නවය 
ශඳොශවොය කයපු ඉඩේ. ඒ භේබිශේ ඉඩේ ඒ යශට් ජනතහට 
අයිතියි. ඒ ඉඩේ තභයි ඇශභරිකන් එක්ත් ජනඳදඹ, බ්රි තහන—ඹ 
ළනි භවහ යහජ—ඹන්හි භවහ ඳරිභහණ —හඳහරිකඹන්ට, 
භහගේරට ඳයහ තිබුශණ්. එළනි ළඵෆ ජනතහහ ජ 
නහඹකශඹකුශේ ්කල්ඳඹ ශභොකක්ද? ළඵෆ ජනතහහ ජ 

නහඹකශඹක් ගත  යුතු තීයණඹ ශභොකක්ද?  තභන්ශේ භේබිශේ 
ඉඩේ තභන්ශේ යශට් ජනතහට ශදන එකයි. වළඵළයි අද ශන්ශන් 
ඒශක් අනික් ඳළත්ත. ඇශභරිකහශේ ශඩෝල් එකට ශේරුහවිර 
අක්කය 5,000ක්  ජරහ තිශඵනහ. ඒ අඹත්  චහශේසට කන් ශදනහ. 
ඒක තභයි ශේශකදි  ප්ර ලසනඹක් ශරහ තිශඵන්ශන්. කල්පිටිශඹ 

දූඳත් 16යි; ශකොශම නගයශේ භවහ ඉඩේ  ''ටහටහ'' එකට   ජරහ 
තිශඵනහ. එශවභ ශනොශයි. ළඵෆ ජනතහහ ජ නහඹකඹහ 
කශයක්ද? භවහ  ඳරිභහණ භහගේ තු තිබුණු භවහ ඳරිභහණ 
ඉඩේ  සශද්ශික ජනතහට ඳයහ  ජ ඳශමු ය ඇතුශත ශගොවි 
ඳවුල්රට ඉඩේ  කළඵලි රක්ඹක් ශඵදහ දුන්නහ. ඒ හශේභ  දිිතඳු  
ශගොවීන්ශේ මුඳකහය මිති වහ අක්කය මිලිඹන 3.7ක් -
අක්කය තිස වත් රක්ඹක්-  ශඵදහ දුන්නහ. කල්ඳනහ කය ඵරන්න, 
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි. අක්කය තිසවත් රක්ඹක් ශඵදහ  
දුන්නහ. ජනතහත් එක්ක ශභොන තයේ ේඵන්ධ වුණු  

නහඹකශඹක්ද? ''උමරහ ගහ කයඳල්රහ, උමරහ යටට ජහතික  
නිසඳහදනඹ එකතු කයඳල්රහ''  කිඹහ  දිිතඳු ශගොවි ජනතහශගන් 
භන්විත මුඳකහය මිතිරට අක්කය තිසවත් රක්ඹක් ශඵදහ  
දුන්නහ. ඒ ජහතික නිසඳහදනඹ ්ර්ථික ප්ර තිඳත්ති වයවහ හධහයණ 
ශඵදන්න  ඕනෆඹ කිේහ. සයහකෆභකින් ඉතහ භත් දුසකයතහකට 
ඳත් ශරහ හිටපු ජනතහක් ශභළනි අදවස තිබුණු නහඹකශඹක් 
භඟ ශරන්ගතු ඵළශනහඹ කිඹන එක අරුභ පුදුභ ශදඹක් 
ශනොශයි. ඒ නිහ ඉඩේ ප්ර තිඳත්තිඹ ඔහුශේ  විශලේ කහර්ඹඹක් 
වුණහ. එඹ අදත් අශේ යශට් ළඵෆ නහඹකඹනුත්, ශේ ය ශට් ළඵෆ 

ජනතහත් ශත්රුේ ගත යුතුයි. ළඵෆ ජනතහහ ජ නහඹකශඹක් ඒ 
යශට් ඉඩේ ඒ යශට් ජනතහට ශඵදහ දිඹ යුතුයි. එළනි ්රිදඹහ 
භහර්ගඹක් තභයි එතුභහ අනුගභනඹ කයමින් තිබුශණ්.   

 
ඒ විධිඹභ තභයි ශතල් ේඳතත්. 2001  ජ ඵරඹට ඳත් 

ශනශකොටභ වයි ශඩ්රවොකහඵන් ඳනත ේභත කය ගත්තහ. 
වයිශඩ්රවොකහඵන් ඳනතින් ශභොකක්ද කිේශේ? ශනිසියුරහශේ 
තිශඵන සිඹලුභ ශතල් භහගේර අයිතිශඹන් සිඹඹට 51ක් යහජ— 
ශතල්   භහගභ තු තිබිඹ  යුතුයි  කිේහ. ඒක වරි ළදගත්.  
යශට් ්ර්ථිකශේ  ප්ර ධහනභ භධ—සථහනඹ ශතල් ේඳත වුණහ.  භහ 
කලින් කිේහ, ඇශභරිකන් එක්ත් ජනඳදඹ ශඳශෝෝලිඹේ  
නිසඳහදනඹ ඳශමුළනිඹහටභ අඳනඹනඹ කයන යටඹ කිඹහ. ශඵොය 
ශතල්  අඳනඹනශඹන් ඇශභරිකහශේ වතය න  සථහනශේ 
තිශඵන යට, භවහ දළළන්ත ශතල් ේඳතක් තිශඵන යට. ඒ යට 

ශභොකක්ද කිේශේ? ශේ ශතල් ේඳත Exxon Mobil Corporation  
ළනි  ඇශභරිකහශේ විවිධ ඵහුජහතික භහගේ විසින් ඩළවළ ශගන 
තිබුණහ. ඒ නිහ ශනිසියුරහශේ යහජ—ඹ ගත්තු තීයණඹ ශභොකක්ද? 
ශඳශෝෝලිඹේ වයිශඩ්රවොකහඵන් ඳනත 2001  ජ ේභත කශහ.  
වයිශඩ්රවොකහඵන් ඳනත 2001  ජ ේභත කයරහ, ඒ අනු යහජ— ශතල්  
ාසථහට ෆභ ශඳෞද්ගලික ශතල් භහගභකින්භ  සිඹඹට 51ක 
ශකොටස තිශඵන්න  ඕනෆඹ කිේහ. අනික් අඹට  ශකොටස  සිඹඹට 
49ක තිඹහ ගන්න පුළුන්. වළඵළයි මුල් අයිතිඹ තිශඵන්න ඕනළ 
කහටද? මුල් අයිතිඹ තිශඵන්න ඕනෆ යජඹටයි. ඒක යශට් 

සහබහවික ේඳතක්. ඒ යශට් ජනතහශේ ේඳත් ්කයශේ 
ේඳත්ර අයිතිඹ යකින එක යහජ— නහඹකඹහශේ ගකීභක්.  ඒ 
ශනුශන් තභයි යහජ— ශතල්  ාසථහ තු  ෆභ  භහගභකභ  
ශකොටස  තිශඵන්න  ඕනෆඹ කිේශේ. ඒකට විරුද්ධ ඇශභරිකහශේ 
භවය භහගේ ශේහ දභරහ ණුඹහ. ඔවුන් ශේහ දභරහ ණුහින් 
කිේහ, ශරෝක ශශශ ාවිධහනඹට ඳළමිණිලි කයනහඹ කිඹරහ. 
ඳළමිණිලි කයරහ න්දි අත්ඳත් කය ගන්නහඹ කිේහ. වළඵළයි 
හියුශගෝ චහශේස භළතිතුභහ ශේහට තනිඹභ මුහුණ දුන්ශන් නළවළ, 
එතුභහශේ ජනතහත් එක්කයි ශේහට මුහුණ දුන්ශන්. ඒ නිහ 

එතුභහට ඒ ජඹග්රාවණ අත්ඳත් කය ගන්න පුළුන්කභ රළබුණහ. ඒ 
අනු 2007 ශර් ජ ශතල් බිේ 32ක් යජශේ ඳහරනඹට ගත්තහ.  

 
ඒ විතයක් ශනොශයි, 2002 ශර් ජ ශඳෞද්ගලික අාලඹ තු 

ඳළති අන් ශතල් බිභ -ශරො විලහරතභ ශතල් ාිකතඹ 
තිශඵනහඹ කිඹහ රකන ඔරිශනොශකෝ ශතල් බිභ- යජඹට 
ගත්තහ. ඒ බිශේ ශරෝකශේ ළඩිභ ශතල් ාිකතඹක් අඩාගු ශරහ 
තිශඵනහ කිඹරයි කිඹන්ශන්. ඒක ඒ යශට් ජනතහශේ ශතල් 
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ේඳත. එඹ ජනතහශේ ප්ර තිරහබ ශනුශන් ශගවිඹ යුතුයි. 
භහගේ විසින් ඉතහ ශෝචචේ මුදරක් තභයි එහි ජනතහට ශඵදහ 
දුන්ශන්. ඊශේ ගරු දිශන්ස ගුණර්ධන අභහත—තුභහත් කිේහ 
හශේ, භන්නහයේ ශද්රGෝණිශේ ශතල් ේඳත ඉන්දිඹහශේ ශකඹහන් 
රාකහ පුද්ගලික භහගභට දුන්නහ. අශේ ඳාගු කීඹද? සිඹඹට 10යි. 
ශකඹහන් රාකහ පුද්ගලික භහගශේ ඳාගු සිඹඹට 90යි. ඒ හශේ 
ණුවිසුේ තභයි එදහත් එශවේ අත්න් කය තිබුශණ්. භන්නහයේ 
ශද්රGෝණිශේ ශතල් ේඳත ශ්රී  රාකහ භූමිශේ, අශේ භවුබිශේ තිබුණහට, 
ර්තභහන ්ණ්ඩු  ශකඹහන් රාකහ පුද්ගලික භහගභත් එක්ක 
අත්න් කය තිශඵන ණුවිසුභ ශභොකක්ද? එහි තිශඵන ශතල්ලින් 
අඳට රළශඵන්ශන් සිඹඹට 10යි. එයින් සිඹඹට 90ක් ඹන්ශන් 
කහටද? ඉන්දිඹහශේ ශකඹහන් රාකහ පුද්ගලික භහගභට. ඒක තභයි 
ශනිසියුරහශේ ශතල් ේඳතටත් අත් ශරහ තිබුණු ඉයණභ. ඒ 
ඉයණශේ තිබුශණ් අන් කයක්ත් ශනොශයි. ඒ යශට් භවහ අනණු 
ේඳත, ඒ යශට් ජනතහශේ ප්ර තිරහබ ඒ ජනතහශේ වුභනහන් 
ශනුශන් ශඹොදනහ ශනුට ඵටහිය භහගේ විසින් අත්ඳත් 
කයශගන තිබුණහ. වතදඹ හක්ක ඹක් තිශඵන, ජනතහශේ වතදඹ 
සඳන්දනඹත් එක්ක ජීත් න, ඒ වතදඹ සඳන්දනඹ තභන්ශේ 
වතදඹ  සඳන්දනඹ ශර ශත්රුේ ගත් කිසිදු නහඹකඹකු ඒ ශතල් 
ේඳත සයහ ශගන ඹන්න ඉඩ ශදන්ශන් නළවළ. චහශේස 
ජනහධිඳතියඹහ තීයණඹක් ගත්තහ, ඒ ශතල් බිේ ඹිත ්ණ්ඩුට 
අත්ඳත් කය ගන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. ඒ අනු 2006 ශර් ශතල් බිේ 
32ක් අත්ඳත් කය ගත්තහ.  අන් ශතල් බිභත් එනේ, ළඩිභ ශතල් 
ාිකතඹක් තිශඵනහ කිඹහ උඳකල්ඳනඹ කයන ශතල් බිභත් 2007 
ශර් අත්ඳත් කය ගත්තහ. ඇශභරිකහනු Exxon Mobil 
Corporation එක ශේකට විරුද්ධ ඳළනරහ ණුඹහ. නමුත් අඳ 
ශභොකක්ද කශශේ?  

 
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, එතුභහ එතළනින් නතය වුශණ් 

නළවළ.  2008  ජ පියවුේවල් වහ නිහර ට ශතල් ශඵදහ වළරීභ 

මුළුභනින්භ යහජ—ඹට ඳයහ ගත්තහ. Filling stations වහ  
නිහරට ශඵදහ වළරීභ යහජ— කහර්ඹ බහයඹක් ඵට ඳත් කය 
ගත්තහ. වළඵළයි, ඒ ශනුට අපි  ශභොකක්ද කශශේ? 2008 න 
ශකොට ශනිසියුරහශේ ඒ ශද් සිද්ධ වුණහට, 2003  ජ ශේ 
ඳහර්ලිශේන්තුශේ ශභොකක්ද සිද්ධ වුශණ්? ඒකයි ශභහි තිශඵන 
ශන. ඒකයි ශඵොශවෝ අඹට ශක්න්ති ඹන්ශන්. 2008  ජ 
ශනිසියුරහශේ ජනහධිඳතියඹහ එහි ශතල් ශඵදහ වළරීභ ව 
පියවුේවල් සිඹල්ර යහජ—ඹ අතට ගන්න ශකොට ශභශවේ නහඹකඹහ 
ේභත කය තිබුශණ් ශභොකක්ද?  2003  ජ අඳට තිබ ශතල්ලින් 
තුශනන් එකක් දුන්නහ IOC එකට. ඔන්න ළරැද්ද. ඒ නිහ චහශේස 
ගළන ශක්න්ති ඹන එක අරුභ පුදුභ ශදඹක් ශනොශයි. ශේ 
 ශක්න්තිඹ ඹහ යුතුයි. ඇයි ඒ? ඔහු දකින ්ර්ථික ප්ර තිඳත්තිඹත්, 
ඔහුශේ තිබුණු ජනතහ විශයෝීකබහඹත් වහ චහශේස භළතිතුභහශේ 
්ර්ථික ප්ර තිඳත්තිඹත් එතුභහශේ ජනතහහ ජබහඹත් අතය ඔහුට 
ගළටලුක් තිශඵනහ. ඒකයි ශේ විහදඹ හක්චඡහ ශන්න ඉඩ 
ශනොශදන්ශන්.  

 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි,  යශට් ේඳත් උඳශඹෝගී කය 
ගළනීශේ ජ, ජනතහට ළඩිභ උඳශඹෝගීතහක් රළශඵන්ශන් ශකොයි 
්කහයඹටද කිඹරයි එතුභහ ඵළලුශේ. ඒක තභයි ළදගත්භ හධකඹ. 
එතුභහ ඒ යශට් භහජ සුඵහධනඹ දිඹත් කශශේ ශකොශවොභද? 
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ශනිසියුරහනු භව ජනතහ 
ශනුශන් නිදවස ශෞඛ— ශේහක් ඳතිනහ. ය 2005 සිට 
2012 දක්හ කහරඹ තුශ අලුතින් දද— භධ—සථහන 7,873ක් 
නිර්භහණඹ කය තිශඵනහ. 2005 සිට 2012 ශන  ශකොට -ඒ අවුරුදු 
7ට- අලුතින් දද— භධ—සථහන 7,873ක් නිර්භහණඹ කශහ. එතුභහ 
කල්ඳනහ කශහ තභන්ශේ යශට් මිනිසුන් නිශයෝගී තිඹන එක 
තභයි ළදගත්භ හධකඹ කිඹරහ. ඔවුන් ශරඩ කයන එක 
ශනොශයි; ඵහර ශඵශවත් ශඳොන එක ශනොශයි; ඉසපිරිතහරර 
ශඵශවත් ශඳත්ත නළති කයන එක ශනොශයි; ඵහර සිරින්ජය 
ශගශනන එක ශනොශයි. එතුභහ තභන්ශේ ප්ර ධහන කහර්ඹ බහයඹ 
වළටිඹට  ළරකුශේ ශභොකක්ද? ජනතහට නිශයෝගී ජීවිතඹක් රඵහ 
 ජභයි. ඒ ශනුශන් න දද— භධ—සථහන 7,873ක් නිර්භහණඹ 
කශහ. ශරෝ කශේ කිසිදු යටක ඒ අවුරුදු වත ඇතුශත දද— 
භධ—සථහන 7,873ක් නිර්භහණඹ වු ශණ් නළවළ.  

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ඒ හශේභ තභයි 1999  ජ 
චහශේස ජනහධිඳතියඹහ ඵරඹ ගන්න ශකොට, ජනගවනශඹන් 
රක්ඹකට  දද—රු විසයි හිටිශේ. 2010  ජ එතුභහ  
ජනගවනශඹන් රක්ඹකට දද—රු 80 ශරට සිඹඹට 
400කින් ඒක ළඩි කශහ.  

 

අද අශේ යශට් කිඹනහ, දද—රු ළඩියි, ඒ අඹට යක්හ 
ශදන්න ඵළවළ කිඹරහ. ඔන්න අශේ ප්ර තිඳත්තිඹ. නමුත් එදහ චහශේස 
ජනහධිඳතියඹහ ජනතහශේ ශෞඛ— ශේඹ ශනුශන් කශශේ 
ශභොකක්ද? කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න. රක්ඹට 20ක් සිටි 
දද—රුන් ාඛ—හ රක්ඹකට 80 දක්හ ළඩි කයනහ. ඒ 
හශේභ "Barrio Adentro"  ශභශවයුභ භ් න් දද— උඳශද්ලන 
ශේහ වහ ඇශභරිකහනු ශඩොරර් මිලිඹන 534ක් ශන් 
කයනහ.  ශරඩ වුණහට ඳසු ඉසපිරිතහරශඹන් ප්ර තිකහය කිරීභ 
ශනොශයි, ශරඩ ශක්හ ගළනීභ වහ ළඩ පිිතශශක් කස 
කිරීභයි. එහි ප්ර තිපරඹ ශනිසියුරහශේ ජනතහට අත් ඳත් ශනහ. 
ඒ ශකොශවොභද? 1999  ජ දද— ප්ර තිකහය වහ ඉසපිරිතහරරට 
ඇතුශත් ව ශයෝගීන් ාඛ—හ රක් 70යි. නමුත් 2010 න විට එඹ 
රක් 30 දක්හ අඩු කයනහ. කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න. රක් 30 
දක්හ අඩු කයනහ. 1999  ජ ශරඩුන් රක් 70ක් ශයෝවල් කයහ 
එන විට, 2010  ජ එඹ රක් 30 දක්හ අඩු කයනහ. ඒ 
ශකොශවොභද? දද— උඳශද්ලන ශේහක් රඵහ  ජශභන්; 
ජනතහශේ ශගදයට ශගොස දද— උඳශද්ලන ශේහ රඵහ 
 ජශභන්; නිශයෝගීකභ ශනුශන් කයන ශභශවයුභ තුිතන්. ශරඩ 
වුණහභ ඉසපිරිතහශරන් ශඵශවත් ශදන එක ශනොශයි, ශරශඩ් 
ශක්හ ගළනීභයි. එශවභ නහඹකශඹක් ශේ. ඒ ඳළත්ශතන් ගත්තහභ 
දද— ශේහ.  

 

අශනක් ඳළත්ශතන් 1999 සිට 2011 දක්හ කහරශේ ජ 
දිිතඳුකශේ අගඹ ගළන ඵරමු. 1999  ජ ශනිසියුරහශේ  
ජනහධිඳතියඹහ ඵරඹ රඵහ ගන්නහ විට අන්ත දිිතඳු බහඹ සිඹඹට 
16.6ක් තිබුණහ. සිඹඹට 16.6ක්. ්න්න ලශඹන් 
ජනගවනශඹන් ඳශවන් ඳාගුක් අන්ත දිිතඳු බහශේ ඳතුශටභ 
ළටිරහ තිබුණහ. ශනිසියුරහ කිඹන්ශන් භවහ ේඳත් 
්කයඹකින් පිරුණු යටක්. නමුත් ඒ යශට් ඵහුතය ජනඹහ අන්ත 
දිිතඳු ශර්ඛහශන් ඳවශට ළටිරහ තිබුණහ. නමුත්, 2010 න විට 
හියුශගෝ චහශේස ජනහධිඳතියඹහ එභ අගඹ සිඹඹට 7 දක්හ අඩු 
කයනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි, 1940  ජ ශනිසියුරහශේ ශභහ භන්ද 
ශඳෝණඹ සිඹඹට 40ක් තිබුණහ. ශේ න විට එඹ වරි අඩකින් අඩු 
කයරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ 1999  ජ ජනතහශගන් පිරිසිදු ඳහනීඹ 
ජරඹ තිබුශණ් සිඹඹට 82කට ඳභණයි. ඔහු එඹ සිඹඹට 95 දක්හ 
ශකටි කහරඹක් තුශ ර්ධනඹ කයනහ. චහශේසශේ ඳහරනඹ 
ඹටශත් භවජන සුඵහධනඹ ශනුශන් සිඹඹට 60.6ක් ශන් 
කයනහ. මුළු අඹ ළඹ ශල්ඛනශඹන් භවජන සුඵහධනඹ 
ශනුශන් සිඹඹට 60.6ක්. ශභොකක්ද ශේ? අශේ යශට් 
තිශඵන්ශන් අධ—හඳනඹට සිඹඹට 6ක් ශන් කයන්න කිඹන විට 
"ඵළවළ" කිඹරහ ශකඳිරි ගහන ්ණ්ඩු; භතද්ධි වනහධහයඹ භහ 
5කින් ශගරහ නළති ්ණ්ඩු; ශගොවි විරීහභ ළටුේ කඳහ වරින 
්ණ්ඩු. නමුත් චහශේසශේ අඹ ළඹ ශල්ඛනඹ කස ශරහ 
තිබුශණ් ශකොශවොභද? චහශේස ජනහධිඳතියඹහශේ අඹ ළඹ 
ශල්ඛනශඹන් සිඹඹට 60.6ක්භ ජනතහශේ සුඵහධනඹ 
ශනුශන්, දිිතඳු බහඹ තුයන් කිරීභ ශනුශන්, ශෞඛ— 
ර්ධනඹ කිරීභ ශනුශන්, අධ—හඳනඹ පුළුල් කිරීභ ශනුශන්, 
නගත් බහඹ පිට භා කිරීභ ශනුශන් තභයි කස කයරහ 
තිබුශණ්. අශේ යශට් නේ සිඹඹට 54ක් හශේ ගණනක් ශන් 
කයරහ තිශඵන්ශන් ශනත් ශද්රට. එශවේ එශවභ ශනොශයි. 
සිඹඹට 60.6ක් ජනතහ අශත්; ජනතහශේ සුඵහධනඹ 
ශනුශන් තිශඵන්ශන්. ඒ විතයක් ශනොශයි, 1999  ජ චහශේස 
ජනහධිඳතියඹහ ඵරඹට එන විට ශනිසියුරහශේ ඒක පුද්ගර 
්දහඹභ ඇශභරිකහනු ශඩොරර් 4,100යි. 2011  ජ  එඹ ඇශභරිකහනු 
ශඩොරර් 10,810 දක්හ ළඩි  ශනහ. කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න. 
ඇශභරිකහනු ශඩොරර් 4,100 තිබුණු ඒක පුද්ගර ්දහඹභ 
ඇශභරිකහනු ශඩොරර් 10,810 දක්හ ර්ධනඹ කයනහ. අපි තත් 
ශතඳය ඵහනහ 2016 න විට අශේ යශට් ඒක පුද්ගර ්දහඹභ 
්ශභරිකහනු ශඩොරර් 4,000 කයනහ කිඹරහ. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

2012  ජ රතින් ඇශභරිකහනු යටල් අතුරින් ්රීයතිශඹන්භ සිටින 

යට ඵට ශනිසියුරහ ඳත් වුණහ. ශරෝකශඹන්භ 19 න සථහනඹ 

හිමි වුණහ. රතින් ඇශභරිකහනු කරහඳශේ 2012  ජ කයන රද 

මීක්ණඹ අනු ්රීයතිශඹන්භ සිටින යට ශනිසියුරහ කිඹරහ 

ඳශමු ශනි සථහනඹට ්හ. ශරෝකශඹන්භ 19 ළනි සථහනඹට 

ඳත් වුණහ.  

 

ඇශභරිකහනු කරහඳශේ යටර ඵර ලක්ති නිසඳහදනශේ ජ මර— 

්ධහය ළඩිපුය රඵහ ශදන්ශන් ශනිසියුරහ විසින්. ය 2008  ජ 

ඇශභරිකහ එක්ත් ජනඳදඹ ඒ ශනුශන් ශඩොරර් මිලිඹන 

3,000ක් රඵහ ශදන විට ශනිසියුරහ ඇශභරිකහනු ශඩොරර් 
මිලිඹන 8,800ක් දුන්නහ. ශකොශවොභද? ඇශභරිකහනු කරහඳශේ 

යටර ඵරලක්තිඹ ර්ධනඹ ශනුශන් ඇශභරිකහ ශඩොරර් 

මිලිඹන 3,000ක් ඳරිත—හග කයන විට ශනිසියුරහ  ඇශභරිකහනු 

ශඩොරර් මිලිඹන 8,800ක් රඵහ ශදනහ.  ශේක "ඇශභරිකහ 

යණා ග්චඡහමි "කිඹන නහඹකයින්ට ්දර්ලඹක්. ඇශභරිකහ, 

ඇශභරිකහනු කරහඳශේ ඵරලක්ති ර්ධනඹ ශනුශන් ශන් 

කයන්ශන්  ශඩොරර් මිලිඹන 3,000යි. නමුත් ශනිසියුරහ ඒ 

ශනුශන් ඇශභරිකහනු ශඩොරර් මිලිඹන 8,100ක් ශන් කයනහ. 

ඇයි? 

 

ඔහුට ජහත—න්තය හදඹ පිිතඵ ශවො අදවක් තිබුණහ. 

ඔහුශේ යශට් දිිතඳුබහඹ ඳභණක් ශනොශයි, රතින් ඇශභරිකහනු 

කරහඳශේ දිිතඳුබහඹ, ඒ හශේභ ශරෝකශේ දිිතඳුබහඹට එශයහි ව 

අයගරඹ දිඹත් කශහ. ඔහුශේ ඳශමු න අයගරඹ  දිඹත් කය 

තිබුශණ් රතින් ඇශභරිකහනු කරහඳඹ තුශ. ඒ විතයක් ශනොශයි. 

ඔහුට ඉතහ නිර්බඹ වදතක් තිබුණහ; ශවො දධර්ඹ 

ේඳන්නබහඹක් තිබුණහ. අශේ ශඵොශවෝ නහඹකශඹෝ සිාවර 

බහහශන් ශඵොශවෝ ණුගුේ  ජරහ ඇශභරිකහශේ ජ ඔවුන් ඉසයවහ 

දණින් ළශටනහ. 2006 ඇශභරිකහශේ -ඇශභරිකන් යහජ—ශේ- 

නිේශඹෝර්ක් නුය ඳළළත්වුණහ, එක්ත් ජහතීන්ශේ ාවිධහනශේ 

භව භණ්ඩර රැසවීභ. ඒ රැසවීභට චහශේස ජනහධිඳතියඹහ කථහ 

කයන්න කලින් දශේ කථහ කශශේ ඇශභරිකහනු   ජනහධිඳතියඹහ. 

ඒ ශභොශවොශත් හිටිශේ බුස ජනහධිඳතියඹහ. ඔහුශේ ශදොයකඩ 

ඉශගන චහශේස ජනහධිඳතියඹහ ඒ ශභොශවොශත් ශභොකක්ද 

කිේශේ? "භහ ශේ බහ ්භන්ත්රනණඹ කයන්න ශඳය ශේ බහ 

්භන්ත්රනණඹ කශශේ ඹක්ශඹක්" කිේහ. එශවභ කහටද කිඹන්න 

පුළුන්? අශේ ඩිේ ගුණශේකය අභහත—යඹහත් හිටිඹහ. ශභශවේ 

හශේ ශදකට නළමිරහ එශවට එකයි  ශභශවට එකයි කිඹනහ 

හශේ ශනොශයි.  ඔහුශේ අගනුයට ණුහින් කිේශේ. බුස 

ජනහධිඳතියඹහ ඒ න විට ශරෝකඹට දිඹත් කය තිබුණු භවහ යුද 

ශභශවයුභ, භවහ මිනිස ඝහතනඹ; ඔහුශේ අග නගයශේ -ඔහුශේභ 

භූමිශේ- ඉරහ කිේහ, "මීට ශඳය කථහ කශශේ ඹක්ශඹක්" කිඹහ. ඒ 

විතයක් ශනොශයි. "ඔහු ශදඳතුල් තළබ තළන ල්ෂර් ග තභත් 

එනහ"ඹ කිේහ. එශවභ ශරීේසඨ නහඹකශඹෝ ශනොශයිද ශේ 

යුගශේ අල— ශරහ තිශඵන්ශන්?  ඔහුට අධියහජ—හදඹ පිිතඵ 

ඉතහ නිළරැදි කිඹවීභක් තිබුණහ; ඉතහ නිළරැදි දළක්භක් තිබුණහ. ඒ 

නිහ ඔහු දළනශගන හිටිඹහ ශේ දිිතඳු ජනඹහ ප්ර ඳහතඹට ඳත් කය 

තිශඵන්ශන් ශභොකද? ශේ ඳහරකඹන්ශේ ළරැද්ද සිඹඹට 50ක් නේ 

ඒ වහ භහන සිඹඹට 50ක් අධියහජ—හදඹ තු තිශඵනහ. ශේ 

ශරෝකඹ අන්ත දුගීබහඹට ඳත් ශරහ තිශඵන, අන්ත පීඩහට ඳත් 

ශරහ තිශඵන, ජනඹහශේ ප්ර ධහන තුයහ අධියහජ—හදඹ ඵ ඔහුශේ 

අත් දළකීශභන් ඔහුශේ ජීවිතශඹන් ඔහු උකවහශගන තිශඵනහ. ඒ 

නිහභ අධියහජ—හදඹට එශයහි ඉතහභ ඍජු ශඳනී සිටිඹහ.  

 

අධියහජ—හදශේ ප්ර ධහන ්ර්ථික ඵර භධ—සථහනඹ වුශණ් 

ජහත—න්තය මර— අයමුදර. 2006  ජ ශනිසියුරහ ජහත—න්තය 

මර— අයමුදරට කිසිදු තඹක්ත් ණඹ නළති යට ඵට ඳත් වුණහ. 

ජහත—න්තය මර— අයමුදශල් සිඹලු ණඹ ශගහ දළේභහ.  ණඹ ශගහ 

දළේභහ විතයක් ශනොශයි, ජහත—න්තය මර— අයමුදශරන් අයින් 

වුණහ. ජහත—න්තය මර— අයමුදර ශරෝකඹට දිඹත් කය තිශඵන 

විනහලඹ, ශේ ්ර්ථිකශේ ේඳත්, රීභඹ සයහ කෆභ වහ දිඹත් 

කය තිශඵන ශභශවයුභට විරුද්ධ නිර්බඹ ශඳනී සිටිඹහ. ඔහු 

ජහත—න්තය මර— අයමුදර ප්ර තික්ශේඳ කශහ. එඹට ශගවිඹ යුතු 

සිඹලු මුදල් ශගහ දළේභහ.  

 
අපි හිඟහ කනහ. අපි ණුහින් ඉල්රනහ; ශදන්න ඵළවළ 

කිඹනහ. එශවභ කය "චහශේස" කිඹරහ කිඹනහ. ශභොන 
චහ ශේසරහද ඒ? ළඵවින්භ චහශේසශේ ගුණ සු, ඔහුශේ වළඟීේ, 
ඔහුශේ ්දර්ලඹන්, ඔහුශේ ්ත්භ ඳරිත—හගඹ අපි ශත්රුේ ගත 
යුතුයි. ඒ තභයි අපි අශේ ජීවිතරට එකතු කය ගත යුතු 
්දර්ලඹන්. ඔහු  ශත්රුේ අයශගන හිටිඹහ ශරෝකඹට අධියහජ—හදඹ 
ශභොන තයේ විනහලඹක් කයනහද කිඹහ. ඒ වහ ශගොඩ නඟහ 
තිශඵන ශභරේ කශර්ද? ජහත—න්තය මර— අයමුදර ඹනු එහි 

ඉතහභත් දිගු ශභරභක්. ඔහු ඒකට ශගන්න තිබුණු  සිඹලු මුදල් 
ශගරහ ජහත—න්තය මර— අයමුදශරන් අයින් වුණහ. ජහත—න්තය 
මර— අයමුදශරන් අයින් වුණහ විතයක් ශනොශයි. එභ කරහඳශේ 
ජහත—න්තය මර— අයමුදරට එශයහි මර— අයමුදරක් ශගොඩ 
නළ් ඹ යුතුයි කිඹන හක්චඡහක ඔහු නියත වුණහ. ඒ ශනුශන් 
ඔහු රතින් ඇශභරිකහනු කරහඳශේ ALBA නේ ඵළාකු ශගොඩ 
නඟන්න භත් වුණහ. විශලේශඹන්භ රතින් ඇශභරිකහනු 
කරහඳශේ විලහර භළදිවත්වීභක් කශහ. ්ර්ජන්ටිනහශේ ශඩොරර් 
මිලිඹන 500ක ණඹක් තිබුණහ. ්ර්ජන් ටිනහ ට ජහත—න්තය මර— 

අයමුදර විලහර ශකොන්ශද්සි දභහ තිබුණහ. ශනිසියුරහ විසින් 
්ර්ජන්ටිනහට ශඩොරර් මිලිඹන 500ක්  ජරහ කිේහ, "ඒ ණශඹන් 
නිදවස ශන්න; අපිට ටික ටික ශගන්න" කිඹහ. එශවභ දළක්භක් 
තිබුණහ. කියුඵහට ඉතහභත් වනදහයී මිරට ශතල් ේඳත ශදන්න 
ඔහු ණුවිසුේ අත්න් කශහ.  විශලේශඹන්භ ඇශභරිකහ එක්ත් 
ජනඳදඹ වතය ටින් ට ශකොට භවහ ්ර්ථික ේඵහධක 
ඳනමින් පිශදල් කළසශත්රනෝරහ කියුඵහනු ජනතහ හිය කයරහ, 
හුශදකරහ කයරහ ඳයහජඹට ඳත් කයන ළරළසභක් දිඹත් කය 
තිබුණහ.  

 
ඒ ළරළසභට එශයහි චහශේස ඉතහ ඍජු ශඳනී සිටිඹහ. ඔහු 

ඉතහභ වනදහයී මිරට කියුඵහට ශතල් දුන්නහ. ඒ හශේභ 
කියුඵහ ශනිසියුරහශේ ශෞඛ— ශේඹ ශනුශන් දද— 
කණ්ඩහඹේ රඵහ දුන්නහ. ඒ විතයක් ශනොශයි, ශඵොලිවිඹහටත් 
එශවභයි. කියුඵහශන් දද— කණ්ඩහඹභක් ශඵොලිවිඹහටත් 
ඇරිඹහ. ඒ ජනතහශේ ශෞඛ— ශේඹ ශනුශන් කියුඵහශන් 
ඹළව දද—රුන්ට ළටුේ ශගේශේ ශනිසියුරහශේ 
ජනහධිඳතිතුභහයි. රතින් ඇශභරිකහනු කරහඳශේ අධියහජ—හදඹට 
එශයහි ඉතහභත් ප්ර ඵර වඬක්, ප්ර ඵර දළක්භක් ඔහු තු තිබුණහ. 
ඒ නිහ තභයි හියුශගෝ චහශේස ජනහධිඳතියඹහ මිඹ ණුඹහට ඳසු 
කියුඵහ විසින් නිකුත් කයන රද ශලෝක ඳණිවිඩශේ ෆිශදල් 

කළසශත්රනෝ ශවෝදයඹහ කිඹහ තිශඵන්ශන් චහශේස              
කළසශත්රනෝ ශවෝදයඹහශේ පුතණුශක් කිඹරහ. ඒ තයභට ඔවුන් 
අතය ඉතහභත් ශඵළඳිඹහක්, ශළදිඹහක් තිබුණහ; වශඹෝණුතහක් 
තිබුණහ. ඒ වශඹෝණුතහ ශවොයකභ ශනුශන් ශනොශයි; ඒ 
වශඹෝණුතහ ජනතහ පීඩහට ඳත් කිරීභ ශනුශන් ශනොශයි; 
ඒ වශඹෝණුතහ ශකොමිස ගළසීභ ශනුශන් ශනොශයි; ඒ 
වශඹෝණුතහ භවහ ේඳත් සයහකෆභ ශනුශන් ශනොශයි; ඒ 
වශඹෝණුතහ එකිශනකහට එශයහි එකිශනකහ ශකටවීභ 
ශනුශන් ශනොශයි; ඒ වශඹෝණුතහ එකිශනක යටල් 

්ර.භණඹ කිරීභ ශනුශන් ශනොශයි.  ඒ වශඹෝණුතහ එක් 
එක් යටරට විවිධ ර්ගශේ ඵරඳෆේ ඇති කය ගළනීභ ශනුශන් 
භහන ඉතිවහශේ ශගොඩ නළ් ඹ වළකි ඉතහභත් ලක්තිභත් 
වශඹෝණුතහ න භහන ඵළඳීේ හිත වශඹෝණුතහක්. අඳට 
ඕනෆ කයන්ශන් එළනි වශඹෝණුතහක් ශනොශයිද? භහනහ ජ 
ඵළඳීේලින් පිරිපුන් වශඹෝණුතහක්. දද—රුන් ඒ යටට 
ඹළේහ;  ඔවුන්ශේ ජනතහ ශනුශන් අඩු මිරට ශතල් රඵහ 
ශදන්න සදහනේ වුණහ; ඔහු තත් යටක ණඹඵය තභන් විසින් දයහ 
ගන්න සදහනේ වුණහ; ඔහු එක්ත් ජනඳදඹට එශයහි විලහර 

භළදිවත් වීභක් දිඹත් කශහ.  
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මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, අපි අද හක්චඡහ කයන්ශන් 
සුළු ඳටු, හුදකරහශේ අවේශඵන් බිහි වුණු පුද්ගරඹකු පිිතඵ 
ශනොශයි. අශේ ඉතිවහශේ භවහ ශද්ලඳහරන ගභන් භඟ 
ශනුශන් වළභදහභත් ඔහු ල්ගහ තරුක් ශභන්  අඳට භඟ 
ශඳන්හවි. න—හයික ඳළත්ශතන් ගත්ශතොත් අපි අතය ශනසකේ 

තිශඵන්න ඇති. 1998  ජ ඵරඹට ඳත් න ශකොට ඔහු  භහජහ ජ 
ඳක්ඹක ශවෝ නිර්ධන ඳන්ති —හඳහයඹක ශවෝ නිශඹෝජිතඹකු 
ශනොශයි. ඔහු නිර්භහණඹ වුශණ්භ ශනිසියුරහශේ ජනතහ ඳත් වී 
තිශඵන පීඩහත්, රතින් ඇශභරිකහනු කරහඳශේ අධියහජ—හ ජ 
භළදිවත් වීභත්, ශරෝකඹ පුයහ අධියහජ—හ ජන් දිඹත්  කය තිබ භවහ 
කුප්ර කට කුභන්ත්රනණත් නිහයි.  ඒ කරුණු තභයි ඔහු ශඳශමවශේ. ඒ 
වයවහ තභයි ඔහු ජනහධිඳති ුරයඹට ඳත් වුශණ්.  

 

2006 න විට හියුශගෝ චහශේස ජනහධිඳතියඹහ ප්ර කහලඹට ඳත් 

ක ශශේ  21 න සිඹ ඹනු භහජහදශේ සිඹ කිඹහයි. 

භහජහදඹ පිිතඵ ඇල්භළරිරහ හිටපු,  භහජහදඹ පිිතඵ විවිධ 

විලසහඹන් කඩහ ළශටමින් තිබුණු  ශඳොදු භවත් හභහාශික 

—හඳහයඹන්ට ඔහු ්සහදඹක් ඵට ඳත් වුණහ. එඹ අශශවි කයන 

බහණ්ඩඹක් ශනොශයි. එඹ තභන්ශේ ඳයහ ජන  තභන්ශේ ඉතහභත් 

කළත, නපුරු ශද්ලඳහරනඹන් හ ගළනීභ වහ ශරෝගුක් 

ශනොශයි. භවය අඹ ඔහු ශරෝගුක් කය ගන්න උත්හව 

කයනහ. භවය අඹ උත්හව කයනහ, තභන්ශේ කළත, තභන්ශේ 

නයක, තභන්ශේ  ශකොමිස, තභන්ශේ ජයහජීර්ණ ව ජීවිතඹ 

චහශේසශේ ශරෝගුශන් ව ගන්න. චහශේස ඹනු කහටත් 

ශරෝගුක් ශවෝ ඳශනහක් ශනොශයි. චහශේස ඹනු යුගශේ 

භහනහ ජ මිනිසුන්ශේ භහනහ ජ ඵළඳීේ න්තර්ඳණඹ කයන රද, 

ඒ ඵළඳීේරට උත්තුාග ටිනහකභක් ශදන රද යුගශේ මිනිශක්. ඒ 

මිනිහ පිිතඵ අඳට වතදඹාගභ ඵළඳීභක් තිශඵනහ. බහහශන් 

අපි ඔහුශගන් ශඵොශවෝ දුයස; ාසකතතීන්ශගන් ශඵොශවෝ දුයස. 

වළඵළයි, ඔහුශේ වදශත් අධියහජ—හදඹට එශයහි ජනතහට තිබුණු 

ඇල්භත්, ඒ තිබුණු වුභනහත් අපි අශේ වදත්රත් පුයහ ශගන 

ඉන්නහ.  

 
ඔහු රතින් ඇශභරිකහනු කරහඳශේ, අපි දකුණු ඉන්දිඹහනු 

කරහඳශේ. ඔහුශේ ලරීයඹ ගත්ශතොත් ඔහු සුදු, ඉන්දිඹහනු මිරී 
ශකශනක්. අඳ ඊට ඩහ කළු මිරී අඹයි. ඊටත් ඩහ ඔහු අශේ 
ාසකතතිශඹන් ශනස ශකශනක්. වළඵළයි, ඔහු වහ අඳ අතය ඉතහ 

වතදඹාගභ ඵළඳීභක් තිශඵනහ. ඒ ඵළඳීභ තභයි ශේ අතිලඹ 
විනහලඹට ඳත් ශකොට තිශඵන්ශන්. ශේ භහජ ර.භඹට එශයහි 
ප්ර ධහන අයගරඹක් කශ යුතු තිශඵනහ. මිනිසුන් රක් ගණන් 
මිඹ ඹන, දවස ගණන් හගතශඹන් මිඹ ඹන, ශකෝටිප්ර ශකෝටි 
ගණන් ජනතහ නියහවහය සිටින ශේ භහජ ර.භඹ ශනස කිරීභ 
වහ ඔහු ඳණිවිඩඹක් රඵහ දුන්නහ. ඒ ඳණිවිඩඹ රඵහ  ජභ 
ශනුශන් ඔහු ශතෝයහ ගත් භහත අශේ භහත ශනොන්න 
පුළුන්. ඒ භහත පිිතඵ අඳ අතය ඳයසඳයතහන් තිශඵන්න 
පුළුන්. වළඵළයි, ඔහුශේ වදත, ඔහුශේ සිතිවිලි, ඔහුශේ 

වුභනහන් ව අඳ අතය විලහර ඳයසඳයතහන් නළවළ. ඉතහ 
ශවො, වතදඹාගභ, ශශන්ගතු මිනිසුන් ශර තභයි අඳ  
රකන්ශන්.  

 
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ශනිසියුරහශේ ජනතහට 

ඉතහභ ශේදනහකහරි කහරඹක් තභයි ශේ ගත ශමින් තිශඵන්ශන්. 

අධියහජ—හදඹ ඉතහභ තුටින් ණුගුේ ශදමින් තිශඵනහ; චහශේස 
නළති ශනිසියුරහ ශකොශවොභද කිඹරහ අවනහ. ඔඹ විධිඹටභ 
ඇහුහ, පිශදල් නළති කියුඵහක් ගළන. ඒ විධිඹටභ අද භහධ— වයවහ 
විවිධ ප්ර චහය ශගන ඹමින් තිශඵනහ චහශේස නළති ශනිසියුරහක් 
ගළන. භදුයහට ශේකට මුහුණ ශදන්න ඵළවළ. ඒ හශේභ, ඔහු ඵස 
රිඹළදුශයක්. ඒහශඹන් ශඳන්නුේ කයන්ශන් ශභොකක්ද? ඔහු 
නිශඹෝජනඹ කයන භහජ තරඹ ශනොශයිද ශඳන්නුේ කයන්ශන්? 
ඔහුශේ උඳ ජනහධිඳතියඹහ ඵස රිඹළදුයකු වීශභන් ශඳන්නුේ 
කයන්ශන් ඔහු නිශඹෝජනඹ  කශශේ ඉතහභ ඳවශ ඳන්තිශේ මිනිසුන් 

න ඵයි. ඔහුශේ වයිඹ වුශණ් ඔවුන්. ඔහු පිරියහ ශගන සිටිශේ 
ඔවුන්. ඔහුශේ උඳ ජනහධිඳතියඹහ ඵස රිඹළදුයකු න්ශන් 

අවේශඵන් ශනොශයි. ඒ තභයි ඔහුශේ ශද්ලඳහරන ඳන්තිභඹ 
ඳදනභ. එඹ තභයි එභ් න් ශඳන්නුේ කයන්ශන්. ඒ නිහ 
අධියහජ—හදඹ ශඵොශවෝ ණුගුේ ශද්වි; තත් කහරඹක් ඔවුන් 
ඹවතින් ළජශමන්න කල්ඳනහ කයහවි; ශරෝකශේ තිශඵන භවහ 
ජහතික ේඳත් ව රීභඹ අශන්ක යුද්ධ වයවහ, ්ර.භණඹන් 

වයවහ, ඵරඳෆේ වයවහ සයහශගන ඔවුන් ළජශමන්න උත්හව 
කයහවි. වළඵළයි, ශරෝකඹ පුයහ, ඒ අධියහජ—හදින්ට එශයහි 
නළ් ටීභක් අල— ශනහ. ඒ නළ් ටීභ ශනුශන් අපි කවුරුත් 
අදිටන් කය ගත යුතුයි.  

 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, අපි හිතනහ චහශේස 

ජනහධිඳතියඹහ මිඹ ණුඹහට ශනිසියුරහ මිඹ ශනොඹන යහජ—ඹක් 

ඵට ඳත් ශේවි කිඹරහ. අඳ සිඹලු ශදනහශේ වදත් තුශ ඔහුශේ 

උඳශද්ල, ඔහුශේ අද්දළකීේ රැඳී තිශේවි. ඒහ අශේ ශද්ලඳහරන 

ගභන් භඟට ඉතහ ශවොඳින් ඉවල් කය ගන්න පුළුන් ශේවි. 

හියුශගෝ චහශේස නහභඹ දිගු කල් දිශන්හ! ශනිසියුරහශේ ජනතහ 

දිගු කල් දිශන්හ! ශඵොශවොභ සතුතියි මරහනහරඪ ගරු 

භන්්රීුතුභනි. 

 

මරහනහරඪ භන්්රීුතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි ගරු භන්්රීුතුභහ. මීශඟට ගරු හසුශද් 

නහනහඹක්කහය ඇභතිතුභහ. 

 

[අ.බහ. 4.39] 

ගරු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ (ජහතික බහහ වහ 
භහජ ඒකහඵද්ධතහ අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர - சசற தரறகள், 

சதோக எதகப்தரட்டு அகச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ශනිසියුරහශේ හිටපු 

්දයණීඹ ජන නහඹකඹහ ව හියුශගෝ චහශේසශේ අබහඹ නිමිති 
ශකොටශගන ගරු අනුය දිහනහඹක භන්්රීුතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් 
කයනු රළබ ශඹෝජනහ භභ සථිය කයනහ. එභ ශඹෝජනහ සථිය 
කිරීභට රළබීභ භට ශරොකු තුටක්, ඒ හශේභ ්සහදඹක්. ප්ර භහද 
වී නමුත් ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹ කයහ ඳළමිශණන සිඹලු ශදනහ 

හදයශඹන් පිිතගළනීභට ශභඹ අසථහක් කය ගත යුතු ශනහ. 
ඉකුත් භහර්තු 05ළනි දින සිට ාශේගඹට ඳත් ව ශනිසියුරහශේ 
දරක් ගණන් ජනඹහ "ශටෝශඩෝස ශෝශභෝස චහශේස!" 
ඹනුශන් වඬ නඟහ මුළු යට ශදනත් කශහ. එයින් ඔවුන් කිඹහ 
සිටිශේ, අපි ඔක්ශකෝභ චහශේසරහ ඹන්නයි. එශේ ඔවුන් කිඹහ 
සිටිශේ චහශේසශේ අබහශඹන්, හිස ව තළනක් ඉතිරි ශනොකය මුළු 
යටභ චහශේසශේ නහභශඹන් වහ හියුශගෝ චහශේසශේ ප්ර තිඳත්තිඹ 
භත නළඟී සිටින ඵයි.  

 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, චහශේසශේ ජනතහහදි 
බහවිතඹ වයවහ ඔහු න—හයික යහමුක් ශගොඩ නඟහ                                                                                                                          
ගත්තහ. ඒ අනු ඔහු පිිතගත්ශත් ධනහදඹ තවනේ කිරීභ 
ශනොශයි. ඔහු පිිතගත්ශත්, භහජ ප්ර ජහතන්ත්රනහදි ප්ර තිාසකයණ 
වයවහ ධනහදඹ දිඹ කය වළරිඹ යුතු ඵයි. ප්ර ධහන ප්ර තිවිශයෝධඹ 
අධියහජ—හදඹ වහ ඔවුන්ට ගළති දක්ක ණහාශික ඵරශේගඹන් ඵ 
ඳළවළදිලි කිරීභයි ඔහු කශශේ.  

 
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, අපි දන්නහ ශනිසියුරහශේ 

තභත් ශශ ශඳොශ ්ර්ථිකඹක් ඳතින ඵ. නමුත් ඒ ශශ 

ශඳොශ ්ර්ථිකඹ තුශ භහජ ප්ර ජහතන්ත්රනහදි ප්ර තිාසකයණ යහශිඹක් 
ඉදිරිඹට ගභන් කය තිශඵනහ.   එහි තිබුණු ධනහදඹ, ඉතහභත්භ 
තු්චඡ, ේශල්්චඡ සබහඹන් තුයන් කිරීභට එභ 
ප්ර තිාසකයණරට වළකිඹහ රළබිරහ තිශඵනහ.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ඊශඟ කහයණඹ තභයි ර් 
ජන ඡන්ද ර.භඹ තුශ නළත නළතත් ළඩි ඡන්ද විලහර 
ප්ර භහණඹකින් ශත්රී ඳත් ශමින් ර් ජන ඡන්දඹ ඇතුශත් ඵහු 

ඳහක්ක ක ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹ ඔහු ශගොඩනඟහ ගත් න—හඹ තුශ ඇතුශත් 
වීභ. ඔහු කිේශේ නළවළ, කිසිභ ඳක්ඹක් තවනේ කශ යුතුයි 
කිඹරහ. එශවභ නළත්නේ අශනකුත් විඳක්ඹ න්ට එශයහි ඔහු අවි 
එශේශේ නළවළ. ඔහු තභන්ට විරුද්ධ ව සිඹලු ඳක්රට භහන 
අසථහක් රඵහ දුන්නහ, තභන්ට විරුද්ධ තයග කයන්නට. ඔහු 
ඡන්ද වහ ජනභත විචහයණ 17ක් -නගය බහ ඡන්ද, ඳශහත් ඳහරන 
ඡන්ද, ප්ර හන්ත ඡන්ද ඹන සිඹල්රක්භ- ඳළළත්තුහ. ඒ 17න් 16ක්භ 
ඔහු ජඹ ගත්තහ. 2012  ජ ඳළළත්වුණු ජනහධිඳතියණශේ ජ 
අධියහජ—හ ජන් වහ ප්ර තිගහමීන් චහශේසශේ ඳයහජඹ අශේක්හශන් 

පුර පුරහ ඵරහ සිටිඹහ. එශේ ඵරහශගන සිටිඹ ජ හියුශගෝ චහශේස 
සිඹඹට 55ක ඳභණ ඡන්දශඹන් ජඹග්රාවණඹ කශහ. ඔහු සිඹඹට 
55ක් ගනු රළබුශේ සිඹඹට 80ක් ව මුළු ඡන්දශඹන් වීභද ළදගත් 
කහයණඹක්. යුශයෝඳහ යහජ— නහඹකශඹකුට ශභළනි ජඹග්රාවණඹක් 
ගළන සිහිනඹකින් ඳහ සිතන්නට ඵළවළ. 

 
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, තභ යශට් සහර්ථඹ ශභන්භ, 

තභ යශට් ඹවඳත ශභන්භ, තභ යශට් දියුණු ශභන්භ කරහඳයීඹ 
වශඹෝගීතහ ඔහු දළක්ශක් ශනිසියුරහශේ අනහගතඹටත් අල— 

ඵයි. ශනිසියුරහශේ ඳභණක් ශනො මුළු භවත් රතින් 
ඇශභරිකහශේභ නිදව, ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹ, ්ර්ථික ාර්ධනඹ, 
භහජ හධහයණත්ඹ ශකොයි තයේ අල—ද, ඒ ප්ර භහණඹට මුළු 
රතින් ඇශභරිකහභ අධියහජ— විශයෝීක භහශත් අදි කය ගළනීභ 
චහශේසශේ ඵරහශඳොශයොත්තු වුණහ. 

 
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, එදහ ශ්ච ගුශේයහ ඳශ කශ 

"සිඹඹක් විඹට්නහභඹන් පිිතඵ ප්ර කහලඹ"ත් අඳට ශභහි ජ සිහිඳත් 
ශනහ. ශභොකද, ශනිසියුරහ මුළු රතින් ඇශභරිකහත් භඟ 
එකට නළඟී සිටින්නට ශඵොලීේ ්ර්ඹහනු ප්ර තිඳත්තිඹ වයවහ චහශේස 
ඉදිරිඳත් කශ දර්ලනඹ ඇත්තටභ රතින් ඇශභරිකහනු ජනතහ 
—හඳහයඹට අලුත් දර්ලනඹක් වුණහ. ඔහු රතින් ඇශභරිකහශේ 
සිඹලුභ යටල් එකට ඒකහඵද්ධ කිරීශේ විලහර ෆඹභක ශඹදුණහ. 
ඒ වහ ෆිශදල් කළසශත්රනෝශේ නහඹකත්ශඹන් රළබුණහ ව 
්ශිර්හදඹ ඔහුට අති විලහර ලක්තිඹක් වුණහ. 

 
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, ශනිසියුරහ තු අති විලහර 

ඛනිජ ේඳත් ගහ කමින් අධියහජ—හ ජ භහගේ රළබ අධික රහබඹ 
චහශේස විසින් ර.භහනුකර ජහතික ධනඹට එකතු කය ගත්තහ 
ඳභණක් ශනො, එභ ධනසකන්ධඹ ශෞඛ— වහ අධ—හඳනඹ වයවහ 
දුේඳත්භ ජනතහට රඵහ  ජභ වහත්, අධියහජ—හදඹට එශයහි 
නළඟී සිටීභට තළත් කයන අශනකුත් යහජ—ඹන්ට ලක්තිඹක් රඵහ  ජභ 
වහත් ඔහු ශඹොදහ ගත්තහ. ශභොකද, ඔහු නිතයභ විලසහ කශශේ 

රතින් ඇශභරිකහශේ හමහික ලක්තිඹ තුශ තභයි අධියහජ—හදඹට 
මුහුණ ශදන්න පුළුන් කිඹහයි. අධියහජ—හදශේ ග්රාවණශඹන් 
ශරෝකඹට ගළරශන්න පුළුන් කරහපීඹ වශඹෝගීතහ අනු 
ඳභණයි; ජහත—න්තයහ ජ ඳභණයි අධියහජ—හදඹට විරුද්ධ 
ජනතහශේ අයගරඹ ශඳයට ශගන ඹන්න පුළුන් කිඹහ ඔහු 
තදින්භ විලසහ කශහ. ඒ අනු ඔහු ්රිදඹහත්භක වුණහ. 

 
මරහනහරඪ ගරු භන්්රීුතුභනි, 2002 ඔහු ඵරශඹන් ඳව කශ 

වමුදහ කුභන්ත්රනණඹ ඳළඹ 48ක් ඇතුශත බි ළටීභට ශවේතු න 
දළළන්ත ජනතහ නළ් ටීභක් ඇති වශේ චහශේස ජනතහ ඵරශේ 
්රිදඹහකහරිත්ඹ ගළන තළබ විලසහඹ නහථ කයමිනුයි. චහශේස 
නියන්තයශඹන්භ තභ විලසහඹ තළබුශේ ජනතහශේ ්රිදඹහකහරී 
භළදිවත් වීේ පිිතඵයි. ප්ර ජහතන්ත්රනහදශේ වහ ජනතහ ඵරශේ 
භහිභඹ ශරොටභ කිඹහ ඳෆ ශභභ අසථහ සිඹලු ප්ර ජහතන්ත්රන 
විශයෝීකන් උගත යුතු ඳහඩභක්. ප්ර ජහතන්ත්රනහ ජ ජනතහ —හඳහයඹට 
එඹ ්ලසහදනීඹ උද්දහභඹක්. වමුදහශේද ඳවශ නිරධහරින්ශේද 

අනුඵරඹ ඇති දරක් ාඛ—හත ජනතහශේ දෆත් භතින් එදහ 

චහශේස නළත ජනහධිඳති භළදුයට ශගන එනු රළබුහ. ඒ තභයි 
ජනතහ ්රිදඹහකහරිත්ශේ භහිභඹ. එභ ජනතහ ්රිදඹහකහරිත්ඹට, 
ජනතහ ශඳශගළසවීභට ජනතහ තභන්ශේභ ාවිධහන තුශ 
ඒකයහය  කයමින්, අල්ළසි කමිටු ශගොඩ නඟමින් යශට් ඳහරනඹට 
ජනතහශේ භළදිවත් වීභ එකතු කය ගත්තහ. ශනිසියුරහශේ ඇති 

ශමින් තිබුණු ඳරිර්තනඹ, උඩින් ඳභණක් ශකරුණු 
ඳරිර්තනඹක් ශනොශයි. ජනතහ ඒකයහය  කයමින්, ඔවුන්ශේත් 
වබහණුත්ඹ එකතු කයමින් ශගන ණුඹ ඳරිර්තනඹක 
්රිදඹහදහභඹක් වළටිඹට චහශේස අත් වදහ ඵළලීභක් කශහ. ඒ අත් වදහ 
ඵළලීභ අතිලඹ හර්ථක ඵ ශඳනී ණුශේ එභ කුභන්ත්රනණඹ 
අසථහශේ එිතඹට ්පු දරක් ගණන් ජනතහශේ ්රිදඹහකහරී 
ලක්තිශඹනුයි. 

 
භෆත කහරශේ ශරො පුයහ  ළඩි ලශඹන් සිදු ශමින් තිබුශණ් 

කුභක්ද? භහජ ප්ර ගතිඹ ගළන විලසහඹ තඵමින් ඒ ශනුශන් 
ශඳොශයොන්දු ශදන  නහඹකඹන් ජනතහ විසින් ඳත් කශහට ඳසු, 
අධියහජ—හ ජ ශගෝලීඹකයණඹට වහ  නතන ලිඵයල්හදඹට ඔවුන් 
අනුගත වීභයි. ශේක තභයි තිබුණු ශඳොදු ප්ර ණතහඹ. කහශරෝස  
ශඳශර්සුත් එශවභයි. එදහ තිබුණු ඒ තත්ත්ශඹන් ඒ යට මුදහ 
ගළනීභට ඔහු ජනතහහ ජ ශරොකු ශඳොශයොන්දු ගණනහක් දුන්නහ.  
එයින් පිටුඳහ ගභන් කයද් ජ  තභයි  කයකහශෝ නළභළති භවහ ජනතහ 

නළ් ටීභ ඇති වුශණ්. ඒ තත්ත්ඹ නළතත්  ශනිසියුරහශේ ඇති 
වීභට ඉඩ  ශනො ජ හියුශගෝ චහශේස ඒ ප්ර ණතහත්, ඉතිවහඹත් 
ශනස කයමින් ඵහු ඳන්තික ්ණ්ඩු ඳහරනඹක හභහාශික 
නහඹකඹහ ශර ළනිසියුරහශේ ජනතහහ ජ ප්ර තිාසකයණ ඔසශේ 
අධියහජ—හදඹට එශයහි තභ ්රිදඹහ භහර්ගඹ ශභශවඹවුහ.  

 
ඔහු න—හයික ලශඹන් ඳරිපර්ණ ව ප්ර හදඹක් ශගොඩ නඟහ  

තිබුශණ් නළවළ. නමුත් ඔහු බහවිතඹත් භඟ න—හයික යහමුකුත්  
ශගොඩ නළඟුහ. ඒ න—හයික යහමු තුශ ශභන්න ශේ කිඹන ඵහු 
ඳන්තික ්ණ්ඩුක් ඳත්හශගන ඹෆභත් එඹට හභහාශික  
නහඹකත්ඹක් රඵහ  ජභට වළකින තයභටත් ජනතහශේ  
වබහණුත්ඹ, ජනතහ  විඤසඤහණඹ  අදි කයන්නට පුළුන් න 
ප්ර භහණඹටත් ඒ භහජඹන්ට ශඳයට ගභන් කයන්නට පුළුන්ඹ, 
ප්ර ගතිඹ කයහ ඹන්නට පුළුන්ඹ කිඹන එක ඔහුශේ න—හයික යහමු 
තුශ ර.භහනුකර ශගොඩනළගුණු අදවයි. ශේ ්දර්ලශඹන් පිබිදුණු  
තත් රතින් ඇශභරිකහනු නහඹකඹන් එභ ්රිදඹහ භහර්ගඹටභ 

අතීර්ණ වුණහ. ශඵොලිවිඹහ ඳභණක් ශනොශයි. ඉක්ශදෝයඹ 
ඳභණක් ශනොශයි. එශභන්භ හියුශගෝ චහශේසශේ නහඹකත්ඹ 
4ශ්ච ්රිදඹහ භහර්ග වහ ්යේබක ලක්තිඹ, භහ මුලින් කිේහ හශේ 
උශද—ෝගඹ උකවහ ගත්ශත්, ්සහදඹ රඵහ ගත්ශත්, උද්දහභඹ රඵහ 
ගත්ශත් කියුඵහශන් වහ ෆිශදල් කළසශත්රනෝශගන්. කියුඵහශේ 
අධිසඨහනවගත  හභහාශික ඳහරනඹත්, ළනිසියුරහශේ හියුශගෝ 
චහශේසශේ ඳහරනඹත් නිහ රතින් ඇශභරිකහනු කරහඳශේ ඵර 
තුරනඹ ජනතහහ ජ ශනස වුණහ. ශභන්න ශේකයි ශරොකුභ 
 ඓතිවහසික සිද්ධිඹ. රතින් ඇශභරිකහශේ ශද්ලඳහරන ඵර 

තුර නශේ ශනක් ඇති වුණහ, ශනිසියුරහශේ භතු වීභත් භඟ. 
කියුඵහශේ ලක්තිඹත් භඟ ඈඳුණු රතින් ඇශභරිකහශේ යටල් 
ගණනහක් ඒ භඟ එකතු වීභත්  භඟ භධ—සථ භතහ ජ භට 
නළඹුරුව තත් යටල් යහශිඹක් එඹට ේඵන්ධ වුණහ. ඒ 
තත්ත්ඹන් ඹටශත් තභයි රතින් ඇශභරිකහ  ඇශභරිකහනු 
තවනේ බිභක් න්ශන්. තභත් ඇශභරිකහ ශවොල්භන් කයනහ. 
ඹේ ඹේ තළන්ර ඇශභරිකහ තභත් තභ කුභන්ත්රනණඹ අට න 
තභන්ශේ මුයශඳොශල් වදහ ශගන ඉන්නහ. නමුත් රතින් 
ඇශභරිකහශේ ඒ යටල් අද තනි ශරහ.  අධියහජ—හදඹට විරුද්ධ 

තභන්ශේ යටල් නිදවස කය  ගළනීභ වහ රතින් ඇශභරිකහභ 
අද  එක ශයොත්තකට එකතු ශමින් ඉන්නහ.  

 

මරහනහරඪ භන්්රීුතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට නිඹමිත  කහරඹ දළන් අන් 

ශමින් ඳතිනහ.  
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ගරු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ 
(ரண்தைறகு ரசுச ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මරහනහරඪ  ගරු  භන්්රීුතුභනි, භට තිශඵන ප්ර ලසනඹ ශේකයි. 

ගරු විශද්ල කටයුතු ඇභතිතුභහශේ  ටවනක් භට බහය  ජ  ණුඹහ. 
ඒකත් කිඹන්න භට බහය කය තිශඵන්ශන්. භභ භශේ කථහ ඉය 
කිරීශේ අහන බහගශේයි ඉන්ශන්. 

 
 භහ ඉසශල්රහ කිේහ හශේ, ශනිසියුරහශේ හියුශගෝ 

චහශේසශේ ඳහරනඹ නිහ රතින් ඇශභරිකහනු  ඵර තුරනඹ 
ශනස වුණහ.  හියුශගෝ චහශේස ජීතුන් අතය නළති වුණත්, ඊශේ  
21ශනි දින  එක්ත් ජහතීන්ශේ භහන හිමිකේ භණ්ඩරඹ 
ඉදිරිශේ ඇශභරිකහ ඇතුළු ඵටහිය ඵරතුන් රාකහට   ශගන ් 
ශඹෝජනහට එශයහි ළනිසියුරහ සිඹ ඡන්දඹ රාකහ ශනුශන් 
රඵහ දුන් ඵ කතතශේ ජ සිහිඳත් කශ යුතු අසථහක් ශභඹ. 

 
 චහශේසශේ අබහශඹන් ඳසුත්  ඔහුටත්,  ඔහුශේ ඳහරනඹටත් 

ඳරිබ කයමින් ශනොශඹක් ලිපි ඳර කශ අධියහජ— ගළති 
විචහයකශඹෝ ඳහ ඇත්ශත් චහශේසශේ යුගඹ ශභශතකින් අහන 
න ඵඹ.  21ළනි සිඹශේ භහජහදඹ කිඹහ  ඔහු භහජහදඹක් 
වඳුන්හ දුන්නහ. ඒ  21ළනි  සිඹශේ භහජහ ජ භහත ඔසශේ 
ඹන්නහ ව අලුත් ඳරි්චශේදඹක ්යේබඹක් වහ චවිසටහ 
ජනහධිඳති අශේක්ක භදුශයෝ ශනුශන් වහ ඔහු ටහ ාශේගඹට  
ඳත් ව එශභන්භ චහශේසශේ අබහශේදි ඳහ ඔහුට ඳරිබ කයමින්, 
ශනිසියුරහට ඳරිබ කශ ඒ විවිධ දක්ක ණහාශික විචහයකඹන් 
පිිතඵ ඇති වුණහ ව ්ශේගඹන්ශගන් යුක්ත ව දල රක් 
ාඛ—හත ජනතහ අධිසඨහන වගත භදුශයෝශේ අශේක්කත්ඹ 
ටහ ශඳශ ගළශන ඵ අඳට ශඳශනන්නට තිශඵනහ. ශඳොදු 
ජනතහශේ ඵරඹත්, ඳහරක ඳන්තිශේ යහජ— ඵරඹත් අතය ශකිතන් 
සිටශගන  චහශේස යහජ— ඵරඹ තුිතන් ඳළන නළඟුණු  වමුදහ  
කුභන්ත්රනණ ජනතහ ඵරශඹන් ඳයහජඹ කශ වළකි අයුරු ්දර්ලත් 
ශඳන්වුහ. 21ළනි සිඹශේ භහජහදඹට ඹන භහශත් චහශේසට 
ඓතිවහසික බහය ව  ගකීේ  ඉටු කිරීභ නිහ ශනිසියුරහ ්පිට 
වළයවිඹ ශනොවළකි ශර ඉතිවහශේ සථහනගත වී තිශඵනහ.  

 
කහශරෝස ශඳශර්ස 1989  ජ, 3,000ක් ඳභණ ජනඹහ ඝහතනඹ 

කයමින් ශගන ණුඹ භර්දනකහරී ඳහරනඹ අන් කය ළනිසියුරහශේ 
ජනතහ ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹක් ඇති කිරීභටත්, ඳහරනඹ වහ ජනතහ 
වබහණු කයහ ගළනීභටත් චහශේස භඟ ශඳන්වහ. ජහතික නිදව 
වහ ශද්ය ඹ ේඳත් අධියහජ—හ ජ භා ශකොල්රශඹන් ශ යහ ශගන 
යටභ එකභ ජහතිඹක් ශර ජහතික, භහජ ප්ර ජහතන්ත්රනහ ජ ළඩ 
පිිතශශක් ඳසු ඳ ඒක යහය  කය ගත්තහ. භහජ සුඵහධනඹට 
ප්ර මුඛත්ඹ ශදමින් ඵහුතය ජනඹහ දුේඳත්කමින් මුදහ ගළනීභ 
්ර්ථිකශේ ාර්ධන භහත ශර ඔහු දළක්වහ. 

 
චහශේසශේ ්දර්ලඹ අඳට ශඳන්න්ශන් ප්ර ජහතන්ත්රනහදඹ වහ 

ජනතහ නිදව රැකීභත්, සිඹලු ජනතහ එකභ ජහතිඹක් ශර 
එක්ත් කය ගනිමින් ජහතික ේඳත් ශඳොදු ජන ඹවඳත වහ 
වළයවීභත්, ජනතහ ඵරශේ ්රිදඹහකහරිත්ඹ භත විලසහඹ තළබීභත් 
දිණුන් දිගටභ ඔහු ජනප්රිාඹත්ශේ රැ ව ඵයි. එඵඳු යහජ—ඹකට 
එශයහි අධියහජ—හ ජන්ට සිඹ කුභන්ත්රනණ හර්ථක කය ගත 
ශනොවළකියි. ශේ වහ  හභහාශික දළක්භකින් යුත් නහඹකශඹකු 
අල— ඵ ද ඒ තයේභ ව ත—ඹකි. 

 
ප්ර ජහතන්ත්රනහ ජ හභහාශික ශඳයමුශණ් උත්තභහයචහයඹත්, ශේ 

බහශේ උත්තභහචහයඹත් හියුශගෝ චහශේසශේ උතුේ නහභඹ 
ශනුශන් භභ ඳශ කයනහ. 

 

Mr. Presiding Member, at this stage I seek your 

permission to read out the Statement of the Minister of 

External Affairs, the Hon. (Prof.) G.L. Peiris who had to 

leave the Chamber early for an engagement, which he had 

undertaken where the Thai Ambassador is to be present in 

Galle.  

"Sir, I wish to join the other Members of the House in paying a 
tribute to His Excellency the late Hugo Chavez Frias, who was the 

President of the Bolivarian Republic of Venezuela from 1998 and sadly 

passed away on 5th March 2013. For a period of 15 years, he served not 
only as a very popular leader of the Venezuelan people but also was an 

outspoken voice of the developing world. President Chavez was only 58 

years at the time of his death having been elected President of 
Venezuela at the early age of 43. Although Venezuela is a long way off 

from Sri Lanka, we mourn his loss because he reached out to this 

country as a friend and also championed the issues of developing 
countries as a leader of the Non Aligned Movement. 

 

Early life 
 

The life of the late President Chavez was remarkable. He was born 

to a lower middle class family where, to quote his own words, he 
experienced “humility, poverty, pain and sometimes not having 

anything to eat.” He said in an interview that as a growing child he had 

experienced at first hand “the injustices of this world.” His childhood 
experiences of poverty ingrained in him a fundamental spirit against 

injustice.  
 
 
Military career 
 
President Chavez joined the Venezuelan military and belonged to 

what could be best described as a group of nationalistic military 

officers, who believed passionately in the need for change both within 

their institution as well as in society at large. He rose steadily in the 
military ranks and gained recognition as a revolutionary voice calling 

for change in his country.  
 
 
Bolivarian Movement  
 

President Chavez was an admirer of the South American 

Revolutionary Simon Bolivar and the Marxist Revolutionary Che 

Guevara. He named his country the Bolivarian Republic in honour of 
the late Simon Bolivar. The late President Chavez was an avowed 

Socialist who believed that the ruling elite in his country in the early 90s 

had done relatively nothing to eradicate poverty and injustice. He 
championed the cause of the poor but maintained to quote his own 

words “I am not a Marxist, but I am not anti-Marxist. I am not  a 

Communist, but I am not an anti-Communist.” President Chavez has 
often been described as a “Socialist”, but his 15 years as President of 

Venezuela did not see the overturn of capitalism, but rather his policies 

did much to challenge the more extreme neo-liberal model of 
development. 

 
While Venezuela has the world‟s largest oil reserves and is today 

globally the 5th largest oil exporter, until the late President Chavez was 

elected to office, his countrymen remained in relative poverty. As a man 
who emerged from the working class, he was determined to bring about 

change in his country‟s destiny. He was the founder of the Bolivarian 

Movement which called for rapid social and political changes. He 
travelled throughout Latin America seeking support for his Movement 

and it was during this period that he developed a close friendship with 

Fidel Castro of Cuba. 
 
 
Election as President 
 

In 1998, he was elected President of Venezuela and he was re-

elected 4 times to this highest office. It was only on the eve of his 
assuming his 4th term in office that he passed away. Throughout his 15 

years as the leader of the Bolivarian Republic, he never lost his close 

contact with the people and had his own unique style of governance. He 
is a Head of State known to have presented his own Sunday morning 

radiotalk show called “Hello President” and a weekly television show 

called “Face to Face with the President.” He even published his own 
newspaper “The President‟s Post”. Through his direct media outreach 

and personal style, he answered calls from his citizens, discussed his 

latest policies, sang songs and joked with his people. The immense 
popularity of the late President Chavez is the political legacy that he had 

left his successors.  
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The late President Chavez was not simply a populist. During his 

successive 4 terms as President, he radically transformed his country. It 

was he who made Venezuela a welfare State introducing free healthcare 
and education. Within a decade of the late President taking over the 

reins, literacy levels rose sharply, health indicators improved and he was 

able to significantly reduce poverty and unemployment. The lasting 
contribution of the late President was that he was able to use the vast 

wealth of oil resources in his country which had hitherto only benefited 

a small minority of Venezuelans to develop his country and eradicate 

poverty. President Chavez‟s socialism was not limited to political 

rhetoric. It consisted of a solid economic programme where he 

championed the cause of the poor and brought home a sea change in 
their lives. President Chavez established an extremely elaborate network 

of state-owned cooperatives which provided credit and technical training 

to low income families encouraging them to become self-reliant.  Over 
the 15 years of his stewardship, extreme poverty fell by 72 per cent, the 

country‟s GDP rose by 55 per cent and government expenditure on 

health, education and public housing rose significantly. 
 
  
International role 
 
Sir, the late  President Hugo Chavez was not only a successful 

leader of Venezuela, he also reached out to friends overseas.  He was 

famous for what is called his “Oil Diplomacy” by negotiating bilateral 
trade and reciprocal aid agreements.  He supplied oil to Cuba at 

preferential rates in exchange for Cuban doctors and teachers who 

helped raise the living standards in his country.  At the OPEC Summits, 
he called for stringent enforcement of production quotas and higher 

target oil prices.  He also gave leadership to Latin American economic 
and social integration and worked closely with his Latin American 

counterparts to achieve massive strides in increasing intra-regional trade.  

The late President Chavez strongly believed that Latin America needed 
to assert its power and influence in the world. 

 
The late President was an outspoken voice that challenged even the 

most powerful nations of the world.  He often stated, “We are going to 

play toughness against the toughest countries in the world.” At 

international fora he revelled in speaking out for the rights of developing 
nations.  It is significant that the United States-based "Time" Magazine 

included him in their list of the world‟s 100 most influential people.  The 

British magazine "New Statesman" voted him to the 11th place in a list 
of “Heroes of Our Time”. During his 15-year Presidency, he earned his 

place in history as a President who inspired the greatest zeal and love of 

his people. 
 
 
Friend of Sri Lanka 
 

His Excellency President Mahinda Rajapaksa has placed strong 

emphasis on the need for Sri Lanka to strengthen its relations with the 
South American Region.  In pursuance of this policy, we have 

established diplomatic relations with over 17 countries in this Region 

within the last few years.  Our two Embassies in Brazil and Cuba have 
been concurrently accredited to a number of countries in this Region.  At 

international fora, we have increased our cooperation with the Latin 

American Region. 
 
The late President Chavez has met with President Rajapaksa on a 

few occasions and his expression of strong support and solidarity for the 

Government and people of Sri Lanka is much appreciated.  In 2006 

when President Rajapaksa met President Chavez in Libya during the 40th 
anniversary celebrations of the Libyan Revolution, President Chavez 

praised President Rajapaksa‟s leadership that “enabled Sri Lanka to 

defeat the ruthless LTTE” to quote the words of President Chavez “a 
task that was deemed impossible by the world.”  He told President 

Rajapaksa that “by vanquishing a most ruthless organization such as the 

LTTE, President Rajapaksa had succeeded in drawing the attention of 
the entire international community towards Sri Lanka.” At the UN 

General Assembly in 2008, President Chavez demonstrated his warm 

personal rapport with President Rajapaksa by walking up to the podium 
and congratulating the President and spending a few minutes conveying 

his solidarity with the Government and people of Sri Lanka.  During 
bilateral meetings on the sidelines of Non-Aligned Summits he met with 

President Rajapaksa and appreciated Sri Lanka‟s success in eradicating 

terrorism and demonstrated sensitivity to the challenges faced in 
addressing post-conflict issues. 

   
Sir, President Chavez was an outspoken critic of some developed 

countries for their double standards on human rights and encouraged Sri 
Lanka to pursue home-grown solutions to its problems in the same 

manner he had done in Venezuela. His support was reflected in 

Venezuela‟s consistent expression of solidarity for Sri Lanka at 

international fora.  
 
Over the last five years, our bilateral trade with Venezuela 

increased significantly with a trade balance in Sri Lanka‟s favour and 

growing prospects for further expansion of our bilateral economic 
relations. Sri Lanka will continue to further strengthen her relations with 

the Bolivarian Republic of Venezuela, which I believe is the finest 

tribute we could pay to the late President Hugo Chavez Frias. I thank 
you,  Sir." 
 

  

[தற.த. 5.02] 
 

ගරු ශජ්. ශ්රී  යාගහ භවතහ 
(ரண்தைறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கசப, 

கநந் தொன்ணரள் தணறசூனர ஜணரறதற சரசஸ் அர்கள் 

தரடர்தரக இன்த இச்சகதறசன தனரநரண கதத்துக்கள் 

தபறப்தடுத்ப்தடுகறன்நண. ரண்தைறகு அத றமரரக்க 

அர்கள் ணது உகறசன, "எத த்த்த்றல்  றரறகச் 

சுட்டுக்தகரன்நன்கூட அந் றரறக்குத் ணது தரப்தறகக் 

கற்நற ரறரக தசலுத் சண்டும் ன்தச த்த் ர்ம்" 

ன்ந கதத்கத் தரறறத்றதந்ரர். ஆணரல், இநந்ர் 

எதர் சரர்தரக ஏர் அதரதப் தறசககக் 

தகரண்டுந்து உகரற்தகக்கூடத் டுக்கறன்ந 

றகனககச ரங்கள் இச்சகதறசன கரண்கறன்சநரம்.  

 

ரன் றகணக்கறசநன், சுரர் 6 தடங்களுக்கு தொன்ணர் 

தொன்ணரள் அதரறக்க ஜணரறதற சஜரர்ஜ் தைஷ் 

அர்களுகட ஆட்சறறன் இதறக்கரனத்றல் 

றதசரர்க்கறசன .ர. சகதக் கூட்டத்றல் சரசஸ் அர்கள் 

ஆற்நற உகறல், "சற்கந றணம் இந் சகடறசன எத 

தறசரசு ந்து சதசறது" ன்த கூநற கதத்க, சரசஸ் 

அர்கள் இநந் தறன்ணதம் தன சர்சச ஊடகங்கள் 

எபறதப்தறக்தகரண்டிதந்ண. சஜரர்ஜ் தைஷ் அர்கள்  ரர் 

ன்தகூடப் தரர்க்கரல், அர் தரறறத் கதத்க றர்த்துக் 

கூநக்கூடி துறவு சரசஸ் அர்களுக்கு இதந்து. 

ஆணரல், அது அதரறக்கரவுக்கும் அதக்கும் இகடறலுள்ப 

தறச்சறகணரக இதக்கனரம். ஆணரல், இகறட 

கனகத்தும் தரடர்தரண எத தரடத்க அர் 

தைகட்டிறதக்கறநரர். அது இனங்ககக்கும் சரனப் ததரதந்தும். 

இனங்ககறலுள்ப ந்சரர் அசறல் கனகக 

டுத்துக்தகரண்டரலும் அர் ணக்குச் சரக இன்சணரர் 

அசறல் கனக பக்கூடரது ன்ந றகனப்தரட்டிசனச 

கண்ணும் கதத்துரக இதக்கறநரர்கள். "ரன் ரன் 

ணறக்கரட்டு ரஜர; எத கரட்டிசன எசதரத சறங்கம் 

ட்டும்ரன் ரஜரரக இதக்க சண்டும்" ன்ந கதத்துடன் 

தசற்தடுகறன்நரர்கள். ஆணரல், சரசஸ் அர்கள் ரன் 

இநப்தற்கு தொன்ணச தஸ் சரறரக இதந் சரரரண 

எதகத் ணக்குப் தறன்ணர் ணது தறக்கு றல் லட்டிச் 

தசன்நரர். அர் ணக்குப் தறன் ன் றறல் ந் இரணு 

வீகத் ணது தறக்கு றட்டுச் தசல்னறல்கன. அர் 
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அவ்ரத தசய்ரறடில் அர் இநந் தறன்ணர் சத தன 

ரட்டுத் கனர்கள் அந் ரட்டுக்குள் தோக்கக தகத்து 

அந்த் கனகத்துத்துக்குள் தறச்சறகணக உதரக்கற 

அப்தறச்சறகணறல் குபறர்கரய்ந்றதப்தரர்கள். ஆணரல், 

சரசஸ் அர்கள் அத்கக றகனக உதரற்கு ஏர் 

ள்பபவுகூட இடம்கக்கறல்கன. ணக்குப் தறன்ணர் 

ஜணரறதற தறக ரர் கறக்க சண்டுதண அர் றல் 

லட்டிறட்டுச் தசன்நரர். இன்த அந் ரட்டிலுள்ப க்களும் 

அந்த் கனகத்துத்க ற்த டக்கறன்நரர்கள். இது 

உண்கறசன இனங்ககத்ம் தடிக்கசண்டி தரடம். 

ந்சரர் அசறல் கட்சறரக இதந்ரலும் - அது றழ் 

அசறல் கட்சறரகசர, சறங்கப அசறல் கட்சறரகசர 

அன்நற தொஸ்லிம் அசறல் கட்சறரகசர இதக்கனரம் - 

அக்கட்சறறன்  கனரக எதர் ந்துறட்டரல், அர் 

ரசண தரடர்ந்தும் கனரக இதப்தற்கு தொற்சறப்தரர். 

அதக்குப் சதரட்டிரகத் கனர் தறக்கு இன்தணரதர் 

தகறநரதணறல், அர் ணது கட்சறகச் சசர்ந்ரக 

இதந்ரலும், றர்க்கட்சறறணரறலும் தரர்க்க, அந்த் 

கனக ப்தடி அறப்தது ன்தறசன கண்ணுங்கதத்துரக 

இதப்தரர். ஆணரல், அந் றடத்றசன ரண்தைறகு சரசஸ் 

அர்கள் றகவும் தொன்சணரடிரக இதந்து ணக்கு அடுத் 

கனக ரர் ன்தகச் சுட்டிக்கரட்டி றட்டுச் 

தசன்நறதக்கறநரர். கனகத்துப் தறறல் இதப்தர்கள் 

ரங்கள் தரடர்ந்தும் அப்தறறல் இதக்க 

சண்டுதன்தற்கரக அற்கரண ற்தரடுககப 

தொன்தணடுத்துச்தசல்கறன்ந இக்கரனகட்டத்றசன, சரசஸ் 

அர்கபறன் இந்ச் தசலிணரல் கண ரடுகளுக்கு 

அந்ரட்டின் கனகத்துத்துக்குள் து ககககப லட்ட 

தொடிர றகனக ற்தட்டு்ள்பது.  

 

அதுட்டுன்நற, அர் கம்தணறக்கரர்களுக்குக் 

ககபறக்கப்தட்டிதந் ண்தய் பங்ககபக் குதகற 

கரனத்துக்குள் அச ப்தடுத்ற அன்தோனம் க்களுக்குத் 

சகரண  சறகள் தனற்கநச்  தசய்றதந்ரர். அர் 

றகணத்றதந்ரல் தன ணறரர் கம்தணறகபறடம் 10 

சவீத்கசர அல்னது 25 சவீத்கசர இனஞ்சரக 

ரங்கறக்தகரண்டு, அந் க்களுக்கு சதச்சறல் என்கநச் 

தசரல்லிக்தகரண்டு, தசலில் இன்தணரன்கநக் தசய்து 

தகரண்டிதந்றதக்கனரம். ஆணரல், அர் அப்தடிச் 

தசய்றல்கன. அங்கு கம்தணறகள் அறகரம் தசலுத்றக் 

தகரண்டிதந் அந் றகனகக ரற்நற அற்கந 

அசுகடகரக்கற அதெடரகப் தன சகனத்றட்டங்ககபச் 

தசய்ரதன்த இன்தம் அந் க்கள் அகப் தைகழ்ந்து 

கூதகறன்நரர்கள். ஏர் இரணு வீரக இதந்ர்! இண்டு 

தடங்கள் சறகநறல் கறத்ர்! ரன் அந் ரட்டின் 

ஜணரறதறரக ந்தறன்தை ஜணரறதறக்குரற சசற 

உகடகத்ம் ரற்நறக்தகரண்டு, ணது கதத்துக்களுடன் 

எதறத்றதந்ர்களுடன் அர் இகந்து தசற்தட்டகண 

ரங்கள் கண்டிதக்கறசநரம். கறததர, ட தகரரறர சதரன்ந 

ரடுகளுடன் இதந் ததங்கற உநவுககப அர் சலும் 

பர்த்துக்தகரண்டரர். அந் உநவுகளுக்கப்தரல், இன்த 

உனகச ங்கறக்தகரண்டிதக்கறன்ந ண்தய் பத்றல் 

அந் ரடு ப்தடிச் தசறப்தகட சண்டுதன்தகண 

ன்கு றட்டறட்டு றடத்றச் தசன்நரர். இன்த ரங்கள் 

இந் ரட்கட தொன்சணற்தகப் தற்நறப் 

சதசறக்தகரண்டிதக்கறன்சநரம். ஆணரல், சரசஸ் அர்கள் 

ணது ரட்கட ப்தடி றடத்றறதக்கறநரர், அகண 

வ்ரத தொன்சணற்நறறதக்கறநரர், ணக்கு தறன்ணர் 

கனகக்குரறக வ்ரத கண்டநறந்றதக்கறநரர்  

ன்தகதல்னரம் ரங்கள் தடிப்தறகணரக 

டுத்துக்தகரள்ப சண்டி றடங்கபரகும்.  

இகறட தொக்கறரண றடம் ன்ணதன்நரல், எத 

ரட்டின் கனரண அர் அதரறக்கரவுக்கு றரகக் 

கதத்துக் கூநறணரசர இல்கனசர, ரன் கூதம் கதத்துக்கரக 

ன்தச சனணப்தட்டக ரங்கள் கரறல்கன. 

கம்தணறஸ்ட் கட்சறகளும் சசரசலிசக் கட்சறகளும் ங்களுக்கு 

அண்கக்கரனங்கபறல் கறகடத் எத சறநந் 

கனகத்துரகத்ரன் அகப் தரர்க்கறன்நண. 

ஆங்கறனத்றல் தறதனரண எத தசய்த்ள் இதக்கறன்நது. 

அரது,  

 

  "When the Nazis came for the communists, 

   I remained silent; 

   I was not a communist. 

 

  When they locked up the social democrats, 

   I remained silent; 

   I was not a social democrat. 

 

  When they came for the trade unionists, 

   I did not speak out; 

   I was not a trade unionist. 

 

  When they came for the Jews, 

   I remained silent; 

   I wasn't a Jew.” 

 

   When they came for me, 

   there was no one left to speak out." 
 

உண்கறல் இதுரன் இன்த இந் ரட்டில்கூட 

டக்கறன்நது. ங்களுக்கு உரறத்ரண தறச்சறகணககப 

ரத்றம் ரங்கள் ககத்துக்தகரண்டிதக்கறன்சநரம். 

ற்நர்களுக்கு ற்தடுகறன்ந தறச்சறகணககபப் தற்நற 

ரங்கள் சதசுறல்கன. இன்த சறனர் அகறட எததடி 

சசன தசன்த, து இணத்துக்கு ற்தடுகறன்ந 

தறச்சறகணககபப் தற்நறக்கூடப் சதசரல் ரய்தோடி 

இதக்கறன்ந எத றகனகக ரங்கள் கரண்கறன்சநரம்.  
 
சரசஸ் அர்கள் ணது ரட்டில் ஊடக ர்த்றகண 

றகவும் சறநப்தரக றடத்றறதந்ரர். இங்சக ரண்தைறகு 

அஸ்ர் அர்கள் இப்சதரது இதப்தது ன்த. அர் 

ஊடகங்களுடன் ததங்கறப் தகுதர். ஆணரல், ன்தச 

இல்னரரத சகதறல் டந் றகழ்தரன்த சம்தந்ரக 

எத ரத்றகண அர் தொன்கத்றதக்கறநரர். அரது, 'சறச' 

தரகனக்கரட்சறக்கு தகரடுக்கப்தட்டது edit தண்றக் 

தகரடுக்கப்தட்ட கரதரபற என்நல்னதன்த அர் 

கூதகறநரர். அசசம், அகச்சர் றசணஷ் குர்ண 

அர்கசபர, இந்ப் தரரளுன்ந அர்கச live telecast 

தசய்சண்டுதன்த தசரல்லிக்தகரண்டிதக்கறநரர். இந்ப் 

சதச்சுக்களுக்கப்தரல் -  

 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order.  

 

මරහනහරඪ භන්්රීුතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Azwer, what is your point of Order?  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
தகப கனகரங்கும் உதப்தறணர் அர்கசப, 

ன்தகட அன்தைக்குரற ண்தரண இந் உதப்தறணர் 

றடங்ககபத் றரறதைதடுத்றக் கூதகறநரர். 'சறச' 

தரகனக்கரட்சறக்கு தகரடுத்து, தகரடுக்கரது ன்தல்ன 

ன்தகட சகள்ற! சதரரகர் அல்னது றசரபர் எத 

றடத்க  லக்கற தறநகு - expunge தசய்ரல் - அந் 

ரர்த்ககள் ரது ஊடகதரன்நறல் தபறனரர? 

ங்களுகட தத்றரறகக ஊடகறனரபர்ககபப் ததரதத் 

ட்டிசன அர்களுக்கு இங்கறதந்ச censor தண்றக் 

தகரள்பனரம். அது உங்களுக்குத் தரறத்ம். உங்களுக்கு MTV 

உடன் ததங்கற சம்தந்ம் இதக்கக்கூடும். லங்கள் 'றன்ணல்' 

றகழ்ச்சறக ஆம்தறத்ர். அகப்தற்நறப் தரறல்கன. 

ஆணரல், ன்தகட கதத்துக்ககபத் றரறத்துக் 

கூநசண்டரம்.  

 

මරහනහරඪ භන්්රීුතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්්රීුතුභනි, ඔඵතුභහශේ අදව ඳළවළදිලියි.  

 

ගරු ශජ්. ශ්රී  යාගහ භවතහ 
(ரண்தைறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
அந் ககறல், உங்களுக்குத் தரறத்ம் -  

 

මරහනහරඪ භන්්රීුතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්්රීුතුභනි, ඔඵතුභහට ශන් ව කහරඹ දළන් අන් 

ශන්න ශඟයි. ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹයි තිශඵන්ශන්. ඔඵතුභහශේ 

කථහ කය ශගන ඹන්න. 

 

ගරු ශජ්. ශ්රී  යාගහ භවතහ 
(ரண்தைறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
தகப அஸ்ர் அர்கசப, ரன் அகப்தற்நறக் 

கூநறல்கன. லங்களும் ன்தகட ததங்கற ண்தர். 

தறறச் சதரரகரக இதந் கநந் கரறணற ததரன்சசகர 

அர்கள் அந் கரரஜர றதணத்றசன Group Director ஆக 

இதந்ததரழுது லங்கள் அரறன் தசனரபரக இதந்லர்கள். 

ணச, உங்களுக்கு ன்ணறலும் தரர்க்க அந் கரரஜர 

றதணத்சரடு ததங்கற தரடர்தை இதந்து ல்சனரதக்கும் 

தரறத்ம்; ங்களுக்கும் னரத தரறத்ம்.  

 

මරහනහරඪ භන්්රීුතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්්රීුතුභනි, කරුණහකයරහ දළන් ඔඵතුභහශේ කථහ 

අන් කයන්න. 

 

ගරු ශජ්. ශ්රී  යාගහ භවතහ 
(ரண்தைறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
லங்கள் க்கற சசறக் கட்சறறல் இதந்ததரழுது 

வ்பவுதூம் இந் கரரஜர றதணத்துடன் ததங்கறப் 

தகறணலர்கள் ன்ததும் ங்களுக்குத் தரறத்ம். ரங்கள் 

அகப்தற்நற றரறக்க இங்கு றல்கன. [இகடதௌடு] ன்நற.  

මරහනහරඪ භන්්රීුතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශඟට ගරු ඩිේ ගුණශේකය අභහත—තුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 

10ක් තිශඵනහ. 
 

[5.12 p.m.] 

ගරු ඩිේ ගුණශේකය භවතහ (භහන ේඳත් පිිතඵ 

අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு  டித குசசக - ணற பங்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human 

Resources) 

Sir, on behalf of the Communist Party of Sri Lanka,   
I wish to associate myself with the sentiments expressed 
by the Hon. Members of both sides of the House on the 
death of President Hugo Chavez Frias of Venezuela.  

 
Hugo Chavez representing 29 million Venezuelan 

people, within the 14 years that he was in power as the 
President of Venezuela, blossomed as a charismatic 
leader of the Latin American Continent and a much 
respected world leader at the time of his untimely death. 
As a close friend of Sri Lanka, I consider it most fitting 
and appropriate that this House should record our 
appreciation of his role and contribution for the cause of 
anti-imperialism, socialism, people‟s sovereignty and 
human dignity. He shook the world during the 14 years 
that he was in power as an anti-imperialist fighter who 
transformed the lives of the 29 million Venezuelan 
people through political, economic, social and cultural 
changes. He propelled a political tidal wave in Latin 
America that elected a galaxy of Left, Pro-left and Centre
-left regimes in the entire continent. The revolutionary 
Cuba was of course the source of ideology, strength, 
knowledge, experience and inspiration. 

 
He emerged as President of Venezuela in 1998, on the 

horizon of the 21st Century and at a time when the world 
balance of forces had changed decisively in favour of  
imperialism, neo-liberalism and unipolarity with the 
collapse of the Soviet Union. The US by this time had 
embarked on unilateralism as its foreign policy and pre-
emption as its defence policy.  

 
Sir, Latin America had been identified as a continent 

of military coups, political assassinations, colonial 
plunder, invasions and incursions, unbridled exploitation, 
poverty and misery for nearly three centuries. It was a 
backyard of US hegemony. It was a laboratory where neo
-liberalism was experimented rigidly and vigorously 
under the heels of military dictatorships. It was where 
Economist Milton Friedman‟s theory of free markets was 
tried and tested. It was on the strength of this experiment 
that Margaret Thatcher made her infamous declaration 
that there was no alternative to neo-liberalism.  

 

Chavez was raised by his grandmother in a house with 
a mud floor in rural Venezuela and evoked passion 
among the poor supporters who loved his charm and 
common touch.  
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මරහනහරඪ භන්්රීුතුභහ 
(கனகரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committee will now take the Chair.  
 

අනතුරු  ගරු උදිත් ශරොකුඵණ්ඩහය  භවතහ මරහනශඹන් ඉත් 
වුශඹන්, නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ   මුරහනහරඪ විඹ. 

 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு உறத் தனரக்குதண்டர அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனச, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் 

அர்கள் கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon  THE HON. UDITH LOKUBANDARA  left the Chair 

and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 

 

ගරු ඩිේ ගුණශේකය භවතහ  
(ரண்தைறகு டித குசசக) 

(The Hon. DEW Gunasekara) 

With the advent of Chavez to power in Venezuela, he 
reversed this trend through his radical, economic and 
social policies and through the Bolivarian Revolution, he 
propelled and  provided to the Latin American people, a 
viable alternative economic policy. He survived the 
military putsch engineered by the US, as people walked 
into the streets in his defence. During his 14 years of rule, 
Venezuela achieved a dramatic reduction of poverty and 
inequality. He put the country‟s oil wealth at the service 
for the people.  

 
His vision, oratory, diplomatic skills for initiatives, his 

intellectual insight, cheerful disposition, charismatic 
glamour of his leadership, his spirit of internationalism 
and commitment for the cause of his people - all earned 
him the love and admiration of the people the world over. 

  
Sir, as a member of Sri Lankan delegation to the UN 

General Assembly, I had the privilege and fortune to 
listen to this charismatic socialist leader‟s emotional 
outburst at US President George W. Bush, at the UN 
General Assembly sessions in 2004 during the Iraq war.  

 
Referring to George W. Bush he said, “The devil came 

here yesterday.  It smells of Sulphur still today”.  
 
Mr. Deputy Chairman of Committees, he, under 

conditions of dictatorship started his political career in the 
early 1980s by founding a secret organization - the 
Revolutionary Bolivarian Movement, which was renamed 
“The Movement of the Fifth Republic”, which has now 
blossomed as the United Socialist Party of Venezuela 
merging with the other Left and radical groups and 
supported by the other Left groups from outside.  

  
He languished in jail for two years and on his release 

two years later, he swept to power in the 1998 Elections.  
 
Chavez kept oil revenues within Latin America unlike 

Saudi Arabia, which buys US Treasury Bills and other 
assets. Venezuela, at one point, withdrew US Dollars 20 
billion form the US Federal Reserve and since 2007 has 
aided the other Latin American countries with US Dollars 

36 billion, the most of which has been repaid.  In fact, 
this, in effect, supplanted the IMF and the World Bank, 
weakening the US regional hegemony.  

 
In 2011, to his credit the Community of Latin 

American and Caribbean States came into being. Today it 
is known as CELAC. 

 
He promoted the International Humanitarian Fund in 

2013 in order to provide assistance to social programmes 
without attacking the customary neo-liberal strings, as in 
the case of IMF.  He gave life to the OPEC causing de-
dollarization of international oil sales. He paved the way 
for a multi-polar world through his policy of national 
sovereignty and human dignity.  He diversified 
commercial and military relations in order to lessen 
dependency on the United States, demonstrating his spirit 
of internationalism. The Latin American unity that Simón 
Bolívar dreamt of was realized to a greater degree before 
the demise of Chavez.  

 
Though he played the leading role in the 

transformation of the lives of his people, his real strength 
lay in the active involvement of the social movements 
and in the coalition of the Left and radical forces.   Last 
October, he won a new six-year term and his death within 
five months of his magnificent victory is undoubtedly 
devastating for millions of his supporters and voters. 

 
Bearing in mind, the support he gave Sri Lanka 

through international fora  and agencies, let us pay our 
deep respect and honour to that great patriot and 
internationalist for all what he stood, fought and gave his 
life for.   

 
We have no doubt that the incumbent Acting 

President, Nicolás Maduro, will lead the Venezuelans in 
defence of all what Chavez stood for.   

 
Thank you. 

 

නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you, Hon. Minister. The next speaker is the 

Hon. Weerakumara Dissanayake.  

 

[අ.බහ. 5.20] 

 
ගරු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ (ේප්ර දහයික කර්භහන්ත 

වහ කුඩහ —හඹ ාර්ධන නිශඹෝජ— අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு வீகுர றசரரக்க - தரம்தரற 

ககத்தரறல்கள், சறத தரறல்தொற்சற அதறறதத்ற தறற 

அகச்சர்) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake - Deputy Minister of 

Traditional Industries and Small Enterprise Development)   

ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, ශනිසියුරහශේ හිටපු 

ජනහධිඳති හි යුශගෝ චහශේස භළතිතුභහශේ අබහඹ ගළන ශේ කල් 

තළබීශේ විහදශේ ජ විශලේශඹන්භ ශලෝකඹ ප්ර කහල කයන්න රළබීභ  

භහ ඉතහභ ළදගත් ශකොට රකනහ.   
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ඳහර්ලිශේන්තු 

අද ශේ අසථහශේ ජ ශනිසියුරහශේ හිටපු ජනහධිඳතිතුභහශේ 
අබහඹ ේඵන්ධශඹන් විශලේශඹන්භ අඳට ශලෝකඹ ප්ර කහල 
කයන්න තයේ ළදගත් න්ශන් ඇයි? ශනත් යහජ— නහඹකඹකුට 
නළති විශලේ ළදගත්කභක් අද එතුභහ ේඵන්ධශඹන් අඳට 
තිශඵනහ. චහශේස භළතිතුභහශේ අබහඹ ශනුශන් අද ශලෝක 
ප්ර කහල කයමින් තභන්ශේ අදවස ඉදිරිඳත් කයන්න ශේ ඳක් 
වළභ එකක්භ හශේ වබහණු ශරහ තිශඵනහ. ශේ චහශේස කවුද? 
එතුභහ යටක යහජ— නහඹකශඹක්. යහජ— නහඹකඹකු වීභ නිහභද 
ශේ ශලෝක ප්ර කහලඹ කයන්ශන්? භහ හිතන්ශන් චහශේස ගළන අඳට 
භතඹ එන්ශන් එතුභහ කයපු අධියහජ— විශයෝධි දළළන්ත අයගශඹක් 
නිහයි. චහශේස භළතිතුභහ ශනුශන් අශේ ශේ ඳක් වළභ 
එකක්භ තභන්ශේ අදවස ඉදිරිඳත් කයන්න, ශලෝකඹ ඳශ කයන්න 
එද් ජ භට ප්ර ලසනඹක් ්හ චහශේස කිඹන්ශන් භහක්සහදිශඹකුද 
කිඹරහ; අශනක් ඳළත්ශතන් භහක්ස ශරනින්හදිශඹකුද කිඹරහ; 
නළත්නේ භහජහදිශඹකුද, ධනහදිශඹකුද කිඹරහ. කවුද ශේ 
චහශේස? ඇත්තටභ භෆත කහලීන ගත්තහභ ශේ ඇතළේ ඳක් 
තභන්ශේ ඳටු න—හඹඹන්ට හිය ශරහ ඉන්න ශකොට චහශේස තභයි 
අධියහජ— විශයෝධි අයගශඹ ඇතුශශේ ශඵොශවොභ ප්ර හශඹෝණුක 
නහඹකඹකු ඵට ඳත් වුශණ්. අධියහජ— විශයෝධි අයගශඹ ඇතුශශේ 
චහශේස ප්ර ශඹෝණුක නහඹකඹකු ඵට ඳත් ශද්දි, භට භතකයි අශේ 
ශේ ඳක්ඹක් මීට අවුරුදු ශදක තුනකට ඉසශල්රහ 
ඳත්තයඹකට කිඹරහ තිබුණහ, "චහශේස ඳටරහ ශගනයි ඉන්ශන්" 
කිඹරහ. ඇත්තටභ කිේශොත් චහශේස ප්ර හශඹෝණුක තභන්ශේ 
කහර්ඹ බහයඹ ඉටු කයපු නිහ තභයි මුළු ශරෝකශේභ අධහනඹ 
දිනහ ගත්ශත්. භහ අනුයහධපුයඹට ඹන අතශර් දළක්කහ අශේ යශට් 
ඉන්න හභහන— ජනතහ අතයට ඳහ චහශේස නහභඹ ඹේ 
ප්ර භහණඹකට කහ ළදිරහ තිබුණ ඵ. ශභොකද, චහශේස අධියහජ— 
විශයෝධි අයගශඹ  ඇතුශශේ ජීවී හිටපු නිහ. එතුභහ ඇශභරිකන් 
අධියහජ—හදින්ට එශයහි ජීවී හිටිඹහ; තභන්ශේ අදවස ඍජු 
ප්ර කහල කශහ. ඒ විතයක් ශනොශයි. විශලේශඹන්භ ශේ අසථහශේ ජ 
චහශේස අඳට ඉතහභත්භ ළදගත් නහ, රතින් ඇශභරිකහනු 
කරහඳශේ ජ චහශේස තභන්ශේ ශභශවය ඉතහභත් භළනවින් ඉටු 
කිරීභ නිහ. රතින් ඇශභරිකහනු කරහඳශේ යහජ—ඹන් ගණනහක් 
චහශේසශේ රැකයණඹ, ්යක්හ වහ ලක්තිඹ විලහර ලශඹන් 
රඵහ ගත්තහ. චහශේසශේ ලක්තිඹ නිහභ රතින් ඇශභරිකහනු 
කරහඳඹ ඇශභරිකන් අධියහජ—හදඹට අල— ශර වසුරුන්න 
පුළුන්කභක් රළබුශණ් නළවළ; ඔවුන්ශේ ්රිදඹහ භහර්ග 
ේපර්ණශඹන්භ ්රිදඹහට නඟන්න පුළුන්කභක් තිබුශණ් නළවළ. 
කියුඵහශේ ෆිශදල් කළසශත්රනෝ හශේභ අවහඹ භහනහදි භඟ 
ශඳන්න්ශනෝ අදත් ඉන්නහ. චහශේස ඊට ශනොශදශනි දළළන්ත 
ලක්තිඹක් භෆතකහලීන රඵහ දුන්නහ.  
  

ඒක නිහභ තභයි ශරෝකඹ පුයහ අධියහජ— විශයෝධි අයගර 
ඳතින යටර, අධියහජ— විශයෝධඹට නහඹකත්ඹ ශදන මිනිසසු 
අතශර් චහශේස ේඵන්ධශඹන් ඩහත් ශවො බක්තිඹක්, වළඟීභක්, 
ලක්තිඹක් ්ශේ. අශේ යශට් භවය අඹ චහශේසශේ භහතතකහ 

ගත්ශත් තභන්ශේ ශද්ලඳහරනඹ —හඳහයඹට ්බයණඹක් විධිඹට 
වදහ ගන්න ඊශේ, ශඳශර්දහයි. මීට ශඳය චහශේස විඥහනහදිශඹක් 
කිඹරහ ඳවය දුන්නහ. භහක්සහ ජ දර්ලනඹ වරිඹට වදහයරහ නළවළ 
කිඹරහ කිේහ. ශරනින්හදඹ වදහයරහ නළවළ කිඹරහ කිේහ. ශේ 
විධිඹට විවිධ ශද්ල් කිේහ. වළඵළයි චහශේස තභන්ශේ ළශඩ් 
ප්ර හශඹෝණුක කශහ. යශට් ඵරඹ ගත්තහ. ඵරඹ ඳත්හ ශගන ණුඹහ. 
අධියහජ—හදඹට එශයහි අයගර කශහ. ඒ නිහභ තභයි අඳට 
ළදගත් වුශණ් චහශේස, ඒ අර්ථශඹන් පිිතගන්න. අපි කවුරුත් 
චහශේස පිිතගත්ශත් ඇශභරිකන් අධියහජ—හදඹට එශයහි 

තභන්ශේ ටන ශභශවඹපු, තභන්ශේ ටන අඛණ්ඩ ශගන 
ණුඹ, අහන ශභොශවො ත දක්හ ඒ ටශන් සිටිමින් මිඹ ණුඹ 
නහඹකශඹක් ශරයි. එශවභ නළතු අපි චහශේස භහක්සහදිශඹක් 
ශර ගත්ශත් නළවළ. භහක්සහදිශඹක්, ශරනින්හදිශඹක්, 
භහජහදිශඹක්, ධනහදිශඹක් කිඹන ඒ එක ඳළත්තකටත් 
ඹන්ශන් නළතු ප්ර හශඹෝණුක තභන්ශේ ටශන් හිටපු නහඹකශඹක් 
විධිඹට ඔහුට අල— වුණහ, රතින් ඇශභරිකහනු කරහඳශේ ඵරඹ 

ඳත්හ ශගන ඹන්න, රතින් ඇශභරිකහනු කරහඳඹට 
අධියහජ—හ ජන්ශගන් එල්ර න ඵරඳෆේරට මුහුණ ශදන්න. ඒ 
නිහ ඔහු ඒ අල— ්රිදඹහ භහර්ග ප්ර හශඹෝණුක ගත්තහ. ඒ යහජ—ඹන් 
එක්ක ගනුශදනු කශහ. අල— වළභ ඳළත්තටභ අල— ශභශවයුේ 
දිඹත් කයමින් කටයුතු කශහ.  

 
ඒ අතය භට භතක් වුශණ් ඊශේ, ශඳශර්දහ ජිනීහර ේභත 

වුණු ශඹෝජනහ ේඵන්ධශඹන් ඉන්දිඹහශේ වළසිරීභ වහ චහශේස 
ගළනයි. ශේ ශදක භභ ඵළලුහ.  

 
චහශේස තභන්ශේ යශට් ්යක්හ රහ ගන්නහ අතයභ 

රතින් ඇශභරිකහනු කරහඳශේ ්යක්හ ශනුශන් ශකොයි තයේ 
දුයට ශඳනී සිටිඹහද? ශේ නිහ තභයි අපි වළශභෝභ චහශේස ගළන 
කථහ කශශේ. අශේ යශට් මිනිසසු, අශේ ජනහධිඳතිතුභහ, ජහතික 
නිදවස ශඳයමුශණ් නහඹක විභල් වීයාල ඇභතිතුභහ, අශනකුත් 
අභහත—රුන් ශේ වළභ ශකශනකුභ චහශේසට බක්තිභත් වුශණ්, 
චහශේස ගළන වළඟීභක් ්ශේ, චහශේස ඒ කයපු අයගරඹ ව 
තභන්ශේ කරහඳඹ ශ යහ ගළනීභ නිහයි. ඒක නිහ තභයි අඳට 
චහශේස ළදගත් න්ශන්. ඔහුත් හභහන— යහජ— නහඹකශඹකු 
ශර යට ඳහරනඹ කයරහ මිඹ ඹනහ. එඹ යශට් ජනතහට ඹේ 
ප්ර භහණඹකට ළදගත් ශන්න පුළුන්. නමුත් අද අඳට ඔහු ළදගත් 
ශරහ තිශඵන්ශන්, ඇශභරිකහනු අධියහජ—හදඹ ඉසයව ඔහු 
කයපු අයගරඹ නියි. ඒ හශේභ අද ්සිඹහ කරහඳශේ අඳට 
අයගරඹක් තිශඵනහ. ්සිඹහ කරහඳශේ අඳට තිශඵන අයගරඹත් 
ඇශභරිකන් අධියහජ—හදශඹන් එශරභ නිදවස වීභයි. එශරභ ඒ 
ඵළමිලින් නිදවස වීභයි. අශේ ්සිඹහ කරහඳශේ ඵරත් යහජ—ඹක් 
තභයි ඉන්දිඹහ. අද ඉන්දිඹහ ජිනීහ ණුහිල්රහ ශභොකද කශශේ? 
ජිනීහරට ණුහිල්රහ  තභන්ශේ අල්ළසි යට ේපර්ණශඹන්භ 
ඳහහ දුන්නහ. තභන් කරුණු වරිඹට   දළන ශවෝ ශනොදළන ශවෝ 
ඳහහ  ජරහ ේපර්ණශඹන්භ අශනක් ඳළත්තට වළශයන ්රිදඹහ භහර්ග 
ගත්තහ. රතින් ඇශභරිකහ චහශේස පිිතගත් ්කහයඹට අඳට 
්සිඹහශේ ජ ඉන්දිඹහ පිිතගන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් අද උදහ ශරහ 
තිශඵනහ. ්සිඹහශේ ජ ඉන්දිඹහ පිිතගන්න පුළුන්කභක් නළවළ. 
නිකේ ශඵොරුට අතට අත ශදන්න පුළුන්කභ තිශඵනහ. නමුත් 
ජීවී ඒ භළදිවත් වීභ අඳට කයන්න ඵළවළ. රතින් ඇශභරිකහ 
චහශේස පිිතගත්ත ්කහයඹට ්සිඹහශේ අඳට ඉන්දිඹහ පිිතගන්න 
ඵළවළ. ඇයි? ඉන්දිඹහ ගළන විලසහඹක් නළවළ. ඕනෆභ ශේරහක 
තභන්ශේ කරහඳඹ ඳහහ ශදන්න පුළුන්කභ තිශඵනහ; තභන්ශේ 
අල්ළසිඹහ ඳහහ ශදන්න පුළුන්කභ තිශඵනහ. ඳසු ණුඹ ජිනීහ 
ශඹෝජනහර ජ අපි දළක්කහ, ඒ ඳහහ  ජභ කයන්න ඉන්දිඹහ භළදිවත් 
ශනහ. ඒ නිහ චහශේස හශේ නහඹකශඹෝ ශරෝකඹට ඕනෆ 
ශන්ශන්, චහශේස හශේ නහඹකශඹෝ කරහඳඹකට ඕනෆ 
ශන්ශන්, චහශේස හශේ නහඹ කශඹෝ යටකට ඕනෆ ශන්ශන් 
ජීවී ශද්ලඳහරනඹ කයන්නයි. අද අපි දන්නහ, මුළු ශරෝකඹභ 
විලහර ජහරඹකින් හිය කයරහ, ඵළරහ තභන්ශේ වුභනහන් ඉටු 
කය ගන්න විධිඹට ්ර්ථික ලශඹන් වසුරුන ඳහරන ර.භඹක් 
ශරෝකඹ වසුරුමින් ඹනහ කිඹරහ. ඳසු ණුඹ දිනර භහධ—ර 
හර්තහ වුණහ, චහශේසශේ මිඹ ඹහභ කුභන්ත්රනණඹක්ඹ කිඹරහ. ශේ 
හශේ ළක ාකහ ඳහ ශරෝකශේ ඳවශ වුණහ. ඒ යශට් ර්තභහන 
නහඹකඹන්ට අද ඒ තත්ත්ඹ ඇවිල්රහ තිශඵනහ. අද ශරෝක 
ශද්ලඳහරනඹ එතයේභ බඹහනක ශර වසුරුන යුගඹක්.  

 
ශේක අපි ්දර්ලඹට ගන්න ඕනෆකභ තිශඵනහ. චහශේස 

ජනහධිඳතිතුභහශේ අබහඹ පිිතඵ ශරෝකඹට, අපිට ගන්න 
්දර්ල විලහර ප්ර භහණඹක් තිශඵනහ. අශේ යශට් අපි වළභ 
ශකශනකුටභ, ශරෝකඹ ඳහරනඹ කයන වළභ යහජ— නහඹකඹකුටභ 
එතුභහ විලහර ්දර්ලඹක්. එක කහයණඹක් තභයි එතුභහ තභන්ශේ 
යට නිසි ්කහයශඹන් ඳහරනඹ කිරීභ. එතුභහ අධියහජ—හදඹට හි 
නභරහ නළවළ. තභන්ශේ යශට් ්ර්ථික ාර්ධනඹට අල— කයන 
භළදිවත් වීභ කයරහ තිශඵනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි. තභන්ශේ 
යශට් ජනතහට අල— කයන අ නිකුත් ඹටිතර ඳවසුකේ ඉතහ 
ශකටි කහරඹක් ඇතුශත නිර්භහණඹ කයන්න අල— දහඹකත්ඹක් 
රඵහ  ජ තිශඵනහ. ශේ වළභ ඳළත්ශතන්භ ඵළලුහභ චහශේස 
ජනහධිඳතිතුභහ ළදගත් නහ. ඒ හශේභ තභන්ශේ අල්ළසි 
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යහජ—ඹන්ශේ සිඹලු අඩු ඳහඩුකේරට භළදිවත් ශරහ උදවු කයරහ 
තිශඵනහ. රතින් ඇශභරිකහනු කරහඳඹ විලහර සහබහවික ේඳත් 
ප්ර භහණඹක් පිරුණු කරහඳඹක්. ඇශභරිකන් අධියහජ—හදශේ 
මුළුභවත් ඉතිවහඹ පුයහභ රතින් ඇශභරිකහනු කරහඳඹ ්ර.භණඹ 
කයන්න උත්හව කශහ. ඒ අන් කිසික් නිහ ශනොශයි, ඒ 
කරහඳශේ තිශඵන සහබහවික ේඳත් ටික තභන්ට රඵහ ගන්න, 
තභන්ට ශකොල්ර කන්න.  

 

1940 ඳභණ න ශකොට දළළන්ත විේරවීඹ රැලි නළගරහ ්පු 
කරහඳඹක් තභයි රතින් ඇශභරිකහනු කරහඳඹ. වළභ කුඩහ 
යහජ—ඹකභ එළනි විේරවීඹ රැලි නළගරහ ්හ. කියුඵහ, රතින් 
ඇශභරිකහනු කරහඳ ඇතුශශේ ඒ  ඵරඹ ශවොඵන්න ඒ අධිශේභ 
භත් වුණහ. ශේ හ  ශේ නහඹකශඹක් ශභශර බිහි ශරහ  ඉතහ 
ශකටි කහරඹක් ඇතුශත   තභයි අධියහජ—හදඹට අිනශඹෝග එල්ර 
කයමින්  තභන්ශේ ඳහරනඹ ශගන ණු ශේ. ඒ නිහ ඇශභරිකහට 
දලභඹක්ත් ඹටත් ශන්න වුභනහක් තිබුශණ් නළවළ. තභන්ශේ 
කරහඳඹත් ්යක්හ කය ශගන ඹන්නයි ඕනෆකභ තිබුශණ්. අද 
අශේ යට ඳහරනඹ කයද් ජ එතුභහ ශගන් අපිට  ගන්න  ්දර්ලඹන් 
විලහර ප්ර භහණඹක් තිශඵනහ. යහජ— නහඹකශඹකු මිඹ ණුඹහට ඳසු, 
අපිට ්දර්ලඹට ගන්න පුළුන්කභ තිශඵන්ශන් ඒ යහජ— නහඹකඹහ 
තභන්ශේ යශට් ඳහරනඹ ශගන ණුශේ ශකොශවොභද, ඔහුශේ අබහඹ 
පිිතඵ ජනතහ ශලෝක ශන්ශන් ඇයි, ඔහුශේ අබහඹ පිිතඵ 
ජනතහට ශලෝකඹ දළශනන්ශන් ඇයි කිඹන කහයණහයි. අශේ යශට්  
හභහන— ශඹන් ගශේ ඉන්න මිනිශවකු "අශන්! චහශේස  ඳේ ශන්ද 
භළරුශණ්?" කිඹන භට්ටභට කථහ කයන තළනට මිනිසුන්ශේ 
වදත්රට ශා වුණහ. ඒ විධිඹට ශනත් යටක නහඹකශඹකුට 
මීඳ ශන්න පුළුන්කභ තිශඵන්ශන් ඔහුශේ භතහදඹ, ඔහුශේ 
්කල්ඳ, ඔහුශේ ්රිදඹහකහරිත්ඹ නිහයි. ඒ ඔහු භහක්සහදිශඹකු, 
ශකොමියුනිසට්හදිශඹකු, භහජහදිශඹකු ශවෝ ශනත් ඹේ 
භතහදඹක් දයන පුද්ගරශඹකු නිහ ශනොශයි, ඔහු ප්ර හශඹෝණුක 
 නහඹකශඹකු නියි. චහශේස ජනහධිඳතිතුභහශේ චරිතශඹන් අපිට  
ගන්න ්දර්ල තිශඵනහ. විශලේශඹන්භ ඔහු ප්ර හශඹෝණුක 
ශද්ලඳහරනඹ කයපු නහඹකශඹකු වළටිඹට තළනට සුදුසු ශර 
තභන්ශේ කහර්ඹ බහයඹ කශහ හශේභ ශරෝකඹට අල— කයන 
භළදිවත් වීභ, තභන්ශේ යටට අල— කයන භළදිවත් වීභ සිදු කශහ. 
විශලේශඹන්භ ඔහුට පුළුන් වුණහ, ශඵොලිශේරිඹහනු භතහදඹක් 
නිර්භහණඹක් කයන්න; ශඵොලිශේරිඹහනු  ාසකතතිඹක් නිර්භහණඹ 
කයන්න. ශඵොලිශේරිඹහනු ාසකතතිඹක් ඔහු වළදුහ. 
 

්ර්ථික ලශඹන් තභන්ශේ යට ාර්ධනඹ කයන ගභන්, 
භතද්ධිභත් කයන ගභන් ශකටි කහරඹක් ඇතුශත භවහ දළළන්ත 
ශනසකේ ගණනහක් කශ නහඹකශඹක් ලශඹන් තභයි අපි 
චහශේස භළතිතුභහ අගඹ කයන්ශන්; එතුභහශේ අබහඹ පිිතඵ 
කනගහටු ශන්ශන්; එතුභහශේ අබහඹ පිිතඵ අඳශේ ශලෝකඹ 
ප්ර කහල කයන්ශන්.  

 

ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, භහ ශේ අසථහශේ ජ, 
ජහතික නිදවස ශඳයමුශණ් නහඹක ගරු විභල් වීයාල අභහත—තුභහ 
චහශේස භළතිතුභහශේ ගුණභරු ශද්ලනඹක ජ කශ ේපර්ණ 
ශද්ලනඹ බහගත* කයනහ. 

 

 ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ අඳ 
විශලේශඹන්භ කිඹනහ, අපි චහශේස භළතිතුභහ ගළන කථහ කයමු; 
එතුභහශගන් ්දර්ල ගනිමු; එතුභහ හශේ තභන්ශේ යට ගළන හිතමු 
කිඹහ. එශවභ නළති ඇශභරිකන් යහජ—හදඹට කශඩ් ඹන ගභන්, 
යට ශඳයශන්න ශනත් කුභන්ත්රනණ කයන ගභන් ඇවිත් චහශේස 
භළතිතුභහශේ අබහඹ ශනුශන් ශලෝකඹ ප්ර කහල කයරහ ළඩක් 
නළවළ.  ඇශභරිකන් අධියහජ—හදඹට කශඩ් ණුහිල්රහ චහශේසශේ 
අබහඹ ශනුශන්  ශලෝකඹ ප්ර කහල කිරීශභන් එඹ ශේ යට 
ඉසයව හධහයණඹ කය ගන්න පුළුන්කභක් රළශඵන්ශන් 
නළවළයි කිඹමින් භහ නිවඬ නහ. සතුතියි.  

[අ.බහ. 5.33] 
 

ගරු අතහවුද ශශනවියත්න භවතහ (ග්රාහමීඹ කටයුතු 
අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு  அரவு தசதணறத்ண - கறரற அலுல்கள் 

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

ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, දළන් ශේරහ ඳස රු 
5.30යි.  චහශේස භළතිතුභහ ගළන ශේ න විට ළදගත් කථහ යහශිඹක් 
ශකරුණහ.  

 
භහ එතුභහ ේඵන්ධශඹන් එක් සිද්ධිඹක් කිඹන්න කළභළතියි. 

අශේ හි යුශගෝ චහශේස ශද්ලඳහරනඥඹහශේ අබහඹ අසථහශේ ජ 

එතුභහශේ ශද්වඹ  තළන්ඳත් කය තිබුණු සථහනශේ කහන්තහක් අඬ 

අඬහ සිටිඹහ. අඬමින් සිටිඹ ඒ කහන්තහ ශඟට ණුඹ භහධ—ශේදිශඹක් 

ඇහුහ, "ඔඵ ශභොකද ශේ අඬන්ශන්?" කිඹරහ. ඒ කහන්තහ 

කිේශේ ශේකයි. "අපි ගළන ඵරන්න ශදවිඹන් වන්ශේ සිටිනහ, 

අශේ දුක ගළන චහශේස ඵරහ ගත්තහ. ඒ ශදවිඹහ  අඳට නළති වුණහ" 

කිඹරහ. ශභන්න ශේකයි එතුභහශේ ගභන් භහ ර්ගශේ හර්ථකත්ඹ. 

ඒ යශට් ජනතහශේ දුක නළති කයන්න, ජනතහ ළඳත් කයන්න 

එතුභහ කශ ශේඹ අනු ඒ යශට් අතිවිලහර ජනතහක් එතුභහ 

ශදවිශඹක් වළටිඹට රකහ තිබුණු ඵ ඇශේ කථහශන් 

ශඳශනනහ. ඒ  යශට් ශද්ලඳහරනශේ නහඹකඹහ වළටිඹටත් යශට් 

නහඹකඹහ වළටිඹටත් එතුභහ යට ශනුශන් එභ කළඳ කිරීභ කශහ. 

ඒ ශේඹ එතුභහට කයන්න පුළුන් වුශණ් එතුභහශේ තිබුණු 

ප්ර ගතිය ලී අදවස නිහයි. භහක්සහදශඹන්, භහජහදශඹන් ඒ 

කරහඳශේ ඉදිරිශේ සිටින ෆිශදල් කළසශත්රනෝ ළනි නහඹකඹන්ශගන් 

රළබුණු ්බහඹ අනු එතුභහ වදහ ගත් ්කර්ණීඹ චරිතඹ, එතුභහ 

රඵහ ගත් ඥහන ේබහයඹ නිහ එතුභහ භවහ ශරීේසඨ පුරුශඹක් 

ඵට රතින් ඇශභරිකහනු කරහඳශේ ඳභණක් ශනොශයි,  

ශරෝකශේභ පිිතගළනීභක් ඇති වුණහ. එතුභහ ශරෝක පුරුශඹක්; 

විලස පුරුශඹක්. ඒ විලස පුරුඹහ මුළු ශරෝකඹටභ ශඳනී සිටිමින් 

කථහ කශ නහඹකශඹක් වුණහ. ඒ නිහ තභයි ශරෝකශේ ජනතහ 

එතුභහශේ අබහඹ ගළන කනගහටු න්ශන්; ශලෝක න්ශන්; ්චහය 

කයන්ශන්.  

 
ඒ උතුේ පුරුඹහ එක්ත් ජහතීන්ශේ භණ්ඩරඹ ඉදිරිශේ  

නිර්භීත, ඇශභරිකහශේ ජනහධිඳතියඹහට මුහුණට මුහුණ 

අිනශඹෝග කයමින්, දළඩි  චන ඳහවි්චික කයමින් කථහ කශහ. එශර 

කථහ කශ නිහ, එළනි අිනශඹෝග කශ නිහ එතුභහට කුභක් ශේ 

දළයි ශරෝකඹහට හිතන්නට ඵළරි තත්ත්ඹකට ඳත් වුණහ. ශභොකද, 

ඇශභරිකහ ශරෝකශේ ඹේ යටරට ණුහිල්රහ කයන භවහ 

විනහලඹන් නිහ.  

 
ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, අවුරුදු ඳණවකට ළඩි 

කහරඹක් ශනොශඹකුත් ගර්ජන, ශනොශඹකුත් ර්ජන, ශනොශඹකුත් 

සීභහන් ඳනරහ ඒ යට හුදකරහ කයන්නට උත්හව කයද් ජ 

ෆිශදල් කළසශත්රනෝ ශවෝදයඹහට ඒ යට තනිභ ශගනිඹන්න පුළුන් 

වුශණ්,   ඒ යශට් ජනතහ එතුභහ භඟ සිටින ශර, එතුභහ අාක 

ශර තභන්ශේ ශේඹ ඉටු කශ නිහයි.  

 
යට තුශ ඒ තත්ත්ඹ ශගොඩ නඟහ ශගන, යශට් ශද්ලඳහරන 

ර.භඹ කස කය ගනිමින්, භවහ ්ර්ථික ාර්ධනඹක් ඇති 

කයමින් ජනතහට රඵහ දුන් ඒ ශුබ හධන ළඩ පිිතශශ තුිතන් 

තභයි එතුභහ ඒ ලක්තිඹ රඵහ ගත්ශත්. ජහති ශේද, ්ගේ ශේද, කුර 

ශේද, ර්ණ ශේද, ඳක් ශේද නළතු භනු— ර්ගඹහටභ කයන 

ශේහ අනු තභයි උතුේ පුරුඹකු ඵට ඳත් න්ශන්. අපි 

කල්ඳනහ කයන විධිඹට, ශරෝකශේ උතුේ පුරුඹකු වළටිඹට 

එතුභහට ගරුරු දක්න්ශන්, එතුභහ ගළන කථහ කයන්ශන් එතුභහ 

කශ එභ ශේහන් නිහයි.  
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————————— 
*  පුසතකහරශේ තඵහ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශේන්තු 

 

ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, එතුභහ ශරෝකඹට 

්දර්ලත් ශද්ලඳහරනඥශඹක්. ඳසු ණුඹ කහරශේ ශේ ගළන 

ශොඹන ශකොට භට ්යාික වුණහ, එතුභහට ඵළාකුශේ account 

එකක්ත් නළවළයි කිඹරහ. අද ශරෝකශේ ශද්ලඳහරනඥඹන් ගළන 

ඵළලුශොත්, භවය යටර යහජ— නහඹකශඹෝ ඵරඹට ඳත් ශරහ 

ටික කරකින් ඔළු නභහ අස ශරහ ඹනහ. භනඃකල්පිත ලශඹන් 

ශනොශයි, ප්ර හශඹෝණුක ලශඹන්භ එළනි චරිතඹක්, එළනි 

දර්ලනඹක් එතුභහ තුශ තිබුණහ. රතින් ඇශභරිකහනු කරහඳඹ තුශ 

එතුභහ භවහ ලක්තිඹක් වුණහ. ෆිශදල් කළසශත්රනෝ නහඹකඹහට එතුභහ 

ලක්තිඹක් වුණහ, රතින් ඇශභරිකහනු ප්ර ශද්ලඹ තුශ ඒ තත්ත්ඹ 

ශගොඩ නඟන්න. අඳට එතුභහශගන් ්දර්ලඹට ගන්න  පුළුන් 

ශඵොශවෝ ශද් තිශඵනහ. එතුභහ ශේ ්දර්ලඹන් තුිතන් අඳ 

ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් ශේ යුගඹට අල— කයන ප්ර ශඵෝධඹක් 

ඇති කයන්නයි; ශේ යුගඹට අල— න නළ් ටීභක් ඇති කයන්නයි. 

  
අධියහජ—හදින් රාකහට ඳවය ශදන ශකොට එතුභහ අශේ 

රාකහ ශකශයහි, රාකහශේ ශද්ලඳහරනඹ ශකශයහි, අඳ ශකශයහි 

දළක්ව කරුණහ පිිතඵත්, අඳ ශනුශන් ශඳනී සිටීභ 

පිිතඵත් එතුභහට අශේ ශගෞයඹ, අශේ ්චහයඹ පිරිනභමින් 

භශේ චන සල්ඳඹ ශභයින් අහන කයනහ.  
 

 
[தற. த. 5.40] 

 

ගරු එේ.ටී. වන් අලි භවතහ  
(ரண்தைறகு ம்.ரல. யமன் அலி)  
(The Hon. M.T. Hasen Ali) 
தகப குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கசப, கடந் 

ரர்ச் ரம் 05ஆந் றகற கரனரண தணறசூனர ரட்டின் 

ஜணரறதற யறத்சகர சரசஸ் அர்கள், இந் தற்நரண்டில் 

ரழ்ந் ஏர் இனட்சற இடதுசரரறத் கனர் ன்தக றகவும் 

கரத்றரண தொகநறல் றதௐதறத்துக் கரட்டி எதர். 

அதகட கநகதரட்டி இந் எத்றகப்தைப் 

தறசகலது உகரற்தக றகவும் தரக்கறரகக் 

கததுகறன்ந அசசகப, ஸ்ரீனங்கர தொஸ்லிம் கரங்கறவன் 

சரர்தறலும் இனங்கக தொஸ்லிம்கபறன் சரர்தறலும் ணது ஆழ்ந் 

அதரதங்ககபத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்சநன்.  

 
1954ஆம் ஆண்டு தகன ரம் 28ஆந் றகற எத சரர 

உகப்தரபறக் குடும்தத்றல் தறநந் யறத்சகர சரசஸ் 

அர்கள் 1999ஆம் ஆண்டு தரடக்கம் றக்கும் க 

தணறசூனரறன் ஜணரறதறரகப் தற கறத்ரர். அரறன் 

ததற்சநரர் ஆம்த கரனத்றல்  தரடசரகன ஆசறரறர்கபரகப் 

தறரற்நறர்கள். ழு தறள்கபககபக் தகரண்ட றகவும் 

தகரண எத குடும்தத்றல் சரசஸ் அர்கள் 

இண்டரது கணரகப் தறநந்ரர். அந் ககறல் அர் 

தகக்சகரட்டின்கலழ் ரழ்கறன்ந க்கபறன் றகனகக 

ன்கு உர்ந்றதந்ரர். அணரல் அந் ரட்டில் 

தகக்சகரட்டின்கலழ் ரழ்ந் க்கபறன் ரழ்க 

சம்தடுத்துறல் அர் கடுகரக உகத்ரர். ணது 

தறக் கரனத்றல் அந் ரட்டில் 48.6 வீரக இதந் 

தகக றர்த்துப் சதரரடி, 2002ஆம் ஆண்டில் 

தைட்சறகரண றட்டங்ககப அநறதொகப்தடுத்ற, 2011ஆம் 

ஆண்டு அந் தகக 29.5 வீரகக் குகநத்ரர். 

அசசம் தகக்சகரட்டின் கலழுள்ப க்கபறன் ரழ்க 

சம்தடுத்துறல் சறநந் ததரதபரரக் தகரள்கககளுக்கு 

தொன்தரறக தகரடுத்து, அந்றகனக ரற்நறகத்ரர். இது 

றகப் ததரறதரத சரகண ன்த கதப்தடுகறன்நது. 

உனகறலுள்ப ததரதபரர றதைர்கள் இகண தகுரகப் 

தைகழ்ந்றதக்கறன்நரர்கள். அணரல்ரன் அந் ரட்டு க்கள் 

அர்லது அபப்தரற தற்தக் தகரண்டிதந்ரர்கள். அந் 

ககறசன சரசஸ் அர்கள் 21ஆம் தற்நரண்டின் 

சறநப்தரண ஏர் இடதுசரரறத் கனர் ன்தக இந் 

இடத்றசன ம் றரறதநக் கூநறக்தகரள்பனரம்.  

 

சரசஸ் அர்கபறன் ரழ்வு றகவும் சரல் றகநந் 

என்நரகத்ரன் இதந்து. தணணறல், உனகத் கனர்கபறன் 

தசல்ங்களுடன் எப்தறட்டுப் தரர்க்கும்ததரழுது சரசஸ் 

அர்கள் இநக்கும் கறலும் ஏர் ழ்கரண 

றகனகறசனச ரழ்ந்ரகச் தசய்றகள் கூதகறன்நண. 

அந் அபவுக்கு இந் உனகத்றசன ரழ்கறன்ந 

கனர்களுக்கு அர் தொன்தரரகத் றகழ்ந்ரர். 

சரசஸ் அர்கள் கனகரங்கற அந் தணறசூனர ரடு 

ற்தகணச தகக்சகரட்டின் கலழுள்ப ரடரக இதந்ரலும் 

இன்த அது எத டுத் ததரதபரர ரடரக 

ரநறறதக்கறன்நது. அர் இன்தம் ரழ்ந்றதந்ரல் றகவும் 

உர்ந் எத றகனக்கு அந் ரட்கடக் தகரண்டுந்றதப்தரர் 

ன்தறல் ந்ற சந்சகதொம் இல்கன.  

 

சற்த டந் க்கற ரடுகள் சகதறன் ணற 

உரறககள் சதகக் கூட்டத்றல், இனங்ககக்கு றரகக் 

தகரண்டுப்தட்ட தறசக லரண ரக்தகடுப்தறல், 

இனங்ககக்கு ஆரக ரக்கபறத் ரடுகபறல் 

தணறசூனரவும் என்நரகும். அந்ககறல், ரங்கள் சரசஸ் 

அர்ககப இங்கு றகணவுகூக் கடகப்தட்டிதக்கறன்சநரம். 

அதுட்டுல்ன, 2004ஆம் ஆண்டு இந் ரட்கடத் ரக்கற 

சுணரற அணர்த்த்றன்சதரது, தணறசூனர அசரங்கம் து 

ரட்டுக்குப் தன உறககபச் தசய்றதக்கறன்நது. ததொகண 

கரறல் 178 வீடுககப அது அசரங்கம் அகத்துத் 

ந்துள்பது. துறஷ்டசரக இந் வீடுகள் தணரபறகளுக்கு 

தொற்நரகக் ககபறக்கப்தடரல் இதக்கறன்நண. சவூற அசதற 

அசரங்கம்  தகச்சசரகனறல் ன்தகரகடரக அகத்துத் 

ந் 500 வீடுகளும் இவ்ரசந தொற்தப்ததற்நறதந் 

றகனறலும்கூட, தணரபறகளுக்குக் தகரடுக்கப்தடரல் 

இதக்கறன்நண. இந் றடங்கபறல் அசரங்கம் கணதடுக்க 

சண்டும். தணணறல், ங்களுக்கு ன்தகரகட தகறன்ந 

அசரங்கங்ககபக் தகபறத்து ன்நற தசலுத் 

சண்டுதன்நரல், ரங்கள் அர்கபறடறதந்து ததற்தக் 

தகரண்ட ன்தகரகடககப உரறதொகநறல் தணரபற 

களுக்குக் தகரடுக்கசண்டும். இவ்ரநரக தபறரடுகபற 

லிதந்து தததகறன்ந உறககப உரற தொகநறல் 

தணரபறகளுக்கு றறசரகம் தசய்ரல் - தகறர்ந்பறக்கரல் 

இதப்தது, ங்களுக்கு இந் உறககபச் தசய்ர்ககப 

அறப்தது சதரனரகும் ன்தக அசரங்கம் கதத்றற் 

தகரள்ப சண்டும். இவ்றடம் சம்தந்ரக அசரங்கம் 

இதடன் தரடர்தைகட தொக்கற அறகரரறகளுக்கு உரற 

தறப்தைகககப ங்கற, றடங்ககபச் சலர்றதத்றக்தகரள்ப 

சண்டும்.  

 

அதுட்டுல்ன, தணறசூனர ரடரணது க்கு க்கற 

ரடுகள் ணற உரறககள் சதகறசன ஆபறத்து 

சதரன்த 07 தொஸ்லிம் ரடுகளும் க்கு ஆரக 

ரக்கபறத்துள்பண. இப்ததரழுது, இந் ரட்டிசன ரழுகறன்ந 

தொஸ்லிம்களுக்கு றரக எத சறத குழுறணரல் கட்டறழ்த்து 

றடப்தட்டிதக்கறன்ந அசம்தரறங்கள், அறரங்ககப 

தொஸ்லிம் ரடுகள் ன்நரகத் தரறந் றகனறலும்கூட, து 

ணங்ககபக் கல்னரக்கறக்தகரண்டு இந் ரட்டுக்கு ஆவு 

அபறத்றதக்கறன்நண ன்தகச் சம்தந்ப்தட்டர்கள் 

தைரறந்துதகரள்ப சண்டும். ணச, Organization of the Islamic 
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Conference ன்ந சர்சச அகப்தை இந் றடங்ககபத் 

தபறரக து ரட்டுக்கு அநறறத்றதக்கறநது. இந் ரடுகள் 

ல்னர றடங்ககபத்ம் தைரறந்துதகரண்டும்கூட, ங்களுகட 

ரட்டுக்கு ஆவு அபறத்றதப்தரணது எத தொக்கறரண 

தசய்றரகும். றகவும் ரகரறகரக அர்கள் இந்ச் தசய்றக 

தபறப்தடுத்றறதக்கறன்நரர்கள். இந் அசரங்கதொம் இந் 

ரட்டிலுள்ப சறததரன்க இணத்ர்களுக்கு றரகச் 

தசற்தடுகறன்ந சறநற குழுவும் இந்ச் தசய்றறன் 

உள்படக்கத்க ன்நரகப் தைரறந்து தகரள்பசண்டும். சலும் 

அசம்தரறங்கள் தரடர்ந்ரல் இந் ரட்டின் சறததரன்கச் 

சதோகங்கள் ங்கபது கட்டுப்தரட்கட இக்கக்கூடி எத 

சூழ்றகனக்குத் ள்பப்தட்டு றடுரர்கள் ன்தக ரன் இந் 

இடத்றல் ஏர் ச்சரறக்ககரகவும் கரத்றரகவும் 

தசரல்லிக்தகரள்ப றதம்தைகறன்சநன். தணணறல், இந் 

ரட்டிலுள்ப சறததரன்க இணரண தொஸ்லிம் சதோகம் 

ணறரடு சகட்கறன்ந எத சதோகல்ன. 1990ஆம் ஆண்டு டக்கு 

- கறக்கு ரகர சகத உதரக்கப்தட்டசதரது, ரன் 

அச்சகதறல் ஸ்ரீனங்கர தொஸ்லிம் கரங்கறஸ் சரர்தரக ஏர் 

உதப்தறணரக இதந்சன். அன்த தொனகச்சரக இதந் 

ரஜப்தததரள் அர்கள் றழ் ஈப் தறகடணத்கச் 

தசய்ததரழுது, அக ரங்கள் றர்த்து தபறடப்தைச் 

தசய்சரம். அன்தோனம் ரங்கள் எச ரடு, எற்கந ஆட்சற 

ன்ந தகரள்கக உகடர்கள் ன்தக அன்த 

தபறப்தடுத்றசணரம்.  

 

அதுட்டுல்ன, இந் ரட்டிசன தொஸ்லிம் இகபஞர்கள் 

ஆத்க் கனரசரத்றல் ஈடுதட்டு, கண ஆத்க் 

குழுக்களுடன் சசர்ந்து றதரறரல் சதரரடிக் 

தகரண்டிதந் எத கரனகட்டத்றல் அர்ககப அந் ஆத்க் 

கனரசரத்றலிதந்து லட்தடடுத்து அர்களுக்கு ணறரண, 

கரத்றரண ஏர் அசறல் கனகத்துத்கக் தகரடுக்க 

சண்டும் ன்தற்கரகத்ரன் கநந் கனர் ம்.ச்.ம். 

அஷ்ஃப் அர்கள் ஸ்ரீனங்கர தொஸ்லிம் கரங்கறகம 

ஆம்தறத்ரர்; அறல் தரரற தற்நறகத்ம் அர் அகடந்ரர். 

தொஸ்லிம் சதோகம் ஆத்ம் ரங்குகறன்ந எத சதோகல்ன; தொஸ்லிம் 

கரங்கறவணரகற ரங்கள் எதரளும் அக அங்கலகரறக்க 

ரட்சடரம். அசசதரன்த, இந் ரட்கடப் தறரறப்தற்கும் 

எதரளும் ரங்கள் உறதைரறரட்சடரம். அந் ககறல், 

றம்றரக இந் ரட்டிசன ரங்கள் ர றதம்தைகறன்சநரம். 

இந் ரட்டிசன ங்கபது றம்றகக் தகடுப்தற்கரக 

இப்ததரழுது கடதததகறன்ந சறன றகழ்வுகள் தற்நறத் 

தபறரக ல்சனரதக்கும் தரறந்றதப்தரல் ரன் றகவும் 

றசணத்துடன் இகச் தசரல்னசண்டிறதக்கறநது. இந் 

ரட்டிசன அறரங்கள், அசம்தரறங்கள் கடதததகறன்ந 

ததரழுது அசரங்கம் கண்தோடி, தபணரக இதக்க தொடிரது. 

தணணறல், இந் ரட்டிசன எத சட்டம் இதக்கறன்நது. Socialist 

Republic of Sri Lanka ன்த தசரல்னப்தடுகறன்ந இந் ரட்டின் 

அசறல் ரப்தறன்தடி, எவ்தரத சதோகத்துக்கும் ணறத் 

ணறரக உரறககள் இதக்கறன்நண. ணச, அந் 

உரறககளுக்குப் தங்கசற்தடுகறன்நரத கட்டறழ்த்துறடப் 

தட்டிதக்கறன்ந அசம்தரறங்களுக்குத் துகசதரகறன்ந 

ர்களுக்கு இந் ரட்டிலுள்ப சட்டத்றன்தடி சரறரண 

ண்டகணகள் தகரடுக்கப்தடசண்டும்; உரற றசரககள் 

தொடுக்கற றடப்தட சண்டும் ன்தக ரன் இந் இடத்றசன 

ற்தைதத்றக் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன். தணணறல், 

றகனககள் கட்டுக்கடங்கரல் சதரய்க்தகரண்டிதக்கறன்நண.  

 

இப்ததரழுது தொஸ்லிம் தறசசங்கள் றகவும் கஷ்டங்ககப 

றர்சரக்கறக்தகரண்டிதக்கறன்நண. ங்களுகட உவு, 

உகட, கனரசரம், ரர்க்கம் ண ல்னரற்நறலும் இன்த 

கனதௌடு இதந்துதகரண்டிதக்கறன்நது. ரன் சற்த எத 

தத்றரறககறசன தரர்த்சன். தறரன்ஸ் ரட்டிசன எத ததண் 

தறள்கபறன் 'யறஜரப்' இகண இழுத்ற்கரக அங்குள்ப 

லறன்நம் எததக்கு ண்டகண றறத்றதக்கறநது. ஆணரல், 

இந் ரட்டிசன அதுசதரன்ந சம்தங்கள் றகந 

கடததற்நறதக்கறன்நண. ஆணரல், சட்டம் தபணரக 

இதக்கறன்நது. அற்கநத் டுப்தது சம்தந்ரக ந்றரண 

டடிக்கககளும் தொன்தணடுக்கப்தடுறல்கன. ணச, 

இணறசலும் ரறக்கரது இந் அசரங்கம் ன்தகட 

தபணத்கக் ககனக்கசண்டுதன்த ரன் றகவும் 

றரகக் சகட்டுக்தகரள்கறன்சநன். இந் றடத்றசன 

அசரங்கம் ன்ண தகரள்ககத்டன் இதக்கறன்நது ன்தகத் 

தட்டத்தபறரக இந் ரட்டு க்களுக்கு, குநறப்தரக 

தொஸ்லிம் க்களுக்கு, தபறப்தடுத் சண்டுதன்த சகட்டு, 

றகடதததகறன்சநன். ன்நற.    

 

[5.52 p.m.] 
 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
 

I am indeed very happy to follow my very good 

Friend, the Secretary-General of the Sri Lanka Muslim 

Congress, perhaps for the first time in the House. Sir, 

today, I rise in this House to pay my tribute to one of the 

greatest leaders born in this world, in Latin America. 

Hugo Chavez Frías, born on 28th July, 1954,  lived on 

earth for 58 years and breathed his last on 5th March, 

2013. I may say that he left his people and the world at a 

very young age. Fifty eight years for a politician is not 

that much of an age  and he could have lived longer than 

that. That is how China was ruled by Mao tse Tung and 

Chou En-lai. Even after they passed the age of 80, they 

gave revolutionary leadership to the outside world. Hugo 

Chavez shook the world for 14 years. Mr. Chavez 

transformed the lives of millions in Venezuela and 

fostered a new spirit of solidarity across Latin America. 

He was a wonderful person, a charismatic figure, a bold 

and a courageous leader.  

 
President Hugo Chavez of Venezuela died of cancer 

in Caracas which was the Capital. He was not just a 

visionary committed to improving the lives of the great 

majority of his people, but a masterly politician who 

knew how to achieve that end. First elected in 1998 and 

then surviving a right-wing putsch in 2002 which 

collapsed in the face of huge public support for him, Mr. 

Chavez turned his nation of 29 million into a pivot for the 

political and economic renewal of an entire continent. 

With a clear commitment to his country‟s and to Latin 

America‟s sovereignty, the "Bolivarian Revolution" that 

Mr. Chavez set in motion sought to reassert the 

independence of a region that the Libertador Simon 

Bolivar had set out to unify in the 19th Century. Mr. 

Chavez started by nationalizing the biggest domestic oil 

company, Petroleos de Venezuela -PDVSA- and 
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negotiating vastly improved terms with the foreign oil 

companies which had been making colossal sums out of 

the world‟s greatest known hydrocarbon reserves while 

paying a pittance in royalties.  

 
Mr. Chavez put the revenues to good use, raising 

social spending by over 60 per cent to US Dollars 772 

billion in a decade and reducing extreme poverty from 40  

to 7.3 per cent.  It was a remarkable achievement in that 

part of the world, particularly in a socialist country.  

Furthermore, one in three Venezuelans now gets free 

education up to and including university level. But, we, in 

Sri Lanka, have done very well in providing university 

education to all.  As for the rest of the region, soon after 

assuming office, Chavez accepted the services of Cuban 

doctors in exchange for oil supplies to a country 

victimized by US sanctions for over 40 years.  Other 

countries too benefited from his acts of solidarity.  

 
Sir, Chavez and Fidel Castro of Cuba reshaped the 

destiny of the modern world. They were highly regarded. 

They were sincere in their approach and direction.  They 

feared none.  My good Friend, the Hon. J. Sri Ranga 

recalled the visit of Chavez to United Nations General 

Assembly.  I was able to listen to him and watch the scene 

since I was in the delegation of  the President Mahinda 

Rajapaksa to the United Nations General Assembly.  

When his name was announced, he was ushered to the 

podium.  He stood there erect and as if he smelt 

something, looked this side and that side, shook his head 

and said, "There had been a devil in this Chamber 

yesterday, and it smells of sulphur still today”. 

 
He was mentioning about George Bush‟s appearance 

and the speech he made at the United Nations on the 

previous day.  After he finished his speech, His 

Excellency Mahinda Rajapaksa went to the special 

separate room that accommodates the leaders after 

speaking in the Chamber and congratulated him and the 

Hon. Rohitha Bogollagama, who was the Minister of 

Foreign Affairs at that time and the rest of the delegation 

also had the privilege to meet him and wish him good 

luck. Incidentally, Sir, I have been privileged enough to 

visit the United Nations five times in my Parliamentary 

career. 

 
I should now place on record the Condolence Message 

issued by our President, His Excellency Mahinda 

Rajapaksa on the demise of Hugo Chavez. An article 

which appeared in the "Daily News" of 8th March, 2013 

states, I quote: 

 
 “President Mahinda Rajapaksa in a condolence message on the 
death of Venezuelan President Hugo Chavez said the late President 

Chavez was a friend of Sri Lanka and played a significant role in 

further enhancing bi-lateral relations between the two countries.  

 In the condolence message addressed to Acting President of the 
Bolivarian Republic of Venezuela Nicolas Maduro, President 

Rajapaksa said, „I was deeply saddened to learn of the passing away 

of His Excellency Hugo Chavez Frias, President of the Bolivarian 
Republic of Venezuela after a prolonged illness. The government 

and people of Sri Lanka join me in conveying our deepest 

condolences to you, members of the bereaved family and the 
government and people of Venezuela. The late President was a true 

son of Venezuela and as the leader was deeply committed to the 

welfare and development of his country, and a strong advocate for 

the developing world. 

 The late President Chavez was a friend of Sri Lanka and played a 

significant role in further enhancing our bilateral relations. I 
warmly recall my meetings with the late President, and his 

expressions of friendship and support for my country.‟ ”  

I made reference to that meeting earlier with our 

President at the United Nations parlour. 

 
It further states, I quote:  

 
“ ‘At this difficult hour, our thoughts and prayers are with you, the 

family of the late President and the people of Venezuela. 
 

The Government and people of Sri Lanka together with me stand in 
solidarity, as your country mourns the passing away of your great 

leader. Please accept Excellency, the assurances of my highest 

consideration.‟ ” 

 
Later, Sir, at the Afro-Asian Conference held in UAR, 

Egypt at Sharm el-Sheikh, we had the privilege to meet 

Raul Castro.  The Hon. Wimal Weerawansa, the Hon. 

Sajin De Vass Gunawardena and  my self, even Mr. 

Lalith Weeratunga, the Secretary to the President and 

others had the privilege of sitting with him for a couple of 

hours discussing various issues.  

 

Sir, today, we mourn his death much more deeply 

because as His Excellency the President pointed out, 

Hugo Chavez was a great power of strength to Sri Lanka. 

That was evident at the voting held in the United Nations 

Human Rights Council in Geneva yesterday where 

Venezuela voted for Sri Lanka on the Resolution brought 

against us. Twenty five countries voted for the Resolution 

and 13 countries voted against it. There were eight 

abstentions which means, 21 countries voted against the 

Resolution against the Feudal Raj in the world, against 

the capitalist world.    
 

අධියහජ—හ ජන් ඊශේ රාකහට විරුද්ධ ඡන්දඹ දුන්නහ.  ඒ 
අධියහජ—හ ජන්ශේ ගළත්තන්ශගන් ව ශඩොරර්ලින් ඹළශඳන 
භවය යටල් අඳට විරුද්ධ සිටිඹහ. ඒක පුදුභඹක් ශනො ශයි. 
එළනි අධියහජ—හ ජන්ට තත් කත්අදින නහඹකරු රාකහශේ 
සිටිනහ.  අශේ අනුය දිහනහඹක භන්්රීුතුභහ ඒ ඵ වන් කශහ. 
භහ ඒ ගළන න්ශතෝ නහ. අද ඵරන්න, චහශේස 
ජනහධිඳතිතුභහශේ අබහඹ පිිතඵ ශලෝක ප්ර කහලඹක් ශේ ගරු 
බහට ශගන ඒභට විරුද්ධ, විරුද්ධ ඳක්ශේ නහඹක යනිල් 
විර.භසිාව භළතිතුභහ ශභොන තයේ දළඟලුහද?  නමුත් ඒහ 
ඔක්ශකෝභ —ර්ථ වුණහ. අඳ විසින් ඒක —ර්ථ කශහ; ශේ 

භන්්රීුතුභන්රහ විසින් ඒක —ර්ථ කශහ. ශකොශවේද ශභළනි 
පුද්ගරඹන්ශේ සිත් තිශඵන්ශන්? සිාවර බහහශන් යර 
කිඹනහ නේ, ශේ අඹ ''ඳන්දේකහයශඹෝ.''  ශඳයදිග ශරෝකඹට 
තභත් ඳන්දේ අල්රන මිනිසසු. නමුත් ජනහධිඳති භහින්ද 
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යහජඳක් භළතිතුභහ ඒ දේළල් ඔක්ශකොභ බි දභහ  භහජහදඹ 
කයහ ඹෆශේ භහර්ගඹ අද අඳට ඳහදහ  ජ තිශඵනහ. අද ශරෝකශේ ඇති 
වී තිශඵන ශනසකේ අනු ශේහ දිවහ ඵරන්න. ඒ නිහ ශප්ර ෞඪ 
ජහතිඹක් ලශඹන් හි ඔහ ජීත් වීභට වළකි ඳරියඹක් අද අඳට  
උදහ ශරහ තිශඵනහ.  චහශේස ළනි අඹ, කළසශත්රනෝ ළනි අඹ, 

චීන නශේ නහඹකරු, රුසිඹහශේ නහඹකරු ඒ විධිඹට තභන්ශේ යට 
ශනුශන් කටයුතු කය තිශඵනහ. 

 
ඒ එක්කභ භහ ත කහයණඹක් භතක් කයන්න තුටුයි. 

ඇශභරිකහ ශගනහපු එභ ශඹෝජනහට විරුද්ධ, රාකහ 

ශනුශන් ඡන්දඹ දුන් යටල් දවතුශනන් අටක්භ මුසලිේ යටල් 
කිඹන එක ශේ ගරු බහශේ  ජ භහ අධහයණඹ කය සිටිනහ. 
එශවභ නේ මුසලිේ යටල් තභත් අශේ නහඹකතුභහට ගරු 
කයනහ.  

 

The Muslim countries respect our Leader and they 

have accepted the leadership of His Excellency Mahinda 

Rajapaksa. They have accepted him as the only leader 

who was able to crush the cruelest terrorist organization 

in this world and establish a free society. What is 

happening today?  
 

When the Resolution was carried, some people  were 
having -  අය කහරකණ්ණි න්ශතෝඹ කිඹරහ සිාවශරන් 

කිඹන්ශන්.  இந்ச் சகதறல் அர்கள் கரழ்ப்தைர்ச்சறசரடு 

கறழ்ச்சறகத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்நரர்கள். தகப 

சுந்றன் அர்கள் தட்கப்தடசண்டும்; அர் சந்சரப் 

தடுரகக் கூநறணரர்.  He said that he is feeling happy. 

What a treacherous statement. I think the legal fraternity 
must understand what type of an anti-national and 
unpatriotic character this person is.  

 

Then, there are several Tamil newspapers which are 

moderate, but see what the newspaper of the Hon. 

Saravanapavan, who is a Member of this House says: 

"தற்நற" ன்ந கனப்தறல்!  

 

இகறடப் ததரறரக ழு தொடிரர? ன்த ரன் 

அரறடத்றல் சகட்க றதம்தைகறன்சநன். இது தட்கக்சகடரண 

சந்சரசம்! அழுக்குப்தறடித், கலழ்த்ரண ணகறழ்ச்சற! 

குப்கதகூபரண சந்சரசம்! அசடப்தர, இது ங்களுகட 

ரடு! "ரம் தறநந் ரடு தன்தநறசரம்; தரரறணறசன 

இற்கு ஈடு-இக கறகடரது" ணப் தரறரர் தரடிணரர். 

இந் ரட்டிலுள்ப லகக் குடித்ண்ம், இந் ரட்டிலுள்ப 

உக உண்டண்ம், இந் ரட்டில் வீசுகறன்ந கரற்கநச் 

சுரசறத்ண்ம் இர்கள் இந் ரட்டுக்குத் துசரகம் 

இகக்கனரர?  

 

தகப குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கசப, ரன் 

உங்கபறடம் எத சகள்றகக் சகட்க றதம்தைகறன்சநன். 

இந்றரறலுள்ப றழ்ரட்டில் இனங்ககத் றர்களுக்கரக - 

உங்களுக்கரக - க்கள் சதரரடுகறன்நரர்கபரம். உங்களுகட 

லணர்கள் டக்கறசன வ்பவு துன்தப்தடுகறன்நரர்கள். 

அகப் தற்நற தகப சம்தந்ன் அர்கள் தஜணலரறல் 

சதசதொடிரர? ரழ்ப்தரத்றலுள்ப லணர்களும் 

அர்களுக்கு ரக்கபறத்ர்கள்ரசண! இந் சரறத 

கரனத்றசன இவ்ரநரண துன்தறல்  ன் டந்றதக்கறன்நது? 

ன்த ரன் தகப சம்தந்ன் அர்ககபக் சகட்டுக்தகரள்ப 

றதம்தைகறசநன். இர்கள் ங்களுகட ரட்டிலிதந்ன்நற, 

அல் ரட்டிலிதந்து தசன்த இவ்ரநரண ரர்த்கககபப் 

சதசறறதந்ரல், ன்ண டக்கும்? லணம்தரக்கம் றரண 

றகனத்றசன அகணத்துத் றழ் அன்தர்களும் என்தசசர்ந்து, 

இர்ககபக் கல்தனநறந்து தகரல்ரர்கள். அப்தடி டக்கரர? 

அவ்ரத றச்சரகச் தசய்ரர்கள். இர்களுக்கு றரக 

க்குத் தரடதற்கு ங்களுகட ரப்தறசன 

இடறதக்கறன்நது. இங்சக தரதங்கள்! 
 

The Seventh Schedule according to Article 157A and 

Article 161 (d) (iii) - 

 
" I, Rajavarothiam Sampanthan do solemnly declare 

and  affirm that I will uphold and defend the Constitution 
of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and 
that I will not, directly or indirectly, in or outside Sri 
Lanka, …… " - It is very clear,  “in or outside Sri 
Lanka”. - “……support, espouse, promote, finance, 
encourage or advocate the establishment of a separate 
State within the territory of Sri Lanka.”  

 
This is exactly what the TNA Leaders are doing. You 

must get some political lessons from your colleague, Mr. 
V. Anandasangaree. He has a very good say about Sri 
Lankan politics. He sees those things with far-sightedness 
and wisdom. Now, he is also being rejected and pushed 
into a corner by the late entrants like the Hon. 
Sumanthiran and others. 

 
Sir, I am, as a Member pointed out, a media man. If I 

am not here I will take my pen in hand and write as a 
media man, a journalist and live. But, they should not 
write like this. Is this the wisdom you are giving to your 
children? 

 
The children in Jaffna are playing cricket. They are 

getting all the benefits. Jaffna is developing fast. People 
from India came to Kachchatheevu, people from here and 
your leader, the Hon. Douglas Devananda also went to 
Kachchatheevu. How happily they had that Christian 
Church festival there and came back here. They talk 
there. These people go to Madras and other places and 

talk about லணர்கள் in Tamil Nadu. What about our own 

லணர்கள் in  Jaffna? 

 
இகப் தற்நறப் சதசுற்கு இர்களுக்கு ரய் 

றல்கனர? ன்த சகட்க றதம்தைகறன்சநன். அதுல்ன, 

கரம். டஸ்சதரரசரடு தந்ம்தறடித்து, அன்தோனரக 

றற்கந பர்க்கக்கூடி எத குழுறணரகத்ரன் இர்கள் 

ரநறதகறன்நரர்கள். இகணறட்டு, ரன் றகவும் துக்கப் 

தடுகறன்சநன். தணன்நரல், ரன் ந்க தசல்ரகம் 

சதரன்நர்கசபரடு இகந்து தசனரற்நறன். கறக்கு 

ரகரத்றசன கல்தொகணப் தறசசத்றலுள்ப 

ததொகணறசன சரசஸ் அர்கள் வீடுககபக் 

கட்டிக்தகரடுத்றதக்கறன்நரர். அந் ல்ன தசய்றக தகப 

யமன் அலி அர்கள் இங்சக குநறப்தறட்டரர். ரன் ூர் 

தபனரணரகப் தற்நற எத தல் ழுறசணன். அது 

81ஆது அககறசன, தகன்ற் வீறறலுள்ப ரவம் கரலில் 

-சசதந்து ஸ்.தற.வ. ரவம் அர்களுகட இல்னத்றசன - 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

"ததொகண தொத்து ூர் தபனரணர" தம் தல் தபறதௌடு 

தசய்ப்தட்டது. சரசஸ் அர்கள் ததொகணகப் தற்நற 

றகணத்றதக்கறன்நரர். ததொகண தற்நற ரன் இந் தலில் 

ழுறறதக்கறன்சநன். அரது, 'இத்துக்கு இகசரண 

ஏகச' ன்ந கனப்தறல் இவ்ரத: 
 

"டக் டகரங்... டக்க டகரங்...இச்சப்ம் கரகக் குகடந்து 
தசன்நரலும், ன் இத்துக்கு ன்ணசர இகசரண 
ஏகச! இது ஏகசக்குள்பறதந்து தம் இகசசன்நற, 
இகசக் கதறகபறல் இதந்து ழுகறன்ந ஏகசல்ன. 
நறகபறலிதந்து இபங்ககரறன் கங்கபரல் லட்டப் 

தடுகறன்ந ஏகச. வீண இகசக் கதறகபறலிதந்து தகறன்ந 
ஏகசரய் இல்னரறட்டரலும் இந் ஏகச இணறகரணச! 
சறத்து இன்தைநனரம். இவ்சரகசறன் த்றல் 
னறத்துப்சதரண தன அததங்கள் ணக்குண்டு".  
 
இப்தடிரண எத ம்றரண கறரத்றல்ரன் ரங்கள் 

இன்த அதரதம் தரறறக்கறன்ந தணறசூனரறதகட 

கநந் ஜணரறதற சரசஸ் அர்கள் எத வீட்டுத் றட்டத்க 

ங்கறறதக்கறன்நரர். இனங்ககக்கு இந்ற அசரங்கம் 

50,000 வீடுககபக் கட்டித் தரகச் தசரன்ணது. அறல் எத 

வீட்கடக்கூட தொஸ்லிம்களுக்குக் தகரடுப்தற்கு றழ்த் 

சசறக் கூட்டகப்தறணர் இங்கறல்கன. இந்றரறன் 

சனரக் சதரறன் றர்க்கட்சறத் கனற சுஸ்ர சுரஜ் 

அர்கள் இங்சக ந்ரர். அகப் தரரளுன்ந 

உதப்தறணர்கபரகற ரங்கள் சந்றத்ததரழுது, தகப 

சம்தந்ன் ர அர்ககப கத்துக்தகரண்சட தசரன்சணன்: 

"Madam, out of  50,000 houses that you are giving to 
resettle the refugees not a single house is being allocated 
to the Muslims". அன்த ஏரறனட்சம் தொஸ்லிம்கள் 

ரழ்ப்தரத்றலிதந்து றட்டப்தட்டரர்கள்.  
 

I asked her to take this case to Lok Sabha. She 

expressed her concern and was surprised. "Is that so? I did 

not know”. She said. I think  now with the intervention of 

the Government, the Hon. Douglas Devananda and 

others,  houses are being allocated. In Jaffna, they want 

their areas to be demarcated. That is not happening. They 

do not know where the original areas are. So, it must be 

demarcated and given. As pointed out by a  Member, we 

went to Vanni and Mannar, a lot of villagers want to go 

back. They do not want to have the seal "refugee" on their 

foreheads. They want to go and settle in their own 

villages. But, the infrastructure must be given to them.  
 

There is another thing: Friend, strategist and a great 

leader, Hugo Charvez always wanted justice to be meted 

out to people.  
 

Today, mention was made by Mr. Hudson 

Samarasinghe, Chairman of the SLBC. The problem is, I 

never spoke against the MTV. When I raised this 

question, Sir, I must correct it because they repeated it 

today. How did this go unedited? I am not blaming the 

media. How did it go unedited? The Deputy Speaker has 

ordered a probe into this. So, the facts and truth will come 

out.  
 

Then, Sir, he was also misleading the House. He says 

the name was not mentioned by the Hon. Sujeewa 

Senasinghe.  

  
[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ඒ හශේභ කිේහ, "නිශඹෝජ— ඇභතිතුභහ, රජ්ජහ නළද්ද? 

එක්ත් ජහතික ඳක්ශේ ඉන්න කහරශේ ශවොට ගරුත්ඹක් 

තිබුණු ඇභතිරු ශන්ද? දළන් ණුහින් අල්රනහ,  

 
[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 

රජ්ජහ නළද්ද?" කිඹරහ. ශේහ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ කථහ කශ යුතු 

චනද?  ය රහචහය චනද කිඹරහ භහ ඒ භන්්රීුතුභහශගන් අවනහ. 

ඒ හශේභ කිේහ, "එවහ ඳළත්තට ඹන ශකොට අපි අර්ල් 

ගුණශේකයරහ අගඹ කශහ. දළන් විභල් වීයාලශේ ඳසශේ ඹනහ."  

කිඹරහ.  එතුභහ දළන් කිඹනහ, නභක් වන් කශශේ නළවළ කිඹරහ.  

ශේ  කිඹරහ තිශඵන්ශන්. ඒ හශේභ   කිේහ,   

 
[මරහනශේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
කිඹරහ. තත් අරහද චන කිඹහ තිශඵනහ. සිඹලු ශදඹක්භ භභ 
කිඹන්ශන් නළවළ.  වඩ්න් භයසිාව භළතිතුභහ තභන්ශේ "ද 
ශද" ළඩටවශන් ජ කිේශේ ශභොකක්ද? එතුභහත් ශේ 
ඳහර්ලිශේන්තුශේ සිටි ශවො භන්්රීුයශඹක්. තභන්ශේ ්නශේ 
ගරුත්ඹ රැක ශගන ශේ ගරු බහශේ කටයුතු කශ 
භන්්රීුයශඹක්. එතුභහ සථහය නිශඹෝග දන්නහ. "භට සථහය 
නිශඹෝග ගළන කිඹන්නට උභනහ කයන්ශන් නළවළ. 
තමුන්නහන්ශේ ශභශවභ උද්ද්චචකභට චන ඳහවි්චික කයන්න 
එඳහ" කිඹරහ එතුභහ අහදඹක් දුන්නහ. එ්චචයයි. එතුභහ කහශේත් 
චරිත ඝහතනඹක් කශශේ නළවළ; ශනත් ඹේ ශදඹක් ප්ර කහල 
ශකරුශේ නළවළ. එඳභණක් ශනොශයි. ගරු හසුශද් 
නහනහඹක්කහය භළතිතුභහ ශවොට දන්නහ, ගරු ඩිේ ගුණශේකය 
භළතිතුභහ ශවොට දන්නහ, උශද් ඳහන්දය ඹේ ශදඹක් ඳළවළදිලි 
කයන්නට ඕනෆ නේ ඒ ශගොල්රන් එක්ක එතුභහ ේඵන්ධ 
ශනහ. විරුද්ධ ඳක්ශේ අඹ භඟ ේඵන්ධ ශරහ කථහ 
කයනහ. 

 
  ගරු නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභනි, එදහ කළබිති-

ශගොල්රෆශේ ශඵෝේඵ ගවරහ සිාවර අඹ 164 ශදනකු මර 

ඝහතනඹ ශකරුහ. ඒ අතය දරුන් සිටිඹහ. ඇතළේ ද්රGවිඩ  අඹ ඒ 

දරුන්ශේ පින්තය අයශගන ණුහිල්රහ තමිල්නහඩුශේ ගවරහ,  

ශභන්න සිාවර වමුදහ - Sinhala soldiers -   අශේ දරුන් භයහපු 

වළටි කිඹරහ ශඳන්නහ. ශේක න—හඹ ධර්භඹක්ද කිඹරහ භභ 

අවනහ. ශේක ශරොක් යටන ශභොන තයේ අය රහචහය, ඳවත් 

ළඩක්ද කිඹරහ භහ අවනහ. ද්රGවිඩ අඹට කිඹන්න ශන ශදඹක් 

නළද්ද? ද්රGවිඩ අඹ වළශභෝභ එ ශවභයි කිඹරහ භහ කිඹන්ශන් නළවළ.  

ශකොටින්ට තභත් උල්ඳන්දේ අල්රන, ඒ තමිල්නහඩුශේ 

අඹශගනුයි භහ ශේ අවන්ශන්.   

 
றழ்ரட்டில் இதப்தது குப்தங்கள்; குப்தங்கபறல் க்கள் 

ரதொடிரது. அங்கு க்கள் தறச்கச டுக்கறன்நரர்கள்; 

றகபறல்ரன் தபறக்குப் சதரகறநரர்கள். தஜனலிரவும் 

கதரறறத்ம் அதகட கணரகற ஸ்டரலிதம் இனஞ்சக் 

குற்நச்சரட்டின் சதரறல் லறன்நக் கூண்டிசன நறறதக்கறன்ந 

அனரண கரட்சறக றழ் உனகம் இன்த கண்டு கண்லர் 

டிக்கறன்நது. ஆணரல், சரசஸ் அர்கள் உகரற்நற 
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அச க்கற ரடுகள் சகதறசன 8 சகரடி றழ் க்கபறன் 

சரர்தரக இன்தத் றறசன அகரக உகரற்நற ஏர் 

அதம்தததம் கனர்ரன் து ரட்டின் ஜணரறதற சகு 

யறந் ரஜதக்ஷ அர்கள் ன்தக ரன் உங்களுக்கு 

றகணவூட்ட றதம்தைகறன்சநன். அது றகவும் ல்ன தொகநறசன, 

ததரதத்ரண றணத்றசன கடததற்நது.  

 

It is a great coincident when Hugo Chavez took the 

podium and spoke the same day, His Excellency President 

Mahinda Rajapaksa addressed the United Nations 

Assembly.  

 

නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Hon. Azwer, please wind up now. 
 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Give me another five minutes, please. Sir, look at the 

Sea Street Tamils. The traders and the others led a 

demonstration against what is happening in Tamil Nadu. 

Bhikkhus were  assaulted. This never happened in the 

land of the Lord Buddha. Lord Buddha was born there 

and Buddhism was spread here through Arahat Mahinda 

Thero. 

 

නිශඹෝජ— කහයක බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Hon. (Prof.) Tissa Vitarana is waiting 

to make his speech. So, Hon. Azwer, please wind up now. 

 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එ්ච.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Okay. Then, at last I bow down my head to the 

intelligent Tamil community in Colombo and elsewhere 

who have at their hearts, love for the country, their 

motherland. They are part and parcel of the Sri Lankan 

nation and they have the guts to get onto the roads and 

shout slogans against the Western powers and against the 

Resolution passed in Geneva. I salute them!  

 
Tamil leaders such as scholars, Acharyas from the 

temples are coming here, as I told you, from India and 

other places. They are having Kampan celebrations at 

Ramakrishana Mission Hall. Then, the "Colombo Tamil 

Sangam" is releasing books printed in India and people 

are doing business freely, not only in the Sea Street, but 

anywhere here. They are going to Kataragama freely. 

Nothing is happening to them. When these scholars are 

coming, did anyone throw stones at them? I am asking 

you. That is the culture that we have built up in this 

country.  

Therefore, Sir, I pay my tribute to them and say, do 

not be misled. You also go to India and explain the 

correct position in Sri Lanka, how the Tamils and 

Muslims are protected here and how their culture and 

religious concepts are being developed and protected in 

this country. 

 
Lastly, Sir, I must pay tribute to and offer my thanks 

to Her Excellency Indira  Lopez, the Cuban Ambassador 

in Sri Lanka, an effervescent lady who did a very good 

job by opening up a Condolence Book on President 

Chavez's death. All the leaders and political party 

representatives went to her Embassy and signed the book.  

Concluding, I salute President Hugo Chavez. May he rest 

in peace!  

 
Thank you.  

 

 

[6.21 p.m.] 

 

ගරු (භවහචහර්ඹ) තිස විතහයණ භවතහ (විද—හත්භක 
කටයුතු අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு (சதரசறரறர்)  றஸ்ம றர - றஞ்ஞரண 

அலுல்கள் அகச்சர்) 
(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana - Minister of Scientific 
Affairs) 

Mr. Deputy Chairman of Committees, I would like to 

pay my tribute to a great socialist leader, Hugo Chavez. 

Sir, Hugo Chavez is no more. But, in the short space of 

14 years from 1998, as the President of Venezuela, he 

had given a message of hope to the poor of Venezuela, 

Latin America and the whole world. He had helped 

revive confidence in a future for humankind through 

socialism. He had joined Castro, Mao Tse-tung and Ho 

Chi Minh as revolutionary Third World leaders, who 

have held the world stage and contributed to the creation 

of history. In a world hit by the deepening capitalist 

crisis, he fought valiantly to revive the fortunes of the 

less fortunate before succumbing to the effects of the 

economic downturn and his own illness, one which 

certainly had foreign roots and possibly the other as well. 

 

His political arena was the whole of Latin America, 

which the ruling capitalist class of the United States 

Empire, the most powerful empire the world has known, 

had made its own backyard. The USA established 

governments to its liking - the more dictatorial, the better 

- to fit in with its exploitative agenda and kicked out 

those who did not obey its dictates while preaching 

democratic rights to the world. The first democratically-

elected socialist President was Salvador Allende of Chile. 

The USA was behind the military coup led by General 

Pinochet in 1973 that murdered Allende and established a 

brutal military dictatorship. Though the USA tried to do 

the same with Chavez in 2002, the coup was defeated in a 

few months due to the resistance of the people. The 

progressive political tide that is sweeping Latin America 
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will continue in Venezuela after Chavez‟s premature 

death, led by the Socialist Party with his successor, 

Nicolas Maduro, as the Head.  
 

The political landscape has been changed by Chavez. 

During the 14 years that Chavez ruled Venezuela, he had 

not only altered the political landscape of that country, 

but also of the whole of Latin America. Only time will 

reveal whether the popular tide will sweep out to a greater 

success for the people or whether the ever-scheming 

ruling class of the USA and its allies, the local elite and 

the comprador capitalist class of each country will 

succeed in turning the tide.  
 

But, the socialist leaders of Latin America such as Evo 

Morales of Bolivia, Rafael Correa of Ecuador, Daniel 

Ortega of Nicaragua, Lula da Silva of Brazil and Mrs. 

Cristina Kirchner of Argentina, inspired by Chavez and 

Castro, have galvanized and mobilized the people, 

winning their hearts and minds. The movement for social 

justice leading to social change with the upliftment of the 

people while curbing the political and economical power 

of the ruling elite has begun. Our hope is that it will 

continue. But, the process will have its ups and downs, 

advances and retreats and successes and failures in the 

face of the sustained pressure of the forces of US 

imperialism and the multinational corporations or more 

correctly, the transnational corporations. Already, the 

socialist leader of Argentina, Mrs. Kirchner, has 

permitted the US-based agricultural multinational, 

Monsanto, to expand its harmful activities in that country.  
 

The danger of direct moves to achieve regime change, 

as was done by the USA in Iraq or under the United 

Nations cloak in Libya, is on the cards for Venezela. But, 

with the weakening of the USA as a world power, both 

economically and politically, and the growing strength of 

China, Russia, Brazil, India and South Africa - the BRICS 

countries - the ability to use the UN system is also less. 

Further, the political culture of Latin America has 

undergone a change. Dictatorships, whether military or 

civil, are no longer acceptable and the respect for 

democratic processes is growing and becoming 

established. Thus, the process that the socialist leaders 

have set in motion in Latin America may continue to 

progress well into the future. 

 

Some achievements in Venezuela need to be stressed. 

Chavez had achieved much in this short period. Within 

Venezuela, he had carried out many reforms of a socialist 

nature: he established a wide network of co-operatives 

and  empowered the people through Workers' Councils 

and Communal Councils. There was extensive land 

reform. He nationalized key industries including the 

remainder of the oil sector, the main strength of the 

Venezuelan economy.  

He has increased Government funding for health, 

education and  promoted the campaign to eliminate 

illiteracy. He has greatly reduced poverty in that country 

and addressed the problems of housing, healthcare and 

lack of food. He has used more taxation of the rich to 

achieve redistribution of wealth. He has worked to 

establish a welfare state in which the imperialist hold on 

the economy was broken.  

 

He introduced a new Constitution in which he has 

supported the marginalized, the indigenous people and 

the women. He has paid particular attention to 

environmental protection. A unique feature is the power 

given to the people to recall the President by a 

referendum so that the people could throw him out of 

power at any time. Where in the world have we heard of 

any leader taking a step like that where he told the people 

in other words, "If you are not satisfied with me at any 

time, I give you the power to throw me out".         

 

He has been a flag bearer along with Cuba for 

socialist internationalism. He did much to support 

economically the countries with socialist parties in power 

in Latin America. Particular mention must be made of 

Cuba which he helped by supplying oil at greatly reduced 

prices in exchange for the services of doctors, engineers 

and teachers that Cuba has in great numbers. Chavez was 

a firm supporter of Simon Bolivar and his Bolivarian 

concept of a united Latin America was that could be free 

of US domination and could develop into a powerful 

regional bloc. Accordingly, he established the Union of 

South American Nations. He developed a regional TV 

network, TeleSur. He took the lead in establishing the 

Bank of the South as a counter to the World Bank to 

support the economic development of all countries of the 

South in their own interest, free of imposed conditions. I 

must mention here that in his concept of the Bank of the 

South he already put money into that and the bank has 

got  going and while it is mainly helping the poor 

countries of Latin America, he envisaged that it would 

replace the World Bank as a bank of the Third World and 

I hope that the future will see the fulfilment of the dreams 

of Hugo Chavez.  

 

He was a fearless critic of neo-liberalism and the 

misdeeds of the United States of America-led imperialist 

powers, for example, over Iraq, Baharain, Libya, Syria, 

Palestine and so on. He made full use of the United 

Nations General Assembly for the purpose of exposing 

the misdeeds of these imperialist powers. He established  

a  regional anti-imperialist alliance. He was an ally of all 

countries of the Third World in their struggles against the 

West. He supported Sri Lanka in the UN Human Rights 

Council and we must say that even after his demise, we 

are happy that just yesterday Venezuela was among the 

13 countries that supported Sri Lanka by voting against 

the US Resolution.  
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Chavez was above all a humanist. When global oil 
prices soared and the poor people of the United States 
were unable to keep warm and  their travel was affected, 
he supplied them with oil at low prices through retail 
outlets in the United States itself. This is the type of 
socialist humanism that Chavez demonstrated as an 
example to the world which is being dominated by these 
murderous imperialist policies. He was indeed a practical 
socialist. He had an understanding of socialist theory was 
evident by his statement that he supported Trosky‟s 
Theory of Permanent Revolution, and that he considered 
himself a Trostskyite.  

 

We, of the Lanka Sama Samaja Party, pay our humble 
tribute to this brave practical socialist and humanist. We 
dip our socialist banner in his memory as a great socialist 

leader. His achievements and his memory will never die. 
We express our deepest sympathies to his family and the 
people of Venezuela. I thank you, Sir. 
 
 

ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 
Question put, and agreed to. 

 
 

ඳහර්ලිශේන්තු ඊට අනුකර අ.බහ.  6.37ට, අද දින බහ 
ේභතිඹ අනු 2013 අශප්ර ේල් 09න අඟවරුහදහ පු.බහ. 9.30න 
ශතක් කල් ණුශේඹ. 

 

அன்தடி தற.த. 6.37 றக்குப் தரரளுன்நம், அணது 

இன்கந லர்ரணத்துக்கறங்க, 2013 ப்தறல் 09, தசவ்ரய்க் 

கறக தொ.த.9.30 றக எத்றகக்கப்தட்டது. 
 
Adjourned accordingly at 6.37 p.m. until 9.30 a.m.  on Tuesday, 

09th April, 2013 pursuant to the Resolution of Parliament of this Day. 
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ළ.යු. 
 
ශභභ හර්තහශේ අහන මුද්රGණඹ වහ සකීඹ නිළයදි කශ යුතු තළන් දක්නු රිසි භන්්රීුන් මින් පිටඳතක් ශගන නිළයදි කශ යුතු 
්කහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුණු ශකොට, පිටඳත රළබී ශදතිඹක් ශනොඉක්භහ වළන්හඩ් ාසකහයක ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குநறப்தை 
 

உதப்தறணர் இதறப் தறப்தறற் தசய்றதம்தைம் தறக றதத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக 

றதத்ப்தடர தறற கறகடத் இத ரங்களுள் யன்சரட் தறப்தரசறரறதக்கு அதப்தைல் சண்டும். 
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