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අ. භළ. 1.30  පළර්ලිව න්ුරල රැවහ විය.   
කගළනළයකුරමළ [ගු චමල් රළනපක් මශකළ] මූළවනළරූඪ විය. 

பஶஶதௗன்மம் பஷ.ப. 1.30 ைஷக்குக் கூடிது.  

சபஶநஶகர்  அலர்கள்  [ஶண்தைஷகு சல் ஶஜபக்ஷ] தகயக 

லகஷத்தஶர்கள். 

The Parliament met at 1.30 p.m.,  

MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the 
Chair. 

 

 
නිවේදන 

அமஷலஷப்தைக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
I 

 
ශ්රී ්කළලළන්න් ්ක් නළක යක් වව වතල ක මම 

බළ කමක රීමේම වඳශළ අලය වශපළන ශළ 

ආණ්ඩුක්රම ලයලවහගළුකූල ිළයලර නිර්වශ වක   

ලළර්කළ රීමේම වඳශළ ලන විවේ කළරක වභළල: 

වළමළජිකයන් 
இயங்கக க்கள் எரரதச க்கரஶக லஶழ்லதற்குத் 

தத்துலரஷப்பதற்கஶன அசஷல் ற்தம் 

அசஷயகப்தை நடலடிக்கககள் பற்மஷ 

லஷதந்துகத்து, அமஷக்கக தசய்லதற்கஶன ததஶஷகுழு : 

உதப்பஷனர்கள் 
SELECT COMMITTEE TO RECOMMEND AND REPORT ON 

POLITICAL AND CONSTITUTIONAL MEASURES TO EMPOWER 

THE PEOPLES OF SRI LANKA TO LIVE AS ONE NATION : 
MEMBERS 

 
කගළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශ්රී රාහහන් එ ් ජ ජහයකඹ ජ ශර වත ව ම භ ඵරහ වභ රීරීභ 

වහ අලය ශශලඳහරන වහ ණ්ඩඩු්රභ යසථහුකූලර පිඹය 

නිර්ශශල ශොට හර්තහ රීරීභ වහ න ඳහර්ලිශේ එතු විශලේ 

හය බහශේ ශේඹ පිණි භතු ව එ භ එත්රීරු එ රු නිභ  

සිරිඳහර ද සි හ භවතහශේ බහඳයක වශඹ එ යුතු භවිසි එ නේ 

ය ඇයක ඵ ද එුක ළභළ වශතමි. 

රු (භවහචහර්ඹ) වත.් . පීරිස භවතහ 

රු වභත්රීඳහර සිරිශේන භවතහ 

රු ඩබ්ලිේ.ඩී.ශේ. ශශනවිය වන භවතහ 

රු අුකය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ 

රු දිශ එස ගුණර්ධන භවතහ 

රු ඩේරස ශශහන එද භවතහ 

රු ඒ.ඩී. සුසි  ශප්රේභජඹ එත භවතහ 

රු  ඒ.් .්ේ. අතහවු රහ භවතහ 

රු ඩිේ ගුණශේය භවතහ 

රු රිහඩ් ඵදියුදී එ භවතහ 

රු ඳහඨලී චේපි යණ  භවතහ 

රු විභ  ම යාල භවතහ 
රු ඵළසි  ශයෝවණ යහජඳක්ෂ භවතහ 

රු ර ජසභ එ ශශනවිය වන භවතහ 

රු හසුශශ නහනහඹ ජහය භවතහ 

රු මුතු සිලිාේ භවතහ 

රු (වදය) සුදර්ිනී  ප්රනහ එදුපු ශ  භව වමිඹ 

රු ජහන ඵ්ඩඩහය භවතහ 

විඳ ජශේ භ එත්රීරු එශේ නහභ ශඹෝජනහ රළබීශභ එ 

අනතුරු හය බහශේ ශසු භ එත්රීරු එශේ නේ භවිසි එ භතු 

දිනඹදී ප්රහලඹට ඳ ව යන ඵ තදුයට ව ද එුක 

ළභළ වශතමි.   
 

ගු වනෝන් අමරුර්ග මශකළ 
(ஶண்தைஷகு ரஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ ශේ පිිබඵ ඳ ජඹ ශුකශ එ 

ඹභ ජ රීඹ එන ළභළයකයි. අශේ නහඹතුභහ ජනහධිඳයකතුභහට 

ලිපිඹ ජ ඹහ යකබුණහ ශේ හය බහට වබහගි ශ එන නේ 

රුණු කීඳඹ ජ ඉසට ය එන රීඹරහ; ශො එශශසි කීඳඹ ජ ඉටු 

ශ යුතුයි රීඹරහ. ්ඹට ප්රයකචහයඹ රළබුණු වහභ ්තුභහ ඒ පිිබඵ 

නහභ ශඹෝජනහ ්නහ ඇයක.  

 
කගළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ශඵොශවොභ සතුයකයි. 

 

 

II 

 

කගළනළයකුරමළවේ වශක කය 
சபஶநஶகது சஶன்தக 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
කගළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ශ්රී රාහ ප්රජහතහ එ්රි භහජහදී ජනයජශේ ණ්ඩඩු්රභ 

යසථහශේ 79 ළනි යසථහ අුක, 2013 ජුනි භ 20 න 

දින භවිසි එ  ඡ එද හිමිඹ එ ලිඹහඳදිාචි රීරීශේ (විශලේ විධිවිධහන) 

ඳන ව ශටුේඳශතහි වයකඹ ටව එ යන රද ඵ ද එුක 

ළභළ වශතමි. 
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III 

 
ඵදළයිකළ ප්රලර්ධ්න ක ුතුර ිළිතබඳ උපවශක 

කළරක වභළල : වළමළජිකයකු ආවශ රීමේම 
லஷகனத்தஷமன் ரம்பஶடு பற்மஷ ஆரயஶசகனக்குழு: 

உதப்பஷனர் பதஷதடு  
CONSULTATIVE COMMITTEE ON PRODUCTIVITY 

PROMOTION : SUBSTITUTION OF MEMBER 

 
කගළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
සථහය නිශඹෝ 106අ ප්රහය, ශ වරීේ හය බහ විසි එ 

රු ර ජසභ එ ශශනවිය වන භවතහ පරදහයිතහ ප්රර්ධන ටයුතු 

පිිබඵ උඳශශල හය බහශේ ශේශඹ එ නිදවස ශොට, ඒ 

ශුකට රු ඵෂීර් ශගු ඩහවුඩ් භවතහ ඳ ව ය ඇයක ඵ ද එුක 

ළභළ වශතමි. 

 

ලිිළ වල්ඛනළදිය ිළිතගෆන්මම 
சர்ப்பஷக்கப்பட்ட பத்தஷங்கள் 

PAPERS PRESENTED 

 
(i)  2011 ශදළේඵර් 31 දහයි එ අ එ වූ ර්ඹ වහ ශ්රී රාහ ඳදනශේ 

හර්ෂි හර්තහ වහ ගිණුේ; ව  

(ii)  2012 ර්ඹ වහ ජනශ න වහ ායහශ න 
ශදඳහර්තශේ එතුශේ හර්ඹ හධන හර්තහ.- [අග්රහභහතයතුභහ ව 
බුශධ ලහන වහ ණමි ටයුතු අභහතය රු දි.මු. ජඹය වන භවතහ 
ශුකට රු    දිශ එස ගුණර්ධන භවතහ] 

 
වභළව වය මක ක බිය ුතුරයයි නිවයෝග කරන දී. 
சபஶதேடத்தஷல் இதக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
(i)  2012 ර්ඹ වහ ළුතය දිස්රි ජ ශ ේ හර්ඹහරශේ හර්ෂි 

හර්ඹ හධන හර්තහ ව ගිණුේ; ව 

(ii)  2012 ර්ඹ වහ ෆ ර දිස්රි ජ ශ ේ හර්ඹහරශේ හර්ඹ 
හධන හර්තහ ව ගිණුේ.- [යහජය ඳරිඳහරන වහ සශශල ටයුතු 
අභහතය රු ඩබ්ලිේ.ඩී.ශේ. ශශනවිය වන භවතහ ශුකට රු 
දිශ එස ගුණර්ධන භවතහ] 

 
 

වභළව වය මක ක බිය ුතුරයයි නිවයෝග කරන දී. 
சபஶதேடத்தஷல் இதக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ලි එ ර ාශලෝධිත 1958 අා 15 දයන ශේ අර්ධහධ අයමුදර 

ඳනශ ව 46 ළනි  එයකඹ ඹටශ ව ේරු ව ේරු ඵතහ අභහතයයඹහ 

විසි එ හදන රදු 2013 භළයි 13 දිනළයක අා 1810/20 දයන අයක විශලේ ළට් 

ඳත්රශේ ඳශ යන රද නිශඹෝ.-  [ේරු වහ ේරු ඵතහ අභහතය රු 

හමිණී ශරොු ශේ භවතහ ශුකට රු දිශ එස ගුණර්ධන භවතහ] 

 
වභළව වය මක ක බිය ුතුරයයි නිවයෝග කරන දී. 
சபஶதேடத்தஷல் இதக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

ගු දිවන්හ ගුණලර්ධ්න මශකළ ංනව පළදන ශළ 

නළපලශන අමළකයුරමළ වශ ආණ්ඩු පළර්හලව  ප්රධ්ළන 

ව්විධ්ළයකුරමළප 
(ஶண்தைஷகு தஷரனஷ் குைலர்தன - நஸர்லறங்கல், 

லடிகஶயகப்தை அகச்சதம் அசஶங்கத் தப்பஷன் 

தொதற்ரகஶயஶசஶதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු ථහනහඹතුභනි, යහජය ේඳ ව වහ යහඹ ාර්ධන 

අභහතයතුභහ ශුකශ එ භභ 2011/12 ර්ඹ වහ න්./. රාහ 

ශඳොසශේට් භහශේ හර්ෂි හර්තහ ඉදිරිඳ ව යමි.  

ශභභ හර්තහ යහජය ේඳ ව වහ යහඹ ාර්ධන ටයුතු 

පිිබඵ උඳශශල හය බහට ශඹොමු ශ යුතුඹළයි භභ 

ශඹෝජනහ යමි. 
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ ව මක විය. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்தக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

වප කව  
தக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු ංආචළර්යප නග ක බළසූගණය මශකළ ංනළක ක උුමයන් 

ිළිතබඳ අමළකයුරමළප 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷதஷ) ஜகத் பஶயசூஶஷ - ரதசஷ தைஶஷககள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya - Minister of National 

Heritage) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳ ශරභ, දීර, ඳයණ වත, 

අා 279 දයන සථහනශේ ඳදිාචි ්ච්. ගුණය වන භවතහශ එ 

රළබුණු ශඳ වභ ජ පිිබ එමි.  

 
ගු ලළසුවශල නළනළයක්කළර මශකළ ංනළක ක භළළ ශළ 

වමළන ඒකළබශධ්කළ අමළකයුරමළප 
(ஶண்தைஷகு லஶசுரதல நஶைஶக்கஶ - ரதசஷ தஶறஷகள், 

சதோக எதகப்பஶட்டு அகச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ  ඳවත ව එ ශඳ වේ වතය 

පිිබ එමි.  

(1)  ශොශම 05,  ළේශඳටිශඳොශ භහත, අා 11ඒ දයන 
සථහනශඹහි ඳදිාචි ශ ජ.්ස.බී. ශයොවහ එ ඩඹස භවතහශ එ 
රළබුණු ශඳ වභ; 

(2)  ළටවළ වත, භහයශේ, උඳ තළඳළ  හර්ඹහරශේ ්ස.්ච්. 
සටහර්ලි එ භවතහශ එ රළබුණු ශඳ වභ; 

(3)  ඵ වතයමු ර, ශිබ එ ම දිඹ, අා 178 දයන සථහනශඹහි 
ඳදිාචි අයි.ඩබ්ලිේ.ඩී.්ස.ඒ.්ස. නහභය වන භවතහශ එ 
රළබුණු ශඳ වභ; ව  

(4)  ය වභරහන, යජ භහත, අා 132/1 දයන සථහනශඹහි ඳදිාචි 
ශ ජ. රහ  ච එද්රශෝභ භවතහශ එ රළබුණු ශඳ වභ.  

 
කගළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු ්ේ. ශ ජ. ඒ. ඩී. ්ස. ගුණර්ධන භවතහ  - ඳළමිණ නළත.  
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ගු අජි ක කුමළර මශකළ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் குஶ) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

රු ථහනහඹතුභනි,  භභ ඳවත ව එ ශඳ වේ ශද 

පිිබ එමි.  

(1).  ශෝනහපීුකර, ජුලිශ වත ඳදිාචි ් එ.න්. විශේවි්රභ 
භවතහශ එ රළබුණු ශඳ වභ; ව  

(2).  ්රිු ණහභරඹ, ප්රහශශය ඹ ශේහ භධයසථහනඹ, මිනිස ඵර 
ාර්ධන වහ පුහුණු රීරීශේ අාලශඹහි 
ණර්.ශේ.්ේ.පී.වත.යි.බී ජඹශේය භවතහශ එ රළබුණු 
ශඳ වභ.         

 

ගු ටී. ර්ජි ක ද වව යිවළ මශකළ 
(ஶண்தைஷகு ஶஸ. ஞ்ஜஷத் த தசஶய்சஶ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත ව එ ශඳ වේ ශද  

පිිබ එමි.  

(1)   දිවුරපිටිඹ, උ රරශඳොශ, අා 143 දයන සථහනශඹහි 
ඳදිාචි ශේ.ශ ජ. ච එද්රසිරි භවතහශ එ රළබුණු ශඳ වභ; ව  

(2)   ුකශේශොඩ, ඳළපිලිඹහන ඳහය, අා 07 දයන සථහනශඹහි 
ඳදිාචි  රලි ව ු භහය දු රෆ භවතහශ එ රළබුණු ශඳ වභ.  

 
කගළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු ඒ.්ේ. චහමි බුශධදහ භවතහ - පැමිණ නැත.  
 

ගු ්වහ. න්.  මුුරකුමළරණ මශකළ 
(ஶண்தைஷகு ஸ்.சஸ. தொத்துகுஶன)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ේඳව, ශඵේමු ර, ඩභලුහ 

ඳදිාචි ්ස.වත. ශවේහවිතහයණ භවතහශ එ රළබුණු ශඳ වභ ජ 

පිිබ එමි.  
 
ඉදිගණප ක කරන ද වප කව   මශනන වප කව  ිළිතබඳ කළරක 

වභළල  පෆලගණය ුතුර යයි නිවයෝග කරන  දී. 
சர்ப்பஷக்கப்பட்ட தக்ககரப் தபஶதுதக் குழுவுக்குச் சஶட்டக் 

கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
 

 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතුරු 
லஷனஶக்கதௗக்கு லஶய்தோய லஷகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
මිල්වකෝ ංප්රයිල්)ප ලිමි ්  ආයකනය :  විමර්න 

නිධ්ළගණන් 
ல/ப ஷல்ரகஶ (தனஷஶர்) நஷதலனம் : லஷசஶகை 

உத்தஷரஶகத்தர்  கள் 
MILCO (PVT.) LIMITED :  INVESTIGATION OFFICERS  

 

2523/’12 

1.  ගු බුශධික පක රණ මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඳශු ේඳ ව වහ ග්රහමීය ඹ ප්රජහ ාර්ධන   අභහතයතුභහශ එ ඇූ 

ප්රලසනඹ- (1): 

(අ) (i) මි ශෝ (ප්රයිට්) ලිමිටඩ් ණඹතනශේ අුකභත 
ශේ ායහට ඇතුශ ව  විභර්ලන නිරධහරි 
තනතුරු ායහ ශොඳභණද;  

 (ii) 2010 භළයි සිට ශේ ද ජහ ්භ ණඹතනඹට ඳ ව 
ශ ් ජ ් ජ විභර්ලන නිරධහරිඹහශේ නභ, 
ලිපිනඹ, ඳ ව ශ දිනඹ, උඳ එ දිනඹ, ඳ ව ශ 
දිනට ඹ ව අධයහඳන වහ ් වය ඹ සුදුසුේ 
ශ එ ශ එ ලශඹ එ ශර්ද; 

 (iii) ඔවු එ ඳ ව රීරීශේදී ප්රසිශධ දළ එම භ ජ භගි එ ළවූ 
අඹදුේ ඳ ව රහ ඵළලුශේද; 

 (iv) ශනෝශේ නේ, ්භ ඳ ව රීරීේ සිදු ශ ණහයඹ 
ශර්ද; 

 ඹ එන ්තුභහ ව එ ය එශනහිද? 

(ණ)    ඳ ව ශ දින සිට 2012 ශඳඵයහරි 29 දින ද ජහ හරඹ 
තුශදී, 

 (i) ් ජ ් ජ භහශේදී විභර්ලන නිරධහරි එට ශවූ 
ළටුේ වහ දීභනහ, භ එ විඹදේ වහ ායු ජත දීභනහ, 
ණවහය, ප්රහද ව ශන ව දීභනහ ් ජ ් ජ 
නිරධහරිඹහ අුක, ශ එ ශ එ ලශඹ එ 
ශොඳභණද; 

 (ii) ්භ නිරධහරි එ විසි එ ඉදිරිඳ ව ශ සිඹලුභ 
විභර්ලන හර්තහර වයක පිටඳ ව ඉදිරිඳ ව 
ය එශ එද; 

 (iii) විභර්ලන නිරධහරී එ ශේශඹ එ ඉ වය යකශබ්ද;  

 (iv)  ඉ ව ශ  අඹශේ නේ, ඉ ව ශ දිනඹ වහ ඉ ව 
රීරීභට ශවේතු ශ එ ශ එ ලශඹ එ ශර්ද; 

 ඹ එන ව ්තුභහ ව එ ය එශනහිද? 

(ඇ) ශනෝශේ නේ, ඒ භ එද?  

 
கஶல்நகட லரர்ப்தை, கஷஶஷ சனசதோக அபஷலஷதத்தஷ 

அகச்சகக் ரகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) ல/ப ஷல்ரகஶ (தனஷஶர்) நஷதலனத்தஷற்கு 

அங்கஸகஶஷக்கப்பட்டுள்ர பைஷஶட்தடஶகுதஷஷல் 

உள்ரடங்கஷத்ள்ர லஷசஶகை உத்தஷரஶகத்தர் 

பதலஷகரஷன் ண்ைஷக்கக ஶததன்பகதத்ம்; 

 (ii) 2 0 1 0  ர ஶதம் தொதல் இற்கமலக 

இந்நஷதலனத்தஷற்கு நஷஷக்கப்பட்ட எவ்தலஶத 

லஷசஶகை உத்தஷரஶகத்தஶஷனதும் தபர், 

தொகலஶஷ, நஷஷக்கப்பட்ட தஷகதஷ, பஷமந்த தஷகதஷ, 

நஷஷக்கப்பட்ட தஷகதஷன்த உள்ரலஶத லது, 

கல்லஷ ற்தம் ததஶறஷல்சஶர் தககககள் 

தலவ்ரலமஶக ஶகலதன்பகதத்ம்; 

 (iii) இலர்கள் நஷஷக்கப்பட்டரபஶது பகஷங்க 

அமஷலஷத்தல்கள் தோயஶக ரகஶப்பட்ட 

லஷண்ைப்பங்கள் பஶஷசஸயகனக்கு 

 உட்படுத்தப்பட்டதஶ ன்பகதத்ம்; 

 (iv) இன்ரமல், ரற்படி நஷனங்கள் வ்லஶத 

ரற்தகஶள்ரப்பட்டன ன்பகதத்ம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) நஷஷக்கப்பட்ட தஷகதஷ தொதல் 2012 தபப்தலஶஷ 29 ஆம் 

தஷகதஷ லகஷயஶன கஶயப்பகுதஷஷல், 

 (i) எவ்தலஶத ஶதத்தஷதம் லஷசஶகை 

உத்தஷரஶகத்தர்கதௗக்கு தசதத்தப்பட்ட 

சம்பரம், தகஶடுப்பனவுகள், ரபஶக்குலத்து 
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ඳහර්ලිශේ එතු 

தசயவுகள், எதங்கஷகைந்த படிகள், உைவுப் 

படி, ஷகக ஊதஷம் ற்தம் கன 

தகஶடுப்பனவுகள் எவ்தலஶத 

உத்தஷரஶகத்ததக்கும் ற்ப தலவ்ரலமஶக 

வ்லரதலன்பகதத்ம்; 

 (ii) ரற்படி உத்தஷரஶகத்தர்கரஷனஶல் சர்ப்பஷக்கப் 

பட்ட அகனத்து லஷசஶகை அமஷக்கககரஷனதும் 

அத்தஶட்சஷப்படுத்தப்பட்ட பஷதஷககர சர்ப்பஷப் 

பஶஶ ன்பகதத்ம்; 

 (iii) லஷசஶகை உத்தஷரஶகத்தர்கள் ரசகலஷ 

ததந்து நஸக்கப்பட்டுள்ரஶர்கரஶ ன்பகதத்ம்; 

 (iv) நஸக்கப்பட்டலர்கரஷன் தபர்கள், நஸக்கப்பட்ட 

தஷகதஷ ற்தம் நஸக்கப்படுலதற்கஶன கஶைம் 

தலவ்ரலமஶக ஶகலதன்பகதத்ம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(இ) இன்ரமல், ன்? 

 

asked the Minister of Livestock and Rural Community 

Development: 

(a) Will he state - 

 (i) the number of posts of Investigation Officer 

in the approved cadre of the MILCO (Pvt.) 

Limited; 

 (ii) separately, the name, address, date of 

recruitment, age as at the date of 

recruitment and educational and 

professional qualifications of each 

investigation officer recruited to the 

institution from May 2010 up to date; 

 (iii) whether applications called by means of a 

public notice, were considered when 

recruiting them; and 

 (iv) if not, the procedure followed in making the 

aforesaid appointments ? 

(b) Will he also state in relation to the period from the 

date of recruitment to 29th February, 2012; 

 (i) the salaries and allowances, transport and 

subsistence allowances, food, bonus and 

other allowances paid to each Investigation 

Officer in each month separately; 

 (ii) whether certified copies of all the 

investigation reports compiled by those 

officers will be submitted;  

 (iii) whether Investigation Officers have been 

dismissed; and 

 (iv) separately, the names of the officers who 

were dismissed along with the dates on 

which they were dismissed and the reasons 

for dismissal ? 

(c) If not, why ? 
 

ගු ්ච්. ආර්. මිත්රපළ මශකළ ංපු  ව ප ක ශළ ග්රළමීය ය ප්රනළ 

ව්ලර්ධ්න නිවයෝනය අමළකයුරමළප 
(ஶண்தைஷகு ச். ஆர். ஷத்பஶய  - கஶல்நகடலரர்ப்தை, கஷஶஷ 

சனசதோக அபஷலஷதத்தஷ பஷதஷ அகச்சர்) 

(The Hon. H.R. Mithrapala -  Deputy Minister of Livestock 

and Rural Community Development)  

රු ථහනහඹතුභනි, ඳශු ේඳ ව වහ ග්රහමීය ඹ ප්රජහ ාර්ධන  

අභහතයතුභහ ශුකශ එ භහ ්භ ප්රලසනඹට පිිබතුරු ශදනහ.  

(අ) (i)  අුකභත තනතුරු ශනොභළත. 

 (ii) ඇමුණුේ 1හි ඉදිරිඳ ව ය ඇත.  

 (iii) නළත. 

 (iv) අධය ජ භ්ඩඩරශේ අුකදළුකභ භත ඳ ව ය ඇත. 

  (විධිභ ව ්රභඹ ජ අුකභනඹ ය නළත. ්ඵළවි එ 
ශේ පිිබඵ විධිභ ව  ඳරී ජණඹ ජ               ඳ වහ 
අවිධිභ ව ශර ශහ ඇයක මුද  අඹ ය 
ළී භට ව, ්රභශේද                
අුකභනඹ ශනොරීරීභ ේඵ එධශඹ එ අදහශ 
නිරධහරි එට විරුශධ ටයුතු                
රීරීභට ව පිඹය නිමි.) 

(ණ) (i)     ඇමුණුේ 2හි ඉදිරිඳ ව ය ඇත. 

  (ii)      නළත.  

  (ශභභ ඳරී ජණ ටයුතු සිදු  ශමි එ ඳයකන  
නිහ ශේ අසථහශේ ඉදිරිඳ ව රීරීභ අඳවසුඹ.) 

          (iii)  නළත. 

           (iv) අදහශ ශනොශේ.  

  ( (අ)(iv) පිිබතුශයහි ව එ ඳරී ජණඹ ඳ වහ ඒ 
අුක අවිධිභ ව ශර ඳ ව ශ නිරධහරි එ ඉ ව 
රීරීභට ටයුතු යමි. ) 

(ඇ) අදහශ ශනොශේ.  

  ඇමුණුේ වභළගක* යමි. 
 

* වභළව වය මක කබන ද ඇමුණු : 
   சபஶதேடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட இகைப்தை : 

   Annexes tabled: 

ඇමුණුභ 01 
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[රු බුශධි ඳයකයණ භවතහ] 
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ඇමුණුභ 02 



ඳහර්ලිශේ එතු 1297 1298 

[රු ්ච්. ණර්. මිත්රඳහර භවතහ] 



2013 ජුනි 21  

ගු බුශධික පක රණ මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, මීය ට ලිුක ව ශේ රු බහශේදී 

භ එත්රීරු ශේ හයණඹ  භතු ය එන ශඹදුණහ.   රු නිශඹෝජය 

ඇභයකතුභහ දු එ පිිබතුශයහි ඇමුණුේ පිිබඵයි ව එ ශ එශ එ. 

ඇමුණුේර යකශඵන විසතය රීසි ජ ශේ නශොට අඳට රළබී 

නළ වනේ අපි ශොශවොභද අතුරු ප්රලසන අව එශ එ?  

ඒහ රීඹ එන ගිඹහභ හරඹ තශරහ අශන ජ අතට  

ඔඵතුභහභ අඳවසුතහට ඳ ව ශනහ. ්භ නිහ අඳ  නළත ය ජ 

ඔඵතුභහශ එ ශෞයශඹ එ ඉ ර එශ එ, ඇමුණුේ ඉදිරිඳ ව 

ය එනට ඵරහශඳොශයො වතු ශනහ නේ, ඊට දට ලි එ 

ශවෝ අඩු ණශ එ ඳළඹ රීහිඳඹට ලි එ ශවෝ-ඒ පිිබතුරු 

ශභතළනට රළශඵනහ- ඒ පිිබතුරු අඳට රඵහ ශද එනට රීඹරහ යි.  

 

කගළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රඵහ ශද එනට පුළු එ, ලිඛිත  යකශඵන ඒහ පුළු එ.  

 

ගු බුශධික පක රණ මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු  ථහනහඹතුභනි,  භශේ ප්රලසනශේ (ණ)(i) ශොටශ එ  

භහ අව එශ එ, ් ජ ් ජ භහශේදී විභර්ලන නිරධහරි එට ශවූ 

ළටුේ  වහ  දීභනහ, භ එ විඹදේ වහ ායු ජත දීභනහ, ණවහය,  ප්රහද 

ව ශන ව දීභනහ ් ජ ් ජ නිරධහරිඹහ අුක, ශ එ ශ එ 

ලශඹ එ ශොඳභණ ද රීඹරහයි.  රු ඳශූ ේඳ ව වහ ග්රහමීය ඹ ප්රජහ 

ාර්ධන අභහතයතුභහ ශුකශ එ  රු  නිශඹෝජය අභහතයතුභහ - 

 

කගළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ශභො ජද,  අවන ප්රලසනඹ?  

 

ගු බුශධික පක රණ මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු  ථහනහඹතුභනි, ඳශමු න අතුරු ප්රලසනඹ විධිඹට භහ 

මුලි එ ඇූ ප්රලසනඹ  එනශෝ. ශේ භශේ ශදන අතුරු ප්රලසනයි.  

අභහතයතුභහ ශුකශ එ රු නිශඹෝජය අභහතයතුභහ ්භ ප්රලසන ශේ 

(අ)(i) ශොටට පිිබතුරු දී රීඹනහ, "අුකභත තනතුරු 

ශනොභළත." රීඹහ. වළඵළයි ඒ  ් ජභ ඳ ව රීරීේ ළන රීඹනහ. 

ඒහ  ඇමුණුේර ව එ ශනහලු. ඉයක එ අඳ ද එශ එ   නළවළ. 

ඊශඟට රීඹනහ, ළටුේ වහ දීභනහ එ පිිබඵ විසතය ව  

ඇමුණුේර ව එ ශනහලු. අුකභයකඹ නළයක ශේ   

තනතුරුරට අධය ජ භ්ඩඩරශේ වුභනහ භත ඳ ව ය 

 වශ ව ු භන අලයතහ ජ භතද? 

 
ගු ්ච්.ආර්. මිත්රපළ මශකළ  
(ஶண்தைஷகு ச்.ஆர். ஷத்தஷபஶய)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

රළබුණු ඳළමිණිලි භත, යකබුණු ාචහ ව දුණ ේඵ එධශඹ එ  

ඳරී ජහ ය එන.  

 
ගු බුශධික පක රණ මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, ශේ සිඹලු ණඹතන - 

1299 1300 

[වමම ඇමුණුම පුවහකකළව  ද කබළ ඇක.] 
[இந்த இகைப்தை தல் நஷகயத்தஷதம் கலக்கப்பட்டுள்ரது] 

[This annex is also placed in the Library.] 



ඳහර්ලිශේ එතු 

කගළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඒ රීඹ එශ එ  විභර්ලන නිරධහරි එද? 

 
ගු බුශධික පක රණ මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඔේ. ශේ සිඹලු ණඹතන  යහජයභඹ ලශඹ එ ඹේරීසි ඵළීමභ ජ 

යකශඵන ණඹතන. අභහතයහාලඹ භළදිව ව ශරහ ශේ තනතුරු 

විධිභ ව අුකභත තනතුරු ඵට ඳ ව ය ශන ශේ ඵහ ළී ේ 

විධිභ ව ය එනට ටයුතු ය එශ එ නළ වශ ව ඇයි රීඹහ  භහ දළන 

 එන ළභයකයි.  

 
ගු ්ච්.ආර්. මිත්රපළ මශකළ  
(ஶண்தைஷகு ச்.ஆர். ஷத்தஷபஶய)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

ඒ ේඵ එධශඹ එ අභහතයහාලඹ අධය ජ භ්ඩඩරඹ දළුක ව  

ය යකශඵනහ. රු ථහනහඹතුභනි, අභහතයහාලශඹ එ දළුක ව 

ය යකශඵනහ,  ශේ ටයුතු විධිභ ව ය එනඹ රීඹහ.  

 
ගු බුශධික පක රණ මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

නමු ව දළනට ඳඩි ශනහ. ඒ සිඹ ර සිශධ ශනහ. අුකභත 

නළවළ. රු ථහනහඹතුභනි, ශේ ඵයඳතශ ත ව වඹ ජ.  

 
ගු ්ච්.ආර්. මිත්රපළ මශකළ  
(ஶண்தைஷகு ச்.ஆர். ஷத்தஷபஶய)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

්ඹ විධිභ ව ය එන රීඹහ දළුකේ දීරහයි යකශඵ එශ එ. 

 
ගු බුශධික පක රණ මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

දහද විධිභ ව ය එශ එ? ඒයි ප්රලසනඹ. දහ විතය ශයිද 

රීඹරහ ව ඔඵතුභහට රීඹ එන ඵළරිද?  

 
ගු ්ච්.ආර්. මිත්රපළ මශකළ  
(ஶண்தைஷகு ச்.ஆர். ஷத்தஷபஶய)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

ඔඵතුභහ භශ එ දිනඹ අවරහ යකබුශ්ඩ නළවළ.  

 
ගු බුශධික පක රණ මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ශේ අවුරුශද ඇතුශත ව ඒ ටයු වත අ එ යරහ විධිභ ව 

යනහද? 

 
ගු ්ච්.ආර්. මිත්රපළ මශකළ  
(ஶண்தைஷகு ச்.ஆர். ஷத்தஷபஶய)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

ඒ ළන ඔඵතුභහට ඳසු දළුකේ ශද එනේ. 

 
ගු බුශධික පක රණ මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඳසු දළුකේ ශද එනේ ලු.  

ගු ්ච්.ආර්. මිත්රපළ මශකළ  
(ஶண்தைஷகு ச்.ஆர். ஷத்தஷபஶய)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

 අධය ජ භ්ඩඩරඹ  එන ය  එදු පිිබඵ   භභ අද 

රීඹ එශ එ ශොශවොභද? 

 
ගු බුශධික පක රණ මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භභ ශේ ප්රලසනඹ බහය දීරහ ව භහ 8ට ළඩියි.  

 
කගළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ශවොයි. අතුරු ප්රලසනරට පිිබතුරු ශද එන ූදහනේ ශරහ 

් එන ඕනෆ.  

 

 ශ්රී ්කළවේ කළන්කළ ප්රඥප්තක ය : ීතක මය බය 
இயங்கக தபண்கள் பட்டம் : சட்டஶஸதஷஶன 

அதஷகஶம் 
SRI LANKA WOMEN'S CHARTER: LEGAL EFFECT  

2574/’12 

2.  ගු වජි ක වප්රේමදළව මශකළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශභහ ාර්ධන වහ හ එතහ ටයුතු අභහතයතුභහශ එ ඇූ 

ප්රලසනඹ -  (1):  

(අ) (i) ශ්රී රාහශේ හ එතහ එශේ අයිය  එ සුයක්ෂහ යන 
හ එතහ ප්රඥපේයකඹ ජ ප්රහලඹට ඳ ව ය යකශබ්ද;  

 (ii) හ එතහ එශේ අයිය  එ සුයක්ෂහ රීරීභ උශදහ 
ශභභ ප්රඥපේයකශේ අඩාගු ූලලි ගුණහාඹ එ 
ශර්ද; 

         (iii)  ශ්රී රාහ හ එතහ ප්රඥපේයකඹට ී යකභඹ ඵරඹ ජ රඵහ 
දීභට ටයුතු ය යකශබ්ද; 

 ඹ එන ්තුභහ ශභභ බහට ද එ එශනහිද?         

(ණ) ශනෝශේ නේ,  ඒ භ එද?  

 
சஷதலர் அபஷலஷதத்தஷ, கரஷர் அதலல்கள் அகச்சகக் 

ரகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) இயங்ககஷல் தபண்கரஷன் உஶஷகககரப் 

பஶதுகஶக்கும் தபண்கள் பட்டதஶன்த 

தலரஷஷடப்பட்டுள்ரதஶ ன்பகதத்ம்; 

 (ii) தபண்கரஷன் உஶஷகககரப் பஶதுகஶப்பதற்கஶக 

இந்தப் பட்டத்தஷல் அடங்கஷத்ள்ர அடிப்பகட 

அம்சங்கள் ஶகல ன்பகதத்ம்; 

 (iii) இயங்கக தபண்கள் பட்டத்தஷற்கு சட்ட 

ஶஸதஷஶன அதஷகஶத்கத லறங்க நடலடிக்கக 

டுக்கப்பட்டுள்ரதஶ ன்பகதத்ம் 

 அலர் இச்சகபஷல் அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஆ) இன்ரமல், ன்? 
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asked the Minister of Child Development and 

Women’s Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a Women’s Charter, which 

safeguards the rights of women in Sri 

Lanka, has been publicized; 

 (ii) of the basic elements included in the 

aforesaid Charter for safeguarding the rights 

of women; and 

 (iii) whether steps have been taken to confer 

legal effect to Sri Lanka Women’s Charter? 

(b) If not, why? 

 
ගු ක වහව කරල්ලියශද මශකළ ංෂමළ ව්ලර්ධ්න ශළ කළන්කළ 
ක ුතුර අමළකයුරමළප 
(ஶண்தைஷகு தஷஸ்ழ கல்தத்த - சஷதலர் அபஷலஷதத்தஷ, கரஷர் 

அதலல்கள்  அகச்சர்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child 

Development and Women’s Affairs) 

රු ථහනහඹතුභනි, ්භ ප්රලසනඹට පිිබතුය ශභශේයි.  

(අ)   (i)   ඔේ. 

       (ii)  යජඹ විසි එ හ එතහ එශේ පර්ණ ාර්ධනඹ වහ 
අභිර්ධනඹ වයක යුක පිණි යසථහ 
ප්රඥපහඳනඹ රී රීභ ඇතුළු ශශලඳහරනඹ, ණර්ථි, 
භහජයීඹ, ාස්යක ඹන සිඹලු  ජශේත්ර 
ණයණඹ න ඳරිදි යශට් ශශලඳහරනි ශඳොදු 
වතවිතඹට ශභ එභ යහජය වහ ශඳෞශලි අාල ඹන 
 ජශේත්රරදී ගුරු  ශොට ක්රිඹහ වභ ශ වළරී 
ප්රයකඳ වයකභඹ හයණහ එ හ එතහ ප්රඥපේයකශේ 
අඩාගු ම භ ූලලි ගුණහාඹ ශේ. 

 *  හ එතහ ප්රඥපේයකඹ භින එ හ එතහ එට පුරු 
ඳ ජඹ වහ භහන ඳදනභ ජ භත සිවි  ව  
ශශලඳහරන අයියකහසිේ සුය ජෂිත රීරීභට 
ටයුතු ය ඇයක ණහයඹ ප්රඥපේයකශේ ඳශමුන 
ශොටශේ 2,3,4,5,6  එයකලි එ ප්රහලඹට ඳ ව 
ය ඇත.  

 *  ්ශේභ ඳවු  ඒඹ තුශ අයියකහසිේ ව 
අධයහඳනඹ ව පුහුණුට ඇයක අයියකහසිේ 
ප්රඥපේයකශේ 7 සිට 9  එයකලි එ ප්රහලඹට ඳ ව 
ය ඇත.  

       *  ණර්ථි ටයුතුරට ව ්හි ප්රයකරහබරට ඇයක 
අයියකඹ ප්රඥපේයකශේ 10 සිට 12 ද ජහ 
 එයකලි එද ශෞය ණය ජහ වහ ශඳෝණඹට 
ඇයක අයියකඹ 13න  එයකශඹ එද ප්රහලඹට ඳ ව 
ය ඇත.  

 *  භහජ ශනසේලි එ ණය ජහ ම ශේ අයියකඹ ව 
සත්රී පුරු ශයදශඹ එ ඇයක න ළවළසි ක්රිඹහලි එ 
ණය ජහ රීරීශේ අයිය  එ පිිබශිබ එ 13 සිට 16 
ද ජහ  එයකලි එ ක්රිඹහ වභ රීරීභට අදහශ 
ප්රයකඳ වයක හ යකබීභ උ ජත හයණහ ප්රඥපේයකශේ 
ූලලි ගුණහාඹ එ ශේ.  

 (iii) ශ්රී රාහ හ එතහ ප්රඥපේයකඹට ී යකභඹ ඵරඹ ජ රඵහ 
දීභ අයමුණු ය හ එතහ ශොමි එ බහ ජ 
සථහපිත රීරීභ වහ වූ ඳන ව ශටුේඳත ජ ස 
ය යජශේ අධහනඹ වහ ශඹොමු ය ඇත.  

(ණ) ඳළන ශනොනඟී.  

ගු වජි ක වප්රේමදළව මශකළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
පිිබතුරු රඵහ දීභ පිිබඵ රු ඇභයකතුභහට ශඵොශවොභ 

සතුයකයි. රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ 

ශභඹයි. රු ඇභයකතුභනි, ශේ හ එතහ ප්රඥපේයකඹ ්ිබ දළ ජවූශේ  

දිාත භහශේ පිඹහණ එශේ භශේ  1993 දී ඳළළයක ් ජ ව 

ජහයක ඳ ජ යජඹ හර හුක තුශයි.  ශභභ ප්රලසනශේ "(අ) 

(iii)" ශොටශේ භහ ඔඵතුභහශ එ අවරහ යකශඵනහ, හ එතහ 

ප්රඥපේයකඹට ී යකභඹ ඵරඹ ජ රඵහ දීභ ළන.  1993 ශර් ඉරහ 

2013 ය ශන එ ශේ ප්රඥපේයකශේ ප්රධහන නිර්ශශල ක්රිඹහ වභ 

ය එනට ී යකභඹ ඵරඹ ජ රඵහ දීරහ නළවළ. ඉයක එ ඳශමුළනි 

අතුරු ප්රලසනඹ විධිඹට භහ ඔඵතුභහශ එ ශඵොශවොභ හරුණි 

ශේ ළන අව එන ළභළයකයි. හ එතහ ප්රඥපේයකශේ රීඹනහ, භහන 

අයියකහසිේ රඵහ ශදනහ රීඹරහ. ්ශවභ නේ ඔඵතුභහ 

ඳළවළදිලි රීඹ එන, ශේ යශට් හ එතහ එට සිඹඹට 30  

නිශඹෝජනඹ ජ ඳහර්ලිශේ එතුශේ ව, ප්රහශශය ඹ බහර ව, නය 

බහර ව, ඳශහ ව බහර ව රඵහ ශද එනට ඔඵතුභ එරහ ී යකභඹ 

ප්රයකඳහදන ශන ් එශ එ දහද රීඹහ.  

 

ගු ක වහව කරල්ලියශද මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தஷஸ்ழ கல்தத்த) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 
රු ථහනහඹතුභනි, ශේ අසථහශේ දී රු භ එත්රීතුභහ  

අවන විධිඹට සථීය ලශඹ එ දහද රීඹන ප්රලසනඹට භට 

අාභ පිිබතුරු ඳඹ එනට ඵළවළ. නමු ව  අපි වුරු ව ද එනහ 

ශදඹ ජ තභයි, ශ්රී රාහ ශශලඳහරනශේ ශඵොශවෝවිට  ඳ ජ විඳ ජ 

ශදශ එභ ඳහර්ලිශේ එතුට ඳළමිශණන හ එතහ එ ඳයේඳයහත 

ශශලඳහරනඹට ේඵ එධ හ එතහ එ ශවෝ ළඩිශඹ එ ප්රසිශධිඹට 

ඳ ව වූ හ එතහ එ න ඵ.  

ඒ නිහ අපි ප්රහශශය ඹ බහ ළනි ණඹතනරට හ එතහ එ 
ඉදිරිඳ ව  ශ ව භවය අඹ ඒ  භළයකයණලි එ ඳ යහජඹට ඳ ව 
ශරහ ව යකශඵනහ. ඉයක එ ශේ ප්රලසනඹට අඳට  ජණි පිිබතුරු 
රඵහ ශද එන ඵළවළ. නමු ව ඉදිරිශේදී පිඹශය එ පිඹය 
හ එතහ එට වුණ ව ඳහර්ලිශේ එතු නිශඹෝජනඹ ය එන 
පුළු එ. අපි ශඵොශවෝ විට දළරහ යකශඵනහ,   -රු භ එත්රීතුභනි, 
ඔඵතුභහ ව දළරහ ඇයක- හ එතහ එ ශශලඳහරනඹ පිටුඳ 
ඉශන විලහර ලශඹ එ ඳ ජරට වශඹෝඹ ශදන ඵ, ඒ අඹ 
ඉදිරිඳ ව ශනොම .  බිේ භට්ටශේ ලහහ මියකර හ එතහ එශේ 
ප්රධහන ක්රිඹහහරී වඹ ජ යකශඵනහ. ඒ නිහ ශේ හයණඹ 
හ එතහ එට නිසි තළන ශනොරළශඵන යට ර විලහර ලශඹ එ 
ථහ ඵවට ර ජ ශනහ. අශේ යශට් හ එතහ එට භහජශේ භ 
අයියකඹ  රළබිරහ යකශඵන තළ එ ශඵොශවොභඹ ජ  යකශඵනහ රීඹන 
් අපි ඳළවළදිලි පිිබ එනට ඕනෆ. 

 

ගු වජි ක වප්රේමදළව මශකළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භශේ ශදන අතුරු ප්රලසනඹ. රු ථහනහඹතුභනි, භහ 

ශඵොශවොභ නිවතභහී  ශේ ප්රලසනඹ අවනහ.  

 

කගළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
නිවතභහී  ශටිශඹ එ අව එන. 

 

ගු වජි ක වප්රේමදළව මශකළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නිවතභහී , ශටිශඹ එ, ඔඵතුභහ අුකභනඹ යමි එ භහ ශේ 

අතුරු ප්රලසනඹ අවනහ. රු ථහනහඹතුභනි, භහ අත යකශඵනහ, 
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ඳහර්ලිශේ එතු 

නිතහ ටයුතු අභහතයහාලශඹ එ හ එතහ අයියකඹ ශුකශ එ දභන 

ශශශ දළ එම භ ජ. ශේ භහ අශ ව යකශඵ එශ එ ්භ ශශශ 

දළ එම භ. ේපර්ණ පිටු ජ යකශඵනහ. ශෝටි ණන ජ ළඹ 

යරයි ශේහ ඳශ ය එශ එ.  ජහතය එතය හ එතහ දිනඹ 

ශුකශ එ ශශශ දළ එම ේ දභනහ. හ එතහ එශේ අයියකඹ- 

 

කගළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
භට ශේ එශ එ ශඟ ඉ එන භ එත්රීතුමිඹ විතයයි. ඕහ 

ශඳශන එශ එ නළවළ. 

 
ගු වජි ක වප්රේමදළව මශකළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශන ව අතට ශඹොමු ය එන ්ඳහ. භහ 

අශ ව යකශඵන ශේ ශශශ දළ එම භ දිවහ ඵර එන. රු 

ථහනහඹතුභනි, ශෝටි ණන ජ ළඹ යරහ ශේ විධිශේ 

ශශශ දළ එම ේ දභනහ හ එතහ එශේ අයිය  එ ණය ජහ 

ය එන. නමු ව 1993 ශනහපු හ එතහ ප්රඥපේයකඹ අද නතුරු 

ී යකත යරහ නළවළ.  

හ එතහ එට ශඳොශයො එදු ශරහ යකශඵන සිඹඹට 30 

නිශඹෝජන වඹ රඵහ දී නළවළ. දළ එ ඵර එන, රු 

ථහනහඹතුභනි, ශේ දළ එම ශේ  ශභශවභ යකශඵනහ:  

 

"ණදයශේ ශනොසි ශන උ ඳත අේභහ 

ණද යශේ උ වතභ යකිබණඹ ශදෝණි 

ණදයශේ ශනොබි ශන අ වළර බිරි එදෆ ණදයශේ ශනොමිශඹන 

ශ  නෆඹහ ශොයුරි" 

ශභශවභ රීේහට, හ එතහ එශේ අයියකඹ නිශඹෝජනඹ 

ය එනට 1993 සිට ය 30 ජ යකසශේ ී යක ේඳහදනඹ යරහ 

නළ වශ ව ඇයි? හ එතහ එ ශුකශ එ ශේ යුතුභ ඉසට 

ය එශ එ දහද? 

 

කගළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ී යක ේඳහදනඹ යරහ නළ වශ ව ශභොද රීඹරහ ්තුභහ 

අවනහ. 

 

ගු ක වහව කරල්ලියශද මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தஷஸ்ழ கல்தத்த) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 

රු ථහනහඹතුභනි, ශශලඳහරන තය බිශේ තය ය එන 

අපි ඳ ජලි එ හ එතහ එට අසථහ ජ ශදනහ. භවජනතහශේ 

ප්රයකචහයඹ අුක තභයි ඒ අඹ බහරට ඳ ව  එශ එ. භභ ඔඵතුභහට 

රීඹ එන ඕනෆ, අපි අඩුශ එභ විඹදේ යරහ තභයි හ එතහ දිනඹ 

නිමි වශත එ ඔඹ පු වඳ ව දළ එම භ රඵහ දී යකශඵ එශ එ රීඹන ්. 

ඉයක එ රු භ එත්රීතුභහ ඒට විරුශධද? ්ශවභ යනහට ව 

අභළයකද? හ එතහ දිනඹට පු වඳ ව දළ එම භ ජ දභන ්ට ව 

අභළයකද? 

 

ගු වජි ක වප්රේමදළව මශකළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භභ රීඹ එශ එ දළ එම ේරට න්භහ ය එශ එ නළයක ශේ 

ී යකඹ ජ විධිඹට ශේ එන රීඹරහයි.   

ගු ක වහව කරල්ලියශද මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தஷஸ்ழ கல்தத்த) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 

නළවළ, න්භහ යරහ නළවළ. ී යක ශන ්න ් වරි. ශොමි එ 

බහශේ අඩුඳහඩු යකබුණ නිහ ණඳසට  වතහ. ඒ ාශලෝධනඹ 

යරහ ඉදිරිඳ ව ය එන පුළු එ.  

 

ගු වජි ක වප්රේමදළව මශකළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ තු එළනි අතුරු ප්රලසනඹ 
ශභශේයි. හ එතහ නිශඹෝජන වඹ ළන රු ඇභයකතුභහශ එ පුන 
පුනහභ අව එන ශවේතු ජ යකශඵනහ. ශභොද, ර්බී  
භේරු එශේ ශඳෝණ භ ර නතය යරහ. ඳහ  ද දරු එශ එ 
සිඹඹට 27ටයි දිහ ණවයඹ රඵහ ශද එශ එ. ශේ ඳහර්ලිශේ එතුශේ 
ළඩි හ එතහ නිශඹෝජන වඹ ජ යකබුශණො ව අඩුභ ණශ එ 
ණ්ඩඩු ඩ යන ශේ හශේ ශඳොශයො එදු ටි ඉසට ශයි. ඒ 
නිහ භභ නළත ය ජ අව එන ළභළයකයි, හ එතහ 
නිශඹෝජන වඹ ර්ධනඹ ය එන ී යකභඹ ප්රයකඳහදන ශන 
් එශ එ දහද රීඹරහ.  

 

ගු ක වහව කරල්ලියශද මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தஷஸ்ழ கல்தத்த) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde) 

ශඳෝණ භ ර ළන අව එන ඕනෆ අභහතයහාලශඹ එ. ඔඵතුභහ 

ඒ ළන අව එන. ඉදිරිශේදී හ එතහ නිශඹෝජනඹ ව ළඩි ශයි. භට 

නළත පිිබතුරු ඳඹ එන යකශඵ එශ එ ව, ලි එ පිිබතුරු ළඳය 

ණහයඹටභයි.  

 
 

පඬුලවහුකලර වක හු බඳුන් නිහපළදන ලයළපික ය : 

ප්රගක ය 
பண்டுலஸ்தல தும்தைப் பஶத்தஷங்கள் உற்பத்தஷக் 

கதத்தஷட்டம் : தொன்ரனற்மம்  
PRODUCTION OF COIR CONTAINERS PROJECT IN 

PANDUWASNUWARA: PROGRESS 
2802/'12 

3. ගු දයළසිගණ නයවවේකර මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ණර්ථි ාර්ධන අභහතයතුභහශ එ ඇූ ප්රලසනඹ - (1) :  

(අ) (i) ඳඬුසුකය, නළ ශඟනහිය ව ඵටහිය ඳ රහශශය ඹ 
ශ ේ ඵරඳ රශශලර භ්ශධි ඳ රයකරහී  ඳවු  
ඉර ජ ය නිමි එ ශොහු ඵඳු එ නිසඳහදන 
යහඳ්යකඹ ජ ණයේබ ශ දිනඹ ශර්ද; 

 (ii) ්භ යහඳ්යකඹ ණයේබ රීරීශේ අයමුණ ශර්ද; 

 (iii) ඒ වහ ශ එ ශ මුදර ශොඳභණද; 

 (iv) ඒ ඹටශ ව ඳ රයකරහබ රඵන ඳවු  ායහ 
ශොඳභණද; 

 (v) ණයේබ ශ ර්ශේ සිට ශේ ද ජහ ්භ යහඳ්යකඹ 
ඹටශ ව සිදු ශ හර්ෂි නිසඳහදනඹ ශ එ ශ එ 
ලශඹ එ ශොඳභණද; 

 (vi) ්භ නිසඳහදන මිරදී ුක රඵන ණඹතන ශර්ද; 

 (vii) ශේ න විට ්භ යහඳ්යකඹ රඵහ  ඇයක ඳ රයකඹ 
ශර්ද; 

 ඹ එන ්තුභහ ව එ ය එශනහිද? 

(ණ) ශනෝශේ නේ, ඒ භ එද? 
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தபஶதரஶதஶ அபஷலஷதத்தஷ அகச்சகக் ரகட்ட லஷனஶ: 
(அ) (i) பண்டுலஸ்தல கஷறக்கு ற்தம் ரற்கு பஷரதச 

தசயஶரர் ஆதௗககப் பஷரதசத்தஷதள் சதொர்த்தஷ 

பனஶரஷகள் குடும்பங்ககர இயக்கஶகக் 

தகஶண்டு தும்பஷனஶயஶன பஶத்தஷங்ககர 

உற்பத்தஷ தசய்த்ம் கதத்தஷட்டம் ஆம்பஷக்கப்பட்ட 

தஷகதஷ ஶததன்பகதத்ம்; 

 (ii) ரற்படி கதத்தஷட்டம் ஆம்பஷக்கப்பட்டதன் 

ரநஶக்கம் ஶததன்பகதத்ம்; 

 (iii) அதற்கஶக எதுக்கப்பட்ட பைம் வ்லர 

தலன்பகதத்ம்; 

 (iv) ரற்படிக் கதத்தஷட்டத்தஷன்கஸழ் பன்தபதம் 

குடும்பங்கரஷன் ண்ைஷக்கக வ்லரதலன்பகத 

த்ம்; 

 (v) ஆம்பஷக்கப்பட்ட ஆண்டு ததஶடக்கம் இதுலக 

ரற்படி கதத்தஷட்டத்தஷன்கஸழ் ரற்தகஶள்ரப் 

பட்ட லதடஶந்த உற்பத்தஷ தலவ்ரலமஶக 

வ்லரதலன்பகதத்ம்; 

 (vi) ரற்படி உற்பத்தஷகக் தகஶள்லனவு தசய்த்ம் 

நஷதலனங்கள் ஶகலதன்பகதத்ம்; 

 (vii) தற்ரபஶது இந்தக் கதத்தஷட்டம் தபற்தள்ர 

தொன்ரனற்மம் ஶததன்பகதத்ம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) இன்ரமல், ன்? 

 
asked the Minister of Economic Development: 

(a) Will he state - 

 (i) the date on which a project for the 

production of coir containers targeting 

Samurdhi recipient families in the 

Panduwasnuwara East and West Divisional 

Secretaries' Divisions was initiated; 

 (ii) the objective of initiating the aforesaid 

project; 

 (iii) the amount of money allocated for that 

purpose; 

 (iv) the number of families that would benefit 

under the aforesaid project; 

 (v) separately, the annual production of this 

project since the inception up to now; 

 (vi) the names of the institutions which purchase 

those products; and 

 (vii) the level of progress achieved by the 

aforesaid project by now? 

(b) If not, why? 

 
ගු සුවන්ක පු්ිකනිව  මශකළ ංආර්ථික ව්ලර්ධ්න 

නිවයෝනය අමළකයුරමළප 
(ஶண்தைஷகு சுசந்த தைஞ்சஷநஷயர - தபஶதரஶதஶ அபஷலஷதத்தஷ 

பஷதஷ அகச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister 

Economic Development) 

රු ථහනහඹතුභනි, ණර්ථි ාර්ධන අභහතයතුභහ 

ශුකශ එ භහ ්භ ප්රලසනඹට පිිබතුරු ශදනහ. 

(අ) (i) 2000 ර්ශේ ජනහරි භ ශදන යකශේදී ශභභ 
යහඳ්යකඹ ණයේබ ය ඇයක අතය, 1999 ර්ශේ 
ඔ ජශතෝඵර් භහශේ සිට ප්රයකරහී  එ පුහුණු රීරීේ 
ටයුතු සිදු ය ඇත. 

 (ii) ශභභ යහඳ්යකශඹහි ූලලි අයමුණ වූශේ 
ප්රශශලශේ සුරඵ ඇයක ශොහු ශි  ණ්රිත භ  
ඵඳු එ නිසඳහදනඹ ය අඳනඹනඹ රීරීභ ව, 
්භින එ ශවට්ටිශඳොර ප්රහශශය ඹ ශ ේ 
ශොට්ඨහශේ භ්ශධි ප්රයකරහී  ඳවු  300ට 
ඳභණ රැරීඹහ අසථහ රඵහ දීභ තුිබ එ ඔවු එශේ 
ණදහඹේ ත ව වඹ ර්ධනඹ රීරීභ වඹ. 

 (iii) 1999 ර්ශේ සිට 2003 ර්ඹ ද ජහ ශ්රී රාහ 
භ්ශධි අධිහරිඹ විසි එ ශේ වහ ළඹ ය ඇයක 
මුදර රුපිඹ  මිලිඹන 15.075රී. 

 (iv) භ්ශධි ප්රයකරහී  එ 260ට ණ එන පිරි ජ ශභභ 
යහඳ්යකඹ භින එ ප්රයකරහබ රඵහ ඇත. 

 (v) ශභභ නිසඳහදන ටයුතු පිිබඵ කීභ 
ඇග්රිශොඹහ භහභ විසි එ දයහ ඇයක අතය 
2000.04.20 න විට ශභභ යහඳ්යකඹ භින එ අර්ධ 
නිමි ශොහු ඵඳු එ 450,000 ජ වහ ශොහු ෂීට් 
75,000 ජ ඳභණද නිසඳහදනඹ ය යකබුණි. 

 (vi) නිසඳහදනඹ ව අශශවිඹ පිිබඵ කීභ 
ඇග්රිශොඹහ පුශලි භහභ විසි එ සිදු ය ඇයක 
අතය, විශශය ඹ ළුකේරු එ භඟ ්ජුභ ්භ 
ණඹතනඹ ේඵ එධ ම  යකබුණි. 

  ්ශව ව භ්ශධි භව ාභඹ ශේ වහ භළදිව ව 
ම ශභ එ ඳසු 2000 ර්ශේදී ජඳහන 
ළුකේරුශ ජ න  ටුඵළශෝ ශොවත ("Tokyo 
Tobacco Shoji Company Limited 1-10, Chome 
Minami Aoyama Minato-ku Tokyo, Japan") 
භහභට ශභභ නිසඳහදන අශශවි ය ඇයක ඵට 
ශතොයතුරු අධිහරිඹ තු ඇත.  

  (ශභභ භහභ විසි එ මිරදී  ව බහ්ඩඩ වහ 
රුපිඹ 1,004,539.50 මුදර ජ භ්ශධි 
අධිහරිශේ ඵළාු  ගිණුභ ශත ඇශභරිහුක 
ශඩොරර්ලි එ අසථහ රීහිඳඹදී ඵළය ය ඇත.)  

  භ්ශධි භව ාභඹ විසි එ ඳ වහ ශන ඹුක 
රඵන ශතොයතුරුරට අුක මීය ට අභතය භී හ 
නභළයක ශශය ඹ භහභටද ශභභ නිසඳහදන 
අශශවි ය ඇත.  

 (vii) 2003 ර්ඹට ශඳය භ්ශධි අධිහරිඹ  විසි එ 
ප්රයකරහී  එ ශුකශ එ ණයේබ ය යකබ විවිධ 
යහඳ්යක අතරි එ භවය යහඳ්යක එ විවිධ ශවේතු 
භත අහර්ථ ම  ඇයක ඵළවි එ, ්භ යහඳ්යක 
ශුකට භ්ශධි රහී  එට ඍජු වන ළරන්භ 
වහ න ළඩටවන ජ ඳභණ ජ දළනට 
ක්රිඹහ වභ යුක රඵයි. 

(ණ) අදහශ ශනොශේ. 

 
ගු දයළසිගණ නයවවේකර මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු නිශඹෝජය ඇභයකතුභනි, ඳඬුසුකය ප්රහශශය ඹ ශ ේ 

ඵර ප්රශශල වහ ශශනන රද ශභභ ශොහු ඵඳු එ යහඳ්යකඹ 

ඇ වත ලශඹ එභ අහර්ථ යහඳ්යකඹ ජ. රු ථහනහඹතුභනි, 

ශේ වහ භ්ශධි අධිහරිශේ මුද  රුපිඹ  ශෝටි ්වභහයට 

ඩහ විඹදේ ය යකශඵනහ. අවුරුදු ්වභහයයි ශේ යකබුශ්ඩ, 

ඉ එ ඳසු ඩහ ශන ළටුණහ. ශේ හශේ ශඹෝජනහ ශනළ රහ, 
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ඳහර්ලිශේ එතු 

යහඳ්යක ශනළ රහ ශේ යශට් අහිා භ්ශධිරහභිඹහශේ  ලි 

ටි ාචහ යමි එ ළයදි විධිඹට ශේ යහඳ්යකඹ ශන ණ 

නිරධහරි එ ණනහ ජ සිටිනහ. ඕනෆ නේ භහ ශඟ  ඒ නේ ටි 

යකශඵනහ. දළ එ ඒ අඹ භ්ශධි යහඳහයශේ නළවළ. දළ එ ඒ අඹ විවිධ 

අභහතයහාලර අයකශර් ශ ේරු ශර ව විවිධ තළ එර 

ශරොු  ශරොු  තනතුරුර ඉ එනහ. විශලේශඹ එ ශේ COPE 

්ට ව ඇවි ව යකබුණු හයණඹ ජ.  දිගි එ දිටභ ශේශ ජ ප්රලසන 

යකබුණහ. රු නිශඹෝජය ඇභයකතුභනි, භභ ඔඵතුභහශ එ අව එනට 

ළභළයකයි ශේ ඳහඩු පිඹහ  එන, ශේ ේඵ එධශඹ එ  එනහ 

පිඹය ශභො ජද රීඹරහ. 
 
ගු  සුවන්ක පු්ිකනිව  මශකළ 
(ஶண்தைஷகு சுசந்த தைஞ்சஷநஷயர) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඳශමුශනි අතුරු ප්රලසනඹ විධිඹට  රු 

භ එත්රීතුභහ ප්රලසන කීඳඹ ජභ ඇහුහ. රු භ එත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ 

නිශඹෝජනඹ යන දිස්රි ජශේභ භ්ශධිරහී  ඳවු  260 ජ 

ශුකශ එ ශබහශඹ එ ණයේබ යපු යහඳ්යකඹ ජ ශේ. නමු ව 

අහනහට ශනොශඹ ජ ශවේතූ එ භත ශභභ යහඳ්යකඹ ඩහ 

ළටුණහ. ් අසථහදී ගි එන ජ ඇයක වුණහ. ත ව අසථහදී 

ශොයභ ජ වුණහ. රු ථහනහඹතුභනි, ශේ ශවේතු ඔ ජශොභ 

ඳහද ය ශන තභයි ශභභ යහඳ්යකශේ ඩහ ළම භ සිදු වුශ්ඩ. 

නමු ව අශේ අභහතයහාලශඹ එ යපු ඳළමිණි රට අුක 2001 

ශර් ේවශ  ඇයක වූ ගි එන ේඵ එධ ව නළයක වූ ඵඩු 

බහ්ඩඩ ේඵ එධ රු භ එත්රීතුභහ ව එ ශ ඳරිදි ඒ 

නිරධහරි එ යවස ශඳොලීසිඹට ශ එහ ඒ ේඵ එධ විභර්ලන 

ටයුතු ශේ ශභොශවොශ ව ව සිදු ශමි එ ඳයකනහ, රු 

ථහනහඹතුභනි. ඒ විභර්ලන ටයුතු අ එ වූ වහභ ඊට 

ේඵ එධ ු භන ශවෝ තයහයකයභ නිරධහරිශඹ ජ ඉ එනහ නේ, 

යවස ශඳොලීසිශේ ඳරී ජණ හර්තහ අුක ඉදිරිශේදී ඒ අඹට 

විරුශධ අලය ී යකභඹ ටයුතු රීරීභට අභහතයහාලඹ තුිබ එ 

පිඹය  එනහ. 

 
ගු දයළසිගණ නයවවේකර මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඇ වතටභ ශේ සථහනශේ ඉසය 

ශොහු ර්භහ එතලහරහ ජ යකබුණහ. ්ඹ ඉතහභ ශවොට ය ශන 

ගිඹහ. ඒ නතය යරහ තභයි ශේ යහඳ්යකඹ ඳට එ  වශ ව. දළ එ 

ශේ යහඳ්යකඹ ව නළවළ, ලි එ යකබුණු ශොහු ර්භහ එතලහරහ ව 

නළවළ, භ්ශධිරහී  එට රළබුණු ප්රයකරහබ ව නළවළ. ශේ ඉඩභ 

දළනට ව යකශඵ එශ එ යජඹ ඹටශ ව. භ්ශධි යහඳහයඹ භින එභ ඹේ 

රීසි ශන ව යහඳ්යකඹ ජ වරි, නළ වනේ ලි එ යකබුණු ශොහු 

ර්භහ එතලහරහභ වරි නළත ඳට එ  එන ඔඵතුභ එරහ ඹේ රීසි 

ළඩ පිිබශශ ජ ස ය එශ එ නළශද? ඒ ේඵ එධශඹ එ ඹේ 

රීසි පිඹය ජ  එන ඔඵතුභහ අදවස යනහද රීඹරහ භභ අව එන 

ළභළයකයි. 

 
ගු  සුවන්ක පු්ිකනිව  මශකළ 
(ஶண்தைஷகு சுசந்த தைஞ்சஷநஷயர) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ඒ ප්රශශලහසි භ්ශධි ප්රයකරහී  ඳවු  විසි එ යහඳ්යක හර්තහ 

භින එ ඒ ශො ර එට ත ව ශභළනිභ යහඳ්යකඹ ජ හර්ථ ය 

ශන ඹහශේ වළරීඹහ යකශඵනහඹ රීඹහ ඉ ලීභ ජ යුක 

රළබුශවො ව අභහතයහාලඹ, භ්ශධි අධිහරිඹ ශන ව ශඳෞශලි 

ණශඹෝජශඹෝ ේඵ එධ ය ශන ශවෝ වරි විධිඹට ක්රිඹහ වභ 

ය එන රළවළසයකයි.  

ගු දයළසිගණ නයවවේකර මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ ශො ර එශේභ අයඹ ඕනෆ නළවළ. ඔඵතුභහශේ 

නිරධහරි එ ඹහ මීය  ජණඹ ජ ය භ්ශධිරහී  සිඹලු ශදනහට 

ඹවඳත ජ න අලු ව යහඳ්යකඹ ජ ඳට එ  එන පුළු එ නේ 

ශවොයි.  

 
ගු  සුවන්ක පු්ිකනිව  මශකළ 
(ஶண்தைஷகு சுசந்த தைஞ்சஷநஷயர) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ඔඵතුභහශේ ඉ ලීභ අුක විශලේ අධහනඹ ශඹොමු ය එනේ. 

  
කගළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රලසන අා 4 -2827/'12- (1), රු යවි රුණහනහඹ භවතහ. 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශකළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, ්භ ප්රලසනඹ භභ අවනහ. 

 
ගු දිවන්හ ගුණලර්ධ්න මශකළ 
(ஶண்தைஷகு  தஷரனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව බුශධ ලහන වහ 

ණමි ටයුතු අභහතයතුභහ ශුකශ එ ්භ ප්රලසනඹට පිිබතුය දීභ 

වහ භහඹ හරඹ ජ ඉ රහ සිටිනහ. 
 
ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිගණප ක රීමේම  නිවයෝග කරන දී. 
லஷனஶகல ற்தமஶத தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

කගළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රලසන අා 6 -2580/'12- (1), රු ජි ව ශප්රේභදහ භවතහ. 

 

ගු වජි ක වප්රේමදළව මශකළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, ්භ ප්රලසනඹ භභ අවනහ. 

 

ගු දිවන්හ ගුණලර්ධ්න මශකළ 
(ஶண்தைஷகு  தஷரனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, ර්භහ එත වහ හණිජ ටයුතු 

අභහතයතුභහ ශුකශ එ ්භ ප්රලසනඹට පිිබතුය දීභ වහ යක 

ශද හරඹ ජ ඉ රහ සිටිනහ. 
 
ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිගණප ක රීමේම  නිවයෝග කරන දී. 
லஷனஶகல ற்தமஶத தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
කගළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්රලසන අා 7 -2706/'12- (1), රු බුශධි ඳයකයණ භවතහ. 
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ගු බුශධික පක රණ මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, ්භ ප්රලසනඹ භභ අවනහ. 

 

ගු දිවන්හ ගුණලර්ධ්න මශකළ 
(ஶண்தைஷகு  தஷரனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, අධයහඳන අභහතයතුභහ ශුකශ එ ්භ 

ප්රලසනඹට පිිබතුය දීභ වහ යක ශද හරඹ ජ ඉ රහ සිටිනහ. 

 
කගළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඇභයකරු ප්රලසනරට පිිබතුරු දීභට ශඳී  සිටිඹ යුතුයි.  
 
ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිගණප ක රීමේම  නිවයෝග කරන දී. 
லஷனஶகல ற்தமஶத தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 

 

ගළල්වල් ඇක  ටින් මළළු කර්මළන්කළළල : 

විවහකර  
கஶதஷதள்ர ஶஷன் ஸன் ததஶறஷற்சஶகய : லஷபம் 

CANNNED FISH FACTORY IN GALLE: DETAILS 

2803/'12 

8. ගු දයළසිගණ නයවවේකර මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ධීය වහ ජරජ ේඳ ව ාර්ධන අභහතයතුභහශ එ ඇූ 

ප්රලසනඹ - (1):  

(අ) ටි එ භහළු ළන්භ වහ හ ශ  ණයේබය ඇයක 
ර්භහ එත ලහරහශේ,  

 (i) ණයේබ දිනඹ ශර්ද; 

 (ii) හිමිහරි වඹ දයන ණඹතනඹ ු භ ජද; 

 (iii) අශේ ජෂිත හර්ෂි නිසඳහදනඹ ශොඳභණද; 

 (iv) ඇසුරුේ රීරීභ වහ ශඹොදහ එනහ භ වයඹ 
ර්ඹ ශවෝ ර් ශර්ද; 

 (v) වදනි භ ව යඹ අලයතහ ශොඳභණද; 

 (vi) නිසඳහදන ටයුතු වහ ශඹොදහ එනහ ඉවත 
භ වය ර්ර ශවෝ ර්ශේ ශශය ඹ වදනි 
අසළ එන ශොඳභණද; 

 ඹ එන ්තුභහ ශභභ බහට ද එ එශනහිද? 

(ණ) (i) ඉවත ටි එ භහළු ර්භහ එතලහරහ වහ අලය 
යන භ වයයි එ ශේ න විට  ණනඹනඹ 
ය එශ එද; 

 (ii) ශනෝශේ නේ, ්ශේ රීරීභට ළරසුේය යකශබ්ද; 

 (iii) ්භ භ වයයි එ ණනඹනඹ යුක රඵන ශවෝ ්ශේ 
රීරීභට අශේ ජෂිත යට  ශර්ද; 

 (iv) භහසි ණනඹනඹ යන ශවෝ ණනඹනඹ රීරීභට 
ඵරහශඳොශයො වතුන භ වය ඳ රභහණඹ 
ශොඳභණද; 

 ඹ එන ්තුභහ ව එ ය එශනහිද? 

(ඇ) ශනෝශේ නේ, ඒ භ එද? 

கடற்தமஶறஷல் நஸக லரதோயங்கள் அபஷலஷதத்தஷ 

அகச்சகக் ரகட்ட லஷனஶ:  
(அ) ஶஷன் ஸன் தஶஶஷப்தைக்கஶக கஶதஷல் 

அகக்கப்பட்டுள்ர ததஶறஷற்சஶகயஷன், 

 (i) ஆம்பத் தஷகதஷ ஶததன்பகதத்ம்; 

 (ii) உஶஷககக் தகஶண்டுள்ர நஷதலனம் 

ஶததன்பகதத்ம்; 

 (iii) தஷர்பஶர்க்கப்படும் லதடஶந்த உற்பத்தஷ 

வ்லரதலன்பகதத்ம்; 

 (iv) அகடப்பதற்கஶக பன்படுத்தப்படும் ஸன் லகக 

அல்யது லகககள் ஶகலதன்பகதத்ம்; 

 (v) நஶரஶந்த ஸன் ரதகலப்பஶடு வ்லரதலன்பகத 

த்ம்; 

 (vi) உற்பத்தஷக்கஶக பன்படுத்தப்படும் ரற்கூமஷ 

ஸன் லகககரஷன் அல்யது லககஷன் உள்நஶட்டு 

நஶரஶந்த லஷகரச்சல் வ்லரவு ன்பகதத்ம் 

 அலர் இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஆ) (i) ரற்கூமஷ ஶஷன் ஸன் ததஶறஷற்சஶகயக்குத் 

ரதகலப்படும் ஸன்கள் தற்ரபஶது இமக்குதஷ 

தசய்ப்படுகஷன்மனலஶ ன்பகதத்ம்; 

 (ii) இன்ரமல், அவ்லஶத தசய்லதற்கு தஷட்டஷடப் 

பட்டுள்ரதஶ ன்பகதத்ம்; 

 (iii) ரற்படி ஸன்கள் இமக்குதஷ தசய்ப்படும் 

அல்யது அவ்லஶத தசய் தஷர்பஶர்க்கப்படும் 

நஶடுகள் ஶகல ன்பகதத்ம்; 

 (iv) ஶதஶந்தம் இமக்குதஷ தசய்ப்படும் அல்யது 

அவ்லஶத தசய் தஷர்பஶர்க்கப்படும் ஸனஷன் 

அரவு வ்லரவு ன்பகதத்ம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(இ) இன்ரமல், ன்? 

 
asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the date on which the factory that has been 

started in Galle for processing canned fish 

was launched; 

 (ii) the institution which bears the ownership of 

the factory; 

 (iii) the expected annual production of the 

factory; 

 (iv) the type or types of fish that is used for 

canning; 

 (v) the daily fish requirement of the factory; 

and 

 (vi) the local daily production of the 

aforementioned type or types of fish used 

for canning by the factory? 

(b) Will he state - 
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ඳහර්ලිශේ එතු 

 (i) whether fish that is required for the 

aforesaid canned fish factory are being 

imported; 

 (ii) if not, whether it has been planned to do so; 

 (iii) the names of the countries from which the 

aforementioned fish are imported or it is 

expected to do so; and 

 (iv) the quantity of fish that is imported or 

expected to import monthly? 

(c) If not, why? 

 
ගු ංවලදයප රළජික වවේනළර කන මශකළ ංීවලර ශළ නන 

ව ප ක ව්ලර්ධ්න අමළකයුරමළප 
(ஶண்தைஷகு (கலத்தஷ கயஶநஷதஷ) ஶஜஷத ரசனஶத்ன - 

கடற்தமஶறஷல், நஸக லரதோயங்கள் அபஷலஷதத்தஷ அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries 

and Aquatic Resources Development) 

රු ථහනහඹතුභනි, ්භ ප්රලසනඹට පිිබතුය ශභශේයි.  

(අ)  (i)  2012 අශප්රේ  03. 

 (ii)  වළපිු  ජ රාහ පුශලි භහභ ව රාහ ධීය 
ාසථහ - CFC - භඟ ගිවිසුභරී එ ඒහඵශධ 
යහඳ්යකඹරී. 

 (iii) ටි එ ර ජ 24යි. 

 (iv) භළය  (ලි එනහ, ු ේඵරහ), අරශොඩුහ, 
ටුභළසහ. 

 (v) රීශරෝ ග්රෆේ 6,250යි. 

 (vi) නිලසචිත නළත. (හලීන ශනස ශේ.) ඇ වතටභ 
අපි දළ එ තභයි catch certificate ් ව log 
books වදරහ මුහුශශ අසළ එන ය  එදු ය එශ එ. 
රඵන අවුරුශද ශන ශොට ශේ හශේ ප්රලසනඹට 
උ වතය ශද එන අඳට පුළු එ ශයි. 

(ණ) (i) ඔේ. 

 (ii) අදහශ ශනොශේ. 

 (iii) චීනඹ. 

 (iv) ශභට්රි ජශටො එ 150රී. 

(ඇ) අදහශ ශනොශේ. 

 

ගු දයළසිගණ නයවවේකර මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ඇභයකතුභනි, ඔඵතුභහ ශේ ේඵ එධශඹ එ ශ ථහු  ව 

යකශඵනහ.  රාහශේ භහළු නිසඳහදනඹ ර්ධනඹ ය එන ඔඵතුභහ 

පුළු එ තයේ උ වහව යනහ. ඔඵතුභහ ශොඩ ජ ළඩ යන 

ඇභයකයශඹ ජ. නමු ව ප්රලසනඹ ශරහ යකශඵ එශ එ ශේයි. 

ඔඵතුභහශේ ථහශේදී රීේශේ, රාහශේ භහළු අසළ එශන එ තභයි 

ේපර්ණශඹ එ ්භ ටි එ ඇසුරුේ ය එශ එ රීඹරහයි. නමු ව දළ එ 

රීඹන විධිඹට චීනශඹ එ භහළු ශ එරහ තභයි ටි එරට ඇසුරුේ 

ය එශ එ. ඔඵතුභහ දළ එ රීේහ ් ජ ර්ඹට භහළු ශභට්රි ජශටො එ 

ශොච්චයද ප්රභහණඹ ජ ණනඹනඹ යනහ රීඹරහ. දළ එ ඒ විධිඹට 

භහළු ශනළ රහ තභයි ටි එර ඇසුරුේ ය එන ශරහ 

යකශඵ එශ එ. ්තශොට ඒ වහ ඹන විඹහිඹදේ අධියි. රාහශේ 

භසු එ අසළ එන ඳහවිච්චි ය එශ එ නළතු ඇයි අපි චීනශඹ එ 

ශ එ එශ එ?  ශේ ර්භහ එතලහරහ ව චීනඹටභ දීරහ අ එ 

ය එනද ඒ ළශඩ් ඳට එ  වශ ව? ඔඵතුභහ ඳට එ  එන ශොට 

නේ ශවොට  ඳනහ යරහ ඳට එ  වතහ. 

භහ අන ප්රලසනඹ ශභඹයි. චීනශඹ එ භහළු ශනළ රහ ශේ යශට් 

ටි එ ය එන යකශඵන අලයතහ ශභො ජද? ඇයි, ශශන එන 

ශන ව යට  නළශද?  

 
කගළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

්තළන අතුරු ප්රලසන ශද ජ යකශඵනහ. ඒ ප්රලසන ශදට ශන 

ශනභ උ වතය ශද එන. 

 
ගු ංවලදයප රළජික වවේනළර කන මශකළ 
(ஶண்தைஷகு (கலத்தஷ கயஶநஷதஷ) ஶஜஷத ரசனஶத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රු භ එත්රීතුභනි, ඒ ටි එ භහළුර යකශඵ එශ එ භළය  රීඹන 

භ වයහයි. භළය  රීඹන භ වයහ ඉ එදිඹ එ හයශේ නළවළ. 

අඳට ඒ ශුකට ඉ එශ එ ලි එනහ ව ු ේඵරහශෝයි. ලි එනහ 

රීඹන භහළු එශේ මුළු අසළ එනභ අඳට  එන ඵළවළ. ශභොද, 

ලි එශනෝ ශවොඹහ ශන තභයි ශශ රහ රීඹන භ වයහ 

් එශ එ. ධීයශඹෝ ලි එශනෝ අ ර එශ එ ් හර 

ඳරිච්ශේදඹට, ශදට විතයයි. ්තශොට ඒහ stock යරහ 

තභයි යකශඵ එශ එ. ඒශ එ දහ ව ටි එ භහළු 

ර්භහ එතලහරහ ජ ඳ වහ ශන ඹ එන ඵළවළ. අද ටි එ භහළු 

ර්භහ එතඹ ශරෝශේ ළඩිශඹ එභ යකශඵ එශ එ තහයිර එතශේයි. 

තහයි යනිඹ එ රීඹන භහභ තභයි ශරෝශේ යකශඵන දළළ එතභ 

ටි එ භහළු භහභ. ඒශො ශරෝ ඇශභරිහශේ යකශඵන Chicken 

of the Sea රීඹන ටි එ භහළු ර්භහ එතලහරහ ව  වතහ. 

ඒශො ශරෝ ඒශ ජ ටි එ යන ේපර්ණ භ වය ායහශ එ 

සිඹඹට 95 ජ ණනඹනඹ යනහ. ඒ භත තඵහ  එන. ඒ 

value addition ්ට තභයි ඒශො ශරෝ ය එශ එ. තභ එශේභ 

යශට් භහළුලි එ ශරෝශේ දහ ව රීසිභ යට ටි එ භහළු 

ර්භහ එතඹ ජ බිහි ශරහ නළවළ. ඒ ් හයණඹ ජ. 

ශදළනි හයණඹ ශේයි. අපි අඩු භහළු ප්රභහණඹ තභයි 

චීනශඹ එ ශ එ එශ එ. ්ශවභ නළ වනේ අශේ ර්භහ එතලහරශේ 

දිටභ ළඩ ය ශන ඹ එන ඵළවළ. භහළු අසළ එන රළශඵන 

ශත ජ ර්භහ එතලහරහශේ ළඩ න ව එන නහ. ශභොද, 

භළය  රීඹන භහළුහ අශේ ඉ එදිඹ එ හයශේ නළවළ. ඒ භහළු 

ඉ එශ එ ඳළසිෆි ජ ව අ වරහ එයක ජ හයශේයි. අශේ ශටස 

භළය  ටි එ භහළු ර්භහ එතලහරහ ළනි ශඳෞශලි අාලශඹ එ 

නේ භවය ශරහට ශශන එශ එ නන්ර එතශඹුකයි.  

 
ගු දයළසිගණ නයවවේකර මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

රු ඇභයකතුභනි, ඒ හශේභ භහ අව එන ළභළයකයි- 

 
ගු ංවලදයප රළජික වවේනළර කන මශකළ 
(ஶண்தைஷகு (கலத்தஷ கயஶநஷதஷ) ஶஜஷத ரசனஶத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රු භ එත්රීතුභහ, අපි ශොශවේ ව රීඹරහ නළවළ ශේ 

ර්භහ එතඹ ේපර්ණයි රීඹරහ. භභ නභ රීඹ එන ළභළයක නළවළ. 

"රාහදීඳ" ඳ වතයශේ ් ජතයහ භහධයශේදිශඹ ජ ්ශර ඳශ 

යරහ යකබුණහභ භහ ඒ අඹට ව උ වතය දු එශ එ, දහ ව 

රාහශේ භ වය එශ එ ඳභණ ජ ටි එ භහළු ර්භහ එතඹ ය එන 

ඵළවළ රීඹරහයි.  

1313 1314 

[රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ] 
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ගු දයළසිගණ නයවවේකර මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
දළ එ ඒ ණඹතන ශද අතය ප්රයකලතඹ ශොඳභණද? 
 
ගු ංවලදයප රළජික වවේනළර කන මශකළ 
(ஶண்தைஷகு (கலத்தஷ கயஶநஷதஷ) ஶஜஷத ரசனஶத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඵහුතයඹ අඳට. අපි ලත ඳව ජ ව විඹදේ යරහ නළවළ. ්තළන 

අවුරුදු ණනහ ජ යකසශේ -2006 විතය ඉරහ- ළඩ ජ  එශ එ 

නළතු, පිට යටි එ වේඵ වුණු ශවො ය තහහයඹ ජ යකබුණහ. ඒ 

ය තහහයඹ අපි දු එනහ. ඒ ශො ර එ ේපර්ණ මුදර ණශඹෝජනඹ 

යනහ. ඒ හශේභ අඳට විු ණනහ. විු ණන ශොට ව රුපිඹ  

10 ට්ටභ ජ අඳට -ධීය ාසථහට- ශදනහ. ධීය ාසථහශ එ 

තභයි ශේහ ශඵදහ වළශය එශ එ. ේපර්ණ රහබඹ අඳට.[ඵහධහ 

රීරීභ ජ]  

 
ගු දයළසිගණ නයවවේකර මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වුද ඒ අ වපුඩි ව එශ එ. භභ ඵළලුහ වුද රීඹරහ. ව එත 

ශ එද, ඒ? ව එත අ වපුඩිඹ ජ වනහ.  

තු එළනි අතුරු ප්රලසනඹ විධිඹට භභ ශේ හයණඹ 

ඔඵතුභහශ එ අව එන ළභළයකයි. විශලේශඹ එ ඳසු ගිඹ දසර 

ඇයක වුණු ු ණහටු ව ් ජ අශේ ධීයඹ එ ණනහ ජ - 47 

ශදශනු - මිඹ ගිඹහ. ඒ හශේභ ත විලහර පිරි ජ අතුරුදව එ 

වුණහ. ඒ ඳවු ර ප්රධහනිඹහ තභයි ශේ අනතුයට ර ජ ශරහ 

යකශඵ එශ එ. ඒ පුශරඹහට ඒ අනතුරු සිදු වුණහට ඳසශේ මුළු 

ඳවුරභ ඩහ ශන ළශටනහ. ඒ ප්රධහන පුශරඹහ ශුකශ එ 

රුපිඹ  ර ජඹ ජ දීශභ එ ඳවුශ  අශන ජ අඹශේ වතවිතඹ ළට 

හ  එන පුළු එ ශයි රීඹරහ භභ හිත එශ එ නළවළ. රු 

ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ ව ධීය ප්රශශලඹ ජ නිශඹෝජනඹ යන 

ශශන ජ. රු ඇභයකතුභනි,  ඒ නිහ රුපිඹ  ර ජඹරී එ 

ශනොනළය  අඩුභ තයමි එ ඒ පුශරඹ එ ශුකශ එ රුපිඹ  

ර ජඹට ්වහ ගිඹ, රුපිඹ  ර ජ 10, 15 හශේ මුදර ජ ශද එන 

පුළු එද? ඔඵතුභහ ද එනහ, භ එත්රීයශඹු  මිඹ ගිඹහභ රුපිඹ  

ර ජ 50, 60 ශදන ඵ.  ඒ නිහ ඒ අහිා ධීයඹ එ ශුකශ එ 

ඹේ රීසි  ළඩ පිිබශශ ජ ස යරහ, ඒ ඳවුර රැ ළී භ වහ 

අලය  ටයුතු ඔඵතුභහ රළවළසයක යනහද? ශේ රුපිඹ  ර ජඹ 

දීරහ ජහභ ශබ්යහ  එනහට ළඩිඹ,  ඔවු එශේ ඳවු ර ඉ එන 

දරු එට යජශේ යසහ ජ දීරහ ශවෝ ශන ව ්රභඹරී එ ශවෝ 

ඔවු එ රැ ඵරහ  එන ළඩ පිිබශශ ජ ස යනහද? 

 
ගු ංවලදයප රළජික වවේනළර කන මශකළ 
(ஶண்தைஷகு (கலத்தஷ கயஶநஷதஷ) ஶஜஷத ரசனஶத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ ්දහ ජහයක ධීය ේශේරනඹ 

ළවූ ශරහශේ ධීය නහඹඹ එ, දිස්රි ජ නහඹඹ එ භට සතුයක 

ශශේ, ධීයඹ එ මුහුදු ගිහි රහ විඳතට ඳ ව වුණහභ රුපිඹ  

ර ජඹ ජ රඵහ දු එශ එ ඳශමුළනි තහට ඳසු ගිඹ ශදතහශේ 

විතයයි, ්ශවභ නළ වනේ රළශඵ එශ එ ප්රහශශය ඹ ශ ේ 

හර්ඹහරශඹ එ රළශඵන, අභාරය ටයුතු වහ වූ විඹදභ 

විතයයි රීඹරහයි. මීය ට ව ඩහ ශ එන පුළු එ නේ ශවොයි. අපි ඒ 

මුදර විතය ජ ශනොශයි ශ එශ එ. මිඹ ගිඹ ශනු  ශුකශ එ 

රුපිඹ  ර ජඹ ණශ එ ශනහ. අතුරුදව එ වූ ශවෝ විනහලඹට 

ඳ ව වූ ඹහත්රහ වහ ණේඳ එන සිඹ රටභ අපි  එදි ශනහ. ඒ 

විතය ජ ශනොශයි. අර්ධ වහනිඹට ඳ ව වූ සිඹලු ඹහත්රහ වහ 

ණේඳ එනර ටිනහශභ එ සිඹඹට 50 ජ අපි ශනහ. ඒ අුක 

රුපිඹ  ර ජ 732 ජ ශේ වහ අපි ශේ ළශර් ළඹ යනහ. 

කගළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්රලසන අා 9-2896/'12-(1), රු යවි රුණහනහඹ භවතහ. 

 

ගු රවි කුණළනළයක මශකළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ ්භ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගු දිවන්හ ගුණලර්ධ්න මශකළ 
(ஶண்தைஷகு  தஷரனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි,  අධියණ අභහතයතුභහ ශුකශ එ භහ 

්භ ප්රලසනඹට පිිබතුය දීභ වහ යක ශද හරඹ ජ ඉ රහ 

සිටිනහ. 
 

ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිගණප ක රීමේම  නිවයෝග කරන දී. 
லஷனஶகல ற்தமஶத தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
කගළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්රලසන අා 11-2581/'12, රු ජි ව ශප්රේභදහ භවතහ. 

 

ගු වජි ක වප්රේමදළව මශකළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, භහ ්භ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 

ගු දිවන්හ ගුණලර්ධ්න මශකළ 
(ஶண்தைஷகு  தஷரனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි,  විදුලිඵර වහ ඵරල ජයක අභහතයතුමිඹ 

ශුකශ එ භභ ්භ ප්රලසනඹට පිිබතුය දීභ වහ යක ශද 

හරඹ ජ ඉ රහ සිටිනහ. 
 
ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිගණප ක රීමේම  නිවයෝග කරන දී. 
லஷனஶகல ற்தமஶத தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 වශකළර ප්රළවශය ය කෂමනළකළර කනුරර : රළනය 

දෆල ව්වහගළල 
உதலஷப் பஷஶந்தஷ தொகஶகஶரர் பதலஷ : அச க் 

கூட்டுத்தஶபனம் 
POST OF ASSISTANT REGIONAL MANAGER : STATE TIMBER 

CORPORATION 
2707/’12 

12.ගු බුශධික පක රණ මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඳරිය වහ පුනර්ජනී ඹ ඵරල ජයක අභහතයතුභහශ එ ඇූ 

ප්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) 2012 ර්ඹට ශඳය යහජය දළ ාසථහශේ වහය 
ප්රහශශය ඹ ශභනහහය තනතුය වහ, ශේශේ 
නියුතු ළඩ බිේ නිරධහරි ව ඵඩහ නිරධහරි 
තනතුරු දයන අඹ අතරි එ තය විබහඹ ජ වහ 
ේමු ඳරී ජණඹ ජ ඳ වහ සුදුසුේර ව අඹ 
ශතෝයහ ව ඵ ව; 
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ඳහර්ලිශේ එතු 

 (ii) 2012 ර්ශේ සිට ්භ තය විබහඹ ශනොඳ වහ 
ේමු ඳරී ජණශඹ එ ඳභණ ජ ඉවත තනතුය 
වහ ඳ වරීරීේ ය ඇයක ඵ ව; 

 ්තුභහ ද එශනහිද? 

(ණ)  ඉවත අ (ii) හි ව එ ඳරිදි යුක රඵන ඵහ ළී ේ 
නතහ 2012ට ශඳය යකබ ණහයඹට ්භ ඵහ ළී ේ සිදු 
රීරීභට ටයුතු ය එශ එද ඹ එන ්තුභහ ව එ 
ය එශනහිද? 

(ඇ) ශනො ්ශේ නේ, ඒ භ එද? 

 
சுற்மஶடல், தைதுப்பஷக்கத்தக்க சக்தஷ அகச்சகக் ரகட்ட 

லஷனஶ: 

(அ) (i) 2012ஆம் ஆண்டுக்கு தொன்னர் அசஶங்க க் 

கூட்டுத்தஶபனத்தஷன் உதலஷ பஷஶந்தஷ 

தொகஶகஶரர் பதலஷக்கஶக ரபஶட்டிப் 

பஶஸட்கசதஶன்தம் ரநர்தொகப் 

பஶஸட்கசதஶன்தம் நடத்தப்பட்டுு், ரசகலஷல் 

ஈடுபட்டுு்ள்ர ரலகயத்தர உத்தஷரஶகத்தர் 

ற்தம் கரஞ்சஷ உத்தஷரஶகத்தர் பதலஷககர 

லகஷக்கஷன்மலர்கரஷததந்து 

தகககதபற்மலர்கள் ததஶஷவுதசய்ப்பட்டனர் 

ன்பகதத்ம்; 

 (ii) 2012ஆம் ஆண்டு ததஶடக்கம் ரற்படி ரபஶட்டிப் 

பஶஸட்கச நடத்தப்படஶது ரநர்தொகப் 

பஶஸட்கசஷன்தோயம் ஶத்தஷம் ரற்படி 

பதலஷக்கஶன நஷனங்கள் ரற்தகஶள்ரப் 

பட்டுள்ரன ன்பகதத்ம் 

 அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) ரரய (அ) (ii) இல் குமஷப்பஷடப்பட்டுு்ள்ரலஶத 

ரற்தகஶள்ரப்படுகஷன்ம ஆட்ரசர்ப்தைககர 

நஷதத்தஷலஷட்டு 2012ஆம் ஆண்டுக்கு தொன்னர் 

இதந்தலஶத ரற்படி ஆட்ரசர்ப்தைககர 

ரற்தகஶள்லதற்கு நடலடிக்கக டுப்பஶஶ ன்பகத 

அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(இ) இன்ரமல், ன்? 

 

asked the Minister of Environment and Renewable 

Energy:  

(a) Is he aware that - 

 (i) before the year 2012, qualified persons were 

selected for the post of Assistant Regional 

Manager of the State Timber Corporation 

from among the site Officers and Stores 

Officers employed in the Corporation, 

through a competitive examination and an 

interview; and 

 (ii) from the year 2012 onwards, the aforesaid 

competitive examination has not been held 

and appointments for the above position 

were made by holding only an interview ? 

(b) Will he state whether action will be taken to stop 

the recruitments made as mentioned in (a)(ii) 

above and to make the recruitments in the same 

manner it was done prior to 2012 ? 

(c)    If not, why? 

ගු ඒ.ඩී. සුසිල් වප්රේමනයන්ක මශකළ ංපගණවර ශළ 

පුනර්නනීතය බක්ක  අමළකයුරමළප 
(ஶண்தைஷகு .டி. சுசஷல் பஷரஜந்த - சுற்மஶடல், 

தைதுப்பஷக்கத்தக்க சக்தஷ அகச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 

Environment and Renewable Energy) 
රු ථහනහඹතුභනි, රු බුශධි ඳයකයණ භ එත්රීතුභහශේ 

ප්රලසනඹට පිිබතුය ශභශේයි.  

(අ)  (i)  යහජය දළ ාසථහශේ වහය ප්රහශශය ඹ 
ශභනහහය තනතුය වහ න අුකභත ඵහ 
ළී ශේ ඳරිඳහටිඹට අුක ලිඛිත ඳරී ජණඹ 
ප්රයකපර භත වහ/ ශවෝ යුවත ේමු 
ඳරී ජණඹ ප්රයකපර භත ්භ තනතුය වහ 
ඵහළී භ ශ වළරීඹ. ඒ අුක ාසථහ 
ඳහරනහධිහයශේ අභිභතඹ ඳරිදි ලිඛිත විබහඹ ජ 
වහ යුවත ේමු ඳරී ජණඹ ජ භින එ ශවෝ 
ලිඛිත විබහඹ ජ ශනොභළයක යුවත ේමු 
ඳරී ජණඹ ජ ඳභණ ජ ඳළළ වම ශභ එ ඳවත 
ව එ ඳරිදි ්භ තනතුය වහ ඵහළී භ සිදු 
ය ඇත. 

  1981 අ ශෝසතු භ ඵහළී භ - විභාගයක් 
ඳ වහ ශනොභළත. 

  1987 ඵහළී භ - විබහඹ ජ ඳ වහ ශනොභළත. 

  1992 ඵහළී භ -විබහඹ ජ ඳ වහ ඇත. 

  1998 ජූලි භ ඵහළී භ  - විබහඹ ජ ඳ වහ 
ශනොභළත. 

  2001 භහර්තු භ ඵහළී භ - විබහඹ ජ ඳ වහ 
ශනොභළත. 

  2008 ඔ ජශතෝඵර් භ ඵහළී භ - විබහඹ ජ 
ඳ වහ ඇත. 

  2012 භළයි භ ඵහළී භ -විබහඹ ජ ඳ වහ 
ශනොභළත. 

 (ii)  2012 ර්ශේ ඳභණ ජ  ශනො ඊට ශඳය ඇතළේ 
ර්රදී ද තය විබහඹ ජ ශනොඳ වහ ේමු 
ඳරී ජණඹ ජ ඳභණ ජ ඳළළ වම භ භින එ 
ඵහළී ේ සිදු ය ඇයක ඵ ඉවත (අ) (i) පිිබතුය 
අුක ඳළවළදිලි ශේ.   

(ණ)  වහය ප්රහශශය ඹ ශභනහහය තනතුය යහජය දළ 
ාසථහශේ ළඩබිේ ණ්රිත විලසශඹ එ න හ 
 ජශේත්රශේ ස ළපීේ ශවෝ ශවීමේ ශවෝ භහර්හ එන 
රීරීේ ශවෝ ප්රහවනඹ රීරීේ ශවෝ භහර් ස රීරීේ ළනි 
ප්රහශඹෝගි වූ විලහර හර්ඹදහභඹ ජ ඉටු ශ යුතු 
තනතුයරී. ළඩබිේ නිරධහරි එ ව ඵඩහ නිරධහරි එ 
අතරි එ අබය එතය ්භ තනතුය වහ ඵහ ළී භ සිදු 
යන අතය ්හිදී ඔවු එ ඉටු යුක රඵන ප්රහශඹෝගි 
ක්රිඹහදහභ ඳරී ජහ ය ඵළලීභ ලිඛිත විබහඹ ජ භින එ 
ඳභණ ජ ඉටු ය ත ශනොවළ. සුළු ශවෝ ප්රහශඹෝගි 
දළුකභ ජ ශනොභළයක නිරධහරි එ ඵහ ළී ශභ එ ශඵොශවෝ 
ළටලුරට මුහුණ ඳෆභට සිදු ුක ඇත. 

 ඵහ ළී ශේ යුවත ේමු ඳරී ජණඹ වහය 
ප්රහශශය ඹ ශභනහහය තනතුශර් අුකභත ඵහ ළී ශේ 
ඳටිඳහටිඹට අුකූලර සිදු යුක රඵන අතය අභහතයහාලශේ 
නිශඹෝජිතශඹ ජ, යහජය දළ ාසථහශේ නිශඹෝජය 
හභහනයහධිහරි (භහන ේඳ ව වහ ඳහරන/අශශවි/
ශභශවයුේ/මුද ) ඇතුශ ව සහධීන ේමු ඳරී ජණ 
භ්ඩඩරඹ ජ භින එ අඹදුේරු එශේ සිඹලුභ සුදුසුේ 
ඳරී ජහ යුක රළශබ්. 
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[රු බුශධි ඳයකයණ භවතහ] 
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 ඉවත ේමු ඳරී ජණ භ්ඩඩරශේ නිර්ශශල වහ ාසථහ 
අධය ජ භ්ඩඩරශේ අුකභළයකඹ භත යන රද ශභභ 
ඳ වරීරීේ ේඵ එධ ශේ න තුරු රීසිදු ශේ 
ඳළමිණි ර ජ ලිඛිත ශවෝ හචි රළබී ශනොභළයක අතය 
් වය ඹ මියකඹරී එ ශවෝ අධියණභඹ භළදිව ව ම භරී එ 
රීසිදු ඳළමිණි ර ජ රළබී ශනොභළත. 

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී. 

 
ගු බුශධික පක රණ මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. 

රු ඇභයකතුභහශේ පිිබතුශර් ව එ ශහ, 1981, 1987, 1992, 

1998, 2001, 2008 ව 2012 ර්ර රි එ ය විබහ ඳ වහ 

යකශඵන ඵ ව, රි එ ය විබහ ඳ වහ ශනොභළයක ඵ ව. විබහ 

ඳළළ වම ශභ එ ඳභණ ජ ඵහ ළී ශේදී ඇයක  එන පුළු එ 

ප්රහශඹෝගි ත ව වඹ ව ්තුභහ රීේහ. ඒශ ජ ප්රලසනඹ ජ නළවළ.  

නමු ව ඔඵතුභහශේ පිිබතුය අුක ඒ තර්ඹ  බි ළශටනහ. 

ශභොද, භවය අවුරුදුර විබහ ඳ වනහ. භවය අවුරුදුර 

විබහ ඳ ව එශ එ නළවළ. ්භ නිහ ශේ ශුකශ එ ශඳොදු 

ප්රයකඳ වයකඹ ජ ඇයක ය එන ඵළරි ඇයි? 

 

ගු ඒ.ඩී. සුසිල් වප්රේමනයන්ක මශකළ 
(ஶண்தைஷகு  .டி. சுசஷல் பஷரஜந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
රු ථහනහඹතුභනි, ශභභ ඵහ ළී භ සිදු ය 

යකශඵ එශ එ 2012 ර්ශේදීයි. ශභභ අභහතයහාලඹ භහ බහය 

 වතහට ඳසශේ ශභභ ාසථහට අදහශ න ඵහ ළී ශේ 

ඳටිඳහටිඹ ජ ස ය යකශඵනහ. ්භ ඵහ ළී ශේ ඳටිඳහටිඹ 

භින එ ශේ යකශඵන විභතහ ඉ ව ය යකශඵනහ. ්භ නිහ ්ඹ 

අදහශ ණඹතන භින එ අුකභත රීරීශභ එ ඳසු ඉදිරිශේදී සිදු යුක 

රඵන ඵහ ළී ේ න ඳටිඳහටිඹ අුක සිදු යුක රඵනහ.  

 

ගු බුශධික පක රණ මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ශදන අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.  

ශේ තය විබහ ඳළළ වම භ ශුකට, න ාය ජණ 

ශදඳහර්තශේ එතුශේ න විදයහරඹ භින එ නිු  ව යන ඩිේශරෝභහ 

වයකඹ වහ ඹේ රු ණු ප්රභහණඹ ජ රඵහ දීශේ ටයු වත 

ශශයනහ. ්ඹ ශවො ප්රණතහ ජ. ශේ යශට් තහ ජණි 

විදයහර, තහ ජණි විලසවිදයහර ද ජහ ්රමි ර්ධනඹ ජ යහ 

ගිඹහ. ඔඵතුභහශ එ භහ දළන  එන ළභළයකයි, ශේ න විදයහරඹ ව 

අනහතශේ විලසවිදයහරඹ ජ ද ජහ ශන ඹ එන අභහතයහාලඹට 

ළඩ පිිබශශ ජ, දළ ජභ ජ යකශඵනහද රීඹරහ. 

 

ගු ඒ.ඩී. සුසිල් වප්රේමනයන්ක මශකළ 
(ஶண்தைஷகு  .டி. சுசஷல் பஷரஜந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
භහ හිතන වළටිඹට අභහතයහාලඹ ඹටශ ව යකශඵන න 

ාය ජණ ශදඳහර්තශේ එතුශේ පුහුණු ඳහර භින එ ඩිේශරෝභහ 

වයක ඳහ පිරිනභනහ. ්ඹයි, ශභඹයි අතය ශන ජ 

යකශඵනහ. ශභඹ දළ ාසථහ. න ාය ජණ 

ශදඳහර්තශේ එතුශේ ශනභ තහ ජණ ශේහ ජ යකශඵනහ.  

විදයහ උඳහධිධහරි එ, ්ෂිර්භඹ ව භහන විදයහ උඳහධි 

හිත ්න අඹ ඒට ඵහ  එනහ. ඒ සුදුසුේ  නළයක අඹ 

හභහනය ශඳශ විබහ ප්රයකපරලි එ ව උස ශඳශ විබහ 

ප්රයකපරලි එ ඵහ ශන,  ජශේත්ර නිරධහරි එශේ සිට බීට්ටු  න 

නිරධහරි එ ද ජහ ඉවශට ඹන උස ම ශේදී,  ඒ ශරේණිඹට අලය 

සුදුසුේ පුයහ ත යුතු යකශඵනහ, ් වය භඹ ඳශපුරුශද ව 

තහ ජණි දළුකභ රීඹන ශදභ ඇතුශ ව. නමු ව ශේ ණඹතනඹ 

දළ ාසථහ. දළ ාසථහශේ ළඩි ලශඹ එ ශශය එශ එ, න 

ාය ජණ ශදඳහර්තශේ එතු භින එ රි එ ය ඳයුක රඵන 

යහජහරි ව අධියණ භින එ ශදන  නිශඹෝ  අුක  යජශේ ශවෝ  

ශඳෞශලි අාලශේ දළ ළපීභ ව දළ ේඳහදනඹ රීරීභයි. ඒ 

නිහ න ාය ජණ ශදඳහර්තශේ එතුශේ යකශඵන ක්රිඹහ පිිබශතභ 

ශභතළන අුකභනඹ  එශ එ නළවළ. නමු ව න ාය ජණ 

ශදඳහර්තශේ එතුශේ යන පුහුණු රීරීේ ව වයකඹ ශේ අඹශේ 

උසම ේ වහ අදහශ ය  එන පුළු එ.  

 

ගු බුශධික පක රණ මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ඇභයකතුභනි,  භශේ තු එන අතුරු ප්රලසනඹ. භභ රීේශේ, 

භභ රීේශේ ශේ විදයහර ශද ඳදනේ ය ශන ඉදිරි දළ ජභ ජ 

හිත උඳහධි ඳහඨභහරහ  නිර්භහණඹ ය, ශශය ඹ ලශඹ එ ඳභණ ජ 

ශනො විශශය ඹ ලශඹ එ ඳහ රැරීඹහ ඉර ජ පුයහ  එන ව, 

ශශය ඹ අලුශත එ ජනනඹ න රැරීඹහ  ජශේත්රඹට ව රිරන 

උඳහධිධහරි එ- 

 
ගු ඒ.ඩී. සුසිල් වප්රේමනයන්ක මශකළ 
(ஶண்தைஷகு  .டி. சுசஷல் பஷரஜந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
භට පුළු එ  ් වය ඹ පුහුණු - vocational training -  ශදන 

අභහතයහාලඹට  ශේ හයණඹ ශඹොමු යරහ ඒ අඹ යන  ් වය ඹ 

පුහුණු ඳහඨභහරහරට ශභඹ ඇතුශ ව ය එන.  

 

ගු බුශධික පක රණ මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தைத்தஷக பதஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අ එන ඒ තභයි -[ඵහධහ රීරීභ ජ] 

 
ගු ඒ.ඩී. සුසිල් වප්රේමනයන්ක මශකළ 
(ஶண்தைஷகு  .டி. சுசஷல் பஷரஜந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
පුළු එ.  

 
කගළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්රලසන අා 13 - 2805/'12- (1), රු දඹහසිරි ජඹශේය 

භවතහ. 

 
ගු දයළසිගණ නයවවේකර මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தஶசஷமஷ ஜரசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභනි, භභ ්භ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගු දිවන්හ ගුණලර්ධ්න මශකළ 
(ஶண்தைஷகு  தஷரனஷ் குைலர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රුථහනහඹතුභනි, යහඹ වහ භවහ භහර් අභහතයතුභහ 

ශුකශ එ භහ ්භ ප්රලසනඹට පිිබතුය දීභ වහ යක ශද ජ   

ඉ රනහ. 

 
ප්රහනය මුර දිනකදී ඉදිගණප ක රීමේම  නිවයෝග කරන දී. 
லஷனஶகல ற்தமஶத தஷனத்தஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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රනව  වරෝශල්ල ඖධ් හිඟය : විවහකර 
அசஶங்க கலத்தஷசஶகயகரஷல் தந்துத் தடுப்பஶடு: 

லஷபம் 
SHORTAGE OF MEDICINES IN GOVERNMENT HOSPITALS : 

DETAILS 
2901/’12 

14. ගු රවි කුණළනළයක මශකළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதைஶநஶக்க) 

 (The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශෞය අභහතයතුභහශ එ ඇූ ප්රලසනඹ - (1):  

(අ) (i) ශයෝගී එවට ශනොමිශ  ඖධ රඵහදීභද භින එ 
නිදවස ශෞය ශේඹ ළඳයීභ ඉටු රීරීභට යජඹ 
අශේ ජහ ය එශ එද;  

 (ii) ්ශේ නේ, 2011 ව 2012 ර් ශද වහ 
ශෞය අභහතයහාලශේ පුනයහර්තන විඹදේ 
ලශඹ එ ශ එ යන රද මුදර ශොඳභණද;  

 (iii) 2011 ව 2012 ර් වහ ශනොමිශ  ඖධ 
රඵහදීභ වහ ශ එ යන රද මුදර ශොඳභණද; 

 ඹ එන ්තුභහ ව එ ය එශනහිද?    

(ණ) (i) 2011 ව 2012 ර්රදී යජශේ ශයෝව ර 
ළඩිභ හය ණන ජ වදයරු එ නිර්ශශල යන 
රද ව බහවිත වූ ඖධ ර් 25 ශර්ද;  

 (ii) 2011 ව 2012 ර්රදී ්කී ඖධ වහ ළඹ 
ශ මුදර ශ එ ශ එ ලශඹ එ ශොඳභණද;  

 (iii) ්භ ඖධ ර් ණනඹනඹ යුක රඵ එශ එද; 
නළතශවො ව, ශ්රී රාහශේ නිඳදුක රඵ එශ එද; 

 (iv) යජශේ ශයෝව ර ප්රභහණ ව තයේ ඖධ 
ශනොභළයකමි එ, ඵහහිය ඖධ අශශවි  ලි එ 
ඒහ මිරදී ළී භට සිදු ම  ඇතළයි ශයෝගී එ ඳළමිණිලි 
ය එශ එ භ එද;  

 ඹ එන ව ්තුභහ ව එ ය එශනහිද?         

(ඇ) ශනෝශේ නේ,  ඒ භ එද? 

 
சுகஶதஶ அகச்சகக் ரகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) அசஶங்கம் ரநஶஶரஷகதௗக்கு இயலச சுகஶதஶ 

ரசகலகத் ததஶடர்ந்து இயலச தந்து 

லறங்குதகயத்ம் ரற்தகஶள்கஷமதஶ னவும்; 

 (ii) அவ்லஶதமனஷல், 2011 ற்தம் 2012ஆம் 

ஆண்டுகதௗக்கஶன ஸண்டுலதம் தசயவுக்கஶக 

சுகஶதஶ அகச்சுக்கு எதுக்கப்பட்டுள்ர 

பைத்ததஶகககத்ம்; 

 (iii) 2011 ற்தம் 2012 ஆம் ஆண்டுகரஷல் இயலச 

தந்துகதௗக்கஶக எதுக்கப்பட்டுள்ர 

பைத்ததஶகககத்ம்; 

 அலர் கூதலஶஶ? 

(ஆ) (i) 2011 ற்தம் 2012ஆம் ஆண்டுகரஷல் அசஶங்க 

கலத்தஷசஶகயகரஷல் அதஷகரலஷல் குமஷத்துக் 

தகஶடுக்கப்பட்ட ற்தம் பன்படுத்தப்பட்ட 25 

தந்துககரத்ம்; 

 (ii) 2 0 1 1  ற்தம் 2012ஆம் ஆண்டுகரஷல் 

அம்தந்துகரஷன் தபததஷககர 

தனஷத்தனஷஶகவும்; 

 (iii) அகல இமக்குதஷ தசய்ப்பட்டகலஶ அல்யது 

இயங்ககஷல் உற்பத்தஷ தசய்ப்பட்டகலஶ 

ன்பகதத்ம்; 

 (iv) அசஶங்க கலத்தஷசஶகயகரஷல் தந்துகள் 

கஷகடக்கஶகஶல் தலரஷ தந்தகங்கரஷததந்து 

தந்துககரக் தகஶள்லனவு தசய் 

ரலண்டித்ள்ரக பற்மஷ ரநஶஶரஷகள் 

தொகமஷடுகஷன்மனஶ னவும் 

 அலர் கூதலஶஶ? 

(இ) இன்ரமல், ன்? 

 
asked the Minister of Health:  

(a) Will he state - 

 (i) whether the Government pursues free 

health service along with free  medicine to 

patients; 

 (ii) if so, amount of money allocated to the 

Ministry of Health  for recurrent 

expenditure for the year 2011 and 2012; 

and 

 (iii) the amount of money allocated for free 

medicine in the year 2011 and 2012? 

(b) Will he also state - 

 (i) the most frequently prescribed and used 25 

medicines in the Government hospitals in 

the year 2011 and 2012; 

 (ii) the values of those medicines separately in 

the year 2011 and 2012;  

 (iii) whether they are imported or manufactured 

in Sri Lanka; and 

 (iv) as to why the patients complain that they 

have to buy medicines from outside 

pharmacies due to the unavailability of 

medicines in Government hospitals? 

(c) If not why? 

 
ගු ලි ක දිවළනළයක මශකළ ංවවෞඛය නිවයෝනය 

අමළකයුරමළප 
(ஶண்தைஷகு யதத் தஷசஶநஶக்க - சுகஶதஶ பஷதஷ அகச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

රු ථහනහඹතුභනි,  ශෞය අභහතයතුභහ ශුකශ එ භභ 

්භ ප්රලසනඹට පිිබතුය ශදනහ.  

(අ)  (i)  ඔේ.  

 (ii)    

 

  (iii)   

 

ර්ඹ පුනයහර්තන මුළු ප්රයකඳහදන ප්රභහණඹ (රු) 

2011 53,340,592,000.00 (මිලිඹන 53,340,592) 

2012 59,258,300,000.00 (මිලිඹන 59,258.3) 

ර්ඹ ඖධ වහ ශ එ ශ ප්රයකඳහදන ප්රභහණඹ 
(රු) 

2011 16,617,492,430.00 (මිලිඹන 16,617,492) 

2012 17,000,000,000 (මිලිඹන 17,000) 
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(ණ)   (i)  ඇමුණුභ 01  ඵර එන. වභළගක * යමි.  

         (ii)  ඇමුණුභ 02 ඵර එන.   වභළගක* යමි.  

        (iii)  ඇතළේ ඖධ ර් ණනඹනඹ යුක රඵන අතය 
ඇතළේ ඖධ ශ්රී රාහ තුශ නිඳදුක රඵයි.  

    (iv) භසතඹ ජ ලශඹ එ ඖධ හිඟඹ ජ  
ශනොඳළතුණද ඳවත ශවේතු නිහ භවය න්මිත 
ඖධර හිඟතහඹ එ  ඹේ ඹේ හරරදී භතු විඹ 
වළ. 

 *  ශරෝ යහේත ශට එඩර් ළම ේරදී ්භ 
ශට එඩයඹ රඵහ  එනහ ළඳයුේරු එ 
ඇතළේ අසථහරදී අදහශ ඖධ ළඳයිඹ 
යුතු හර හුකරට අදහශ අයිතභ 
ළඳයුේ ශනොරීරීභ. 

 *  ඇතළේ ළඳයුේරු එ විසි එ ඳඹන 
අයිතභ ත ව ව ඳරී ජහරට බහජනඹ ශ 
විට  ළඳයුේ යුක රළබ හ්ඩඩ අාඹට 
අදහශ ශතොශඹ එ ශොට ජ  ශවෝ මුළු 
ශතොඹභ බහවිතශඹ එ ඉ ව රීරීභට සිදු 
ම භ. 

 *  වදිසි ණඳදහ ත ව ව, විවිධ ාත ශයෝ 
ණදිඹ ඳළයකරී ඹහභ ළනි ශවේතු නිහ 
ණඹතනි ඇසතශේ එතු  ශටි හරඹ ජ 

තුශ ඇසතශේ එතුත ප්රභහණඹට ඩහ ළඩි 
ප්රභහණඹරී එ විචරනඹ ම භ. 

(ඇ) ඳළන ශනොනගී. 
 
* වභළව වය මක කබන ද ඇමුණු : 
 *  சபஶதேடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட இகைப்தைகள் : 
 * Annexes tabled: 

ඇමුණුභ-01 

 

ගු රවි කුණළනළයක මශකළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, භශේ ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. 

ඇ වත ලශඹ එභ ශෞය අභහතයහාලශේ යකශඵන දණඹ නළයක 

ය එන, රු  ඇභයකතුභහ ශරොු  ශශව ජ දයනහඹ රීඹන ් 

ශඳශන එන යකශඵනහ.  ඒ හශේභ  අඳට ශඳශන එන යකශඵනහ, 

යජශේ  නිරධහරි එ  ඒ ශට එඩර් ඳටිඳහටිඹ නිසිඹහහය අුකභනඹ 

ශනොයන ඵ.් ජශෝ ප්රභහද යනහ, ්ශවභ  නළ වනේ නිඹමිත 

ශරහට ය එශ එ නළවළ.  ඒ නිහ අභහතයහාලඹට අධි මුදර ජ  

ළඹ ය එන සිදු ශරහ යකශඵනහ. ශේ ඵ රීේශේ  ශන 

වුරු ව ශනො ශයි. අද උශශ ශෞය ඇභයකතුභහ තභයි ශේ ඵ 

අඳට රීේශේ. ඒ නිහ පිරිසිදු ඳහරනඹ ජ ඇයක ය එනට 

ඔඵතුභ එරහශේ අභහතයහාලශඹ එ අයශන යකශඵන පිඹයඹ එ 

ශභොනහද රීඹරහ රු නිශඹෝජය ඇභයකතුභහට රීඹ එන පුළු එද? 

 
ගු ලි ක දිවළනළයක මශකළ 
(ஶண்தைஷகு யதத் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, ශේ රු  භ එත්රීතුභහ ප්රලසනඹ අහ 

යකශඵ එශ එ ශඵශව ව ේඵ එධශඹුකයි. ඒ නිහ ශේ හයණඹ 

ළන  ශනභ ප්රලසනඹ ජ ඇහුශො ව භට උ වතය ශද එන පුළු එ. 

 
ගු රවි කුණළනළයක මශකළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශඵශව ව ේඵ එධශඹ එ තභයි අහ යකශඵ එශ එ. ශඵශව ව 

ශ එ එන ව ශට එඩර් ය එන ඕනෆ ශ එ. ඒ ශට එඩර් ඳටිඳහටිඹ 

ළන තභයි භභ අව එශ එ. අතුරු ප්රලසනරදී අව එන යකශඵ එශ එ 

ඊට අදහශ මි ජ  රීසිභ ේඵ එධඹ ජ නළයක ශශ  ළන 

ශනොශයි ශ එ. රු ථහනහඹතුභනි, ්ශවභ නේ භට උඳශද ජ 

ශද එන,  යටට ළද ව න උ වතයඹ ජ රඵහ  එනට  ශොයි 

ණහයශඹ එද  ශේ අතුරු ප්රලසන අව එන ඕනෆ රීඹරහ.  
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ඇමුණුභ-02 



ඳහර්ලිශේ එතු 

කගළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්රලසනඹ අවන විධිඹට ශටිශඹ එ අව එන.  

 

ගු රවි කුණළනළයක මශකළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ඇහුට ඳසු  ත ව ාකීර්ණයි. රු ථහනහඹතුභනි, 

අඳට වභත්රීඳහර සිරිශේන ඇභයකතුභහ වේඵ වුණහ. ්තුභහට  රීඹපු  

ප්රලසනඹ ජ තභයි භභ නළත ශඹොමු  ය එශ එ.    යකශඵන ශට එඩර් 

ඳටිඳහටිඹ  ඳළ වතට දභහ  ශොශවොභද ශේ යජශේ නිරධහරි එ  

ශඵශව ව -  

 

ගු ලි ක දිවළනළයක මශකළ 
(ஶண்தைஷகு யதத் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 
රු ථහනහඹතුභනි,  ඒ රු භ එත්රීතුභහ ප්රලසන අන නිහයි  

භභ නළගිට්ශට්. අරීර වියහේ හරිඹේ භ එත්රීතුභහ ව ශේ  විධිශේ 

ප්රලසනඹ ජ අහ යකබුණහ, ශෞය   ජශේත්රඹ  තුශ දණ, අ්රමිතහ 

සිදු ශනහද රීඹහ. ඒ ප්රලසනඹට පිිබතුරු ශද එන භභ රෆසයක  ශරහ 

හිටිඹහ. නමු ව අද ්තුභහ ඇවි රහ  නළවළ. ඒ ප්රලසනඹ ඒ විධිඹට 

ඇහුහ නේ උ වතය ශද එන  පුළු එ. ශේ ප්රලසනශඹ එ  අහ 

යකශඵ එශ එ ඖධ රඵහ දීභ වහ ශ එ යන රද මුද  ප්රභහණඹ, 

ඖධ වහ ළඹ ශ මුද  ප්රභහණඹ  ණදී ලශඹුකයි. ඒහ තභයි 

අහ යකශඵ එශ එ. ඊට අදහශ උ වතයඹ තභයි  දී යකශඵ එශ එ. 

ශඵශව වරට අදහශ ශට එඩර් ඳටිඳහටිඹ ළන ාචහ ජ  සිදු ම  

යකශඵනහද  රීඹහ අහ යකබුණහ නේ,  ඒ ළන ශතොයතුරු ශොඹහ 

ඵරහ  උ වතය ශද එන යකබුණහ. ශභොද,  රු ඇභයකතුභහ 

නිශඹෝජනඹ යමි එ භහ ශේ  ඳහර්ලිශේ එතුශේ උ වතය ශදන නිහ,  

කීශභ එ උ වතය ශද එන ඕනෆ.  ඒ නිහ   ශේ අතුරු ප්රලසනඹ  

රු භ එත්රීතුභහ විසි එ අහ යකශඵන  ප්රලසනඹට අදහශ  එශ එ 

නළවළ.  
 

ගු රවි කුණළනළයක මශකළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹතුභනි,  භශේ ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.  

නිදවස ශෞය ශේඹ ජ ඳ වහ ශන ඹන ණ්ඩඩු ජ වළටිඹට  

දළ එ කීශභ එ උ වතයඹ ජ දු එනහ. ශෞය අභහතය, වභත්රීඳහර 

සිරිශේන භළයකතුභහ රීඹහ යකශඵනහ, මිලිඹන 20 ජ ජනතහ  වත ව   

න යට මිලිඹන දවඹ  පිරි ජ  යජශේ ශයෝව රට ්නහඹ 

රීඹහ. ශේ ප්රලසනඹට ශද එන පුළු එ උ වතයඹ  ශභො ජද? ශේ 

ඇභයක භ්ඩඩරඹ හශේ ශේ  මුළු යශට්භ ජනතහ ව ශරඩ ශරහ 

යකශඵනහද?  

   

ගු ලි ක දිවළනළයක මශකළ 
(ஶண்தைஷகு யதத் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි,  ශේ අවුරුශශශ ව විලහර මුදර ජ -

රුපිඹ  බිලිඹන 125 ජ- අපි  ශ එ ය යකශඵනහ.  ඒ  හශේභ  

අඳ නිදවස ශෞය ශේඹ ණය ජහ  යමි එ  ටයුතු ය ශන 

ඹනහ.  විශලේශඹ එභ ජහයක භට්ටශභ එ ව ඳශහ ව භට්ටශභ එ 

තභයි ශේ ටයුතු ය එශ එ. ශයෝව රට ඳළමිශණන ශයෝගී එට  

ඒ අදහශ ශේහ එ සිඹ ර ශනොමිශ   ළඳයීභට තභයි අඳ 

ටයුතු ය එශ එ. ශේ නිදවස ශෞය ශේහ තුශ  භවය විට 

ඹේ ඹේ අඩුඳහඩු  සිදු  එනට පුළු එ. නමු ව අඳ පර්ණ ලශඹ එ  

නිදවස ශෞය  ශේහ ඳ වහ ශන ඹ එනට ටයුතු යනහ.  

ඒට ශවොභ උදහවයණඹ තභයි   ශවොභ ශෞය අභහතයයඹහ 

වළටිඹට අශේ රු ඇභයකතුභහ ට ඇශභරිහශ එ ේභහනඹ ජ 

රළබීභ. ඒ  ේභහනඹ රළබු ශ්ඩ; ඒ සිඹ ර අඹ ශශේ අශේ යශට්  

නිදවස ශෞය ශේහ  අඳ ඉතහභ ව  ඉවිබ එ ය ශන ඹන 

නිහයි. ඳසු ගිඹ හරශේ අශේ  ශෞය ශේවිහ ජ ශරෝශේ 

ශවොභ ශෞය ශේවිහ  ඵට ඳ ව වුණහ.  අශේ යශට් ශවොභ 

භහත් ශෞය ශේහ යකශඵනහ. ඒ හශේභ ප්රයකල ජයකයණ ළඩ 

පිිබශශ ශේ යශට් අඳ සිඹඹට 99 ජ ණයණඹ යනහ. ඒ 

හශේභ අශනු  ව යට  අශේ ශේ ළඩටව එ ණදර්ලඹට 

 එනහ. ඒ තභයි අඳට යකශඵන ශරොු භ ණඩේඵයඹ.  

ගුණහ වභ නිදවස ශෞය ශේඹ ජ අඳ  ඉතහභ ව ඉවිබ එ 

ඳඹනහ. අඩුඳහඩුේ යකශඵනහ. අඳ නළවළයි රීඹ එශ එ නළවළ. 

[ඵහධහ රීරීභ ජ]  

 
කගළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු ජි ව ශප්රේභදහ භවතහ, තු එන අතුරු ප්රලසනඹ. 
   
ගු වජි ක වප්රේමදළව මශකළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි,  තු එන අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.  2013 

ර්ඹට ඖධ වහ ශ එ ය යකශඵන මුදර  දළනටභ ව අ එ 

ශරහ යකශඵනහ. 2013 ර්ඹට ඖධ වහ ශ එ ය යකශඵන 

මුදර ේපර්ණශඹ එභ ළඹ රීරීභ තුශ අද  ශශශඳොශශේ ඳභණ ජ 

ශනොශයි, විශලේශඹ එභ වදය ළඳයුේ අාලඹ - Medical 

Supplies Division -  තුිබුක ව ශඵශව ව රඵහ  දීශේ අඳවසුතහ ජ 

යකශඵනහ, මුද   හිඟතහඹ නිහ.  

 රු නිශඹෝජය අභහතයතුභනි,  ඔඵතුභහශේ විශලේ 

අධහනඹට ශඹොමු  ශ යුතු හයණඹ ජ යකශඵනහ. විශලේශඹ එ 

පිිබහ ශයෝඹ වහ ශදන ශඵශවත ජ - Folinic Acid    රීඹහ 

ශඵශවත ජ- යකශඵනහ. ඒ ශඵශවත  ශනොභළයක නිහ භව යභ 

පිිබහ ශයෝවශ  ශයෝගී එ විලහර ප්රභහණඹ ජ අනහථ ම  සිටිනහ. 

Folinic Acid   රීඹන ශඵශවත  ශඳෞශලි ව  එනට ඵළවළ. 

2013 ඖධ වහ ශ එ ය යකශඵන මුදර ේපර්ණශඹ එභ 

අ එ වූ ශභොශවොත, භවහ බහණඩහහයඹ ව මුද  රඵහ 

ශනොශදන ශභශවොතත ඔඵතුභ එරහ  ශේ ඖධ හිඟඹට විඳුේ 

ඳඹ එශ එ ශොශවොභද රීඹහ  භහ ඔඵතුභහශ එ දළන  එනට 

ළභළයකයි. 

 

ගු ලි ක දිවළනළයක මශකළ 
(ஶண்தைஷகு யதத் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඖධ වහ ශ එ ශ මුද  

ප්රභහණඹ ේපර්ණශඹ එ අ එ ශරහ නළවළ. ශ එ ශ  මුද  

ප්රභහණඹ අ එ වුණ ව, යජඹ ජ ලශඹ එ අඳට ඳරිපය 

ඇසතශේ එතු වයවහ මුද  රඵහ  එන පුළු එ. ඒ තභයි ූලරය 

ප්රයකඳ වයකඹ. තමු එනහ එශේ ව ශෞය නි ශඹෝජය ඇභයකයශඹ ජ  

වළටිඹට ටයුතු ය යකශඵනහ  ශ එ. ඉතහභ අධි මිර හිත 

ශඵශව ව අඳ රඵහ ශදනහ. රු ජි ව ශප්රේභදහ භ එත්රීතුභනි, 

ඔඵතුභහ රීේහ හශේභ ් ශඵශවත ජ ශේ ඳහර්ලිශේ එතුශේ 

තළඳළ  සථහනහධිඳයකතුභහශේ බිරිට ඉ රරහ යකබුණහ. ඒ තභයි 

Herceptin රීඹන ඖධඹ. ්ඹ රුපිඹ  ශදර ජ අටදව ජ 

ඳභණ ශනහ.  ඒ හශේ ශඵශව ව පිිබහ ශයෝගී එ වහ අඳ 

ශනොමිරශේ  රඵහ ශදනහ. ශේ ශේහ අඳ පුළු එ උඳරිභ 

භට්ටමි එ ය ශන ඹනහ. භවය අසථහරදී හිඟඹ එ ඇයක 

ශනහ. භවය ශරහරට ඉතහභ සුළුශ එ මිරදී  එනහ 

අසථහ යකශඵනහ. නමු ව සිඹඹට 95ට ළඩි ශඵශව ව 

ප්රභහණඹ ජ අඳ ශේ අයණ ශයෝගී එ ශුකශ එ නිදවස ශෞය 

ශේහ ඹටශ ව  රඵහ ශද එන ටයුතු ය යකශඵනහ.  
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දළනට ප්රයකඳහදනර හිඟඹ ජ නළවළ.  මුද  ඉ ලුහභ මුද  

අභහතයයඹහ වළටිඹට අයකරු ජනහධිඳයකතුභහ   අඳට මුද   රඵහ 

ශදනහ.  
 

ගු වජි ක වප්රේමදළව මශකළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රු ථහනහඹතුභනි, ශේ අභහතයාල ශේ උඳශශල හය 

බහ තභ ඳ වරහ නළවළ.  ඇභයකතුභහශ එ අව එන, ඒ 

ශභොද රීඹරහ. 
 

කගළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

උඳශශල හය බහ ඳ වරහ නළවළ?  

දළ එ ශදන ටඹ.  

 

ලිේවන වක්න් ශයිවර ක්වෝරයි්  නමෆක  වනල් 

ලර්ගය : භළවිකවයන් ඉල ක රීමේම  
தக்தனஶரகன் கவட்ரஶக்குரரஶகட்டு தஜல் : 

பஶலகனஷததந்து அகற்ததல் 
 LIGNOCAINE HYDROCHLORIDE GEL : DISPOSAL  

3055/’12 
 

5. ගු වනෝන් අමරුර්ග මශකළ ංගු අරී විරළජ් කළගණයලව  
මශකළ වලුකල ප 

      (ஶண்தைஷகு ரஜஶன் அதுங்க - ஶண்தைஷகு அகஷய லஷஶஜ் 

கஶஶஷலசம் சஶர்பஶக) 

      (The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Akila 

Viraj Kariyawasam) 
ශෞය අභහතයතුභහශ එ ඇූ ප්රලසනඹ - (1) :  

(අ) ජහයක ඖධ නිඹහභන අධිහරිඹ විසි එ ශයෝගී එට අතුරු 
ණඵහධ ඇයක විඹ වළරී  ලිේශනොශ ජ එ වයිශරො ජශරෝයයිඩ් 
නභළයක ශජ  ර්ඹ 2012 අශප්රේ  09 දින සිට බහවිතශඹ එ 
ඉ ව යන ශර උඳශදස දී යකබුණද තභ ව ඇතළේ  
ශයෝව ර ්භ ශජ  ර්ඹ  ශයෝගී එට ප්රයකහය රීරීභ 
වහ බහවිත යන ඵ ්තුභහ ද එශනහිද? 

(ණ)  (i) ඉවත ව එ ශජ  ර්ඹ බහවිතශඹ එ ඉ ව 
රීරීභ වහ හර්ථ ළඩ පිිබශශ ජ ණයේබ ය 
යකශබ්ද;  

 (ii) ශේ න විට ව ්භ ශජ  ර්ඹ බහවිතහ යන 
ශයෝව  පිිබඵ ශොඹහ ඵරහ ඒහ බහවිතශඹ එ 
ඉ ව රීරීභට අදහශ නිරධහරි එට උඳශදස ශදුක 
රඵ එශ එද;  

 (iii) ්භ ශජ  ර්ඹ ශුකට සථහී ඹ නිර්වි එදනඹ 
වහ  ශයෝගී එට හිතය ශන ව ශජ  ර්ඹ ජ 
ණනඹනඹ යුක ශනොරඵ එශ එ භ එද; 

 ඹ එන ්තුභහ ව එ ය එශනහිද? 

(ඇ) ශනෝශේ නේ,  ඒ භ එද? 
 

சுகஶதஶ அகச்சகக் ரகட்ட லஷனஶ: 

(அ) ரதசஷ எரடதங்கள் எழுங்குதொகமஶக்கல் அதஷகஶ 

சகபஷனஶல், ரநஶஶரர்கதௗக்கு பக்கலஷகரவுகள் 

ற்படக்கூடி தக்தனஶரகன் கவட்ரஶக் 

குரரஶகட்டு னப்படும் தஜல் லககக 2012 

ப்பஷமல் ஶதம் 9ஆம் தஷகதஷஷததந்து பஶலகன 

ஷததந்து அகற்தஶத அமஷவுதத்தல் லறங்கப் 

பட்டுள்ரரபஶதஷதம் இன்னதொர எத சஷய தத்துல 

கனகரஷல் குமஷத்த தஜல் லகக ரநஶஶரர்கதௗக்கு 

சஷகஷச்கச லறங்கும் தபஶதட்டு பன்படுத்தப்படுகஷம 

ததன்பகத அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) (i) ரரய குமஷப்பஷடப்பட்டுள்ர தஜல் லகககப் 

பஶலகனஷததந்து அகற்தலதற்கு தலற்மஷக 

ஶன ரலகயத்தஷட்டதஶன்த ஆம்பஷக்கப் 

பட்டுள்ரதஶ ன்பகதத்ம்; 

 (ii)  தற்ரபஶதுகூட குமஷத்த தஜல் லகககப் பன் 

படுத்துகஷன்ம தத்துலகனகள் ததஶடர்பஶக 

ஆஶய்ந்து, அலற்கமப் பன்பஶட்டிததந்து 

அகற்தலதற்கு சம்பந்தப்பட்ட உத்தஷரஶகத்தர் 

கதௗக்கு அமஷவுதத்தல் லறங்கப்படுஶ ன்பகத 

த்ம்; 

 (iii)  குமஷத்த தஜல் லககக்குப் பதஷயஶக, குமஷப்பஷட்ட 

பகுதஷக உைர்லஷறக்கச்  தசய்லதற்கஶக ரநஶஶ 

ரர்கதௗக்கு அதகூயஶன ரலதமஶத தஜல் 

லககக இமக்குதஷ தசய்ஶதது தனன் 

பகதத்ம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(இ) இன்ரமல், ன்? 

 

asked the Minister of Health: 

(a) Is he aware that though instructions have been 

given by the National Drugs Regulatory Authority 

to the effect that the type of gel called Lignocaine 

Hydrochloride which may cause side effects 

should be disposed of from the 9 th of April 2012, 
in certain hospitals, the aforesaid type of gel is still 

used to treat patients? 

(b) Will he state - 

 (i) whether a successful programme has been 

initiated to dispose of the aforesaid gel; 

 (ii) whether the officials concerned are directed 

to find out the hospitals where the aforesaid 

gel is in use and to dispose of it; and 

 (iii) as to why an another type of gel which is  

harmless for patients for local anesthesia is 

not imported, instead of the aforesaid type 

of gel? 

(c)  If not, why? 
 

ගු ලි ක දිවළනළයක මශකළ 
(ஶண்தைஷகு யதத் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, ශෞය අභහතයතුභහ ශුකශ එ භහ 

්භ ප්රලසනඹට පිිබතුය වභළගක* යනහ.  

 
* වභළව වය මක කබන ද ිළිතුරර: 
* சபஶதேடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட லஷகட : 
* Answer tabled: 

 

(අ)  ලිේශනොශ ජ එ වයිශරො ජශරෝයයිඩ් නභළයක ශජ  ර්ඹ බහවිතඹ 
නතය රීරීභ වහ සිඹලු ණඹතන දළුක ව ය ඇත. 

(ණ)  (i), (ii)  

 ඉවත ශජ  ර්ඹ බහවිත රීරීභ නළළ වම භ වහ වදය ළඳයීේ 
අාලඹ භින එ ච්රශ ඹ ජ නිු  ව ය අදහශ ණඹතනරට උඳශදස දී 
ඇත.  
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ඳහර්ලිශේ එතු 

(iii)  ශන ව ඖධ නිසඳහදන ණඹතනඹ ජ විසි එ නිසඳහදිත හිතය ශජ  
ර්ඹ ජ ණනඹනඹ ය සිඹලුභ ණඹතන ශත ශඵදහ වළරීභ සිදු ය 
ඇත.  

(ඇ)  ඳළන ශනොනඟී.   

 

 

වවෞඛය ක්වේත්රව   විවිධ් අක්රමිකකළ  දණ ශළ 

ල්චළ : ක්රියළ මළර්ග 
சுகஶதஶத் துகமஷல் தொகமரகடுகள், ஊறல்கள் 

ற்தம் ரஶசடிகள் : நடலடிக்கக 
IRREGULARITIES, CORRUPTION AND FRAUDS IN MEDICAL 

FIELD : ACTION TAKEN    
 

3056/’12 
 

10.  ගු වනෝන් අමරුර්ග මශකළ ංගු අරී විරළජ් 

කළගණයලව  මශකළ වලුකල ප 
        (ஶண்தைஷகு ரஜஶன் அதுங்க - ஶண்தைஷகு அகஷய லஷஶஜ் 

கஶஶஷலசம் சஶர்பஶக) 

        (The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Akila 

Viraj Kariyawasam) 
  ශෞය අභහතයතුභහශ එ ඇූ ප්රලසනඹ - (1) :  

(අ) (i) ඳසු ගිඹ ර් 5 හරඳරිච්ශේදශේදී ශෞය 
 ජශේත්රඹ තුශ ප්රමියකශඹ එ ශතොය ඖධ ණනඹනඹ 
රීරීභ, ඖධ නිසි ශර ඵඩහ ශනොරීරීභ, ඖධ 
අඹථහ ඳරිදි ඟහ තඵහ ළී භ,   ඉු  වවූ 
ඖධ වහ වදය උඳයණ නළත බහවිතඹට 
ළී භ, ලිඹහඳදිාචි ශනොශ ඖධ ණනඹනඹ 
රීරීභ ඹනහදී විවිධ අ්රමිතහ, දණ වහ ාචහ 
විලහර ායහ ජ සිදුම  ඇයක ඵ ව; 

 (ii) ඒහ ේඵ එධශඹ එ අදහශ ඵරධහරී එ ශේ න 
විට ව නිවඬ පිිබශත ජ අුකභනඹ යන ඵ ව; 

 ්තුභහ ද එශනහිද? 

(ණ) (i) ඉවත හර න්භහශේදී ශෞය අභහතයහාලඹ තුශ සිදු 
ම  ඇයක අ්රමිතහ, දණ වහ ාචහ එ පිිබඵ 
හර්තහ ජ ශභභ බහට  ඉදිරිඳ ව ය එශ එද; 

 (ii) ්භ දණ, ාචහ ව අ්රමිතහරට ේඵ එධ 
නිරධහරි එට  ් ශයහි ශන ඇයක ක්රිඹහභහර් 
ශර්ද; 

 (iii) ශයෝගී ජනතහ ශේ වතවිත අදහනභට ර ජ යමි එ 
සිදුන ඉවත ව එ ණහයශේ අ්රමිතහ 
පිිබඵ ශභශත ජ නිසි අධහනඹ ශඹොමු 
ශනොරීරීභට ශවේතු ශර්ද;  

 ඹ එන ්තුභහ ව එ ය එශනහිද? 

(ඇ) ශනෝශේ නේ,  ඒ භ එද? 
 

சுகஶதஶ அகச்சகக் ரகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) கடந்த 5 லதட கஶயத்தஷல் சுகஶதஶத் துகமஷல் 

தற்ம எரடதங்கள் இமக்குதஷ தசய்ப் 

பட்டக, எரடதங்ககர சஶஷஶன தொகமஷல் 

கரஞ்சஷப்படுத்தஶக, எரடதங்ககர தலமஶன 

தொகமஷல் கமத்து கலத்தஷதத்தல், கஶயஶலதஷ 

ஶன எரடதங்ககரத்ம் தத்துல உபகைங் 

ககரத்ம் ஸண்டும் உபரஶகஷத்தல் ற்தம் பதஷவு 

தசய்ப்படஶத எரடதங்ககர இமக்குதஷ 

தசய்தல் ரபஶன்ம பல்ரலத தொகமரகடுகள், 

ஊறல்கள் ற்தம் ரஶசடிகள் தபதரலஷல் 

இடம் தபற்தள்ரன ன்பகதத்ம்; 

 (ii) இகல ததஶடர்பஶக சம்பந்தப்பட்ட அதஷ 

கஶஶஷகள் இன்னதொர அகதஷப் ரபஶக்கஷ 

கனக் ககடப்பஷடித்து லதகஷமஶர்கள் ன்பகத 

த்ம் 

 அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) (i) ரற்படி கஶயத்தஷல் சுகஶதஶ அகச்சஷல் இடம் 

தபற்தள்ர தொகமரகடுகள், ஊறல்கள் ற்தம் 

ரஶசடிகள் ததஶடர்பஶன அமஷக்ககதஶன்கம 

இந்த சகபக்குச் சர்ப்பஷப்பஶஶ ன்பகதத்ம்; 

 (ii)  ரற்படி ஊறல்கள், ரஶசடிகள் ற்தம் 

தொகமரகடுகதௗடன் ததஶடர்தைகட 

உத்தஷரஶகத் தர்கதௗக்கு தஷஶக டுத்துள்ர 

நடலடிக்கககள் ஶகல ன்பகதத்ம்; 

 (iii)  ரநஶஶரர்கரஶன க்ககர உஷர் ஆபத்துக்கு 

உள்ரஶக்குகஷன்ம லககஷல் இடம்தபதம் ரரய 

குமஷப்பஷடப்பட்டுள்ரலஶமஶன தொகமரகடுகள் 

ததஶடர்பஶக இதுலக உஶஷ கலனம் தசதத்தப் 

படஶகக்கஶன கஶைங்கள் ஶகலதன்பகத 

த்ம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(இ) இன்ரமல், ன்? 

 
asked the Minister of Health: 

(a) Is he aware that - 

 (i) a large number of irregularities, corruption 

and frauds such as importation of 

substandard medicine, improper storing of 

medicine, undue concealing of medicine, re

-use of expired medicine and importation 

of unregistered medicine had taken place 

during the past five years; and 

  still, the officials concerned, are following a 

policy of silence? 

(b) Will he state - 

 (i) whether a report will be submitted to this 

House with regard to the irregularities, 

corruptions and frauds that have taken 

place within the above period in the 

Ministry of Health; 

 (ii) the actions that have been taken against the 

officials who are connected with the 

aforesaid corruptions, frauds and 

irregularities; and 

 (iii)  the reasons that are led not to pay proper 

attention towards the aforementioned types 

of irregularities that are taking place risking 

the lives of patients? 

(c)  If not, why? 
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[රු රලි ව දිහනහඹ භවතහ] 
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ගු ලි ක දිවළනළයක මශකළ 
(ஶண்தைஷகு யதத் தஷசஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, ශෞය අභහතයතුභහ ශුකශ එ භහ 

්භ ප්රලසනඹට පිිබතුය වභළගක* යනහ.  

 
* වභළව වය මක කබන ද ිළිතුරර: 
* சபஶதேடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட லஷகட : 

* Answer tabled: 

 
(අ)  (i)   ශෞය  ජශේත්රඹ තුශ දණ වහ අ්රමිතහ සිදුම  ඇයක ඵට 

රද ඳළමිණිලිරට වහ අනහයණඹ වූ රුණු ේඵ එධශඹ එ          

විභර්ලනඹ ජ සිදු ය ඇත.  

 (ii)    විභර්ලනශේදී අනහයණඹ වූ රුණු භත රඵහ දී ඇයක 

නිර්ශශල ක්රිඹහ වභ රීරීභට ටයුතු ය ඇත.  

(ණ)  (i)   ඉවත රුණු ේඵ එධ විභර්ලන වහ වදිසි ළටලීේ අාලඹ 

භින එ ූලලි විභර්ලනඹ ජ සිදු ය විභර්ලන හර්තහශේ 

නිර්ශශලඹ එට අුක ඳවත ව එ ඳරිදි  රීයු වත එ 

වඳුනහශන අදහශ විනඹ ක්රිඹහ භහර්ඹ එ සිදු යමි එ ඳය .  

1.   වදය ළඳයුේ අාලශේ ඵ ඩහර   ඉු  ව වූ 

ඖධ ඇයක ඵට රළබුණු ශතොයතුරු අුක සිදු යන 

රද විභර්ලනශේදී   ඉු  ව වූ ඖධ ර් 64 ජ 

ඇයක ඵ අනහයණඹ ය  එනහ රදී. ඒ ේඵ එධ 

යහජය ශභනහයණ වහයයශඹු ට වහ 

ඖධශේදිඹු ට ්ශයහි විනඹහුකූලර ටයුතු 

ශශයමි එ ඳය .  

2.   වදය ළඳයුේ අාලශේ ඵඩහර ඇයක අඟ  8 

ප්රභහණශේ ජිහණු වයණඹ යන රද අ ව ළසුේ 

ායහ ද ජහ යකබිඹදී ව 2006 ර්ඹ ද ජහ අඟ  

8 ප්රභහණශේ  වතහණු වයණඹ ශ අ ව ළසුේ 

1,500,000 ප්රභහණඹ ජ ඇණවුේ ය අයකරි ජත 

ශතො මිරදී ළී භ ේඵ එධශඹ එ වහය 

අධය ජයශඹු ට  ්ශයහි ශචෝදනහ ශොුක ය 

විනඹ ටයුතු සිදු යමි එ ඳය .  

3.   ශඵදහ වළරීභ වහ අලය ඖධ ප්රභහණඹට ඩහ 

ඖධ මිරදී ළී භ ේඵ එධශඹ එ සිදු යන රද 

විණන ඳරී ජණඹ ජ භින එ ඉදිරිඳ ව ය ඇයක 

නිරී ජණ අුක ූලලි විභර්ලනඹ ජ සිදු යන රදී. 

්හිදී ඇතළේ ඖධ අලය ප්රභහණඹට ඩහ 

ළඩිශඹ එ ඇණවු  ය ඇයක ඵ අනහයණඹ විඹ. 

ශේ වහ  රී යුතු වහය අධය ජයශඹු  

වහ ඖධශේදී එ වතය ශදශනු ට ්ශයහි විනඹ 

ටයුතු ශශයමි එ ඳය . 

4.   ශෞය අභහතයහාලශේ ළඳයුේ අාලඹ ශත යහජය 

ඖධ ී යකත ාසථහ භින එ නිු  ව යන රද 

විරහා උඳයණ  ය ශද ඳභණ හරඹ ජ 

වදය ළඳයුේ අාලශේ ශොරිශඩෝ තුශ 

අනහය ජෂිත ඵඩහ ය තළබීභ ේඵ එධ ූලලි 

විභර්ලනඹ ජ සිදු ය ඇත. ශේ පිිබඵ වහය 

අධය ජයශඹු ට ්ශයහි  ශචෝදනහ ශොුක ය 

ඇත.  

 (ii)   ූලලි විභර්ලනරදී නහථ වූ ශචෝදනහ ේඵ එධශඹ එ 

ඉවත අා 1,2,3,4හි ව එ නිරධහරි එට ්ශයහි විනඹ 

ටයුතු සිදු යමි එ ඳය . 

 (iii)   අදහශ ශනොශේ.  

(ඇ)  ඳළන ශනොනඟී.  

 

ලන ව කල ශළ ලික්කළ ආරක්ක  ආඥපළපනක : 

ව්වෝධික ලගන්ක    
தஶல, லஷயங்கஷனப் பஶதுகஶப்தைக் கட்டகரச்சட்டம் : 

தஷதத்தப்பட்ட பஷஶஷவுகள் 
FAUNA AND FLORA PROTECTION ORDINANCE : AMENDED 

SECTIONS  
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15.  ගු වනෝන් අමරුර්ග මශකළංගු අරී විරළජ් 

කළගණයලව  මශකළ වලුකල ප 
 (ஶண்தைஷகு ரஜஶன் அதுங்க - ஶண்தைஷகு அகஷய லஷஶஜ் 

கஶஶஷலசம் சஶர்பஶக) 

        (The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Akila 

Viraj Kariyawasam) 
 නවතම  ේඳ ව ාය ජණ අභහතයතුභහශ එ ඇූ ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ) න  ව ඹ එ වහ ් ජරතහ ණය ජහ රීරීශේ අයමුණ 
ශඳයදළරි ශොටශන න  ව වහ ් ජරතහ ණය ජ  
ණඥපහඳනත ේභත යන රද නමු ව, ශේ න විට විවිධ 
ශශලඳහරනඥපඹ එශේ ව යහඳහරිඹ එශේ අලයතහ ඉටු 
රීරීභ වහ ්හි ඇතළේ    එයක ාශලෝධනඹට ර ජම  
ඇයක ඵ ්තුභහ ද එශනහිද? 

(ණ) (i) ඉවත ව එ ඳරිදි ශේ නවිට න  ව වහ 
් ජරතහ ණය ජ ණඥපහඳනශ ව ාශලෝධනඹට 
ර ජම  ඇයක  එයක ශර්ද; 

 (ii) ්භ  එයක  ාශලෝධනඹ රීරීශභ එ ඳසු ේභත 
රීරීභට ඵරහශඳොශයො වතු  එනහ වූ න ඳන ව 
ශර්ද;  

 (iii) ්භ ණඥපහඳනතට ඉවත (අ) හි ව එ ඳරිදි 
ාශලෝධන ඇතුශ ව රීරීශේ අලයතහ ශඳයදළරි 
ශොටශන ටයුතු ශ අඹ වුරු එද; 

 ඹ එන ්තුභහ ශභභ බහට ද එ එශනහිද? 

(ඇ) ශනෝශේ නේ,  ඒ භ එද? 

 

லனசஸலஶசஷகள் லரப் ரபணுகக அகச்சகக்  ரகட்ட 

லஷனஶ: 

(அ) லன லஷயங்குகள் ற்தம் தஶலங்ககர பஶதுகஶக்கும் 

ரநஶக்கத்கத தொன்னஷதத்தஷ தஶல, லஷயங்கஷனப் பஶது 

கஶப்தைக் கட்டகரச்சட்டம் உதலஶக்கப்பட்ட ரபஶதஷ 

தம்,  இன்மரலஷல் பல்ரலத அசஷல்லஶதஷகரஷனதும் 

லர்த்தகர்கரஷனதும் ரதகலககர நஷகமரலற்த 

லதற்கஶக அதன் சஷய பஷஶஷவுகள் தஷதத்தப்பட்டுள்ர 

ததன்பகத அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) (i)  ரரய குமஷப்பஷடப்பட்டுள்ரலஶத இன்மரலஷல் 

தஶல, லஷயங்கஷனப் பஶதுகஶப்தைக் கட்டகரச் 

சட்டத்தஷல் தஷதத்தப்பட்டுள்ர பஷஶஷவுகள் ஶகல 

தன்பகதத்ம்; 

 (ii)  ரற்படி பஷஶஷவுகள் தஷதத்தப்பட்ட பஷன்னர் நஷகம 

ரலற்தலதற்கு உத்ரதசஷக்கப்பட்டுள்ர தைதஷ 

சட்டம் ஶததன்பகதத்ம்; 

 (iii)  ரற்படி கட்டகரச்சட்டத்தஷல் ரற்படி (அ) இல் 

குமஷப்பஷடப்பட்டுள்ரலஶத தஷதத்தங்ககரச் ரசர்ப் 

பதற்கஶன ரதகலக தொன்னஷதத்தஷ தசற் 

பட்டலர்கள் ஶலர் ன்பகதத்ம் 

அலர் இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்ரமல், ன்? 
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ඳහර්ලිශේ එතු 

asked the Minister of Wildlife Resources 

Conservation: 

(a) Is he aware that, despite passing of the Fauna and 

Flora Protection Ordinance with a view to 

protecting fauna and flora, certain sections of that 

Ordinance have been amended in order to satisfy 

the needs of various politicians and businessmen? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the Sections of the Fauna and Flora 

Protection Ordinance that have been 

amended as aforesaid; 

 (ii)  the new Acts that are expected to get 

passed after amending the aforesaid 

Sections; and 

 (iii) the persons who took action with the need 

to include the amendments to the aforesaid 

Ordinance as mentioned in (a) above? 

(c) If not, why? 

 
ගු  ගළමිණී විජි ක  විනයමුණි ද වව යිවළ මශකළ ංලනවතම 

ව ප ක ව්රක්ණ  අමළකයුරමළප 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ லஷஜஷத் லஷஜதொனஷ  த தசஶய்சஶ - 

லனசஸலஶசஷகள் லரப் ரபணுகக அகச்சர்) 

(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - Minister 

of Wildlife Resources Conservation) 

රු ථහනහඹතුභනි, ්භ ප්රලසනඹට පිිබතුය භහ වභළගක* 

යනහ.  

 
* වභළව වය මක කබන ද ිළිතුරර: 
* சபஶதேடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட லஷகட : 

* Answer tabled: 

 
(අ)  2009 ර්ඹට ඳසු න  ව වහ ් ජරතහ ණය ජ ණඥපහඳනත 

ාශලෝධනඹ ජ සිදු ය ශනොභළත. 

(ණ)  (i)   2009 ර්ශඹ එ ඳසු න  ව වහ ් ජරතහ ණය ජ 

ණඥපහඳනශ ව  එයක ාශලෝධනඹ ජ සිදු  ය ශනොභළත. 

 (ii)  අදහශ ශනොශේ. 

 (iii)   අදහශ ශනොශේ. 

(ඇ)  අදහශ ශනොශේ.   

 
කගළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

මීය ශඟට අබහප්රහේත ඳහර්ලිශේ එතු භ එත්රී රු (වදය) 

ජඹර ව ජඹර්ධන භවතහශේ අබහඹ පිිබඵ ශලෝ ශඹෝජනහ.  

 

වෝක ප්රකළය : ගු ංවලදයප නය ක 
නයලර්ධ්න මශකළ 

 அததஶபத் தஸர்ஶனம் : ஶண்தைஷகு 

(கலத்தஷகயஶநஷதஷ) ஜயத் ஜலர்தன 
 VOTE OF CONDOLENCE : HON. (DR.) JAYALATH 

JAYAWARDANA 
 

[අ.බහ. 2.20] 

 
ගු නිමල් සිගණපළ ද සිල්ලළ මශකළ ංලළගණමළර්ග ශළ න 
ව ප ක කෂමනළකරණ අමළකයුරමළ වශ පළර්ලිව න්ුරවේ 

වභළනළයකුරමළ ප 
(ஶண்தைஷகு நஷல் சஷமஷபஶய த சஷல்லஶ - நஸர்ப்பஶசன, நஸர்லர 

தொகஶகத்துல அகச்சதம் பஶஶதௗன்மச் சகப தொதல்லதம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

රු ථහනහඹතුභනි, ේඳව දිස්රි ජ ඳහර්ලිශේ එතු 

භ එත්රීයඹු  ලශඹ එ ව හිටපු පුනරු වථහඳන, නළත ඳදිාචි 

රීරීභ වහ යණහතඹ එ පිිබඵ අභහතය ලශඹ එ හභහනය භව  

ජනතහ ශුකශ එ අුකඳශේඹ ශභශවය ශඹශදමි එ සිට 

වදිසිශේ ශභශරොවි එ දවටභ මු  ව භවහචහර්ඹ ශදොසතය 

ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහශේ අබහඹ පිිබඵ ශලෝ ප්රහල 

ශඹෝජනහ ශභභ රු බහ ශත භභ ඉදිරිඳ ව යමි. 

1953 අශෝසතු භ 16ළනි දින මීය මුශේදී උඳත රද 

ශේනහධීයශේ ශදො එ රඵ එ ළලිසටස ජඹර ව ජඹර්ධන 

භවතහශේ ශදභහපිඹ එ වූශේ ඵළසි  ජඹර්ධන භවතහ ව ශඩ්සි 

ඹරට් ජඹර්ධන භව වමිඹයි. ්භ ඳවුශ  ජඹර්ධන භවතහ 

වළරුණු විට ් ජ ශවෝදයශඹු  ව, ශවෝදරිඹ එ ඳස ශදශනු  ව 

විඹ.  

හශ එ ද භළනඩ් විදයහරශඹ එ ූලලි අධයහඳනඹ රද ්තුභහ 

ළඩිදුය අධයහඳනඹ වහ ශොශම ඇ ජයිනහස විදයහරඹට 

ඇතුශ ව විඹ.  

ඒ තුිබ එ හර්ථ අධයහඳනඹ ජ රඵහ ළී ශභ එ අනතුරු 

ශොශම යවිශේ වදය පීඨඹට ඇතුශ ව භළනවි එ වදය 

විදයහ වදහයහ ්ේබීබී්ස උඳහධිඹද හිමි ය  වශ වඹ. ජඹර්ධන 

භවතහ විලසවිදයහර අධයහඳන ටයුතුර නිඹළලුුක හර 

හුකශේ දී යතු ු රු ාභශේ වහ විවිධ යහජය ශනොන 

ාවිධහනර සශේච්ඡහ ශේඹු  ශර ටයුතු යමි එ අනගි 

ශභශවය නියත වූශේඹ. දිගි එ දිටභ අධයඹන ටයුතුර 

ශඹදුණු ්තුභහ ඇශභරිහශේ ව රුසිඹහශේ විලසවිදයහරලි එ 

ඳලසචහ ව උඳහධි රීහිඳඹ ජද රඵහ  වශ වඹ.  

උජිතහ භළණිශ ජ ජඹර්ධන භව වමිඹ භින එ යු දිවිඹ ත 

ශ ්තුභහ ්භ විහවඹ තුිබ එ යටට ළඩදහයී ද පුතු එ ශදඳශ ජ 

දහඹහද රීරීභටද භ ව විඹ. ්තුභහශේ අඩිඳහශර් භ එ යන 

වදය හවි එද ජඹර්ධන ව වදය වි එධයහ ජඹර්ධන ඒ 

දඹහඵය ද පුතු එ ශදඳශයි.  

් ජ ව ජහයක ඳ ජශේ ිනය යහඳහයඹ, තරුණ ශඳයමුණ 

වයවහ ශශලඳහරනඹට අය ර්ණ වූ ජඹර ව ජඹර්ධන භවතහ 

් ජ ව ජහයක ඳ ජ ූලරසථහනඹ වූ සිරිශොත වහ ඉතහ මීය ඳ 

ටයුතු ශශේඹ. හිටපු ජනහධිඳයක යණසිාව ශප්රේභදහ භළයකතුභහශේ 

යුශේ දී ක්රිඹහහරී ශශලඳහරනඹට පිවිසි ජඹර්ධන භවතහ, 

ශප්රේභදහ භළයකතුභහශේ ශඳෞශලි වදයයඹහ ලශඹ එ 

හරඹ ජ යකසශේ ටයුතු ශශේඹ.  

1333 1334 

[රු ශජෝ එ අභයතුා භවතහ] 
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දු ණු අප්රිහශේ ් එඩිශරෝ වදය පීඨශේ උඳශශල 

වදයයඹු  ලශඹ එ ශේඹ ශ ්තුභහ, ඳසුහලීන ඵටහිය 

වදයයඹු  ලශඹ එ ශභයට තුශ දී සිඹ ් වය ඹ වතවිතඹ 

ණයේබ ශශේඹ. ඉතහ ද ජ වදයයඹු  ශර ජනහදයඹට ඳ ව වූ 

ජඹර්ධන භවතහ 1994 දී ජහයක රළයිසතු ඹටශ ව ප්රථභ තහට 

ඳහර්ලිශේ එතුට පිවිසිශේඹ. ්භ ශර්දීභ ් ජ ව ජහයක 

ඳ ජශේ වහය ශ ේ තනතුයටද ඳ ව ය  එනහ රද 

ජඹර්ධන භවතහ තුශ ඳළළයක ද ජතහ භළනවි එ ශ වරුේ  ව ඳ ජ 

නහඹ වඹ විසි එ ඳ ජශේ ්තයහධිහරී භ්ඩඩරඹටද ඔහු 

ඳ වය  එනහ රදී.  

2001 ශර් ශදළේඵර් භහශේ දී ඵරඹට ඳළමිණි ් ජ ව 

ජහයක ඳ ජ යජශේ පුනරු වථහඳන, නළත ඳදිාචි රීරීභ වහ 

යණහතඹ එ පිිබඵ අභහතයයඹහ ලශඹ එද ඳ වම භට ්තුභහට 

වළරීඹහ රළබිණි. ඉ එ අනතුරු ඳළළයක ෆභ භළයකයණඹදීභ 

ේඳව දිස්රි ජශඹ එ ් ජ ව ජහයක ඳ ජඹ ඹටශ ව ජඹග්රවණඹ 

අ වඳ ව ය  ව ්තුභහ ත්රසතහදශඹ එ ඵළටෆ ේභහනර 

ළසිඹ එ ශුකශ එ යිය එ නශහ රඵහ ශදමි එ ්භ ජනතහ 

පිිබඵ නිය එතයශඹ එ ශොඹහ ඵළලීඹ.  

ප්රශශලඹ තුශ ඳ වනහ අඩු ඳහඩු ේඵ එධශඹ එද නියතුරුභ 

අධහනඹ ශඹොමු ශ ්තුභහ භනහ භනඹ, ශෞයඹ, 

අධයහඳනඹ ළනි සිඹලු  ජශේත්රඹ එ ළඩි දියුණු රීරීභට අතහිත 

දු එශ එඹ. විභධයත අයමුදශර එ තභ එ ශත හිමි න මුද  ඒ 

ශුකශ එ ශඹොදමි එ ශඳොදු භවජනතහශේ සුඵ සිශධිඹ 

ළරන්භට ප්රලාී ඹ ශභශවය ජ ඉටු ශශේඹ. ්ශේභ ඳ ජ 

විඳ ජ ශයදඹරී එ ශතොය ඳහර්ලිශේ එතු දත ්ඩඩහඹේ 

නිශඹෝජනඹ යමි එ ඉ එදිඹහ, ශොරිඹහ, තහයිර එතඹ, 

ඇශභරිහ, ්ාර එතඹ, රුසිඹහ, සිාේපරු වහ ළනඩහ 

ළනි යට  ණනහ චහරිහශේ ශඹදුණු ජඹර්ධන භවතහ ඒ 

ෆභ අසථහදීභ තභ හර්ඹ බහයඹ ශනොපිරිශවශහ ඉටු ශශේඹ.  

උඳයක එ ශතෝලි ඵළයකභතු  වූ ්තුභහ රීසි විශට ව ඳටු 

ණේහදිඹු  ශනොවිණි. ශඵෞශධ භි ජෂ එ ව එශේ භඟ ඉතහ 

මීය ඳ ේඵ එධතහ ජ ඳළළ වවූ ජඹර්ධන භවතහ ශඵෞශධ වහ 

ශතෝලි ේඵ එධතහට ණදර්ලඹ ජ ශන ශදමි එ දිඹුරහර 

ණයණය ශේනහනශේ භි ජෂ එ ව එශේරහශේ දහනභහන 

පුයහදීභට පිඹය  වශ වඹ. ්ඳභණ ජ ශනො හි එදු ශෝවිර ජ 

ශත ගිඹ ෆභ විටදීභ දළඩි හි එදු ඵළයකභතු  ශර ටයුතු 

රීරීභට ද ්තුභහ ශඳශළඹුශ්ඩඹ.  

ශඳොදු භවජනතහ ශුකශ එ ශභ එභ ඳ ජඹ ශුකශ එද 

නියතුරු  ඇඳ ළඳ වූ ්තුභහ ඳ ජශේ භහන හිමිේ ශ ේ 

ධුයඹ ව, ජහයක ශේ ාභශේ වහ ් ජ ව ජහයක ඳ ජ 

් වය ඹශේදි එශේ ාභශේ බහඳයක තනතුය ව ශවොඵමි එ ළඩ 

යන ජනතහ ශුකශ එ අමිර ශභශවය ශඹදුශ්ඩඹ. භෆත 

හලීන ඳ ජශේ නිශඹෝජය භව ශ ේයඹහ ලශඹ එද 

්තුභහශ එ ් ජ ව ජහයක ඳ ජඹට උඳරිභ දහඹ වඹ ජ 

රළබුශ්ඩඹ. 

විදයු ව භහධය ඔසශේ භවජනතහට වදය උඳශදස දීභ වහ 

ශනොඩහ වදය ළඩටව එ ශභශවඹ ම ශභ එ ශදොසතය 

ජඹර ව ජඹර්ධන භවතහ ගිනස හර්තහ ශඳොතටද නභ ඇතුශ ව 

ය ළී භට බහය එතඹු  විඹ. ශ්රී රාහශේ හභඹ උශදහ 

යන රද හර්ඹ බහයඹ ශුකශ එ ශ්රී රාහ යහභඤසඤ භවහ 

නිහඹ භින එ පිරිනභන රද "හභ දත රාහ පුත්ර" ේභහනශඹ එද 

ේභහනිත වූ ජඹර ව ජඹර්ධන භවතහණ එ භුකය ර්ඹහ 

ශුකශ එ ශ්රී රාහ භවහ ාක ේශේරනශඹ එ පිරිනළූල 

"ශශලහභිභහී " ේභහනශඹ එද පිදුේ රළබව.  

දරු එශේ අයියකහසිේ පිිබඵ ළඳ ම භ ශුකශ එ වූ වරිත 

ේභහනඹද, ශරෝ සිාව භහජඹ පිරිනළූල විිනසට භවජන 

ශේඹහ ේභහනඹද ඹුකශ එ ්තුභහ රි එය රද ේභහන 

ණහනහ ජ විඹ. යතු ු රු ාභශේ ව, ශ්රී රාහ ශෞය 

ාභශේ ව, ් වය ඹශේදි එශේ ාභශේ ව ඹහවත 

හභහජිශඹ ජ වූ ්තුභහ ශ්රී රාහ අ ජෂිදහන ාභශේ විිනසට 

ශේඹ අළයීේ වයකඹ ජද හිමි ය  වශ වඹ. හභහජි, 

ණර්ථි, ශශලඳහරනි, ණමි ඹන රීසිදු ශයදඹරී එ ශතොය 

ෆභ  ජශේත්රඹ ජ ශශයහිභ විශලේ ද ජතහ ජ දළ ජවූ ්තුභහ 

වදය ් වයකඹට ඳභණ ජ න්භහ වූ  ශශලඳහරනඥපඹු  ශනොවිණි.  

ශශලඳහරනඹ වහ භහන හිමිේ ේඵ එධශඹ එ යන රද 

ශභශවය අළයීභ වහ ශෞයඹ ජ ලශඹ එ යුශයෝපීඹ 

ාභශේ, අයිරිස ජහතය එතය විලසවිදයහරඹ භින එ ්තුභහට 

භවහචහර්ඹ තනතුය ජද පිරිනභන රදී. ශභහ අයියකහසිේ සුරැකීශේ 

ඳහර්ලිශේ එතු භ එත්රීරු එශේ ාභශේ ප්රථභ බහඳයක ධුයඹ දළර 

්තුභහ උතුරු නළ ශඟනහිය ජනතහ ශුකශ එ වදය වුරු 

ඳ වමි එ යන රද ශභශවය  අයක ප්රලාී ඹඹ. ලරයර්භ 

පිිබඵ ඇශභරිහ ජහතය එතය විදයහරශේ උස හභහජි වඹ ජ 

හිමි යශන සිටි ජඹර ව ජඹර්ධන නේ වූ භහන හිතහදිඹහ 

ජහතය එතය ලරයර්භ ාභශේ හභහජිඹු  ශරද ටයුතු 

ශශේඹ.  

ශඳොදු භවජනතහශේ ව, ඳහ ජෂිඹ එශේ ව හිතතු  වූ 

ජඹර්ධන භවතහ භහධයශේදී එශේ ළඵෆ මිතුයු  විඹ. පු ව ඳ ව 

වහ නියතුරුභ වදය විදයහ ේඵ එධ ලිපි ළඳය ්තුභහ 

ඇභයක ධුයඹ දයශදී ව, විඳ ජ භ එත්රීයඹු  ශර සිටිශදී ව ් 

ශරසි එභ භධයභ යහ්රිශේදී ඳහ පු ව ඳ ව හර්ඹහරරට ශොස 

ඳ වතය මිතුය එශේ දු ළඳ ශොඹහ ඵළල හිතතු  විඹ. භළදිඹේ 

රැශේදී ඳහ පු ව ඳ ව භින එ විභන්භ ජ ශ විට ඒ ෆභ 

අසථහදීභ පිිබතුරු ළඳය ණදර්ල ව භ එත්රීයඹු  වූ ඵ 

වුරු ව දළන සිටි තයඹරී.  

අවුරුදු 59 ජ ළනි ණයු හරඹ ජ භු ජයක විදි ්තුභහ 

සිාේපරුශේ භවු එට් ්ිබශඵ ව ශයෝවශ දී රීසිු  ව 

ඵරහශඳොශයො වතු ශනොවූ ශභොශවොත ශභශරොවි එ දවටභ මු 

 වශ වඹ. 

රු ථහනහඹතුභනි, වදය  ජශේත්රශඹ එ ශභ එභ 

ශශලඳහරන  ජශේත්රඹ තුිබ එ ද භසත ශ්රී රහාශ ජඹ ජනතහටභ 

ඉභව ව ශේහ ජ රහ ල ේඳව දිස්රි ජ ඳහර්ලිශේ එතු භ එත්රී 

ව හිටපු පුරු වථහඳන, නළත ඳදිාචි රීරීභ වහ යණහතඹ එ 

පිිබඵ අභහතය ශේනහධීයශේ ශදො එ රඵ එ ළලිසටස  ජඹර ව 

ජඹර්ධන භළයකතුභහණ එට ශභො ජ සු ප්රහර්ථනහ යන අතය, ශභභ 

ඳහර්ලිශේ එතුශේ ශලෝඹ ්තුභහණ එශේ දඹහඵය බහර්ඹහට ව, ද 

පුතු එ ඇතුළු ඳවුශ  ඥපහය  එ ශතට ව ද එහ ඹන ශර 

ශඹෝජනහ ය සිටිමි.  
 

 

[අ.බහ. 2.29] 

 

ගු රනිල් වික්රමසි්ශ මශකළ ංවිුශධ් පළර්හලව  

නළයකුරමළප 
(ஶண்தைஷகு ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க - தஷர்க்கட்சஷ தொதல்லர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

රු ථහනහඹතුභනි, ශේ රු බහශේ සිටින ෆභ 

භ එත්රීයඹු භ ජඹර ව ජඹර්ධන භ එත්රීතුභහ ශවොට දළන ශන 

හිටිඹහ. අපි ්තුභහ ් ජ ්ට ්තු ශරහ ටශ එ ශඹදුණහ. 

්ශවභ නළ වනේ ්තුභහට විරුශධ ශභතළන ෆළහුහ. ්තුභහ 

1335 1336 



ඳහර්ලිශේ එතු 

් ජ අපි ඔ ජශොභ ් ්ඩඩහඹභ ජ විධිඹට ්තු ශරහ ඒ 

ූලරධර්භ, ඒ ප්රලසන ඉදිරිඳ ව ශහ. අශන ජ අඹ ඒහට පිිබතුරු 

දු එනහ. ්තුභහශේ ක්රිඹහ රහඳඹ නිහ ්තුභහ ළන වළභ 

් ජශනහටභ ඹේරීසි අදව ජ යකබුණහ. ශවො ශවෝ නය, ්තුභහ 

ඒ ළඩ  ටයුතු අුකභත ශහ; නළ වනේ ඒහ ශවශහ දළ ජහ. 

වුරු ව ්තුභහ ළන අදව ජ නළයක හිටිශේ නළවළ. ජඹර ව 

ජඹර්ධන භළයකතුභහශේ ් ඳයභහර්ථඹ ජ වුශ්ඩ ්තුභහ ළන ව, 

්තුභහශේ ක්රිඹහ භහර්ඹ ළන ව භවජන භතඹ ජ ඇයක රීරීභයි. 

ජඹර ව ජඹර්ධන රීඹ එශ එ ශශලඳහරන ට එ බිශේ ශවො 

ටන ජ ශ චරිතඹ ජ. ්තුභහශේ ශ රට ශශලඳහරනඹ මිර 

ශරහ යකබුණහ. ඳළඹ 24භ ්තුභහ ශශලඳහරනඹ ළන හිතුහ. භභ  

දළන  ව හරශේ සිට අ එයකභ ශභොශවොත ද ජහභ ්තුභහ 

ශශලඳහරනඹ ළන හිතරහ ළඩ ටයුතු ශහ.  

්තුභහ ශශලඳහරනඹ ශශේ තභ එ ළන හිතරහ විතය ජ 

ශනොශයි. ශශලඳහරනශඹ එ තභ එශේ චරිතඹ ස ය  එන 

ඕනෆ, ඉදිරිඹට ්ඹ ඉසභතු ය  එන ඕනෆ රීඹන භතශේ තභයි 

්තුභහ හිටිශේ. ්ශව ව ්තුභහශේ ඳ ජඹ ව, ්තුභහ ඉදිරිඳ ව න 

ූලරධර්භ ව හර්ථ යහ  එන ්තුභහ වළභ ණයුධඹ ජභ ඒට 

උඳශඹෝගී ය  වතහ. ්තුභහ භහධයඹ උඳශඹෝගී ය  වත විධිඹ 

ඵළලුහභ භහ හිත එශ එ හුඟ ජ අඹට ්යි එ ඳණිවුඩඹ ජ රඵහ  එන 

පුළු එභ යකශඵනහ. භට භතයි, අඳ විරුශධ ඳ ජශේ සිටිඹදී, 

ණ්ඩඩුශේ භහධයශඹ එ ශදොස රීඹන හරඹදී, වුද ඒ ළන 

ව එ ශහභ ්තුභහ රීේහ, "ඵර එන, දළ එ භහ ළන හර්තහ 

්නහ. භශේ ථහ භහධයශේ ඳශ ශනහ. ඒ විතය ජ ශනොශයි, 

භශේ ක්රිඹහ ළන ප්රලාහ යනහ. ්ශවභ ශනොයන අසථහශේදී 

නිලසලබ්ද න ් භට හසිඹ ජ ශනොශයි. භට ඵළ එන ව භශේ 

නභ ව, භහ ඉදිරිඳ ව යන තර්ඹ ව යටට ඹනහ. ඒට විරුශධ 

න අඹ භට ඵණිනහ හශේභ ඒ රීඹරහ භශේ විරුශධහදී එට 

විරුශධ න අඹ  භහ ් ජ ්ඟ ශනහ" රීඹරහ. ඳළඹ 24භ 

ශොශවොභද ඒ භහධයඹ උඳශඹෝගී ය  එශ එ රීඹරහ ්තුභහ 

ඵළලුහ.  

ඒ ් ජභ ්තුභහ විලහර ජහරඹ ජ ඇයක ශහ. ්තුභහ ඒ භහධයඹ 

ඇ වත ලශඹ එභ ශශලඳහරනඹට න්භහ ශශේ නළවළ. ්තුභහ 

ම ් එ්  ්ශ ජ ශන ගිඹ ළඩටවන ඉතහ ජනප්රිඹ ළඩටවන ජ 

ඵට ඳ ව වුණහ. ්තුභහ ඒ හශේ විලහර ජහරඹ ජ ඇයක ය  වතහ. 

්තුභහ ශඹදුණු ළඩ ටයුතු ශුකශ එ, ් ඳළ වතරී එ ් ජ ව 

ජහය  එශේ ාවිධහනශේ ඉරහ විශලේශඹ එභ ජිී හ භහන 

හිමිේ ාවිධහනඹ ද ජහ ව යුශයෝපීඹ ාභඹ, ජහතය එතය 

ඳහර්ලිශේ එතු ාභඹ, ශඳොදු යහජය භ්ඩඩරඹ, යකහුක, දරයි 

රහභහ වමු ම භ, ඵළාශරෝර්ර ඉ එන යවි ලාර් සහමි වමු ම භ, 

අශේ ාකඹහ ව එශේරහ භඟ ටයුතු රීරීභ ද ජහ විහිදී ගිඹහ.  

භහ ද ජ රීේහ, ජඹර ව, දළ එ ඔඹහට අලු ව ණභ ජ ශවොඹහ 

 එන ශයි, ගිහි එ ඒ ්ඩඩහඹේ මුණ ළශව එන රීඹරහ. ්තුභහ 

ඒ හශේ විලහර ජහරඹ ජ ඇයක ය  වතහ. ඒ ජහරඹ ඳදනේ ය 

 වශ ව ඇ වත ලශඹ එභ ්තුභහ පිිබ එන, ්තුභහ විශලේශඹ එභ 

තළන ජ දු එුක, ඉදිරිඳ ව යපු හයණහ ශුකශ එ ට එ 

ය එනයි.  

අනි ජ අතට ජඹර ව ජඹර්ධන රීඹ එශ එ ශවො ඳ ජ 

ශශලඳහරනඥපශඹ ජ. භහ ්තුභහ ළන දළන  වත දශේ ඉරහ, ිනය 

යහඳහයශේ ඉරහ, තරුණ ශඳයමුශ්ඩ ඉරහ ්තුභහ හිටිශේ 

් ජ ව ජහයක ඳ ජශේ. ්තළනි එ ඈ ව වුශ්ඩ නළවළ. ඒ ඳ ජඹ 

ඇතුශශේ ්තුභහ නළගී ශන ණහ.  

ඳ ජඹ ඇතුශශේ විවිධ තනතුරු දළරුහ. භභ ්තුභහ ද එන 

හරශේ, ඉසශ රහභ සිරිශොතට ඇවි රහ තරුණ ශඳයමුණට 

ළඩ ශහ. භට භතයි  ්තුභහ 1985 දී  ජහතය එතය තරුණ 

ේශේරනඹට වබහගි ම භ වහ ශභොසේ ුකයට ගිඹහ. ඒ 

හශේභ භට භතයි ඳහර්ලිශේ එතුට ශඵෝේඵ ළහු දශේ 

්තුභහ ශයෝවරට ගිහි එ ශප්රේභදහ ජනහධිඳයකතුභහශේ තුහරරට 

ප්රයකහය ශ අ එදභ. ඕනෆභ ප්රලසනඹදී ්තුභහ හිටිඹහ. 

ඳහර්ලිශේ එතුශේ ව ්ශවභයි. ්තුභහ ඳ ජඹ ළන හිතුහ. වළභ 

ශරහශේභ ඳ ජඹ ළන ථහ ශහ. වළභ ශරහශේභ ්තුභහශේ 

ේපර්ණ වශඹෝඹ භට රළබුණහ. ්තුභහ භඟ භට අ ව දළකීේ 

ණනහ ජ යකශඵනහ. භට ් ජ භතයි. 1993 භළයි 01 ශනි දහ 

භභ ශඳශඳහිබශේ ඹන භ එ ජනහධිඳයක ශප්රේභදහ සිටි තළන ඳහු 

යරහ ඹන විට, ණභර් ම දිඹ ඳසු යරහ ඹන විට අපි දළ ජහ 

අශන ජ ඳළ වශත එ ටි ජ ප්රභහද ශරහ ඵටහිය ශොශම ඵස යථ 

්නහ. ්දහ ්තුභහ ඵටහිය ශොශම ාවිධහඹ. භභ ්තුභහ ඳසු 

ය ශන ඹන විට දළ ජහ, ්තුභහ ඵස යථශේ හිට ශන භට ව, 

ශප්රේභදහ ජනහධිඳයකතුභහට ව අත නනහ. ඒ හශේ වළභ තළනභ, 

ඕනෆභ සිශධිඹදී ්තුභහ හිටිඹහ. ්තුභහ අශේ ඳ ජඹ භඟ ඉරහ 

භභ නහඹඹහ වුණහභ භට විලහර වශඹෝඹ ජ දු එනහ. ්තුභහ 

ළන රීසිභ ප්රලසනඹ ජ යකබුශ්ඩ නළවළ. ශශලඳහරන ශඹු  

වළටිඹට ්තුභහ ළන සිඹඹට 100 ජ විලසහ යරහ කීභ ජ ඵහය 

දු එනහභ ඒ කීභ ඉසට යනහ රීඹන හයණඹ අපි දළන ශන 

හිටිඹහ. අ එන ඒයි ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහශේ යකබුණු ශවො 

චරිත ර ජණඹ.  

ශශලඳහරන ලශඹ එ විතය ජ ශනොශයි ්තුභහ 

ශඳෞශලි ව අපි ළන ශොඹරහ ඵළලුහ. භට භතයි භශේ 

භශේ අ එයකභ හරශේ ්තුභහ රීහිඳ තහ ජ ඇඹ ඵර එනට 

ණහ. අපි ශද එනහ ඇඹශේ ශෞයඹ ත ව වඹ ළන ථහ ශහ. 

්තුභහ ඒ හශේ පුශරයි එ ණනහ ජ ළන ශොඹහ ඵළලුහ. 

අහනහට, ්තුභහ අපි ළන යකබුණු ළරරී ර ්තුභහ ශශයහි 

යකබුශ්ඩ නළවළ. ඒ ළරරී ර ්තුභහශේ ශෞය ත ව වඹ 

ශශයහි යකබුණහ නේ අද අඳට ශේ විධිඹට ශලෝ ප්රහල 

ය එනට සිදු  එශ එ නළවළ.  

්තුභහ අලුශත එ සිතු පුශරශඹ ජ. ්තුභහ  වත පිඹය දිවහ 

ඵරනහ නේ, යුශධඹ භළද දී ්තුභහ යිය එ නශහ වළඬවූහ. ඒ 

හශේභ අශේ භඩු ඳ ලිඹ ශුකශ එ විලහර ළඳ ම භ ජ යන 

භ එ ඳ එ  දියුණු ය එන ත ව පිඹය ජ  වතහ. ්තුභහ ශේ 

ශශලඳහරනශේ ශන ජ ශ චරිතඹ ජ.   ් තළන විඹ එ 2 ජ 

යකශඵනහ. ් ජ භහන හිමිේ. අශන ශේ යශට් යුශධඹට 

ශශලඳහරන විඳුභ. භහන හිමිේ ව ශශලඳහරන විඳුභ 

රීඹ එශ එ ජඹර ව ජඹර්ධන ශශලඳහරනඹට ් එන ඉසශ රහ 

ථහ ශ ශශ . 

්තුභහ ඳසු ගිඹ දලඹ තුශදී  යශට් ඒ අාල ් විධිඹට දියුණු 

ශහ. ්තුභහශේ ශශලඳහරන විඳුේ ළන භභ පුදුභ වුණහ. 

් ම ම ඊ ඳහරනඹ යකබුණු හරශේ අශන ජ අඹ  එනිඹට ඹ එන 

ඵඹ වුණහ. නමු ව ්තුභහ ගිඹහ. භභ රීේහ, "ජඹර ව ඔඵට ඵී වි." 

රීඹරහ. "නළවළ, නළවළ, භ ජ නළවළ. අපි ශභතළනට ඹ එන ඕනෆ. 

ශේ  ළසිඹ එ මුණ ළශව එන ඕනෆ"ඹ රීඹරහ ්තුභහ රීේහ. ්තුභහ 

පුනරු වථහඳන, නළත ඳදිාචි රීරීභ වහ යණහතඹ එ පිිබඵ 

ඇභයක විධිඹට ඳ ව ශහභ ව ඒ විධිඹටභ  එනිඹට ගිහි රහ රීසිභ 

ඵඹ ජ නළයක ඒ ප්රශශලර ජනතහ භඟ ථහ ශහ. ශොඳභණ 

ඵළ එන ව, "ශොටිඹහ" රීේ ව ්තුභහ ඒශ එ ළලුශ්ඩ නළවළ. 

්තුභහ වළභ ශරහශේභ ඉදිරිශඹ එ සිටිශේ ශේ යශට් ජනතහට 

ශශලඳහරන විඳුභ ජ වුභනහයි, ඒ හශේභ ශේ යශට් සිටින        

ශ්රී රහාරීඹ එ වළභ ශනහටභ ් වහ භහනභ ර එන ඕනෆයි 

රීඹන භතඹ තුශයි. ් ම ම ඊ ්ට ථහ ය එන ඕනෆ නේ ්තුභහ 

ඔවු එට ථහ ශහ. අශේ ශඵෞශධ භි ජෂ එ ව එශේරහට ථහ 

ය එන ඕනෆ නේ ්තුභහ ථහ ශහ. භට ථහ ය එන ඕනෆ 

නේ ්තුභහ භට ථහ ශහ. ්තුභහට රීසිභ ප්රලසනඹ ජ යකබුශ්ඩ 

නළවළ. ඕනෆභ ශශනු ට ථහ යනහ. 
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රු ථහනහඹතුභනි, ඒ හශේභ තභයි භහන හිමිේ 

ශුකශ එ ්තුභහ තනිඹභ වරි ඒ ටන ශන ගිඹහ. අපි ්තුභහ 

ළන හිතනහ නේ, ්තුභහ ශුකශ එ අඳට ය එන පුළු එ 

විලහරභ ශේඹ තභයි අද අශේ යශට් යකශඵන ජන හර්ගි 

ප්රලසනඹට ශශලඳහරන විඳුභ ජ ඇයක යන ්. ශේ ප්රලසනඹ ට 

ශදන ශශලඳහරන විඳුභ ශභො ජද රීඹරහ ගිඹ අවුරුශශශ හශේභ, 

ශේ අවුරුශශශ ව භභ ්තුභහ ් ජ ථහ ය ය හිටිඹහ. ්තුභහ 

් රුණ ජ රීේහ.  

දළ එ ණ්ඩඩු හයණහ ශද ජ ඉදිරිඳ ව යරහ යකශඵනහ. 

2009 භළයි භහශේ ් ජ ව ජහය  එශේ භ්ඩඩරශේ භහන හිමිේ 

ශොමිභට ණ්ඩඩු ශඹෝජනහ ජ ඉදිරිඳ ව ශහ. ඒ ශඹෝජනහ අපි 

ඳදනේ ය  වතහ. ණ්ඩඩුශේ LLRC හර්තහ අපි ඳදනේ ය 

 වතහ. ඒ ශඹෝජනහයි, LLRC හර්තහයි ඳදනේ ය  වතහභ ශ්රී 

රහාරී වළභ ශශනු ටභ විඳුභට ඹ එන පුළු එ. ඒ ඳදනශේ 

ඉශන තභයි ළඩ ය එන ඕනෆ. ඒ ඳදනශභ එ අඳට ඈ ව 

ශ එන ඵළවළ. රු ථහනහඹතුභනි, අද ඔඵතුභහ ඳහර්ලිශේ එතු 

විශලේ හය බහ ජ නේ ශහ. ්තළන ව අපි ඒ ඳදනභ 

පිිබශන ඒ ක්රිඹහ වභ ය එන ඉ එන ඕනෆ. අඳට ඒ ඳදනශභ එ 

ඒ ශඹෝජනහ අඩු ය එන ඵළවළ. ශභොද ඒ ජහතය එතය ලශඹ එ 

අපි දීරහ යකශඵන ප්රයකඥපහ ජ. ්ශවභ නේ ණ්ඩඩුට ය එන 

යක ශඵ එශ එ විශලේ හය බහ ජ ඳ ව යන ් ශනොශයි. 

ණඳහු ජිී හරට ගිහි රහ රීඹ එන, අඳට ශේ ටි ය එන ඵළවළ, 

ශේ අඩු ය එන රීඹරහ ත ශඹෝජනහ ජ ේභත ය  එනයි. 

්ශවභ ේභත ය  වශතො ව ප්රලසනඹ ජ නළවළ. ේේත 

ශනොයනහ නේ? ශභොද අද යකශඵන ශේ ශඹෝජනහ ශදඳළ වතභ 

පිිබ එන ශඹෝජනහ. ඒහ අපි ාශලෝධනඹ ය එන ගිශඹො ව ඒහ 

අඩු ය එන ගිශඹො ව අඳ අතය යකශඵන ප්රලසන ළඩි නහ. ශේ 

විශලේ හය බහ ශේ රුණු ශද පිිබශන අඳට ඒ මිටුශේ 

හඩි ශරහ භහඹරී එ, ශදරී එ ශේ ශශ  ක්රිඹහ වභ ය එන 

රීඹනහද, ශේ අඩු ය එන ඹනහද? අඩු ය එන ගිශඹො ව 

විලහර ඳහඳඹ ජ. 

්ශවනේ අපි ජිී හ ගිහි එ ්තළනි එ අුකභයකඹ  එන ඕනෆ. 

අපි   ශනොශයි ගිශේ. ණ්ඩඩු ගිඹහඹ රීඹහ අඳට ප්රලසනඹ ජ නළවළ.  

[ඵහධහ රීරීභ ජ] 

Yes.  That is what we have promised. We have gone 

before the international community. We cannot get away 

from it unless they agree.  

අ එන ්ඳභණයි රීඹ එන යකශඵ එශ එ. අපිට දළ එ ඳදනභ ජ 

යකශඵනහ නේ ශේ ශදඳහර්ලසශඹ එභ ඒ ළන විලහර ප්රලසනඹ ජ 

නළවළ. ශොශවොභද ශේහ ක්රිඹහ වභ ය එශ එ රීඹහ ඵර එන 

ඕනෆ. ඒශ එ අපි ඈ ව වුශණො ව වරි ඹ එශ එ නළවළ. ඒ ් ජභ 

ශභඹ ක්රිඹහ වභ ය එන.  

විශලේශඹ එභ ශජෝ එ අභයතුා භ එත්රීතුභහ ව ව එ ශහ, 

දවව වන ණ්ඩඩු්රභ යසථහ ාශලෝධනඹ ජනතහශේ ් ජ. 

ඒ ජනභත විචහයණඹ ජ නළතු ඉ ව ය එන ඵළවළ. ඒ අපිට 

ණඳහු රඵහ ශද එන. ්තළන ඉ එ අඳට ථහ ය එන පුළු එ.  

ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ වළභ ශරහශේභ ජහය  එ අතය 

්ඟ වඹ ළන ථහ ශහ. භභ ඒ ළන චන ස ඳඹ ජ 

රීඹ එන ඕනෆ.  මුසලිේ ජනතහට ප්රලසන යකශඹන විට ්තුභහ ඒ 

ශුකශ එ ථහ ශහ; ඒ ශුකශ එ ක්රිඹහ ශහ. ශේ ඳයකන 

ජහයක භිනඹ අඩු ශ එන ශද එන ශවො නළවළ. ජඹර ව 

ජඹර්ධන හශේ පුශරඹ එ හිටි ශේ ජහයක භිනඹ ල ජයකභ ව 

ය එන.  

දළ එ අලුශත එ ඇයක ශරහ යකශඵන ශදඹ ජ තභයි භස ඩරට 

වන ්. භවය ණේලි එ වය ජ භස  එන ්ඳහ රීඹනහ. 
අශන ජ ණේලි එ භස න ් ළන ප්රලසනඹ ජ නළවළ. බුදු 

යජහණ එ ව එශේ ශශලනහ ශශේ  වතවිත වහනි ශනොය එන 
රීඹහයි. භස නහද නළශද රීඹන ් අපි තභයි ය යණඹ ය එන 

ඕනෆ. ඒ ව වුරු ව රීේශේ නළවළ, භස ඩරට ව එන රීඹහ. 
්ශවභ රීසිභ ණභරී එ රීඹරහ නළවළ. වේඵ එශතොට ඉ එ ඳහ ශර් 

යකශඵන භස ඩරට වනහ. ශේ ේඵ එධ ශඳොලීසිශේ 

වුරු ව ක්රිඹහ ය එශ එ නළවළ. ශේ තහශේ භස ඩරට 
ළහු ශො ව ඊශඟ දශේ විදුලි බහ්ඩඩ යකශඵන ඩරට වරහ ඵඩු 

ටි අයනියි. ශේ ළන අපි රේජහ  එන  ඕනෆ. ජඹර ව 
ජඹර්ධන භළයකතුභහ හිටිඹහ නේ ්තුභහ තභයි ඉසශ රහභ ගිහි එ 

ශේට විරුශධ ෆ ව එශ එ. ඊශේ ් ජතයහ පුශරශඹ ජ භට 
රීේහ, "ශඩො ජටර් හිටිඹහ නේ අඩු ණශ එ ශේ ළන ෆ වනහ" 

රීඹහ.  භස ඩ ඩන ් ශොතළනි එද ඉය  එශ එ? භස 

ඩරට වන මිනිසසු ව භස නහ. භස  එශ එ නළයක වුණ ව 
බුරිඹහනි නහ. ් ් ඒහ නහ. සිාවර වුණ ව, මුසලිේ 

වුණ ව, ශදභශ වුණ ව අපි ඔ ජශොභ රහාරීශඹෝ. [ඵහධහ රීරීභ ජ]  
භස ඩරට වන අඹ භස නහ.  [ඵහධහ රීරීභ ජ] භට භත ජ 

වුශ්ඩ චි එ බුරිඹහනි.   

අපි ඒ ත ව වඹට ඹ එන ශවො නළවළ. අ එන ඒහශඹ එ 
ශතොය අපි භහජශේ ඉදිරිඹට ඹ එන ඕනෆ. ඒ හයණහ ළන 
හිත එන. අ එන ්ශවභ සිශධි ඇයක න විට මිත රශඹ ජ වළටිඹට 
ජඹර ව ජඹර්ධනශේ ඳහඩු අඳට ශඳශනනහ. ශශලඳහරන 
ශඹ ජ වළටිඹට ශනොශයි. යශට් ශභශවභ සිශධි ඇයක න විට 
මිනිසසු රීඹනහ, ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ හිටිඹහ නේ අඩු 
ණශ එ ශභඹට විරුශධ ෆ වනහඹ රීඹහ.  

්තුභහශේ අබහශඹ එ ඳසශේ තභ එ ළන ් ් අඹ ථහ 
යනහ නේ ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ ළභළයක  එශ එ 
ශභ එන ශේ හයණඹ ළනයි රීඹහ භභ හිතනහ. භභ දීර්ක 
ලශඹ එ ථහ ය එශ එ නළවළ. ශභොද, ්තුභහ ළන අපි ථහ 
යනහ හශේභ ථහ ය එන ත ව අඹ ඉ එනහ. අශේ 
ඳ ජශේ අඹට හශේභ ්තුභහ නළයක නිහ ඳහර්ලිශේ එතුශේ 
්තුභහට ෆ ව එන ඵළරි අඹට, අපි වළභ ශනහටභ ව ්තුභහ නළයක 
ඳහඩු දළශනනහ. ්තුභහ ඹේ රීසි ප්රයකඳ වයකඹ ජ ඉදිරිඹට ශන 
ණහ. ඳ ජශේ ව යශට් දියුණුට ප්රයකඳ වයකඹ ජ ඕනෆ. ්තුභහ, 
ශශලඳහරන ප්රයකඳ වයකඹ ජ තුිබ එ ඉදිරිඹට ගිහි එ බඹ නළතු ළඩ 
ශ පුශරශඹ ජ; නිර්ී ත පුශරශඹ ජ. ්තුභහ නළයක ම භ යටට ව, 
අපි සිඹලු ශදනහටභ ව, ඒ හශේභ ශඳෞශලි භට ව ඳහඩු ජ. 
්භ නිහ ්තුභහට ශභො ජ සු රළශබ්හ රීඹහ ප්රහර්ථනහ යමි එ ්භ 
ඳවුශ  සිඹලු ශදනහටභ භශේ නහටු දළුකේ ශදන ශර ඉ රහ 
සිටිනහ. 

 

[අ.බහ. 2.43] 

 

ගු දිවන්හ ගුණලර්ධ්න මශකළ ංනව පළදන ශළ 

නළපලශන අමළකයුරමළ වශ ආණ්ඩු පළර්හලව  ප්රධ්ළන 

ව්විධ්ළයකුරමළප 
(ஶண்தைஷகு  தஷரனஷ் குைலர்தன - நஸர்லறங்கல், 

லடிகஶயகப்தை அகச்சதம் அசஶங்கத் தப்பஷன் 

தொதற்ரகஶயஶசஶதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඳහර්ලිශේ එතු භ එත්රීයශඹ ජ 
වළටිඹට ව, අභහතයයශඹ ජ වළටිඹට ව අඳ භඟ දීර්ක හරඹ ජ 
ටයුතු ශ ශදොසතය ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහශේ අබහඹ  
ශුකශ එ ඉදිරිඳ ව ය ඇයක ශලෝ ශඹෝජනහට 
බහනහඹතුභහ ව, විඳ ජ නහඹතුභහ ව ් ජ ශ හයණහරට 
්ඟ ශමි එ ඳශමු ශොට ්තුභහට අශේ ශෞයඹ පුද ය එනට 
ඕනෆ. 
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ඳහර්ලිශේ එතු 

රු ථහනහඹතුභනි, ඳහර්ලිශේ එතු ශශලඳහරනශේ ව, 

ප්රජහත එත්රහදී ශශලඳහරනශේ ව විවිධ භයකභතහ එතය නිශඹෝජනඹ 

රීරීභ පිිබඵ යකශඵන ය ව ඵ වහ ළඹුරු ඵ ඉතහ ශවොි  එ 

අශඵෝධ ය නිමි එ, ්නමු ව තභ එශේ ශශලඳහරන භතහදඹ 

ශුකශ එ ශනොළශරන ක්රිඹහ වභබහඹරී එ ජඹර ව ජඹර්ධන 

භළයකතුභහ ටයුතු ශහඹ රීඹන ටි ශේ අසථහශේදී භහ සිහිඳ ව 

ය එන ළභළයකයි. 

රු ථහනහඹතුභනි, ්තුභහ භට ප්රථභ යට වමු වුශ්ඩ හිටපු 

ජනහධිඳයක රු ශප්රේභදහ භළයකතුභහ විසි එ ්තුභහ ් ජ ව ජහයක 

ඳ ජශේ අවිසහශේ ර ණනශේ ාවිධහඹයඹහ වළටිඹට ඳ ව 

ශොට ටයුතු ශ හරශේයි. ්භ ණනශේ ේ නිඹේේර 

් ජ ව ජහයක ඳ ජශේ ාවිධහන ල ජයකභ ව රීරීභට ්තුභහ විලහර 

භව එසිඹ ජ දළරුහ. ඒ හශේභ ඉ එ ඳසු ්තුභහ  ඵටහිය ශොශම 

ාවිධහඹයඹහ වළටිඹට ටයුතු ශ හරශේ ව ශොශම 

නයශේදී විවිධ අසථහර අඳට වමු වුණහ. 

ඒ ෆභ අසථහදීභ තභ එශේ ඳ ජඹ ව, තභ එශේ 

ජනතහ ව ශුකශ එ අදවස ඉදිරිඳ ව රීරීභට ්තුභහ දළර 

උ වහවඹ ශශලඳහරන  ජශේත්රඹට භෆත හරශේ ් ජ යන රද 

ළද ව ඳණිවුඩඹ ජ රීඹන ් භහ ව එ ය එන ඕනෆ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ් ජ ව ජහයක ඳ ජශේ ් වය ඹ 

මියක යහඳහයර හභහජි හභහජිහ එශේ ප්රලසන ශුකශ එ 

ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ රීහිඳ තහ ජභ අඳ ව භඟ 

හච්ඡහ ය එනට ඳළමිණිඹහ. ්තුභහ නිශඹෝජනඹ ශ ඒ ් වය ඹ 

මියකර ප්රලසන නිය එතයශඹ එ ඉදිරිඳ ව යමි එ, ඒ අලය 

වශඹෝඹ රඵහ ළී භට ්තුභහ අභහතයහාල යහ ඳළමිණිඹහ. 

්තුභහ නිශඹෝජනඹ ශ ් වය ඹ මියක යහඳහයඹටද ්තුභහ විලහර 

ල ජයකඹ ජ වුණහ. විඳ ජ නහඹතුභහ ව එ ශ ඳරිදි රු 

ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ විවිධ අාලලි එ වදය  ජශේත්රඹ 

නිශඹෝජනඹ යමි එ, ඒහට වබහගි ශමි එ, වි්ත හච්ඡහ 

යමි එ වදය  ජශේත්රඹ ළන යර ශර අශඵෝධ ය දීභට 

උ වහව දයන රද වදයයශඹ ජ වළටිඹට ඒ දු එ ණදර්ලඹ ශේ 

ශරහශේ අඳ අඹ ය එනට ඕනළ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඳහර්ලිශේ එතු තුශ ඇභයකයශඹු  

වළටිඹට ්තුභහ භඟ ප්රයකවිරුශධ භත දයමි එ උණුසුේ 

අසථහ එට වබහගි වූ අ එදභ භට ශේ ශරහශේ සිහිඳ ව නහ. 

ඒ තර් විතර් වභහය වුණහට ඳසශේ ඉතහ ඉ ජභනි එ ශඳොදු 

භතඹ ජ ඇයක, මිත්ර වශඹ එ ඳහර්ලිශේ එතු තුශ ටයුතු 

ය එනටද ්තුභහට ව අඳට වළරී වුණහ. ඒ අයක එ ජඹර ව 

ජඹර්ධන භළයකතුභහ ශදන රද අ ව දළකීේ ේබහයඹ ඉතහභ ළද ව.  

රු ථහනහඹතුභනි, භහ ත ළද ව හයණඹ ජ ව එ 

ය එන ඕනළ. අශේ මි ශයෝයි ප්රනහ එදු අභහතයතුභහ ශේ 

අසථහශේ ශේ බහශේ ඉ එනහ. ්තුභහ ව ඒ ළන ද එනහ. රු 

ජඹර ව ජඹර්ධන භ එත්රීතුභහ භඩු ශශසථහනඹට ජරඹ ළඳයීශේ 

ශඹෝජනහ ජ ඇයක භශේ අභහතයහාලඹට ඇවි රහ ඒ ටයු වත 

ඉ ජභනි එ ඉටු ය එනඹ රීේ අසථහ භහ සිහිඳ ව යනහ. ඒ 

ශඹෝජනහ ්රභඹ නිභහ යරහ යදගුරුතුභහට බහය දීශේ සුවිශලේෂි 

ණමි ශභශවඹ ජ ඳළළ ව වුණහ. ්දහ අශේ මි ශයෝයි ප්රනහ එදු 

ඇභයකතුභහයි භභයි ඒ අසථහට වබහගි  එනට ගිඹහ. අඳ ව 

් ජ ජඹර ව ජඹර්ධන භ එත්රීතුභහ ව ඒ පුනය ූමමිඹට ගිඹහ. ඒ 

ළද ව හර්ඹ බහයඹ ඉටු ය දීභට ්තුභහ තුශ යකබුණු ණමි 

බ ජයකශේ ළඹුරු ඵ ්දහ ප්රදර්ලනඹ වුණහ. ඒ අසථහ භහ ශේ 

ශරහශේදී ශෞයශඹ එ සිහිඳ ව යනහ. 

්ළනි විවිධ  ජශේත්රරට භළදිව ව ශමි එ ්තුභහ රඵහ දු එුක 

ණදර්ලඹ හ ශේභ ශේ ඳහර්ලිශේ එතු තුශ ඉතහ ්ජු වඬ ජ 

නඟ එනට ඉදිරිඳ ව වුණු භ එත්රීරු අතයට ්තුභහශේ වඬ අඳට 

දිටභ සිහිඳ ව ශනහ ඇයක. ්තුභහශේ බිරි, දරු එට ශේ 

අසථහ ශේ අශේ ශලෝඹ ්තු යමි එ භහ නයකනහ. 

 

 

[අ.බහ. 2.49] 

 
ගු ් . වනෝ්ත මයිකල් වපවර්රළ මශකළ 
(ஶண்தைஷகு ம். ரஜஶசப் கக்கல் தபரஶ) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
රු ථහනහඹතුභනි, ඉතහභ වභ හිත ව ශවෝදයශඹ ජ 

හශේ භ එත්රීයශඹ ජ අඳ අතවළයරහ ගිහි රහ යකශඵනහ. ශේ 

උ වතරීතය ඳහර්ලිශේ එතු තුශ ඉශන ්තුභහශේ ඒ ගුණ 

ර්ණනහ යන ශේරහශේ ්ඹට වබහගි ශ එනට අසථහ ජ 

රඵහදීභ ළන භභ ඔඵතුභහට සතුයක එත ශනහ. රු 

බහනහඹතුභහ ව, විඳ ජනහඹතුභහ ව, ඒ හ ශේභ ණ්ඩඩු 

ඳ ජශේ ප්රධහන ාවිධහඹතුභහ ව රීඹන රද රුණු භභ නළත ව 

රීඹ එන ඹ එශ එ නළවළ. ඒ රීඹන රද රුණු තය ලශඹ එභ 

ශශනු ශේ අහනශේදී රීඹන තය රුණු ඵට භට භත ජ 

ය එන පුළු එ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ්තුභහශේ ශඳෞශලි වතවිතඹ ළන 

භත ජ යනහ නේ, ්තුභහට ඹ අවුරුදු 19දී විතය 

්තුභහණ එශේ පිඹහණ එ නළයක වුණහ. ්දහ ඉ එ ඒ භෆණිඹ එ 

් ජ ්තු ශරහ ඒ යහඳහය ටයුතු යන භ එ අධයහඳන 

ටයුතු ව යමි එ ඒ ඳවුරට ශදළනි තහ වතහ ශශන ජ වළටිඹට 

ශදොසතය ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ ටයුතු ශහ. 

ශශලඳහරනඹට ඩහ ණදර්ල ව පුශරශඹු  වළටිඹටයි භභ 

්තුභහ දළරහ යකශඵ එශ එ. 

ශේ යශට් ජනතහට ්තුභහ ශඳුකශ්ඩ ශශලඳහරන 

නහඹශඹ ජ විධිඹටයි. භට ්තුභහ ශඳුකශ්ඩ, ඊට ඩහ ශන ව 

විධිඹටයි.  

තභ එශේ භ ව ් ජ ් ජහසු ශරහ, අයණ ත ව වඹට 

ළටිරහ යකබුණු ඳවුර ජ නඟහ සිටු එන භව ව ශශව ජ දයපු, 

ළඳ ම භ ජ යපු ශරේසඨ නහඹඹු  වළටිඹට තභයි භහ ්තුභහ 

දළ ජශ ජ. ඒ නිහභ ඒ ඳවුර, ඒ ශවෝදය ශවෝදරිඹ එ ශවො 

යහඳහය යන, විලසවිදයහරඹට ගිඹ අඹ සිටින, උස ත ව වශේ 

ඳවුර ජ වළටිඹට අශේ භහ ජශේ, අශේ ශේ අද වත ව ශනහ. 

රු ථහනහඹතුභනි, රු ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහට 

ශශලඳහරනඹ නිහ තභ එශේ දරු ඳවුර, නෆදෆ හිතතු එ අභත 

වුශ්ඩ නළවළ. ්තුභහ ඉතහභ ශවො පුත්ර ය වනඹ ජ, ඉතහභ ශවො 

දිඹණිඹ ජ ශේ යටට දහඹහද ය දු එනහ. ඒ හශේභ,  ඒ ශදශදනහ 

වදයරු එ වළටිඹට ව ශේ භහජඹට දහඹද ය දු එනහ. භහ 

හිතන වළටිඹට ශේ සුවිශලේෂි හයණඹ ජ.  අපි ථහ ජ අවරහ 

යකශඵනහ, ඳවුර ජ ළටුණු තළනි එ නළිනටි එන ඉව  න 

ශවොභ ශනහ ඒ ඳවුශ  අේභහ රීඹරහ. ඒ ඳවුශ  නළිනම භ ව, ශේ 

ශරේසඨ වදයයඹහශේ නළිනම භ ව ඹථහර්ථඹ ජ ඵට ඳ ව ශශේ 

ඒ ණදයණීඹ භෆණිඹ එ. භහ ්ඹ ශේ අසථහශේ භත ජ ශ යුතු 

යකශඵනහ. භභ ්තුභහශේ පිඹහණ එ ද එනහ; භෆණිඹ එ ද එනහ; 
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ඒ ඳවුශ  සිඹලු ශදනහ  ද එනහ; නෆදෆ හිතතු එ ද එනහ. ඒ ඳවුර 

ශරේසඨ ඳවුර ජ. ඒ අේභහශේ ඳවුර ව ශරේසඨ ඳවුර ජ. ඒ ශරේසඨ 

ඳවුශ  රු වඹ ණය ජහ යමි එ තභයි ශදොසතය ජඹර ව 

ජඹර්ධන භළයකතුභහ ශශලඳහරන භ එ භඟ ස ශශේ. ්තුභහ 

ශශලඳහරනඹට ්න ශොට භහ ් ජ තභයි ඳශමුශ එභ ේඵ එධ 

වුශ්ඩ. භහ ්ඹ විශලේශඹ එ ශේ අසථහශේ භත ජ ය එන 

ළභළයකයි. ඒ ණපු භ එ භ ඟ තුශ ්තුභහ හර්ථ ශශලඳහරන 

වතවිතඹ ජ ත ශහ.  

භහ හිතන වළටිඹට ් ජ ව ජහයක ඳ ජඹ තුශ ්තුභහ තයේ 

ශදෝ දර්ලනඹට ර ජ වූ ශන ව ශනු  නළවළ. ්තුභහ ්ශේ ශදෝ 

දර්ලනඹට ර ජ වුශ්ඩ ් ජ ව ජහයක ඳ ජශඹ එ ශනොශයි, අඳට 

විරුශධ ඳ ජශඹ එ; ඒ හශේභ යශට් ජනතහශ එ. ශේ 

ඳහර්ලිශේ එතු තුශ ්තුභහට ඳරිබ යපු අසථහ, ්තුභහට 

ව එන ූදහනේ වූ අසථහ භට ශවොට භතයි. ්දහ වූ ඒ සිදුම ේ 

ේඵ එධශඹ එ අද ඒ වළභශදශන ජභ අඬනහ; ේඳහ ශනහ. 

්තුභහට ශේ භහජශඹ එ රළබුශ්ඩ ''ශොටිඹහ'' රීඹන නභ. අඳ 

් ජ වත ව න අශේභ ජනතහ ජ යදයඹට ළටිරහ, ශො එ 

ශරහ, ශේ යශට් තනි ශරහ ඉ එන ශොට, ඒ ජනතහ ශුකශ එ 

භළදිව ව ශ එන ඹෆභ නිහ අශේ මිනිසසු ්තුභහට ''ශොටිඹහ'' 

රීඹන නභ ඈ එන ඳට එ  වතහ. නමු ව භහ ්තුභහ දරී එශ එ 

්ශවභ ශනොශයි. ්ද ව අද ව ශේ යශට් ඉයකවහශේ ළරර ජ ඇයක 

යපු, ර්තභහනශේ ළරර ජ ඇයක ය යකශඵන, අනහතශේ ව 

ළරර ජ ඇයක ශේඹ රීඹරහ සියකඹ වළරී  ජහයකහදඹ, ණේහදඹ 

අ එ ය එන වතවිත ඳරිතයහශඹ එ ළඩ යපු ශශලඳහරන 

නහඹශඹ ජ ්තුභහ. අඳට ්ශවභ ශශනු  දරී එන රළශඵ එශ එ 

ශඵොශවොභ රහතුයරී එ.  

්තුභහට ළඩි වරිඹ ජ ශශලඳහරන ටයුතුර ශඹශද එන 

වුශ්ඩ ් ජ ව ජහයක ඳ ජඹ ශුකශ එ ශනොශයි, ශේ යශට් දු ජ 

විි න ජනතහ ශුකශ එ. විශලේශඹ එ ද්රවිඩ ජනතහ ශුකශ එ, 

මුසලිේ ජනතහ ශුකශ එ, අයණ ම  සිටි ජනතහ ශුකශ එ. 

ඒ යුතුභ ්තුභහ ඉතහභ ශරේසඨ අ එදමි එ ළඳ ම ශභ එ ඉටු ශහ.   

්තුභහ ශවො ශතෝලිඹු  වුණ ව ශඵෞශධ සහමීය  එ 

ව එශේරහ භඟ, ඒ හශේභ ඉසරහේ, හි එදු පජතුභ එරහ භඟ 

ශවෝදය ව ශේ විලහර ඳහරභ ජ ශොඩ නළඟුහ. භවය අසථහර 

්ඹ ශදෝ දර්ලනඹට ර ජ වුණහ. අපි ද එනහ, ඒ නිහභ ්තුභහට 

ශඵොශවෝ අඳවහ විි  එනට සිශධ වුණ ඵ. නමු ව  දහ ශවෝ 

ශේහ ඉයකවහඹ ලිඹන ශොට, ඒ ශවෝදය වශේ ඳහරභ ශොඩ 

නඟපු ශරේසඨ ශශලඳහරනඥපඹු , ඒ හශේභ ශතෝලිඹු  

වළටිඹට ්තුභහශේ නභ ඒ ඉයකවහශේ ය එ අු රි එ ලිඹළශයි රීඹහ 

භහ විලසහ යනහ.  

්තුභහ ශශලඳහරනඹ නිහ වතවිත හරශේදී දු ජ වි එද 

ශශන ජ. ශේ ඳහර්ලිශේ එතුශේ සිටින ශඵොශවෝ ශදශන ජ 

ද එනහ, අපි රීසිු  ඵරහශඳොශයො වතු ශනොවුණු ශරහයි 

්තුභහ අඳ අතරි එ ශ එ ගි ශේ රීඹරහ. ්තුභහ ශරහට ෆශේ 

නළවළ. භහ හිතන වළටිඹට ්ඹ ශවො ශදඹ ජ ශනොශයි.  නමු ව 

ශරහට ෆශේ නළවළ. ඒ හශේභ ශරහට නිදහ  වශ ව ව නළවළ. 

භහ හිත එශ එ නළවළ, ඒ ව ශවො ශදඹ ජ  රීඹරහ. ශේ නය ළඩ 

ශද ්තුභහ ශශේ ්තුභහ ශුකශ එ ශනොශයි; ශේ යශට් ජනතහ 

ශුකශ එ. ්තුභහ ්ළනි ශරේසඨ නහ ඹශඹ ජ. අශේ නහඹතුභහ 

රීේහ හශේ, ්තුභහ භහධය ඳහේචිචි යරහ අුක එට ශවො ලරීය 

ශෞයශඹ එ ඉ එන වළටි  රීඹහ  දීරහ  ජහතය එතය කීර්යකඹට ර ජ 

ශශදී, ්තුභහශේ ලරීය ශෞය ළන ඵරහ  එන  ඵළරු ගිඹහ. ශේ 

වළභ ශදඹරී එභ භහ දළ ජශ ජ ් ශදඹයි. ඒ තභයි, ්තුභහ තභ එට 

ඩහ තභ එශේ  ශවෝදය ජනතහට, යටට ණදයඹ ශ ඵ. ්ළනි 

ශරේසඨ ජන නහඹඹු  ළනයි අපි අද ථහ ය එශ එ.  

්තුභහශේ හර න්භහශේදී විශලේශඹ එභ ේඳව දිස්රි ජඹ 

තුශ, ජහ-ඇර, මීය මු භළයකයණ ශොට්ඨහ තුශ  විලහර ළඩ 

ශොට ජ ශහ. ඒ ශ ළඩ ශොට තුිබ එ ්තුභහ රළබ ත්ේයකඹ 

පිිබඵ භහ ද එනහ. ්තුභහ ශනොශඹ ජ අසථහරදී භට රීඹහ 

යකශඵනහ, "භහ ශොඳභණ ළඩ ශ ව භට රළබුශ්ඩ ශෞයඹ 

ශනොශයි; ඵළණුේ" රීඹරහ. ඒ ව ඇ වත. ්ඹ ශශලඳහරනඥපඹහට 

උරුභ ශදඹ ජ. නමු ව ්තුභහට ්ඹ උරුභ විඹ යුතු යකබුශ්ඩ නළවළ.  

භහ ්තුභහශේ වතවිතඹ ළන, ්තුභහශේ ණභ ළන චනඹ ජ 

ථහ ශශො ව, ්තුභහ අඳට හිටපු, ශේ යටට හිටපු, ශතෝලි 

බහට හිටපු ශවො ශතෝලි නහඹශඹ ජ. අශේ ඳ ලිඹ භඟ, 

ඒ ණමි නහඹඹ එ භඟ ඉතහභ ශවො බ ජයකභ ව 

ශතෝලිඹු  විධිඹට ්තුභහ වත ව වුණහ; ළඩ ටයුතු ශහ. 

ශතෝලිඹ එ වළටිඹට  අඳට ්ඹ වධර්ඹඹ ජ වුණහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ශේ ශරහශේදී භහ විශලේශඹ එභ 

්තුභහශේ විහවඹ පිිබඵ භත ජ ශ යුතු යකශඵනහ. ්භ 

අසථහශේදී ව ්භ ළඩ ටයුතුරට භට ේඵ එධ  එන 

පුළු එභ යකබුණහ. ්තුභහශේ දරුශෝ ඒහ ද එශ එ නළවළ. නමු ව  

ඒ ඳවුශ  අනි ජ අඹ ඒ ළන ද එනහ. ්තුභහ ව ්තුභහශේ බිරි 

උජිතහ ණේ ශද සිටිඹ ව, අපි දළ ජශ ජ ඔවු එ ශදශදනහ ්භ 

ණභ ඉ එනහ හශයි. ශදොසතය ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ 

ශුකශ එ ශතෝලි දරු එ ශදශදනු  බිහි ය ශේ භහජඹට 

බහය ශදමි එ ඒ  බිරි ව ්තුභහශේ භ එ භඟට විලහර ල ජයකඹ ජ 

වුණහ; වධර්ඹඹ ජ වුණහ. ්තුභහට පුළු එභ රළබුණහ, වදය 

පුතු  වහ වදය දිඹණිඹ ශේ භහජඹට  දහඹහද ය එන. ්ඹ ව 

්තුභහ රළබ ් ජ ජඹග්රවණඹ ජ. භහ මීය ට ඩහ දීර්ක ලශඹ එ ථහ 

ය එන ඹ එශ එ නළවළ.  

ශේ ඳහර්ලිශේ එතු තුශ අද අපි ්තුභහ ළන ථහ යන 

ශොට, භභ  ්තුභහ  දරී එශ එ ්තුභහ තය නිහ ඵළණුේ අවපු, 

තය නිහ ශනොශඹ ජ අඳවහ විපු ශශලඳහරන නහඹශඹ ජ 

ශරටයි. ඒ හශේභ යජශේ තර්ජනරට ඹට ශරහ හිටපු, 

පීඩහහරී වතවිත ත යපු ඒ සිඹලු ශදනහශේභ ප්රලසන ශේ යශට් 

විතය ජ ශනොශයි ජහතය එතයඹ වමුට ව ශනිඹරහ විඳුේ 

ශොඹ එනට,  භ එත්රීරු එශ ව  නළයක වූ යප්රහද රඵහ ශද එනට 

්තුභහ  ෆභ අයක එභ ටයුතු  ශහ.   

්තුභහශේ සිත තුශ ඹේ ඹේ රුණු යකබුණහ. භහ ් ජ ඒහ 

රීඹරහ යකශඵනහ. ඒ හශේභ ශේ ඳහර්ලිශේ එතු තුශ ව ඹේ ඹේ 

අසථහරදී භහ ් ජ ව ප්රලසන ඇයක  ශරහ යකශඵනහ. නමු ව 

්ිබඹට ගිඹහභ ඒහ රීසි ශදඹ ජ ්තුභහශේ හිශ ව යකබුශ්ඩ නළවළ. 

ඒ තභයි ඳහර්ලිශේ එතු භ එත්රීරු එ ශඟ යකශඵන ඉතහභ ශවො 

යකගුණඹ. ඒ යකගුණඹ ්තුභහ ශඟ යකබුණහ.  

ශභළනි ශරේසඨ නහඹඹ එ නළයක ඳහඩු අඳට ඉදිරි 

අනහතශේදී දළශ එවි. ඒ ඳහඩු පිරිභව එනට,  ශේ යශට් ජහය  එ 

්තු ය එනට, ණමිඹ එ  ්තු ය එනට ඳහර්ලිශේ එතු 

භ එත්රීරු එ ශුකශ එ ශශලඳහරන ශයදශඹ එ ශතොය ඹහ යුතු 

තළ එරට ඹ එනට ්තුභහට තයේ ල ජයකඹ ජ වධර්ඹඹ ජ යකශඵන 

භ එත්රීයශඹ ජ ත ව බිහි ශේවිද රීඹරහ භට ළඹ ජ යකශඵනහ.  

ඒ ශොශවොභ වුණ ව ශතෝලිඹ එ විධිඹට අපි හිතන 

අ එදභට ශදවිඹ එ ව එශේ අඳට බහය දු එන ටයු වත අපි ඉය 

ශ යුතු ශේරහ ජ යකශඵනහ. ඒ අපිට ඕනෆ ශේරහට ශනොශයි, 

උ එ ව එශේට අලය විධිඹටයි. ඒ අසථහට තභයි අශේ 

ශවෝදය භවහචහර්ඹ ශදොසතය ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභ එ 

මුහුණ දු එශ එ.  
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ඳහර්ලිශේ එතු 

ශශනු ශේ අ එ ශභොශවොතට අඳ රීඹ එශ එ ඔහුශේ 
අභඟුර  රීඹරහයි. නමු ව භභ වළභ යකසශේභ රීඹ එශ එ ඒ 
අසථහ අභඟුර ජ ශනොශයි, අ එ භාරයඹ ජ රීඹරහයි. 
ශවො ශතෝලිඹු  වළටිඹට දරු එට ශවොට උ එරහ 
භහජඹට බහය දීරහ, ශේ උ වතරීතය ඳහර්ලිශේ එතුට ඇවි රහ 
උ වතරීතය භහජ ශේඹ ජ යරහ,   "ඔඵට බහය දු එන ටයු වත 
දළ එ ඉයයි. දළ එ භහ හට ් එන" රීඹරහ ශදවිඹ එ ව එශේ 
යපු නිශඹෝඹට ්තුභහ හි නළමුහ විතයයි. ඒ ්තුභහට ජඹ 
භාරයඹ ජභ ශේහ   ශදවිඹ එ දරී එනට  ්තුභහට හනහ 
රළශබ්හයි රීඹහ අඳ ප්රහර්ථනහ යනහ.  

්තුභහශේ අබහඹ පිිබඵ භශේ ව, භශේ ඳවුශ  ව, ජහ ඇර, 
මීය මු ඇතුළු ේඳව දිස්රි ජශේ ජනතහශේ ව ශලෝඹ ශේ 
අසථහශේදී ්තුභහශේ ඳවුශ  ළභට ප්රහල යමි එ ්තුභහට 
ශදවිඹ එ දරී එනට යේ ඳතමි එ භභ නිවඬ නහ.  

 

[பஷ.ப. 3.05] 

 

ගු මුුවේසු චන්ද්රකුමළර් මශකළ ංනිවයෝනය කළරක 

වභළපක ුරමළප 
(ஶண்தைஷகு தொதரகசு சந்தஷகுஶர் - குழுக்கரஷன் பஷதஷத் 

தலஷசஶரர்) 

(The Hon. Murugesu Chandrakumar  - Deputy Chairman of 

Committees) 
தகரல சபஶநஶகர் அலர்கரர, கஶயஞ்தசன்ம 

உதப்பஷனர் தகரல டஶக்டர் ஜயத் ஜலர்தன அலர்கரஷன் 

கமவு குமஷத்த அததஶபத் தஸர்ஶனத்தஷன்ஸது ரபச அததஷத் 

தகக்கஶக உங்கதௗக்கு நஶன் நன்மஷ ததஶஷலஷக்கஷன்ரமன். 

1990ஆம் ஆண்டு கஶயத்தஷல் இதந்து அலக ஷகவும் 

அமஷந்தலன் ன்ம லககஷல் அலது அததஶபத் தஸர்ஶனத்தஷன் 

ஸது நஶதம் உகஶற்தலகதஷட்டு னநஷகமலகட 

கஷன்ரமன். டஶக்டர் ஜயத் ஜலர்தன அலர்கள் தஷழ் 

க்ககர ஷகவும் ரநசஷத்த எத தகயலஶலஶர். அலர் தஷழ் 

க்கரஶல் ஷகவும் நன்தஷப்தைடன் பஶர்க்கப்பட்ட எத 

தகயலஶகத் தஷகழ்ந்தஷதக்கஷன்மஶர். தஷழ் க்கதௗக்கு தஷஶக 

இகறக்கப்படும் அநஸதஷககர ததன்னஷயங்ககஷல் இதந்து 

துைஷச்சதடன் தஷர்த்த, அதற்கஶகக் குல் தகஶடுத்த 

ததன்னஷயங்ககத் தகயலர்கரஷல் டஶக்டர் ஜயத் ஜலர்தன 

அலர்கள் பஷதஶன பஶத்தஷம் லகஷத்து லந்தஷதக்கஷன்மஶர். 1990 

கரஷல் இதந்து பஶஶஷ த்த்தம் இடம்தபற்ம கஶயகட்டங்கரஷல் 

தஷழ் க்கள் தஷர்ரநஶக்கஷ பல்ரலத பஷச்சஷகனகதௗக்குத் 

தஸர்வு கஶண்பதற்கஶகவும் அலர்கரது உஶஷககள் ற்தம் 

நயன்கள் ததஶடர்பஶகக் குல் தகஶடுப்பதஷதம் அலர் 

ப்ரபஶதும் பஷன்நஷன்மதஷல்கய. ததன்னஷயங்கக அசஷல் 

சூழ்நஷகயஷரய இனலஶத அசஷல் ஏங்கஷநஷன்ம கஶயத்தஷல் 

ஷகுந்த சலஶல்கதௗக்கு த்தஷஷல் தனஷத்துநஷன்த குல் தகஶடுத்த 

தகயலர்கரஷல் டஶக்டர் ஜயத் ஜலர்தன அலர்கள் ஷகவும் 

பஷதஶன பஶத்தஷம் லகஷத்து லந்தஷதக்கஷன்மஶர். அலது கம 

லஶனது, தஷழ் க்ககரப் தபஶதத்தலகஷல் உண்க 

ஷரயர எத ரபஶஷறப்பஶகும்.  

ல்யஶ இனங்கதௗம் ச உஶஷகத்டதம் சத்துலத்துடதம் 

சரகஶதத்துலத்துடதம் லஶற ரலண்டும் ன்பதஷல் டஶக்டர் 

ஜயத் ஜலர்தன அலர்கள் ஷகுந்த அக்ககம கஶட்டி 

லந்தஷதக்கஷன்மஶர். இதனஶல் அலர் ததன்னஷயங்கக அசஷதல் 

பய தநதக்கடிககர தஷர்தகஶண்டிதக்கஷன்மஶர், பல்ரலத 

அச்சுதத்தல்கதௗக்கு உள்ரஶகஷஷதக்கஷன்மஶர். இந்தப் பஶஶதௗ 

ன்ம அகலஷதம்கூட அலதக்கு தஷஶகப் பல்ரலத 

குற்மச்சஶட்டுக்கள் சுத்தப்பட்டிதந்தஶதம் அலர் அலற்கமத் 

துைஷச்சதடன் தஷர்தகஶண்டு தொமஷடித்தஷதக்கஷன்மஶர். 

இதனஶல் அலர் ப்தபஶழுதும் தஷழ் க்கள் னதஷல் நஷகமந்து 

நஷற்கஷன்மஶர்.  

ஏர் எடுக்கப்பட்ட இனத்துக்கு அல்யது எடுக்கப்பட்ட 

சதோகத்துக்கு ஆதலஶகக் குல் தகஶடுக்கும்ரபஶது,  அக்குதக் 

குப் பங்கலஶத தொத்தஷக குத்தப்படும் அசஷல் கயஶசஶம் 

உண்கஷரய இல்யஶது எறஷக்கப்பட ரலண்டும். அதஶலது, 

ததன்னஷயங்ககஷதள்ர இடதுசஶஶஷத் தகயலர்கரஶக இதந் 

தஶதம் சஶஷ, தஷழ் க்கரஷன் உைர்வுகள், நயன்கள் ற்தம் 

பஷச்சஷகனககர லஷரங்கஷக்தகஶண்டலர்கரஶக இதந்தஶதம் 

சஶஷ, அலர்கள் தஷழ் க்கதௗக்கு தஷஶக இகறக்கப் படும் 

அநஸதஷகதௗக்கு தஷஶகக் குல் தகஶடுக்கும்ரபஶது, பங்கலஶத 

தொத்தஷக அல்யது தைத தொத்தஷக குத்தப்படுகஷன்ம அசஷல் 

கயஶசஶம் இல்யஶது எறஷக்கப்பட ரலண்டும். ஆட்சஷஷல் 

இதக்கஷன்ம ந்த அசஶங்கதொம் எடுக்கப்பட்ட சதோகத்துக்கு 

ஆதலஶகவும் நஷஶஶன தொகமஷதம் குல் 

தகஶடுப்பலர்ககர எடுக்க நஷகனப்பது தலமஶன ஏர் அசஷல் 

கயஶசஶம். இப்படிஶன எத கஶயகட்டத்தஷல்தஶன் டஶக்டர் 

ஜயத் ஜலர்தன அலர்கள் துைஷச்சதடன் இந்த 

அகலஷதம் சஶஷ, தலரஷஷதம் சஶஷ, தஷழ் க்கரஷன் 

நயன்கதௗக்கஶகக் குல் தகஶடுத்தஷதக்கஷன்மஶர். தஷழ், தொஸ்தம் 

க்கரஷன் உஶஷக கதௗக்கஶக அலர் ததஶடர்ந்தும் 

பஶடுபட்டிதக்கஷன்மஶர். அந்த லககஷல், அலது அந்த 

அசஷல் தசற்பஶடுகதௗக்கஶக இந்தச் சந்தர்ப்பத்தஷரய 

நஶங்கள் ஷகவும் தஷப்தைடதம் ஶஷஶகதத்டதம் அலதக்கு 

அஞ்சத ததஶஷலஷக்க லஷதம்தை கஷன்ரமஶம்.  

டஶக்டர் ஜயத் ஜலர்தன அலர்கள் தொன்னஶள் 

ஜனஶதஷபதஷ பஷரதஶச அலர்கரஷன் ஆட்சஷக் கஶயத்தஷததந்து 

ங்கதௗடன் ஷகவும் தநதக்கஶகச் தசற்பட்டிதக்கஷன்மஶர். 

அந்தக் கஶயகட்டத்தஷல் து க்கரஷன் நயன்கதௗக்கஶகத் 

ததன்னஷ யங்கக அசஷல் சக்தஷகதௗடன் ரபசஷ, து 

க்கதௗக்கஶகப் பல்ரலத நஷலஶைங்ககரப் தபற்தக் 

தகஶடுத்தஷதக்கஷன்மஶர். த்த்தம் கடுகஶக நஷகழ்ந்த 

கஶயகட்டங்கரஷல் தஷழ் க்கதௗக்கஶன உைவு லஷநஷரஶகம் 

உட்பட அலர்கரஷன் பல்ரலத ரதகலகள் குமஷத்தும் அலர் 

சஶர்ந்த அசஷல் தகயலர்கரரஶடு இகைந்து ங்கதௗக்கு 

ஷகவும் சஶர்பஶக இதந்து தசற்பட்டஶர். அந்த க்கதௗக்குக் 

கஷகடக்க ரலண்டிகதப் தபற்தக்தகஶடுப்பதஷல் ஷகவும் 

தொகனப்தைக் கஶட்டி ததன்னஷயங்ககத் தகயலர் ன்ம 

லககஷல் அலக ஷகவும் ஶஷஶகதக்குஶஷலஶகரல நஶன் 

ப்ரபஶதும் கததுகஷன்ரமன்.  

இந்தச் சந்தர்ப்பத்தஷல் அலது இறப்பஶல் துததம் 

கனலஷ, பஷள்கரகள் ற்தம் அலது உமலஷனர்கதௗக்கும் 

அலர் பஷதஷநஷதஷத்துலப்படுத்தஷ க்கதௗக்கும் து கட்சஷஷன் 

தசயஶரர் நஶகதொம் அகச்சதஶன ஶண்தைஷகு டக்ரஸ் 

ரதலஶனந்தஶ அலர்கரஷன் சஶர்பஶகவும் ன் சஶர்பஶகவும் இந்த 

அகலஷரய ஆழ்ந்த அததஶபத்கதத் ததஶஷலஷத்துக் 

தகஶள்கஷன்ரமன். நன்மஷ.  

       
කගළනළයකුරමළ 
(சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
මීය ශඟට රු යහජිත ශේනහය වන භවතහ.    

ඊට ශඳයහතු රු නිශඹෝජය  හය බහඳයකතුභහ ූලරහනඹට 

ඳළමිශණනහ ඇයක.  

 
අනුරුල කගළනළයකුරමළ මූළවනවයන් ඉල ක වුවයන්, 

නිවයෝනය කළරක වභළපක ුරමළ [ගු මුුවේසු චන්ද්රකුමළර් මශකළ] 

මුළවනළරූඪ විය. 
 

அதன்பஷமகு, சபஶநஶகர் அலர்கள் அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்த 

அகயரல, குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள் [ஶண்தைஷகு 

தொதரகசு  சந்தஷகுஶர்]  தகயக லகஷத்தஶர்கள். 
 

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

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU 

CHANDRAKUMAR  ] took the Chair. 

1345 1346 

[රු ්ේ. ශජෝලේ භයි  ශඳශර්යහ භවතහ] 
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[අ.බහ. 3.11] 

 
ගු ංවලදයප රළජික වවේනළර කන මශකළ ංීවලර ශළ නන 

ව ප ක ව්ලර්ධ්න අමළකයුරමළප 
(ஶண்தைஷகு (கலத்தஷ கயஶநஷதஷ) ஶஜஷத ரசனஶத்ன - 

கடற்தமஶறஷல், நஸக லரதோயங்கள் அபஷலஷதத்தஷ அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries 

and Aquatic Resources Development) 
රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි  විශලේශඹ එභ, උතුශර් 

භවජන නිශඹෝජිතශඹු  ූලරහනශේ සිටින ශරහ ශදොසතය   

ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහශේ අබහඹ ශුකශ එ ඉදිරිඳ ව ය 

ඇයක  ශලෝ ප්රහල ශඹෝජනහට ේඵ එධ  එනට  රළබීභ භශේ 

බහයඹ ජ වළටිඹට රනහ. ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ 

මුලි එභ භට  වමු  වුශ්ඩ  ්තුභහ වදය ිනයඹු  සිටිඹදීයි. 

ශොශම යවිශේ වදය පීඨශේ ිනයශඹ ජ විධිඹට ්තුභහ ඒ 

හරශේ භභ ළඩ යපු වදය ද එතහඹතනඹට ණහ. මුලි එභ   

ණශේ ්තුභහට  ඹේ ප්රයකහයඹ ජ ළී භ වහයි. ඒ, 1977 දීයි.  

ඉ එ ඳසු ්තුභහ භහ භඟ ශඵොශවොභ මිත්ර වුණහ. හභහනයශඹ එ 

්තුභහශේ වළටි ්ශවභයි.  ඕනෆභ ශශන ජ ් ජ තහ ජ වමු 

වුණහභ ඒ  පුශරඹහ භඟ දළඩි මිත්ර වඹට ඹනහ.  ඊට ඳසු 

්තුභහ ශනොශඹු  ව ශයෝගී එ භහ වමුට ශශන එන ඳට එ  වතහ. 

්ශවභ ඉරහ 1978 විතය නශොට ්තුභහ යවිශඹ එ පිට 

ශරහ  වදයයඹු  ලශඹ එ භව ශයෝවශ  ශේඹට ණහ. 

ඉ එඳසු භහ වඳුනන ශයෝගී එ ඳහ ලරයර්භ වහ ශඹොමු ශශේ 

්තුභහටයි. ඒ විධිඹට අශේ මිත්ර වඹ දිගි එ  දිටභ  ළඩිදියුණු  

වුණහ. ඒ නශොට  භහ හභහාින යහඳහයශේ  දළඩි භතධහරිශඹ ජ 

සිටිඹදී ්තුභහට ් ජ ව ජහයක ඳ ජඹ භඟ ඉතහභ වභ රීට්ටු 

ේඵ එධේ යකබුණහ. ඒ,  දිාත යණසිාව ශප්රේභදහ භවතහශේ 

හරශේදීයි;  යණසිාව ශප්රේභදහ ජනහධිඳයකතුභහශේ ශඳෞශලි 

වදයයඹහ ශර ව. ඒ හශේභ  භ එත්රීරු එශේ රහසයකශේ 

වදයයඹහ ශර ව  ්දහ ්තුභහ ක්රිඹහ ශහ. ඒ  නශොට අඳ 

ශදශදනහ ශඵොශවොභ රීට්ටු  මිත්ර වඹරී එ හිටිඹහ. ඳසු ඒ රීට්ටු 

මිත්ර වඹභ අඳ ශදශදනහ ඥපහය  එ ඵට ඳ ව ම භට ව  ශවේතු හධ 

වුණහ.  ්තුභහ ශඵොශවොභ ළඳ  රීරීේ යපු ශශන ජ. අඳට 

්තුභහශේ වතවිතශඹ එ ඉශන  එන ශඵොශවෝ ශශ  යකශඵනහ. 

ඉශන  එන  හරශේදී ද ජ භට ්තුභහශේ වතවිත ථහ 

රීේහ. ඳවුශ  ළඩිභව  දරුහ වූ ්තුභහ ු ඩහ  හරශේදී තභයි 

්තුභහශේ පිඹහ නළයක ශරහ යකශඵ එශ එ. පිඹහ විලහර 

යහඳහරිශඹ ජ වුණ ව ඒ යහඳහය ළන භට රීසි අශඵෝධඹ ජ 

යකබිරහ නළවළ. ඒ නිහ භ ව භඟ  ් ජ ්තුභහ ඒ ේපර්ණ 

හර්ඹ බහයඹ අතට අයශන යකශඵනහ.  

ද ජ අඳ ශදශදනහ ් ජ ව ජහයක ඳ ජශේ ඹේ ළඩ 

පිිබශශට ඈත ඳශහතට ඹනශොට යහ්රිශේ මි එශ එරිඹ 

ඳළ වශ ව ශ ව ඩඹ ජ ශඟ නළයකරහ, ඒ ඩඹට  ගිඹහ ශ ව ් ජ 

ශඵො එන.  ්තුභහ ඒ ශරහශේ ශරොරිඹ ජ ඇතුශශේ ඇර ශරහ  හිටපු  

" ජලීනර්" ශශන ජ ශඳ එරහ  භට රීේහ, "යහවත, 

ඔඹශො ර එශ හශේ ශනොශයි භශේ වතවිශ ව, අය  ජලීනර් 

හශේභ භභ ව ශරොරිශේ  ජලීනර්භ යරහ යකශඵනහ"ඹ රීඹහ. 

"රිඹළදුයහ ශරොරිඹ  ්ශශදී භභ ඵඩු අයශන ගිඹහ. ශභොද,  ඒ 

ශවොයේ න ව එන භට ඹ එන  සිශධ  වුණහ"ඹ රීේහ. "භභ ව 

ඔඹ හශේභ  ශරොරිශේ නිදිඹශන ඉරහ යකශඵනහ. තහ වතහ නළයක  

වුණහට ඳසශදි ඒ විධිඹට තභයි අපි ඉශන   වශ ව" රීඹහ ්තුභහ 

රීේහ. පිඹහ  නළයක වුණහයි එ ඳසු ඒ ඳහඩු භ එනට  ටයුතු 

ශ ්තුභහ සිඹලුභ ශවෝදරිඹ එශේ අධයහඳන ටයුතු නිභහ 

යරහ විහව වුශ්ඩ ව හුඟ ජ ඳහු ශරහයි.  ශවෝදරිඹ එශේ විහව 

ටයුතු යරහ දීශභ එ ඳසු  තභයි ්තුභහ විහව  ශරහ 

යකශඵ එශ එ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, ඒ හශේභ ්තුභහ තුශ  

ත ව සුවිශලේෂී ගුණහාඹ ජ යකබුණහ. ඒ තභයි තභ එශේ 

භෆණිඹ එට රපු ණහයඹ. වරිඹටභ දිාත විජඹ 

ු භහයණතුා භවතහ හශේ ශභතුභහ ව ශොශවේ ගිඹ ව යහ්රිඹට 

අේභහ ඵර එන  ඇවි රහ   අේභහ ව ් ජ තභයි යහ්රි ෆභ ශේර  

 එශ එ. ්තුභහ මිඹ ඹන ශත ජභ ්ශවභයි.  ශඵොශවෝ ශරහට 

අේභහශේ අයක එ  ඵ ව ටි හ   එනහ. ්තුභහ ්ළනි දඹහඵය  

පුශත ජ වුණහ.  ශභොන  ටයුතු යකබුණ ව අහන ශභශවොත 

නශත ජභ අේභහට ශෞය ශ ්තුභහ ු ඩහ දරුශ ජ හශේ  

අේභහශ එ ඒ ළනන්භ රඵහ  වතහ.  

1994 දී අඳ ශදශදනහ ් ජ ව ජහයක ඳ ජඹ නිශඹෝජනඹ 

යමි එ ඳහර්ලිශේ එතුට ණහ. දිාත ජනහධිඳයක  ඩී.බී. 

විශේතුා භළයකතුභහශේ  ඳ ව රීරීභ ජ අුක අඳ ශදශදනහභ ජහයක 

රළයිසතුශ එ  ඳහර්ලිශේ එතුට ණහ.     

්තුභහ ්තශොට ව ් ජ ව ජහයක ඳ ජශේ නිශඹෝජය 

ශ ේයශඹ ජ විධිඹට ක්රිඹහ ශහ. අඳ ශද එනහභ ්ට 

ඳහර්ලිශේ එතුට  ණහ. ඒ විතය ජ ශනොශයි, ඒ ඳහර්ලිශේ එතුශේ 

හිටපු අඳ ශද එනහටභ තභයි ්දහ යකබුණු ච එද්රිහ ඵ්ඩඩහයනහඹ 

ු භහයතුා භළයකනිඹශේ ණ්ඩඩුශ එ ළඩිභ නඩු ණන ජ 

ඳළරුශේ. ඒ ණ්ඩඩුශ එ ්තුභහට ව, භට ව රි එ ය නඩු ඳයරහ 

යකබුණහ. අඳ දිනරහ ඇභයකරු ශන  ශොට ව ඒ නඩු අ එ ශනොම  

යකබුණහ. දීර්ක හරඹ ජ  යකසශේ ඒ නඩු ඇසුහ. අඳ ශද එනහභ හිශර් 

ඹ එන අලය ශචෝදනහ හිත තභයි නඩු දළේශේ. ඒ ශභොද? 

අඳ ශද එනහභ ්දහ විඳ ජශේ ඉශන ජනහධිඳයකනිඹ ඇතුළු ඒ 

යජඹට ්ශයහි දළළ එත ළඩ පිිබශශ ජ ශන ගිඹහ. ඒ නිහ අඳ 

ප්රධහන වතුය එ විධිඹට රරහ භහ ව, ජඹර ව ජඹර්ධන ව 

ය ව ශෝ එවශේ රීඹන භ එත්රීරු එ ශදශදනහ ව -අඳ තු එ 

ශදනහ- ශොටු ය  එනට ්දහ ඒ ණ්ඩඩු තළ ව ශහ. නමු ව 

ඒ වරි ගිශේ නළවළ.  

2001 දී අඳ ශදශදනහභ ් ජ ව ජහයක ඳ ජ යජඹ බිහි යරහ 

ඒ යජශේ ඇභයකරු වුණහ. භභ ඉඩේ ඇභයක වුණහ. ්තුභහ 

පුනරු වථහඳන ඇභයක වුණහ. ඒ ශන ශොට ව ්තුභහ උතුරු ඳශහත 

පිිබඵ ශවො අශඵෝධඹ ජ ඇයක යශන, ශේ යශට් ජහයක 

ප්රලසනඹ පිිබඵ නිළරැදි ටවහශන සිඹලු ජහය  එ භඟ ් ජ 

ළඩ ය එන පුරුදු ශරහ හිටිඹහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, ්තුභහ ශවො ශතෝලි 

බ ජයකශඹ ජ. ්ශවභ වුණහට භ එත්රීයශඹ ජ ලශඹ එ ්තුභහ භට 
ඩහ ශවොි  එ ශඵෞශධ ලහනඹට ළඩ ය යකශඵනහ. ඒ නිහභ 

තභයි අ එ යට ව අයකරු ජනහධිඳයකතුභහයි, විඳ ජ 

නහඹතුභහයි, ්තුභහයි අඳ ඔ ජශොභ ාහයහභශේදී වමු වුශ්ඩ. 
මිහි එතරහ වචයශේ ශොත ඳශ එනට, ඒ ඩාඩහ භහණියඹ 

්තුභහ තහයිර එතශඹ එ ළඩභ යරහ ාහයහභශේදී විලහර 
උ වඹ ජ යකඹරහ ජනතහට ළ පුද එන රසහ දු එනහ.  

්තුභහට  භවහ ාකය වනශඹ එ "ශශලහභිභහී " රීඹන ශෞයණීඹ  
නහභඹ රළබුණහ. ඒ හශේභ ්තුභහ ශ්රී රාහශේ හභඹ උශදහ 

යන රද හර්ඹ බහයඹ ශුකශ එ ශ්රී රාහ යහභඤසඤ භවහ 
නිහශඹ එ පිරිනළූල "හභ දත රාහ පුත්ර" රීඹන ශෞයණීඹ 

නහභශඹ එ පිදුේ රළබුහ.  ශවො ශතෝලිශඹ ජ වුණ ව, ශඵෞශධ 

ලහනශඹ එභ ශෞයී ඹ නහභ ශද ජ රඵහ  එන ්තුභහට වළරී 
වුණහ. ඒශ එභ ශ වශයනහ ්තුභහ ණභ පිිබඵ, ජහයකඹ 

පිිබඵ, ු රඹ, ර්ඹ පිිබඵ දයපු භතඹ. ශේ ජහයක ප්රලසනඹ 
ශුකශ එ ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ ව, භභ ව ්දහ ඉරහභ  

්භ භතඹයි හිටිශේ.  

්තුභහ වදයයශඹ ජ විධිඹට ශනොඩහභ වබහගී ශමි එ 

ම ් එ්  රඳහහිී  නහලිහශේ ඳ වහශන ගිඹ වදය 

ළඩටවන ජ යකබුණහ.  ශේ යශට් ජනතහට තභ වදයභඹ ප්රලසන 
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ඳහර්ලිශේ එතු 

නියහයණඹ ය  එන,  ඒ පිිබඵ විලහර අධයඹනඹට ්භ 

ළඩටවන ඉව  වුණහ. අහනශේ ්ඹ දීර්කභ හරඹ ජ 

ඳ වපු, ශරෝශේ  විලහරභ වදයභඹ ළඩටවන ලශඹ එ 

ගිනස හර්තහ ශඳොතට ඇතුළු වුණහ.  

ශදොසතය ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ ව, භභ ව 

ඳහර්ලිශේ එතු නිශඹෝජනඹ යන වදයරු එශේ ජහතය එතය 

භවහ ේශේරනශේ නිශඹෝජිතරු ලශඹ එ ටයුතු ශහ.  වළභ 

අවුරුශදභ අඳ ශද එනහභ ්හි නිශඹෝජිතඹ එ ලශඹ එ ඒ වදය 

ේශේරනඹට වබහගී වුණහ. ්හිදී අඳ ශදශදනහටභ ශරෝශේ 

සිඹලුභ ඳහර්ලිශේ එතුර ඉ එන වදයරු එ වමුම භට අසථහ 

රළබුණහ.  

ශඵොශවෝ අඹ ්තුභහට "ශොටිඹහ" රීඹරහ රීේහ. නමු ව ජහඇර 

ශේදිහදී ශොටි ත්රසතහදී එ විසි එ ්තුභහට ශඵෝේඵ ළහුහ. 

ශේ තභයි යකශඵන ප්රලසනඹ. ් ට්ටිඹ ජ  ්තුභහට  රීඹනහ 

"ශොටි ත්රසතහදිඹහ" රීඹරහ. අනි ජ ඳළ වශත එ ශොටි ත්රසතහදී එ 

්තුභහට ශඵෝේඵ වරහ ්තුභහ තභ වතවිතඹ නූශර එ ශබ්යහ  වතහ. 

්තුභහ ව ශඵෝේඵරට වසු වුණහ. භභ ව ශඵෝේඵරට වසු වුණහ. 

අඳ ශද එනහභ ් ම ම ඊ ශඵෝේඵ ප්රවහයරට ර ජ ශරහ වතවිත 

ශබ්යහ  ව අඹයි. ශේ විධිඹට වළරවළේපීේරට මුහුණු ශදමි එ 

ඇවි ව 2007 දී අඳ ශද එනහ ශේ ඳහර්ලිශේ එතුශේ සථහන ශද 

හඩි වුණහ. භභ ණ්ඩඩු ඳළ වතට ණහ. ්තුභහ ය් එපී ් 

ඳළ වශ වභ හිටිඹහ. නමු ව අඳ ශදඳළ වත හිටිඹ ව, ශේ ජහයක 

ප්රලසනශේදී අඳ ්භ භතඹ හිටිඹහ. ්තුභහ ව, භහ ව අතය යකබුණු 

මිත්ර වඹ, ඥපහය  වඹ අඳ ශනස ය  වශ ව නළවළ.  

ඒ ් ජභ භභ ්තුභහ  පිිබඵ ශේ හයණඹ ව රීඹ එන ඕනෆ. 

ශේ ඳහර්ලිශේ එතුශේ හිටපු භ එත්රීරු එශ එ, 1994 සි ට භට 

යකබුණු අශඵෝධඹ තභයි, ්තුභහ තයේ ජහතය එතය ේඵ එධතහ 

යකබුණු රීසිභ භ එත්රීයශඹ ජ ශේ රීසිභ ණනඹ හඩි ශරහ 

නළයක ඵ. ශේ ඳහර්ලිශේ එතුශේ විඳ ජශේ ඹේ භ එත්රීයඹු ට ඹේ 

රීසි අහධහයණඹ ජ වුණහ නේ  ශදොසතය ජඹර ව ජඹර්ධන 

ඇභයකතුභහ තභයි ඒ ප්රලසනඹ ජහතය එතය ඳහර්ලිශේ එතු 

්ඩඩහඹභට ඉදිරිඳ ව යරහ ඔහුශේ භහන අයියකඹ ශුකශ එ 

ට එ ශශේ. 1994 සිට මිඹ ඹන තුරුභ ශේ ඳහර්ලිශේ එතු 

භ එත්රීරු එශේ යප්රහද ප්රලසන ජහතය එතයඹට ශන ගිඹ ්භ 

භ එත්රීයඹහ ජඹර ව ජඹර්ධන භ එත්රීතුභහයි.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි,  විඳ ජ නහඹතුභහ ශ 

ථහ භහ අවශන හිටිඹහ. අද ශේ යශට් නළත ඇයක ශරහ 

යකශඵන ජහයක යනශේදී,  ඇ වශත එභ ්ඹට මුහුණ ශද එනට 

නේ ජඹර ව ජඹර්ධනරහ ත ත ව බිහි  එනට ඕනෆ. අද 

යකශඵන ඳශහ ව බහ ඳහ ාශලෝධනඹ ය එනළයි රීඹශදී, ් ජ ව 

ජහයක ඳ ජශඹ එ - භභ ද එශ එ නළවළ, ්හි ඉ එන ට්ටිඹද, 

ඳ එනපු ට්ටිඹද රීඹරහ-  ඒහ සථීය යනශොට  ජඹර ව 

ජඹර්ධනරහ ළනි මිනිසු එශේ අඹ ත ත ව ළඩි නහ. 

ජහයකඹට තභ එශේ වතවිතඹ ශොටු ය  එනහ මිනිසසු;  

ණභට තභ එශේ වතවිතඹ ශොටු ය  එනහ මිනිසසු; ු රඹට 

තභ එශේ වතවිතඹ ශොටු ය  එනහ මිනිසසු; ර්ඹට 

තභ එශේ වතවිතඹ ශොටු ය  එනහ මිනිසසු; ර්ණඹට 

තභ එශේ වතවිතඹ ශොටු ය  එනහ මිනිසසු අභත යන ් ජ 

තභයි, අපි ඔ ජශෝභ භුකයශඹෝයි රීඹන ්. මිනිසභ 

ඳළ වතට දභරහ ජහයකඹ උස යනශොට, මිනිසභ ශදළනිඹට 

දභරහ ණභ උස යනශොට ශේ සිඹ රභ අඳට ඇයක ශරහ 

යකශඵ එශ එ මිනිසභ වහඹ රීඹන ්  අශඵෝධ ය  එනට 

ඵළරි ශරහ යකශඵනහ. ඊට ඩහ උ වතරීතය තරඹ ජඹර ව 

ජඹර්ධන භළයකතුභහ ටයුතු ශහ.   වදය ් වයකශඹ එ ්ිබඹට 

ඇවි රහ, ඒ සිඹලුභ ළඳ රීරීේ යමි එ අහනඹ ද ජහ ්තුභහ 

්භ ප්රයකඳ වයකඹ සිටිඹහ. ්තුභහ දහ ව ළලුශ්ඩ නළවළ. 

්තුභහ දහ ව ශනස වුශ්ඩ නළවළ, අඳ සිඹලු ශදනහ ව භඟ 

් භතඹ සිටිඹහ. ඒ නිහ අද ්තුභහ නළයක ඳහඩු අඳට 

ශනදහට ව ඩහ දළශනනහ. ශභොද, අද ඇයක ශරහ යකශඵන ශේ 

ප්රලසනශේ දී ් ජ ව ජහයක ඳ ජශඹ එ ඉතහභ වභ දළඩි 

භතහදඹ ජ ඉදිරිඳ ව රීරීභට හිටපු භ එත්රීයශඹ ජ තභයි, ජඹර ව 

ජඹර්ධන භළයකතුභහ. අඳට ්තු ශ එන හිටපු ් 

භ එත්රීයශඹ ජ.  ශේ යශට් දීර්ක හලීන ජහයකහදඹ දිගි එ දිටභ 

ඳළයකශයන හරඹ, ඳයේඳයහශ එ ඳයේඳයහට ජහයකහදී 

නහඹඹ එ  බිහි න ශේ යශට්,  වළභදහභ ව ඒ ජහයකහදඹට, 

ණේහදඹට, ු රහදඹට ්ශයහි භුකසභ ශුකශ එ 

සුළුතයඹ ජ මිනිසු එ නළඟී සිටින ශරෝඹ ජඹර ව ජඹර්ධන 

රීඹන පුශරඹහ මීය ට ව ඩහ අඳට ඕනෆ න හරඹ තභයි ්තුභහ 

අශඳ එ ශ එ වුශ්ඩ. අපි ශේ ජහයකහදඹට ්ශයහි ශන ඹන 

අයරශේ දී ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහශේ අහිමි ම භ අඳට සිදු 

වුණු ශරොු  ඳහඩු ජ රීඹන ් භහ ඳළවළදිලිභ රීඹනහ. ්තුභහ 

දහ ව ශනස වුශ්ඩ නළවළ. ්තුභහට ඇයක න තුරු  

"ශොටිඹහ" රීේහ. ්තුභහට විරුශධ ශඹෝජනහ ශනහහ. ඒ රීසි 

තළනදී ්තුභහ ළලුශ්ඩ නළවළ. අපි හශේභ ්තුභහ ව ද්රවිඩ 

ජනතහශේ සිඹලු නිශඹෝජිතඹ එ, ද්රවිඩ ජනතහශේ සිඹලු 

නහඹඹ එ ්තු යශන ඒ ජහයකහදඹට විරුශධ ඒ පීඩිත 

මිනිසු එශේ, පීඩිත ශදභශ ජනඹහශේ, පීඩිත මුසලිේ ජනඹහශේ 

අයියකඹ ශුකශුක ව ථහ ශහ, සිාවර ජනඹහශේ අයියකඹ 

ශුකශ එ ථහ ශහ හශේභ.    

 ශය ශතෝලි ණශේ ු රුඹ අයශන රාහ පුයහ  

ගිඹහ හශේභ, ත ව ශය ශඵෞශධ  වචතයඹ ශොත ජ 

අයශන රාහ ශට් ඹ එනට ්තුභහට ණ වභ ල ජයකඹ ජ යකබුණහ. 

්තුභහශේ ශතෝලි ඳ ලිශඹ එ ඒ ළන ඇහුශ ව නළවළ;  

අශන ජ ඳළ වශත එ ්තුභහට ඒ ළන ඇයක න ශචෝදනහ ළන ්තුභහ 

සිතුශේ ව නළවළ. තභ එ ධර්භඹ අදවනහ හශේභ, අුක එට ව 

තභ එ අදවන ධර්භඹ ඇදහීභට ේපර්ණ අයියකඹ යකශඵනහඹ 

රීඹන ් ්තුභහ ශඳ එුකහ.  තභ එ වය ජ භස ශනොනහ නේ 

ඒ ශනභ ථහ ජ. නමු ව ත ව ශශනු  අදවන ණභ 

ධර්භඹ ්ශවභ තවනභ ජ නළයක,  ඒ භුකයඹහට ්ඹ  ඵශර එ 

ඳටන යුඹ ජඹර ව ජඹර්ධනරහ ් ජශශනු  ශනොශයි, 

ත ව සිඹ ණන ජ බිහි වුණහ නේ අඳට ශේ භන ඹ එනට මීය ට ව 

ඩහ ඳවසුයි රීඹරහ අපි රීඹනහ.  

අපි ද එනහ, ශේ ජහයකහදඹට ්ශයහි ශන ඹන අයරඹ 

අභහරු ් ජ ඵ. ඳනස ණ එර දී ් එ.්ේ. ශඳශර්යහ 

භළයකතුභ එරහ ගුටි හ රීඹපු ශශ  අද ඇ වත ශරහ යකශඵනහ. 

ඒ හශේභ අද ව ශේ භන අභහරුයි. නමු ව ඒ අභහරු භනට 

ශඵ ර ශද එනට අපි රෆසයකයි. ඒ හශේ ශභොශවොත ජඹර ව 

ජඹර්ධනඹ එ අහරශේ අඳ වළය ඹහභ අඳට විලහර ඳහඩු ජ. ශේ 

ජහයකහදඹට ්ශයහි, ණේ හදඹට ්ශයහි ශන ඹන අයරශේ 

දී ශේ ඳහර්ලිශේ එතුශේ අඳට හිටපු ශවො ට එහමීය  ඹු  තභයි  

අඳට නළයක වුශ්ඩ.  

්තුභහ තභ එශේ භට ණදයඹ යමි එ, තභ එශේ යටට ණදයඹ 

යමි එ වත ව වුණහ. "ජනනි ජ එභ ූමමිලස - ර්දහපි ර්සි"  

රීඹරහ  අසඨ ලතශේ  අපි ඉශන ශන යකශඵනහ.  තභ එශේ 

භට ව, තභ එශේ භහත් ූමමිඹට ව ණදයඹ යන මිනිහට රළශඵන 

ඒ යුතුභ සර්ඹට ඩහ ළද ව රීඹරහයි රීඹ එශ එ.   

්තුභහ ය  ව ඒ සිඹලු පුණය ර්භඹ එ ශුකශ එ  ්තුභහ 

අදවපු ණභ අුක ්තුභහට ශභෝ ජ සුඹ රළශබ්හ රීඹහ 

ප්රහර්ථනහ යනහ. ්තුභහශේ අබහඹ ශුකශ එ අඳ 
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ශදඳහර්ලසශේභ ශලෝඹ ඳශ යන අතය,  අඳට ය එනට පුළු එ 

්භ ශදඹයි. ඒ ්තුභහට ශභෝ ජ සුඹ ප්රහර්ථනහ රීරීභයි.  

්තුභහශේ දඹහඵය භෆණිඹ එට ව, ්තුභහශේ දඹහඵය බහර්ඹහ න 

උජිතහට ව, ්තුභහශේ දඹහඵය පුතණු එ න ශදොසතය 

හවි එදට ව, දඹහඵය දිඹණිඹ න ශදොසතය වි එධයහට ව අඳශේ 

ශලෝඹ ඳශ යමි එ,  ්තුභහට ශභෝ ජ සුඹ රළශබ්හ රීඹහ  

නළත ව  ප්රහර්ථනහ යමි එ භහ නිවඬ නහ. 
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ගු ්වහ. ශ්රීකරන් මශකළ 
(ஶண்தைஷகு சஷ. சஷமஸதன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 

தகரல குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கரர, 

கலத்தஷ கயஶநஷதஷ அர் ஜயத் ஜலர்தன அலர்கதௗகட 

கமகலதஶட்டி அததஶபப் பஷரகைஸது உகஶற்மச் 

சந்தர்ப்பரஷத்தகக்கு நன்மஷ கூதகஷரமன். ஶனஷடத்தஷன் - 

னஷத குயத்தஷன் ரம்பஶட்டுக்கஶகவும் அலர்கதௗகட உஶஷக 

கதௗக்கஶகவும் இந்த உயகப் பந்தஷரய பயர் தங்கதௗகட 

குல்ககர உர்த்தஷப் ரபசஷஷதக்கஷமஶர்கள். அவ்லஶத உயகத் 

தஷரய ஶனஷட லஷடுதகயக்கஶகப் பஶடுபட்டலர்கரஷல் தொதன்க 

ஶனலஶக ஶட்டின் ததர் கஷங் அலர்கள் லஷரங்குகஷமஶர். 

உயகத்தஷரய ஷகவும் தகஶடுகஶனது தரனஶக 

இதப்பததன்த அலர் எததொகம தசஶல்தஷதந்தஶர். அதஶஷக்க 

சுதந்தஷ சதுக்கத்தஷல் இதக்கஷன்ம சஷகயகூட ரபசுஶக இதந் 

தஶல், இந்த உயகத்தஷரய தரனஶக இதப்பலர்ககரப் 

பஶர்த்துத்தஶன் தஶன் ரலதகனப்படுலதஶகச் தசஶல்தஶம். 

அந்த லககஷல், பயர் தரனஶக இதக்கஷன்ம கஶயத்தஷல் 

அநஷஶங்கதௗக்கு தஷஶகவும் உஶஷககள் பமஷக்கப்பட்டலர் 

கதௗக்குச் சஶர்பஶகவும் தன்தகட குகய உர்த்தஷப் 

ரபசஷலர்தஶன் கலத்தஷ கயஶநஷதஷ ஜயத் ஜலர்தன 

அலர்கள். தொன்னஶள் நஶடஶதௗன்ம உதப்பஷனதம் ஜனநஶக 

க்கள் தொன்னைஷஷன் தகயலதஶன ரனஶ கரைசன் 

அலர்கதௗகட தகயகஷல் இயங்ககப் பஶஶதௗன்ம 

உதப்பஷனர்ககர என்மஷகைத்து பஶஶதௗன்ம உதப்பஷனர் 

கதௗக்கஶன னஷத உஶஷகக் குழுகல உதலஶக்கஷ தபதக 

கலத்தஷ கயஶநஷதஷ  ஜயத் ஜலர்தன அலர்ககரர சஶதம். 

னஷத உஶஷகககர வ்லஶரமதம் ரம்படுத்தரலண்டும் 

ன்பதற்கஶக தன்தகட தொழுகஶன பங்கரஷப்கப அலர் 

தசய்தஷதந்தஶர்.  

நஶன் குகமந்த அசஷல் அதபலம் தகஶண்டலனஶகரல 

இந்தப் பஶஶதௗன்மத்துக்கு லந்ரதன். அப்தபஶழுது நஶன் 

தொததரய எத சஷங்கர அசஷல்லஶதஷத்டன் னந்தஷமந்து 

ரபசஷது கலத்தஷ கயஶநஷதஷ ஜயத் ஜலர்தன அலர்கதௗடன் 

தஶன். அலர் கஷரஷதநஶச்சஷ, லவுனஷஶ, ன்னஶர் ரபஶன்ம 

பஷரதசங்கதௗக்கு பய தடகல லதககதந்தஷதக்கஷமஶர். த்த்தம் 

நடந்த கஶயத்தஷல்கூட லஷடுதகயப் தைதகதௗடன் நல்தமகலப் 

ரபைஷ, அங்குள்ர க்கதௗக்கு கலத்தஷம் தசய்தல், அலர்க 

தௗக்கு தோக்குக்கண்ைஶடி லறங்குதல் ரபஶன்ம பய பைஷககர 

ன்னஶர் ஆதடன் இகைந்து அலர் தசய்தஶர். சஷமந்த 

கத்ரதஶதக்க கஷமஷஸ்தலஶன அலர், எத சஷங்கரப் தபஶது 

கனஶகலஷதந்து இந்த ண்ைஷரய தன்தகட பைஷக 

ஆற்மஷனஶர். இயங்கக அசஶங்கத்தஷன் தஷட்டஷட்ட தசற் 

பஶடுகள் கஶைஶக நஶன் பய தடகலகள் பஶதஷக்கப் 

பட்டிதக்கஷரமன். குமஷப்பஶக, தையனஶய்வுப் பஷஶஷலஷனஶல் 

லஷசஶகைக்கஶக நஶன்கஶம் ஶடிக்கு நஶன் அகறக்கப்பட்ட 

ரபஶததல்யஶம் சர்லரதச பஶஶதௗன்மக் குழுலஷன் - Inter-

Parliamentary Union - இயங்ககக்கஶன பஷதஷநஷதஷஶக இதந்த 

கலத்தஷ கயஶநஷதஷ ஜயத் ஜலர்தன அலர்கள் னக்கஶகப் 

பயதொகம ரபசஷஷதந்தஶர். இததஷஶக நஶன் நஶன்கஶம் ஶடிக்கு 

அகறக்கப்பட்டதபஶழுது ன்ரனஶடு லந்த அலர், தோன்த 

ைஷத்தஷஶயங்கதௗக்கும் ரயஶக நகடதபற்ம லஷசஶகைகள் 

தொடித்ம்லக அந்த இடத்தஷரயர இதந்தஶர். அதன் பஷன்னர் 

பஶஶதௗன்ம வீடகப்தைத் ததஶகுதஷஷதள்ர ன்தகட 

லஷடுதஷக்கு லந்து ன்தடன் பய லஷடங்ககரப் ரபசஷனஶர். 

ன்தகட பஷத்தஷரகச் தசயஶரர் தபஶன்னம்பயம் 

இயட்சுஷகஶந்தன் ற்தம் ங்கதௗகட கட்சஷஷன் கஷரஷதநஶச்சஷ 

ஶலட்ட அகப்பஶரர் அதைஶசயம் ரலறஶதகஷதன் 

ஆகஷரஶது ககது ததஶடர்பஶகச் சஷய தொற்சஷககர 

தொன்தனடுத்தஷதந்தஶர்.  

அகதலஷட, பய ஆண்டுகரஶகச் சஷகமகரஷரய லஶடுகஷன்ம 

தஷழ் அசஷல் ககதஷகள் ததஶடர்பஶக தன்தகட தசற் 

பஶடுககர லஷறஷப்பஶக ஆம்பஷத்தஷதந்தஶர். சஷகமக்குச் தசன்த 

அலர்ககரப் பஶர்கலஷடுலது ற்தம் அலர்கதௗகட 

லஷடுதகயக்கஶக ன்ன லறஷதொகமககர ரற்தகஶள்ரயஶம் 

ன்பது ததஶடர்பஶகக்கூட அலர் பய தொற்சஷககர ரற் 

தகஶண்டிதந்தஶர். தந்கதஶர் சஷகமஷரய லஶடுகஷன்மரபஶது 

லன்னஷஷரய இதக்கஷன்ம அலர்கதௗகட குறந்கதகதௗக்கு 

நஶங்கள் பஶல் லஶர்த்துக்தகஶண்டிதக்கஷன்ரமஶம். ஆனஶல், 

இங்கு சஷகமஷரய அலர்கதௗகட தபற்ரமஶர்கள் 

தசத்துக்தகஶண்டிதக்கஷன்மஶர்கள். அதுரபஶல், த்தகனரஶ 

தஶய், தந்கதர் தங்கள் பஷள்கரகதௗகட லதககக்கஶகக் 

கஶத்துக்தகஶண்டிதக்கஷன்மஶர்கள். அலர்கள் சஶர்பஶகப் ரபசஷ 

ஏர் உத்தனஶக, னஷதரநஷக்க னஷதனஶக நஶங்கள் இந்த  

இடத்தஷல் கலத்தஷ கயஶநஷதஷ  ஜயத் ஜலர்தன அலர்ககரப் 

பஶர்க்கஷன்ரமஶம்.  

இத்தகக அற்தைதஶன னஷததகட கமவுச் 

தசய்தஷகக் ரகட்டரபஶது ஷகவும் அதஷர்ச்சஷஶக இதந்தது. 

இயங்ககஷன் லயஶற்மஷரய பய தகயலர்கள் இகமகத்ள்ர 

எத தஷழ்த் ரதசஷ இனத்துக்கஶக ஏங்கஷக் குல் தகஶடுத்தஷதக் 

கஷமஶர்கள். அலர்கதௗகட லஶஷகசஷரய தன்கனத்ம் அலர் 

இகைத்துக்தகஶண்டஶர்.  குமஷப்பஶக, 1956ஆம் ஆண்டிரய 

இரத பஶஶதௗன்மத்தஷல் ஶண்தைஷகு ன்.ம். தபரஶ 

அலர்கள் "தஷழ் க்கள் ததஶடர்ந்து அடக்கப்பட்டஶல், 

அலர்கதௗகட உஶஷககள் லறங்கப்படஶல் தக்கப் 

பட்டஶல், அலர்கள் பஷஶஷந்துதசன்த இந்தஷஶவுடன் இகைந் 

தஷதக்கக்கூடி லஶய்ப்தைக்ககரக் தகஶண்டிதக்கஷமஶர்கள்" ன்ம 

கூற்கமத் ததஶஷலஷத்தஷதந்தஶர். அரதரபஶன்த இப்பஶஶதௗ 

ன்மத்தஷரய சஷங்கர தஶறஷச் சட்டம் தகஶண்டுலந்ததபஶழுது 

கயஶநஷதஷ தகஶல்லஷன் ஆர். டி சஷல்லஶ அலர்கள் "இண்டு தஶறஷ 

னஷல் எத நஶடு; எத தஶறஷ னஷல் இண்டு நஶடு" ன்த 

தசஶன்னஶர்.  அரதரபஶன்த  து  ரதகு ஜனஶதஷபதஷ 

அலர்கள் தசன்ம லதடம் பஷஶஷத்தஶனஷஶவுக்குச் தசன்மஷதந்த 

தபஶழுது அங்கு   தஷழ் க்கள் நடத்தஷ சஷய ரபஶஶட்டங்கரஷல் 

ஜயத் ஜலர்தன அலர்கதௗம் பங்குபற்மஷனஶர் ன்பகதக் 

கஶைங்கஶட்டி, இரத பஶஶதௗன்மத்தஷல் கலத்து அலர் 

தஶக்குததக்கு உட்படுத்தப்பட்டஶர். ஆகரல, தஶன் சஶர்ந்த, 

தனது இனம் சஶர்ந்த க்கதௗகட ரகஶஶஷக்கககதௗக்கப்பஶல், 

உஶஷககதௗக்கஶகப் ரபஶஶடும் இயங்ககஷதள்ர தஷழ்த் 

ரதசஷ இனம் பய துன்பங்ககரச் சந்தஷக்கஷன்மது; இகமக 

த்ள்ர இனத்கதச் சஶர்ந்த அந்த க்கள் பஶதஷக்கப் 

படுகஷன்மஶர்கள்; இயங்ககஷரய அலர்கதௗக்கு இனப் 

பஷச்சஷகன இதக்கஷமது; னரல அதற்குத் தஸர்வு கஶைப்பட 

ரலண்டும் ன்பதஷரய கலத்தஷ கயஶநஷதஷ ஜயத் ஜலர்தன 

அலர்கள் எத ததரஷலஶன கண்ரைஶட்டத்கதக் தகஶண்டிதந் 

தஶர். ஆகரல, தஷறர்கரஶகஷ நஶங்கள் அலஶஷன் இறப்கப து 

நண்பன் எதலனஷன் இறப்பஶகரல கததுகஷன்ரமஶம். அலர் 

பல்ரலத பஶஷஶைங்ககரத்ம் ரநஶக்கங்ககரத்ம் 

தகஶண்டிதந்தஶதம், னஷதத்துக்கஶகவும் னஷத ரநத்துக்கஶ 
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கவும் னஷத உஶஷககதௗக்கஶகவும் தனது குகய உர்த்தஷப் 

ரபசஷ எத னஷதன். அலர் து சக பஶஶதௗன்ம 

உதப்பஷனர்கதௗடன் ஷக தநதங்கஷ ததஶடர்தைககரக் தகஶண்டி 

தந்தஶர். தஷழ்த் ரதசஷக் கூட்டகப்தை உதப்பஷனர்கதௗடதம் 

தஷறர்கள் தஷர்ரநஶக்கும் பஷச்சஷகனகதௗக்கஶன தஸர்வு ததஶடர் 

பஶகவும் நல்ய ண்ைங்ககரக் தகஶண்டிதந்தஶர்.   

2006கரஷல் அலர் டுவுக்கு லதகக தந்ததபஶழுது தஷறஸற 

லஷடுதகயப் தைதகதௗகட கல்லஷக் கறகத்துக்குப் தபஶதப்பஶக 

இதந்த அதள்  ஶஸ்ர் ன்பலதடன் அங்கு  ரபச்சு 

லஶர்த்கதககர ரற்தகஶண்டிதந்தஶர் ன்ம தசய்தஷ அக் 

கஶயத்தஷல் பத்தஷஶஷகககரஷல் தலரஷலந்தஷதந்தது. அதன் பஷற்பஶடு 

2009ஆம் ஆண்டிரய ரபஶஶரஷகள் சைகடந்த தபஶழுது அந்த 

அதள் ஶஸ்தம் சைகடந்தஷதக்கஷமஶர். அலதகட 

லஷடுதகய ததஶடர்பஶகவும் அலர் சஷய இடங்கரஷரய ரபசஷஷதக் 

கஷமஶர். கஶயஞ்தசன்ம ஜயத் ஜலர்தன அலர்கள் தலள்கரக் 

தகஶடித்டன் லந்த பயதகட லஷடுதகய ததஶடர்பஶகவும் 

சைகடந்தலர்கதௗகட லஷடுதகய ததஶடர்பஶகவும் பய 

தடகலகள் தனது கதத்துக்ககர தொன்கலத்தஷதக்கஷமஶர். 

ஆகரல, அலர் நல்ய ண்ைங்ககரத்ம் சஷந்தகனககரத்ம் 

தகஶண்டு லஶழ்ந்த  ஏர் எப்பற்ம னஷதனஶகத் தஷகழ்ந்தஶர்.   

இந்த ன்மஷரய அல்யது இந்த இயங்ககஷரய, 

தஷறர்கதௗகட பஷச்சஷகனககரத் தஸர்த்துகலக்க ரலண்டும் 

ன்ம ண்ைம் தகஶண்டலர்ககர, தஷறர்கள் தஷர்ரநஶக்கும் 

பஷச்சஷகனகதௗக்குச் சஶஷஶன தஸர்கல தொன்கலக்க ரலண்டும் 

ன்ம சஷந்தகனகக்தகஶண்ட சஷங்கரத் தகயலர்ககரக் 

கஶைதொடிஶல் இதக்கஷன்மது. நஶங்கள் அலர்ககரத் 

ரதடரலண்டி சூறல் ற்பட்டுள்ரது. அவ்லரவுதூம் இனப் 

பஷச்சஷகனக்கஶன தஸர்வு ன்பது இன்த தைமந்தள்ரப்பட்ட 

என்மஶகரல கஶைப்படுகஷன்மது. இந்தச் சந்தர்ப்பத்தஷல் 

கலத்தஷ கயஶநஷதஷ ஜயத் ஜலர்தன ரபஶன்ம நல்ய ண்ைங் 

ககரக்தகஶண்ட சஷந்தனஶலஶதஷககர இந்த ண் இறப்ப 

ததன்பது தஷறர்கதௗகட இறப்பஶகரல கததப்படுகஷமது. 

இந்த நஶட்டின் ரதசஷ இனங்கரஶன தஷழ், சஷங்கர இனங்கள் 

உண்கஶகரல இந்த நஶட்டில் ச பங்கஶரர்கரஶக 

எதங்கஷகைந்து லஶற சஷங்கரத் தகயலர்கரஷடம் நல்ய 

சஷந்தகனகதௗம் தைஶஷதல்கதௗம் ற்பட ரலண்டும். அத்தகக 

தைஶஷதல்ககரக்தகஶண்ட எதலஶக லஷரங்கஷலர் கலத்தஷ 

கயஶநஷதஷ ஜயத் ஜலர்தன அலர்கள். இச்சந்தர்ப்பத்தஷல் 

அலதகட இறப்தை னதுக்கு ரலதகனரஷக்கஷமது. 

இதப்பஷதம், "பஷமப்பலர் ன்ரமஶ இமப்பது கஶயத்தஷன் நஷதஷ" 

ன்பதற்கஷைங்க, அலதகட ஆத்ட்கஶயம் தொடிகடந் 

தஷதக்கஷமது. அலதகட இததஷச்சடங்கஷல் பங்குதகஶண்டு 

அலதக்கு இததஷ ஶஷஶகத தசதத்துலதற்கஶன சந்தர்ப்பம் 

னக்குக் கஷகடத்தது. இச்சந்தர்ப்பத்தஷல் அலதகட கனலஷ, 

பஷள்கரகள் ற்தம் குடும்பத்தஷனதக்கு து தஷழ்த் ரதசஷக் 

கூட்டகப்பஷன் சஶர்பஶகவும் தஷழ் க்கள் சஶர்பஶகவும் ஆழ்ந்த 

அததஶபங்ககர இச்சகபஷதெடஶகத் ததஶஷலஷத்துக் 

தகஶள்கஷன்ரமஶம்.      

  
[අ.බහ. 3.34] 

 

ගු මිල්වරෝයි ප්රනළන්දු මශකළ ංවමළන සුබවළධ්න 

අමළකයුරමළප 
(ஶண்தைஷகு ஷல்ரஶய் பர்னஶந்து - சதோக நயன்தைஶஷ அகச்சர்) 

(The Hon. Milroy Fernando - Minister of Social Welfare) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, රු ශදොසතය ජඹර ව 

ජඹර්ධන  භ එත්රීතුභහශේ අබහඹ ශුකශ එ ශලෝඹ ඳශ යන 

ශේ ශරහශේ,   ්තුභහ ජහය  එ අතය වවතනඹ තඵහ  එන ව ශේ 

යශට් හභඹ ඇයක ය එන ව මු  වුණු පුශරඹු  ඵ භහ මුලි එභ 

ව එ ය එන ළභළයකයි. විශලේශඹ එභ ්තුභහශේ ක්රිඹහ 

රහඳඹ තුශ, ්තුභහශේ චන තුශ අපි ්තුභහ දළ ජශ ජ, ්තුභහ 

ශේ යශට් යකබුණු ප්රධහනභ ප්රලසනඹ ජ වුණු උතුරු නළ  ශඟනහිය 

ප්රලසනශේදී ජහය  එ අතය භිනඹ ඇයක යන ඵළේභ ජ වළටිඹටයි. 

ශභොද, අශේ ය ට ඉදිරිඹට ශන ඹ එන නේ ඒ ප්රලසනඹ අපි 

නියහයණඹ යත යුතු යකබුණහ.  ද්රවිඩ ජනතහ ශේහ, සිාවර 

ජනතහ ශේහ, ණේ වළටිඹට ශඵෞශධ, ශතෝලි රීඹරහ 

ශනොශයි, "සිඹලු ශදනහ ශ්රී රහාරීශඹෝයි"  රීඹන වළඟීභු යි 

්තුභහ තුශ යකබුශ්ඩ. ඒ ්තුභහ තුශ යකබුණු ළද වභ ශශලඳහරන 

අාඹ ජ වළටිඹටයි භහ දරී එශ එ. ්තුභහ ඒ විධිඹට අශේ යශට් 

හභඹ ඇයක ය එන, ඒ හශේභ අඳ අතය වවතනඹ ඇයක 

ය එන ටයුතු ශ විිනසට ශශලඳහරනඥපශඹ ජ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, ඒ හශේභ ්තුභහ 

ශතෝලිඹු  වළටිඹට විශලේශඹ එභ භඩු ශශසථහනශේ 
ාර්ධනඹට ටයුතු ශහ.  අවුරුදු ණනහ ජ යකසශේ 

ශතෝලි ජනතහට ඒ සථහනඹට ඹ එන ඵළරි ඉරහ ඹ එන 
අසථහ රළබුණහට ඳසු  අඳ භඟ  ශදොසතය ජඹර ව ජඹර්ධන 

භළයකතුභහ ව ඒ අසථහට වබහගී වුණහ. ශතෝලි අශේ ප්රධහන 

පජී ඹ සථහනඹ භඩු ශශසථහනඹයි. ඒ සථහනඹ ණය ජහ 
ය එන ්තුභහශේ ශරොු  ඵරහශඳොශයො වතු ජ යකබුණහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, විශලේශඹ එභ භඩු ශශ 
භෆණිඹ එශේ ප්රයකභහ ් ම ම ඊ ාවිධහනශඹ එ අයශන ගිඹහට 

ඳසශේ, භ එනහයශේ බිශොේ උ එනහ එශේශේ -යදගුරු 
හිමිඳහණ එශේ- නිශේදී තභයි නළත අඳට ්ඹ  එදනහ භහන 

ය එන පුළු එභ රළබුශ්ඩ. ඒ අසථහශේදී ව ශදොසතය ජඹර ව 

ජඹර්ධන භළයකතුභහ භ එනහයභට ගිහි රහ අඳ ව ් ජ ඒ  
ටයු වතට වබහගී වුණහ. විශලේශඹ එභ ්තුභහ තුශ භඩු 

භෆණිඹ එ ශශයහි විලහර බ ජයකඹ ජ  යකබුණහ.  ්තුභහ පිට යටි එ 
භඩු ශශ භෆණිඹ එශේ ප්රයකභහ ජ ශනළ රහ  ්ඹ  එදනහ භහන 

ය එන වුනිඹහ ඳහශර් සථහනඹ ජ ස ශහ.  ්තුභහ ්ශවභ 
ශශේ භඩු ශශ භෆණිඹ එට යකබුණු ශෞයඹ නිහයි. ඒ හශේභ 

ශතෝලියි එ වළටිඹට අපි ඳහසු  හරශේදී ඳහද නභසහයඹ 

යනහ.  ්තුභහ ඒ ඳහද නභසහයඹට  අලය සුරුේ -සිඹලුභ 
ශශ - ශොශඹි එ ස යශන භඩු ශශසථහනඹ යහ 

ශඳයවයරී එ ශන ගිඹහ. විශලේශඹ එභ ඒ අසථහශේදී, රු 
ඵළසි  යහජඳ ජ භළයකතුභහ ව භඟ ්තු ශරහ ඒ ඳහදේ ටි 

වද එන අලය යන මුද  ප්රයකඳහදන යජශඹ එ රඵහශන ඒ 
සුරුේ ටි යකඹ එන ්තුභහ ටයුතු ශහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, විශලේශඹ එභ 

ශතෝලි බහ ළන ්තුභහ තුශ ශරොු  වළඟීභ ජ යකබුණහ.  ඒ 
හශේභ මීය මු ජනතහට භඩු භාරයඹ ජ රඵහ ශද එන ්තුභහ 

ටයුතු ශහ. ්තුභහශේ අහන හරශේ ්නේ, ඳසු ගිඹ භළයි 
භහශේ ව ්තුභහ ඒ ටයු වත ය එන උ වහව ශහ. ්තුභහට 

ඹ එන ඵළරි වුණ ව භළයි භහශේ අ එයකභ යකශේ භඩු 
ශශසථහනශේ විශලේ භාරයඹ ජ මීය මුශේ ජනතහ ශුකශ එ 

රඵහ ශද එනට ්තුභහ ටයුතු ශහ. ඒ හශේභ අශේ යදගුරු 

හිමිඳහණ එ ව එනහ එශේරහ ් ජ, විශලේශඹ එභ භ එනහයශේ 
යදගුරු හිමිඳහණ එ  ් ජ අපි හච්ඡහ යශදී, වළභදහභ 

්තුභහශේ අදව වුශ්ඩ ශේ යශට් යකශඵන ප්රධහනභ ප්රලසනශේදී අපි 
සිඹලු ශදනහ ්ට ්තු ශරහ  වත ව ශ එන ඕනෆඹ රීඹන 

්යි. ඒ ප්රහර්ථනහ තභයි ්තුභහ ශඟ යකබුශ්ඩ. ඒ නිහ ්තුභහ 
විිනසට ශශලඳහරනඥපඹු  වළටිඹට අඳට වඳු එ එනට පුළු එ. ශේ 

යශට් හභඹ, භිනඹ, ජහය  එ අතය වවතනඹ ඇයක ය එන 

ටයුතු ශ ඉතහභ ව ශවො ශශලඳහරනඥපඹු  වළටිඹටයි අපි 
්තුභහ දරී එශ එ. ඒ නිහ රු යහජිත ශේනහය වන ඇභයකතුභහ 

රීේහ හශේ ්තුභහශේ විශඹෝ අද අඳට ශරොු  ඳහඩු ජ.  ්තුභහ 
වතතු එ අතය සිටිඹ යුතු ශශන ජ.  
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[රු ්ස. ශ්රීතය එ භවතහ] 
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ශභළනි යුඹ වතතු එ අතය සිටිඹ යුතු පුශරඹු  වළටිඹටයි 

භහ ්තුභහ දරී එශ එ.  ශභොද, ්තුභහ ඕනෆභ ශරහ ඵඹ ජ 

ළ ජ නළයක  ඕනෆභ ප්රලසනඹ ජ ේඵ එධ ථහ ය එන පුළු එ 

්ඩිතය යකඹ ජ යකබුණ ශශලඳහරනඥපශඹ ජ. ඒ නිහ ්තුභහ අඳ 

අතරි එ ශ එ ම භ ් ජ ව ජහයක ඳ ජඹට ව, විශලේශඹ එභ 

ශතෝලිඹ එ වළටිඹට අඳට ව ශරොු  ඳහඩු ජ. ශදවිඹ එ 

ව එශේ ්තුභහ ශේ ශරෝඹට ්ේහ. ්තුභහශේ යුතුේ 

ශොට ඉතහභ හර්ථ විධිඹට ඉටු ශ ව ඒ හශේ අඹ ත ව ශේ 

යටට අලයයි රීඹන ් ්තුභහ ශ ශේඹ අුක අඳට  

වළ ශඟනහ. ඒ නිහ  ්තුභහ ශ ශේඹට  විශලේශඹ එභ 

ශතෝලි බහ ශුකශ එ අශේ ශෞයඹ ව, පු වතරේ 

දිස්රි ජශේ ශතෝලි ජනතහශේ ශෞයඹ ව ශේ අසථහශේ 

පුද යමි එ ්තුභහ ඵරහශඳොශයො වතු වුණ ණහයඹට ශදවිඹ එ 

ව එශේ ශඟ භහදහනශේ ළතශේහ රීඹන ප්රහර්ථනහ යමි එ 

භහ නිවඬ ශනහ. සතුයකයි.  

 
[අ.බහ. 3.40] 

 
ගු ක වහව අ කකනළයක මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தஷஸ்ழ அத்தநஶக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, අබහප්රහේත ජඹර ව 

ජඹර්ධන භ එත්රීතුභහ ේඵ එධශඹ එ ශේ බහශේ ශලෝඹ ප්රහල 

යන අසථශේදී භශේ ව අදවස ස ඳඹ ජ ප්රහල රීරීභ 

යුතුභ ජ වළටිඹට  හිතනහ. ඒ ශභොද, ජඹර ව ජඹර්ධන 

භළයකතුභහ ව භභ ව අවුරුදු 35ට ඩහ ළඩි හරඹ ජ ්ට 

ශශලඳහරනඹ ශ නිහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, ජඹර ව ජඹර්ධන 

භළයකතුභහ භට මුලි එභ මුණළසුශ එ භභ විලසවිදයහර ිනයඹු  

වළටිඹට ඉ එන ශොට.  ඒ හරශේ අපි ිනය ාේර ළඩ 

ටයුතු යන ශොට ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ වදයයඹු  

වළටිඹට අශේ ළඩ ටයුතුරට ේඵ එධ වුණහ. ඒ හරශේ තභයි 

ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ ශශලඳහරන ටයුතුරදී අඳ ව ් ජ 

මීය ඳ ළඩ ය එන ඳට එ  වශ ව. ඊට ඳසශේ අඳ ව ් ජ 

් ජ ව ජහයක ඳ ජශේ තරුණ ශඳයමුශ්ඩ ළඩ ශහ. ් ජ ව 

ජහයක ඳ ජශේ  ්තයහධිහරී භ්ඩඩරශේ තරුණ ශඳයමුශ්ඩ 

හභහජිඹු  වළටිඹට ්තුභහ  හිටිඹහ. ඒ විතය ජ ශනොශයි, ඊට ඳසු 

අසථහ ණනහදී අශේ ශශලඳහරන ක්රිඹහහරී ළඩ ටව එරදී 

ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ භඟ අඳ සිඹලු ශදනහටභ 

නහඹ වඹ අය ශන ක්රිඹහ ය එන අහල  රළබුණහ.   

අබහප්රහේත ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ රීඹ එශ එ ඇ වතටභ 

ශේ බහශේ දස ණන ජ ථහ ය එන පුළු එ ශශලඳහරන 

චරිතඹ ජ. ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ තුශ යකබුණ සුවිශලේභ  

විශලේ වඹ තභයි ඕනෆභ ළඩ ජ ඵළවළයි රීඹ එශ එ නළයක 

කීශභ එ බහය ළී භ. ්තුභහ ඳ ජශේ නිශඹෝජය ශ ේයඹහ 

වළටිඹට හිටිඹහ. ඒ හශේභ අශේ ඳ ජශේ විවිධ කීේ දළරුහ. ඒ 

කීේ දළර වළභ ශරහභ බහය ශදන ඕනෆභ කීභ ජ අභහරුයි 

රීඹ එශ එ නළයක, නළවළ, ඵළවළ රීඹ එශ එ නළයක බහය ශන ක්රිඹහ 

ය එන තයේ ණ වභ ල ජයකඹ ජ,  වධර්ඹඹ ජ ්තුභහට යකබුණහ.  

විශලේශඹ එභ ්තුභහ රීසිශේ ව ේඵ එධ ශනොන අශේ 

් වය ඹ මියක යහඳහයඹට ව ඳසු ගිඹ හරශේ ේඵ එධ වුණහ. 

්තුභහ අශේ ජහයක ශේ ාභශේ බහඳයකයඹහ වළටිඹට 

සිටිඹහ. ්තුභහ වදයයඹු  වළටිඹට, ඳහර්ලිශේ එතු 

භ එත්රීයඹු , භවජන ශේඹු  වළටිඹට ක්රිඹහ යනහට ව ඩහ 

්වහට ගිහි රහ ් වය ඹ මියක ප්රලසනරදී ඒහට ේඵ එධ වුණු 

විධිඹ භභ දළ ජහ. භෆත හරශේ ජහයක ශේ ාභශේ 

බහඳයකයඹහ වළටිඹට ළඩ යන ශොට ්තුභහ ්හි හභහජිඹ එ 

භඟ යකබුණු මීය ඳ ේඵ එධතහ ඇ වතටභ වරි පුදුභයි. ජඹර ව 

ජඹර්ධන භළයකතුභහ ළඩට ඵළසහභ ්තළන ඉ එන පිරි ව 

් ජ ්තු ශරහ ළඩ යනහ විතය ජ ශනොශයි, තභ එට 

ඳළරුණු කීභ අා ඉටු ය එන ව,  ළඳම භරී එ ය එන ව 

භව ව ශේ  වධර්ඹරී එ ක්රිඹහ ශ ශශලඳහරන නහඹශඹ ජඹ 

රීඹන ් ්තුභහට ශෞයඹ ජ ලශඹ එ ව එ ය එන 

ළභළයකයි.  

ඒ විතය ජ ශනොශයි. භභ ්තුභහ භඟ අසථහ ණනහ ජ 

විවිධ ජහතය එතය මුළුරට ගිහි රහ යකශඵනහ. ඒ හශේභ 1985 

දී  මු  යට ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ ව, භභ ව ඒ හරශේ 

තරුණ ටයුතු ඇභයකයඹහ වළටිඹට සිටි යනි  වි්රභසිාව 

භළයකතුභහශේ නහඹ වශඹ එ ඹළවූ දත පිරිශේ හභහජිඹ එ 

වළටිඹට ශභොසේ ුකයදී ජහතය එතය තරුණ උශශර නිශඹෝජනඹ 

ශහ. ඊට ඳසු ්තුභහ දිටභ ඳහර්ලිශේ එතු භ එත්රීයඹු  වළටිඹට 

ටයුතු යමි එ  අශේ භහන හිමිේ ප්රලසන ළන, ජහතය එතය 

භහන හිමිේ ළඩ ටයුතු ළන ශරොු  උන එදුරී එ ක්රිඹහ ශ 

නහඹශඹ ජ. ්තුභහ ජහතය එතය ලශඹ එ විලහර පිරි ජ වඳුනහ 

ශන හිටිඹහ. ්ඹ ශොයි තයේ ද රීඹනහ නේ ඕනෆභ ළඩ ජ ය 

ළී භ වහ  අලය  විලහර ේඵ එධතහ ජහරඹ ජ ්තුභහ භඟ 

නිර්භහණඹ ශරහ  යකබුණහ.    

ඇ වතටභ අද ්තුභහශේ විශඹෝශ එ ඇයක වුණු පුයේඳහඩු 

පුය එන අඳ වුරු ඳ ව ශ ව පුළු එභ ජ රළශඵ එශ එ නළවළ. 

ශභොද, ඒ හශේ ශශලඳහරන චරිත, ඒ හශේ  ක්රිඹහහරී චරිත  

නළත නළත නිර්භහණඹ  ශ එශ එ නළයක නිහ.  ඒයි භහ 

රීේශේ, ජඹර ව ජඹර්ධන රීඹන ශශලඳහරන චරිතඹ ඇ වතටභ 

ණශශල ය එන පුළු එ චරිතඹ ජ ශනොශයි රීඹරහ. ්තුභහ 

ළඩටයුතු ශශේ තභ එටභ ණශේණි වලලිඹරී එ. ඒ හශේභ 

්තුභහ නිර්භහණඹ ය  වශ ව තභ එටභ ණශේණි ්රභශේදඹ ජ. 

්තුභහ ඒ ටයුතු ශුකශ එ ශ ළඳ ම භ ව  ඒ ශුකශ එ 

්තුභහ ශච්ච භව එසිඹ, ්තුභහ තුශ යකබුණු හර්ඹ  ශූය වඹ  ශන 

හට ව ණශශල ය එන පුළු එභ ජ නළවළ.  

් ජ ව ජහයක ඳ ජශේ නිශඹෝජය ශ ේයඹු  වළටිඹට 

භහන හිමිේ ටයුතුරදී ්තුභහ භවහ  විලහර හර්ඹ බහයඹ ජ 

තභයි ඉටු ශශේ. ් ජ ව ජහයක  ඳ ජශේ ඳභණ ජ ශනොශයි, 

ජහතය එතය භහන හිමිේ ළඩ ටයුතුරදී ව  ්තුභහ බහය ව 

ඕනෆභ ප්රලසනඹ ජ ඕනෆභ ශනු  ශුකශ එ  කීශභ එ  ඉසට 

ය ශද එන ක්රිඹහ ශහ.   

රු නිශඹෝජය  හයබහඳයකතුභනි, උඳයක එ ශතෝලිඹු  

වුණ ව, භහ හිත එශ එ ්තුභහ ර්හමි පුශරශඹ ජ රීඹරහ යි.  

්තුභහ උඳයක එ ශනහ  ණභ විලසහ යශන  ටයුතු  යන 

භ එ, ්ඹට ශෞය යන  භ එ, ශඵෞශධහභට ව අශනු  ව 

ණේරට ව ඒ විධිශේභ ළරරී ර ජ දළ ජවූහ. ශශවය විවහය 

ශොඩ නඟ එන, විවහයසථහනරට උදවු ය එන, ජඹර ව 

ජඹර්ධන  භළයකතුභහ  ශොච්චය ේඵ එධ වුණහ ද රීඹ එන භහ 

ද එනහ. අසගිරි ඳර්ලසශේ භවහනහඹ සහමීය  එ ව එශේ, භ තු  

ඳහර්ලසශේ භවහනහඹ සහමීය  එ ව එශේ, ශන ව ශඵෞශධ 

නහඹඹ එ, අශනු  ව ණමි නහඹඹ එ  වළභ ශදනහ භඟභ 

්තුභහශේ යකබුණු ේඵ එධතහ ශරශවසිශඹ එ පුයළසිශඹු ට 

ඇයක  ය  එනට පුළු එ ේඵ එධතහ ජ ශනොශයි. ්භ නිහයි 

භහ රීේශේ ්තුභහ ර්හමි පුයළසිශඹ ජ රීඹරහ; ෆභ 

ණභටභ රු ශ පුයළසිශඹ ජ රීඹරහ. මිහි එතශ  

වචතයශේ ඩාඩහ භහණියඹ ඳළශම ශේ ටයු වතට  

දහඹශ එන  ්තුභහට ශරොු  වුභන ජ යකබුණහ. ්තුභහශේ 
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ඳහර්ලිශේ එතු 

ඉ ලීභ ඳරිදි  තභයි, බුරුභශඹ එ ඒ ඩාඩහ භහණියඹ  ශ්රී රාහට 

රඵහ දු එශ එ රීඹන ් භහ ශවොටභ ද එනහ. ඇ වතටභ ්තුභහ 

භළදිව ව ශනොශ එන මිහි එත ශ  විවහයසථහනශේ යකශඵන ඒ අඩු 

ඳහඩු ේපර්ණ ය එන ශ එශ එ නළවළ.  

දිඹුරහර  නහඹ සහමීය  එ ව එශේ අඳ ව වුණහට ඳසශේ 
උ එව එශේශේ පිිබරු ජ ඉදි ය එන යට පුයහභ  අය ශන ගිඹ 
ළඩ පිිබශශ භට භතයි.  ඒ හශේභ ්තුභහ වදය ළඩටව එ  
වයවහ ශොයි තයේ වුභනහරී එ, ළඳම භරී එ භහජ  වහය 
ළඩටව එ ශහ ද රීඹරහ අඳ ද එනහ.  ්තුභහ ඒ විධිශේ භවහ  
විලහර හර්ඹ බහයඹ ජ ශ දළළ එත ශශලඳහරන චරිතඹ ජ ඵ අඳ 
ශේ අසථහශේ රීඹ එන ඕනෆ. ්තුභහ ශොච්චය හර්ඹ ඵහුර 
වුණ ව ගිනස හර්තහ ජ තළබුහ. ඒ ගිනස හර්තහ ශභො ජ ද? 
රඳහහිී  නහලිහ වදය ළඩවන ජ දවස ය ජ 
ශභශවඹහ,  දවස ය ජ ඒ ළඩටවනට ේඵ එධශරහ  ගිනස 
හර්තහ ජ ඇයක ශහ. ඒ හර්තහ හට ව ශරශවසිශඹ එ 
ඩ එන පුළු එභ ජ නළවළ.  යකඹට ් ළඩටවන ණශ එ  
වදය ළඩටව එ දව ජ ශභශවඹවූහඹ  රීඹ එශ එ ශරශවසි 
ඳවසු හර්ඹ බහයඹ ජ ශනොශයි. ඒ ළඩටවනට ඒ ේඵ එධ 
වුණු, ඒ ළඩටවන නළයමූ අඹශ එ රළබුණු  ප්රයකචහය භහ ද එනහ. 
්තුභහට ඒ  වහ රඵහ දු එ ශෞයඹ භහ ද එනහ.    

ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ  අශේ ඳ ජශේ හභහජිඹු  
වළටිඹට, අශේ ඳ ජශේ භ එත්රීයඹු  වළටිඹට, ක්රිඹහහරී 
ශශලඳහරනඥපඹු  වළටිඹට, ් වය ඹ මියක  නහඹඹු   වළටිඹට, 
ශේ යශට්  ඕනෆභ පුයළසිශඹු ට උදවු ය එනට ඵළීම සිටිඹහ.  ඒ 
නිහ ්තුභහශේ විශඹෝ අඳ  සිඹලු ශදනහටභ භව ව  ඳහඩු ජ ඵ  
භහ ශේ අසථහශේ ව එ ය එන ඕනෆ.  

්තුභහශේ අබහඹ ශුකශ එ අද දින  ඉදිරිඳ ව ය ඇයක 
ශලෝ ප්රහල ශඹෝජනහ හච්ඡහ යන අසථහශේදී භශේ 
ශලෝඹ ඳශ ය එනයි ශේ රු බහශේදී ශේ චන ස ඳඹ 
ප්රහල ශශේ.  ශේ හච්ඡහ යන ශලෝ ප්රහල ශඹෝජනහශ එ 
ඳසශේ ්තුභහශේ භතඹ අ එ ශ එශ එ නළවළ. ජඹර ව 
ජඹර්ධන භළයකතුභහ  පිිබඵ භතඹ අඳ තුශ වළභ දහභ යකශබ්වි 
රීඹන ්යි භහ විලසහ ය එශ එ. ශේ රු බහශේදී වුණ ව, 
බහශ එ පිටදී වුණ ව ඹේ ඹේ ප්රලසන ශුකශ එ ජඹර ව 
ජඹර්ධන භළයකතුභහ ව ් ජ ශොච්චය අභනහඳේ ඇයක ය  
 වත ව, ළටුේ ඇයක ය  වත ව, හද විහදරට ගිඹ ව, 
ශභොශවොතරී එ ඒ සිඹ ර අභත ය නළත සුවද ථහ 
ය එනට පුළු එ ල ජයකඹ ජ යකබුණු සුවිශලේෂී වූ චරිතඹ ජ 
වළටිඹටයි   භහ ්තුභහ දරී එශ එ.   

ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහශේ බිරි න උදිතහට ශභ එභ,  
දරු ශදශදනහ න හවි එද  ව වි එධයහ ශත අද අඳ සිඹලු  
ශදනහශේ ශලෝඹ පිරිනභන අතය, ්තුභහට ශභො ජ සු ප්රහර්ථනහ 
යමි එ භශේ චන ස ඳඹ අ එ යනහ.  

 

[අ.බහ. 3.49] 

 

ගු ංආචළර්යප මර්වින් සිල්ලළ මශකළ ංමශනන ව බන්ධ්කළ 

ශළ මශනන ක ුතුර අමළකයුරමළප 
(ஶண்தைஷகு (கயஶநஷதஷ) ரர்லஷன் சஷல்லஶ - க்கள் ததஶடர்தை, 

க்கள் அதலல்கள் அகச்சர்) 

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

and Public Affairs) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි,   ඳශමු භශේ මිත්ර අජි ව 

භහ එනේශඳරුභ භවතහට භහ සුඵ ඳතනහ. ජඹ ර ව. ජඹ වළභ දහභ 

්තුභහට අ ව වුණහ. ජඹ ර ව. ්තුභහ ජඹ ර්ධනඹ ශහ. අනි ජ අඹ 

හශේ ශනොශයි. ශභොශවොයක එ ශභොශවොත ජඹ ර්ධනඹ ශහ. 

ශදභේපිඹ එ නභ දහරහ යකශඵ එශ එ ව ඒ විධිඹටයි. උඳයක එභ ජඹ 

ර ව; උඳයක එභ ජඹ ර්ධනඹ යපු, භහන හිමිේ පිිබඵ 

රීඹ එන ඕනෆ අදවස ශනොබිඹ ඉදිරිඳ ව යපු ්තුභහ, ශේ යශට් 

විතය ජ ශනොශයි, ශරෝ නහඹඹ එ අතය ව ප්රසිශධ වූ -ප්රචලිත වූ

- භවහ නභ ජ යකශඵන මිනිස ඳවුර ශවො හභහජිශඹ ජ.  භට අද 

ශේ ඳහර්ලිශේ එතුශේ ඉ එන ඳශමුළනි පිඹය ්තුභහ තභයි 

අයශන දු එශ එ. ්දහ ශ්රී රාහ නිදවස ඳ ජශේ සිරිභහශෝ 

ඵ්ඩඩහයනහඹ භළයකනිඹ, භභ ව, අුකය ඵ්ඩඩහයනහඹ 

භළයකතුභහ ව ඳ ජශඹ එ අස යපු ශරහශේ, අධියණශඹ එ භහ 

ඳ ජඹට  එනඹ රීඹරහ රීේ ව, ඒ ක්රිඹහදහභඹ ඉසට වුශ්ඩ 

නළවළ. නමු ව භහ ශ්රී රාහ නිදවස ඳ ජඹ අ ව වළරිශේ නළවළ. 

ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ තභයි ඩී.බී.  විශේතුා රීඹන ශරේසඨ 

ජනහධිඳයකතුභහ ශඟට භහ අයක එ අ රහශන ් ජ ගිශේ. ඒ ගිඹ 

ශරහශේ භට රීේහ, "ඔඹ ශභඹහට ත ඳ ජශේ ශොඩ ජ ළඩ 

ය එන යකශඵනහ" රීඹරහ. භහ රීේහ,  "ර් භට ළඩ ය එන 

ශරහ ජ නළවළ, භට ඡ එදඹ ඉ ර එනයි ඕනෆ" රීඹරහ. ජඹර ව 

ජඹර්ධන භළයකතුභහ රීේහ, "ජනහධිඳයකතුභනි, භර්වි එට ඡ එදඹ 

ඉ ර එන ශද එන" රීඹරහ. ්තුභහ ඒ ය  එදු ශහ. භහ 

උ වඳ වයකශඹ එභ ශ්රී රාහ නිදවස ඳ ජශේ ඳවුර 

හභහජිශඹ ජ. භශේ පිඹහ ඩී.ඒ.  යහජඳ ජ භළයකතුභහ ව ් ජ 

්ට ළඩ යපු ශශන ජ. අශේ ඳවුශ  හභහජිඹ එ සිඹලු 

ශදනහභ ්ශවභයි. ජි ව ශප්රේභදහ භළයකතුභහ ව වේඵ එශතොට නිහ 

්තුභහ ඒ ළන ද එනහ. නමු ව භට අලයභ යකබුශ්ඩ ඡ එදඹ 

ඉ ර එනයි. ශොටන ු ු ශට ශභොන ශොටු ව ඔට්ටුඹ රීඹරහ 

භහ ් ජ ව ජහයක ඳ ජශඹ එ ඡ එදඹ ඉ ලුහ. ් ජ ව ජහයක 

ඳ ජඹ ඒ ශභොශවොශ ව -ඒ ශරහශේ, ඒ හරශේ- ඳයහජඹට ඳ ව 

 න ඵ දළන දළන, ඵරශඹ එ ගිලිශවන ඵ දළන දළන භහ භශේ 

දිස්රි ජඹට ගිඹහ. නි  ඳහට ශොඩි අශ ව යකඹහශන හිටපු භර්වි එ 

සි හ, ශොශ ඳහට ශොඩිඹ ජ අශ ව යකඹහශන ්දහ ඒ 

දිස්රි ජඹට  -යකසභවහයහභ ඓයකවහසි ණනඹට- ගිඹහ. ්දහ ඒ 

ණනශේ භ එත්රීරු ශදශදනහයි හිටිශේ. ් ජ ශශන ජ ණන එද 

ු රය වන. අශන ජ ශනහ  භභ. භට ඡ එද 150 ණනයි අඩු 

වුශ්ඩ ඳශමුළනිඹහ ශ එන. භහ ජඹග්රවණඹ ශහ. ඒ ණපු භන 

තභයි ශේ ඉ එශ එ.  ඒ සුවද මිත්රඹහට, ඒ නහඹඹහට, ඒ ශශල ශප්රේමීය  

මිනිස ඳවුශ  හභහජිඹහට භහ ්තගුණ ළරරීඹ යුතුභයි. භට 

මුර අභත ය එන ඵළවළ.  

 

"ශරෝඹ ශඳයශශයි - හශර ශම  ඹයි  

භරුහ ශඟහ ශනහ 

සිතු ශශ ශනොභශයි - ශනොසිතු ශදඹ ජ ශයි  

ශරෝදේ ළය ශනහ .." 

ශේ තභයි ශේ විලසඹ තුශ යකශඵන ශටිභ චන ටි. 

ජඹර ව ජඹර්ධන රීඹන ඒ ශරේසඨ භුකයඹහ තභ එ ළන 

ඵළලුශේ නළවළ. වළඵළයි අුක එශේ ශරඩ ඵළලුහ. ශයෝගී එ සුඳ ව 

ශහ. ්තුභහ ශශලඳහරනඹ හශේභ භහජ ළඩ ටයුතු ව ශහ.  

් ඳළ වතරී එ ණමි ළඩ ටයුතු. ශඵෞශධ ශේහ, 

ශතෝලි ශේහ, හි එදු ශේහ, ඉසරහේ ශේහ ඒ ඕනෆභ ණභ ජ 

ශශයහි ්තුභහ තුශ ඵළීමභ ජ, ඇ භ ජ  යකබුණහ.  අුක එශේ නහඩි 

ඵරනහ,  අුක එශේ ඳපුට ශදොසතය නශහ යකඹනහ. නමු ව 

තභ එශේ නහඩි ඵළලුශේ නළවළ,  තභ එශේ ඳපුට ශදොසතය නශහ 

යකඹහ  වශ ව නළවළ.  

ඒ හරශේ භභ ව ්තුභහට ශදොස රීේහ, ්තුභහට මුද  

රළශඵන භහර් ඇයක රීඹරහ. ඵර එන, අපි ළයදි අදවස ඇයක, -

ළයදි අදවස ඔළුට ළටුණහභ- භවය උදවිඹ ළන අනලය 

විධිඹට ටයුතු යනහ. ශේශ එභ භභ හිතුහ ශභළනි ශශ මි එ 

ඳසු ශනොය එන. ඒ ය  එදු භභ අයශන ඉයයි. ඒට ශවේතු 

ශභඹයි. රු යහජිත ශේනහය වන ඇභයකතුභහ ව හ ජෂි දයහවි. 
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සිාේපරුශේ ශයෝවශ  බිර රුපිඹ  ර ජ 160 ශවූ වළටි භභ 

ද එනහ; ශපු අභහරු ද එනහ. රුපිඹ  460,000 ජඹය වන 

භ  ලහරහශේ බිර ළන  භභ ව, රු යහජිත ශේනහය වන 

ඇභයකතුභහ ව ද එනහ. මුද  යකබුණු ශශනු ට ත ව වුරු ව 

අත ශද එනට ඕනෆ නළවළ. ශේ භයණශඹ එ ඳසු භභ හිශ ව යකඹහ 

 වත ශදඹ ජ යකශඵනහ. අශ එ ඇයි අපි භවය උදවිඹට 

නිසහයණශේ ශනොශඹ ජ විධිශේ නේ ඳට ඵළරහ, ශනොශඹ ජ 

විධිශේ අඳවහ ය එශ එ. නමු ව ප්රභහද වුණහ ළඩියි ඒ චන ටි 

ථහ ය එනට. ප්රභහද ම  ශවෝ තය ශ වරුේ ඹනහ නේ ඒ තභයි 

භුකය වතවිතඹ යකශඵන ටිනහභ.  

ේඳව දිස්රි ජශේ ළද ව ඳවුරට දහ ඉඳදිරහ, ඉවශභ 

් වයකඹ ජ න වදය ් වයකඹට අය ර්ණ ශරහ, වදය 

් වයකශඹ එ මුද  වේඵ ශනොශ රීහිඳ  ශදශනු  ඉ එනහ නේ ඒ 

රීහිඳ ශදනහශ එ ශශන ජ තභයි අශේ ශදොසතය ජඹර ව 

ජඹර්ධන භළයකතුභහ. රු ජි ව ශප්රේභදහ භළයකතුභහ ්තුභහ ළන 

ශවො වියණඹ ජ ශහ. ශදොසතය ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ 

ශරශඩු ශේ  අයක එ ඇ ලු ව ශරඩ සු ශනහ රීඹරහ රීේහ. 

ශප්රේභදහ ජනහධිඳයකතුභහශේ ඳවුශ  උදවිඹ ශුකශ එ ්තුභහ ක්රිඹහ 

ශ ණහයඹ භභ ද එනහ. ඒ විතය ජ ශනොශයි ඕනෆභ 

ශශලඳහරනඥපශඹ ජ, හභහනය මිනිශව ජ ්තුභහට ඹේ ශදඹ ජ 

රීේහ නේ ඒ ්තුභහ ඉසට ශහ. භභ ශවො සිාවර 

ශඵෞශධශඹ ජ.  භභ ්තුභහට රීේහ, භශේ බිරි ශතෝලි නිහ, 

ඇඹට ඳහේතුභහ ඵළවළ දරී එන අලයයි රීඹරහ. ්තුභහ තභයි සිඹලු 

ශශ යරහ VVIP treatment ් ජ, ඉදිරිශඹ එභ සුවිශලේෂී පුටු  

රළවළසයක යරහ ඒ ඉ ලීභ ඉටු ශශේ. ්දහ තභයි භට හනහ 

රළබුශ්ඩ ශේ අ ව ශදශ එ ඳහේතුභහ ඵදහ  එන. හදින තුභහ ව 

අයකරු ජනහධිඳයකතුභහට රීඹනහ, ඳහේ තුශභ ජ ඵදහ  වත 

ඳශමුශනිඹහ තභයි භර්වි එ සි හ රීඹරහ. භට ව ඒ ණලසචර්ඹඹ 

ය එනට පුළු එ වුශ්ඩ ශදොසතය ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ 

නිහයි. භට ශේනහ අශේ රු රු ජඹූරිඹ භ එත්රීතුභහ හිනහ 

ශනහ. බුදු වහමුදුරුශෝ ශේ හරශේ ළඩ සිටිඹ ව ඒ ළශඩ් භභ 

යනහ. ඒ පින භට යකශඵනහ. භභ ඒ ශහ. ු සිනහයහට ගිහි එ 

ශේට්ටු ඇයරහ පිරිනි එ භාචඹ ඇතුශට ගිහි එ භභ බුදු 

වහමුදුරුශෝ ඵදහ  වතහ. අ එන භශේ ශඟ photos යකශඵනහ. 

ඇවි රහ ඵර එන. ඒහ වළශභෝටභ ය එන ඵළරි ශශ . ජඹර ව 

ජඹර්ධන භළයකතුභහ ව වළශභෝටභ ය එන ඵළරි ශශ  ශ 

පුශ රශඹ ජ. රු ශජෝ එ අභයතුා භ එත්රීතුභහ ඒ ළන ශවොටභ 

ද එනහ, ්තුභහශේ රයහණ මිත්රශඹ ජ වළටිඹට. රු ශජෝලේ 

භයි  භ එත්රීතුභහ ව ්තුභහශේ රයහණ මිත්රශඹ ජ වළටිඹට ඒ ඵ 

ද එනහ ඇයකයි රීඹහ භභ විලසහ යනහ. භභ අහන ලශඹ එ 

ශභශවභ රීඹනහ. ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභනි, ඔඵ යණ 

විරුශ ජ රීේශො ව භභ නිළයදියි. ්තුභහ අයු ජයකඹ  ශොතළනද, 

අහධහයණඹ ශොතළනද, තභ එශේ වතවිතඹ ළන ඳහ හිත එශ එ 

නළයක ක්රිඹහ ශ ශශලඳහරනඥපශඹ ජ. 

රු ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ ඹසතම භට ව ශඳය 

වදිසිශේ ශේ භුකය ශරෝශඹ එ මු  වතහ. ශේ තභයි ක්රිසතුස 

ව එශේශේ ධර්භඹ. ්තුභහ වළශභෝටභ ශප්රේභ ශහ. ්තුභහ ශඳොදු 

ජනතහ ශුකශ එ නළඟී සිටිඹහ. නළයක ඵළරි ඳ එයකඹ ශුකශ එ 

නළඟී සිටිඹහ. ්තුභහ භහන හිමිේ ශුකශ එ ශරෝඹට වඬ 

ෆහ. ්ළනි පුශරශඹ ජ නළයකම භ ් ජ ව ජහයක ඳ ජශේ 

තමු එනහ එශේරහට විතය ජ ශනොශයි, මුළු යටටභ සිදු වුණු විලහර 

ඳහඩු ජ. ශඵෞශධශඹ ජ වළටිඹට භභ ්තුභහට නි එ සු අ ව ශේහ 

රීඹහ ප්රහර්ථනහ යන අතය, භශේ බිරිශේ ණශේ වළටිඹට 

ශදවිඹ එ ව එශේශේ තුරු ශ  ්තුභහ භහදහනශේ ළතශේහ 

රීඹරහ ව ප්රහර්ථනහ යනහ.  ්තුභහශේ බිරි, දරු එ, අේභහ 

ඇතුළු ඳවුශ  ළභට භශේ ශලෝඹ ප්රහල යමි එ භහ නිවඬ 

නහ. ශඵොශවොභ සතුයකයි. 

[4.00 p.m.] 

 

ගු රවි කුණළනළයක මශකළ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கதைஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Mr. Deputy Chairman of Committees, I get up with a 

sense of sadness to speak on my Colleague and Friend 

who is no more with us. The Hon. (Dr.) Jayalath 
Jayawardana was a man for all seasons. It can be from his 

medical fraternity, from his educational background, from 

his political background or even representing the very 

devoted Catholic that he was; he did it with a lot of zeal 

and commitment. That was the same idea that was thrust 

on to me by him because he was very instrumental in the 

political journey that I have come along.  

Jayalath Jayawardana was a devoted a Catholic but he 

did not use this as a tool. He embraced that all religions 

are one and the same and it is the same hill that we climb, 

but basically it is the manner we live that represents our 

true religion. At times, he was questioned with regard to 

certain things that he did but he was able to prove to the 

people who accused him, of the genuineness of whatever 

he did. So, that was what Jayalath Jayawardana was.  

As explained by the other Members, he was a doctor 

who treated others but neglected himself. Today, at the 

young age of 59, he is no more. That was simply because 

his political commitments overran his true medical 

commitments that he had to undergo. As a matter of fact, 

I can still remember his son, Kavinda and his daughter 

Vindya telling me with tears in their eyes, that when he 

should have done a bypass in London, owing to the fact 

that he had to take a rest in London, he said, “No, I will 

have a stent put rather than a bypass that needs additional 

time”. That was the type of the person he was, whom we 

are talking about here today. It was an untimely death, but 

he was a person who needs to be spoken of and certain 

things need to be emulated and to be taken forward.    

As I said, he was multifaceted and was also able to 

represent himself anywhere. He finally contested for the 

Gampaha District but he was a person who had an ability 

to move around in the Colombo District very well. He 

first represented Avissawella, thereafter Kaduwela and 

today, until our Leader, the Hon. Ranil Wickremasinghe 

said, I did not know that he has also represented Colombo 

West. That was the reason why he was able to help me so 

much. When I was thrust into politics - I was a National 

List MP - I was challenged also by my good Friend, the 

Hon. Jeyaraj Fernandopulle, a person who is no more, to 

come into active politics. At that time, I still remember 

Jayalath giving me all his assistance, all his connections 

and I was able to make an impact; thanks to him.  

So, here we are; many speak of the good virtues after 

a person is no more. But, here, today everybody is able to 

speak of one thing across the Floor: the good things that 

he did and the negatives that have been proven wrong 
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even in the late stage. At this particular moment, I would 

like to mention certain things over which he was very sad. 

Owing to the very close relationship that he had across 

the divide, he did certain things personally from the belief 

that Sri Lanka is a multicultural, multi-religious society 

and he embraced the same sense of vision that the Rt. 

Hon. D.S. Senanayake had - the Sinhalese, the Tamils, the 

Muslims, the Burghers and the Malays, be it Buddhists, 

Catholics, Hindus or the believers of Islam, all of them 

have the same right to live in this country as Sri Lankans 

and that was the true spirit he fought for. He went 

overseas and represented his views and when he did that 

in the last couple of months, he was tagged with certain 

names.  But, today people are saying, “Sorry, for uttering 

them”. Even just before his death, there were Ministers of 

the Government who said, “If the Government could 

pursue what Jayalath did, we would not be in the mess 

that we are in today”.  

So, all we can basically say today is that we must 

learn from politicians who are able to reach across the 

Floor to either side and have the ability to move people 

into various quarters. As the Hon. (Dr.) Mervyn Silva 

said, he was very close to the Vatican. His connections 

were able to help many. The Hon. Ranil Wickremasinghe 

was able to get the first appointment this year simply 

because of the Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana.  

Likewise, he was very close with the Buddhist clergy. 

Sometimes, he was able to get things done from the 

Mahanayake Theros more than a Buddhist Member of 

Parliament could do. That is what you have got to learn 

from him. His Eminence Cardinal Malcolm  Ranjith as 

well as the Bishop of Mannar were very close to him. As 

a matter of fact, at the funeral of the Hon. (Dr.) Jayalath 
Jayawardana, the Bishop of Mannar uttered something 

and he thereafter also called me and said, “What Jayalath 

did should continue within the Party”. So, at this 

particular moment, I would like to say on behalf of 

Jayalath, we will certainly help and continue what 

Jayalath has been doing.  

In the last couple of days when he was medically 

unfit, through the tearing eyes of his daughter, Vindya 

and son Kavinda, we knew that his days were nearing. 

Just before he was taken to Singapore - I know the Hon. 

(Dr.) Rajitha Senaratne did a lot on that score - when 

Mela and I went to the Intensive Care Unit to see him, he 

looked at us, held our hands and said, “Pray for me”. I 

remember that with a sense of sadness. When he was 

operated in Singapore, Kavinda came down and said, 

“The operation was successful” and we thought 

everything was all right.   

Sir, what I want to say is, he had a close relationship 

not only with me but with Mela as well and more than 

that with our Party because he was able to bring together 

people who had different opinions. I know today there are 

Ministers in the Government who were non-existent 

politicians but he was able to bring them into active 

politics and all of them in one voice say, “If not for 

Jayalath’s inspiration and motivation, we would not have 

been in politics". 

Sir, the only other thing that I need to say is that his 

genuine political pursuit needs to be carried forward. I am 

happy to hear that his son, Kavinda, has expressed desire 

and that he will be able to fill the vacuum that my good 

Friend and our good Colleague has left. While Ujitha, 

Kavinda and Vindya will miss him, we will also miss his 

absence and all we could basically say is, let his soul rest 

in peace. We will certainly continue the job that he 

wanted to do in the best of our spirits, to the best of our 

ability, so that his name will be remembered for long.  

Thank you.  

 
[අ.බහ. 4.08] 

 
ගු ංවලදයප සුදර්ිනීත ප්රනළන්දුපුල්වල් මශ කමිය 
(ஶண்தைஷகு (கலத்தஷ கயஶநஷதஷ) (தஷததஷ) சுதர்ளஷனஷ 

பர்னஶந்துதைள்ரர) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle) 
රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, ේඳව දිස්රි ජ 

ඳහර්ලිශේ එතු භ එත්රී, මීය මු ණනශේ ප්රධහන ාවිධහඹ, හිටපු 

අභහතය වදය ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහශේ අබහඹ 

ශුකශ එ ඳහර්ශේ එතුශේ ශලෝඹ ප්රහල යන  ශේ 

අසථහ ශේදී අදවස රීහිඳඹ ජ ඳශ රීරීභට හරඹ ශ එ ය දීභ 

පිිබඵ මුලි එභ භශේ  සතුයකඹ පුද යනහ. විශලේශඹ එ ්තුභහ 

දළන වළි න  වශ ව භහ වදය ිනයහ ජ වළටිඹට සිටිඹදී යි. ්නේ 

1980 ණ එර ශයෝව  හඹනි ශේහරට භහ ඹන විට  ්තුභහ 

වදයයශඹ ජ වළටිඹට ජහයක ශයෝවශ  ශේඹ ශහ. ්තුභහ 

ඉතහභ වභ භහජය ලී පුශරශඹ ජ වළටිඹට භභ ්හිදී වඳුනහ 

 වතහ. ඊට ඳසු ලරය වදය විශලේඥප න්.පී. ද සි හ භළයකතුභහ 

ඹටශ ව ්තුභහ ශේඹ යන විට භහ න්භහහසි වදයරිඹ ජ 

වළටිඹට ශොශම ශයෝව ශ  ශේඹ ශහ. ්ද ව විශලේශඹ එභ අපි 

්තුභහ දළන වළි න ශන හිටිශේ දිාත ජනහධිඳයක යණසිාව 

ශප්රේභදහ භළයකතුභහශේ ඳවුශ  වදයයශඹ ජ වළටිඹට. ්තුභහ 

ඉතහභ වභ සුවදය ලී වළභ ශදනහටභ ථහ යරහ ඹේරීසි 

ළටලු ජ යකශඵනහ නේ වඹ ශද එන  ඕනෆභ අසථහ 

ූදහනේ ඵ ව එ ශහ භට භතයි.  ශශලඳහරන ඵතහඹට 

ලි එ භහ ්තුභහ දළන වඳුනහ  වශ ව.  ්තුභහ වදය ් වයකශේ 

ඉරහ ශශලඳහරනඹට පිවිසුණු ශශන ජ.  

භශේ සහමි පුරුඹහ ශජඹයහේ ප්රනහ එදුපු ශ  භළයකතුභහ 

ශශලඳහරනඹට ් එන ලි එ ී යකඥප ් වයකශේ ශඹදී හිටිශේ. ඒ 

හශේභ ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහශේ ඳවුශ  භහභහ ශශන ජ, 

ඒ හශේභ ්තුභහශේ ශවෝදරිඹශේ සහමි පුරුඹහ ්ට මීය මු 

අධියණ   ශේ ී යකඥප ් වයකශේ ශඹදුණහ. ඒ ේඵ එධතහ ව 

යකබුණහ. ඊට ඳසු ්තුභහශේ නළඟණිඹ ජ ද   ී යකඥප ් වයකශේ 

නිඹළලුණහ.  

භභ විශලේශඹ එභ ව එ ය එන ඕනෆ. 1989 විඳ ජශේ 

ඳහර්ලිශේ එතු භ එත්රීයශඹු  වළටිඹට  ශජඹයහේ ප්රනහ එදුපු ශ  

භළයකතුභහ ටයුතු යන විට ්ට  අශේ ටහන ණනශේ 

් ජ ව ජහයක ඳ ජශේ හිටපු අඹශ එ අපිට විලහර ලශඹ එ 
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ශනොශඹු  ව පීඩහ ්න විට, අඳ ශුකශ එ දිාත ජනහධිඳයක 

ශප්රේභදහ භළයකතුභහට  රුණු රීඹරහ ඹේරීසි වනඹ ජ රඵහ දීභට 

ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ ඉදිරිඳ ව වුණහ. ්ඹ අපි ්තඥප 

පර් භත ජ යනහ. ශභොද, ත ව ශශන ජ ශුකශ එ 

ශඵොශවෝ අඹ ඉදිරිඳ ව ශනහ අඩුයි. විශලේශඹ එභ විඳ ජශේ 

භ එත්රීයශඹ ජ වළටිඹට හිටපු ශජඹයහේ ප්රනහ එදුපු ශ  භළයකතුභහට 

ව අශේ ඳවුරට යකබුණු යදය ළන ්තුභහ ඉතහභ වභ ශශ එතු 

ථහ යරහ භළදිව ව ශරහ ටයුතු ශහ. වනඹ ජ රඵහ දිඹ 

යු වශ ව හටද රීඹහ ්තුභහ ඳ ජ ඳහට ශයද ඵර එශ එ නළතු 

ළටලු ජ යකබුණු පීඩහට ඳ ව වුණු අඹ ශුකශ එ ථහ ය එන; 

ඉදිරිඳ ව ශ එන; වනඹ ජ රඵහ ශද එන ටයුතු ශහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, ඒ හශේභ භට භතයි, 

්ට 1980-1994 හරඹ අතයතුය ්තුභහශේ ටුනහඹ ජඹර ව 

සිනභහ ලහරහ වි්ත ශ ශරහශේ විඳ ජශේ හිටපු ශජඹයහේ 

භ එත්රීතුභහට ව භට ව ණයහධනහ ශහ. අඳ ව ්ඹට ේඵ එධ වුණහ. 

්දහ ප්රධහන ණයහධිත අමු වයකඹ වළටිඹට ශවේභහ ශප්රේභදහ භළයකනිඹ 

වබහගි වුණහ. ්තුභහ ඉතහභ වභ හධහයණ ශශ එතු ටයුතු 

ශ ශශන ජ.  

භට භත විධිඹට ්තුභහ 1994 සිට ඳහර්ලිශේ එතු ශශලඳහරන 

ටයුතුර නියත වුණහ. ජහයක, ණේ, ු ර ශයද ඵර එශ එ නළතු 

තභ එශේ ශේහ අලය හටද ඒ වළභ ශදනහටභ ශේහ රඵහ 

දීභට ්තුභහ වළභ ශරශේභ ඉදිරිඳ ව වුණහ.  යුශධඹ ඳළළයක 

භ ශේදී භහයිේ ේභහනරට ගිහි එ ඒ දු ජ විි න ජනතහ 

ශුකශ එ ශේහ ජ රඵහ දීභට ්තුභහ ශනොබිඹ ඉදිරිඳ ව ම  

ටයුතු ශහ. ඒ හශේභ ශනොශඹු  ව අසථහර ශනොබිඹ 

තභ එශේ අදවස ප්රහල ශහ; ඍජු ථහ ශහ. ් ජ ව ජහයක 

ඳ ජශේ ප්රයකඳ වයක ඉදිරිඹට ශන ඹ එන වළභ ශරහ ශේභ ්තුභහ 

ටයුතු ශහ. ්තුභහ තමු එශේ ශයෝගී ත ව වඹ ශනොඵරහ වළභ 

ශරහ ශේභ ඳ ජශේ දියුණු ශුකශ එ ටයුතු ශහ.  

විශලේශඹ එභ ්තුභහ භළයි 13ළනිදහ ශයෝව ත ශ එන 

ලි එ 12ළනිදහ ව තභ ඳ ජශේ හභහජි වඹ ප්රර්ධනඹ 

රීරීශේ ළඩටවනට ඉතහභ වභ ළඳ ම ශභ එ වබහගි වුණහ අඳට 

භතයි. ්තුභහ ප්රච්ඩඩහරී වරී ශශලඳහරනශේ නිඹළලුශ්ඩ 

නළවළ. ප්රයකඳ වයකරු ශශලඳහරනඹ ජ තභයි ්තුභහ ශශේ. අපි 

ඒ විශලේශඹ එභ ව එ ය එනට ඕනෆ. 

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, ඒ හශේභ 

ශතෝලිශඹු  වළටිඹට ්තුභහ භඩු භෆණිඹ එට ශරොු  බ ජයකඹ ජ, 

ශරොු  ශශ එතුභ ජ, ශරොු  ශෞයඹ ජ දළ ජවූහ. භඩු 

ඳ ලිශේ දියුණු ශුකශ එ රි එය විලහර ශභශවය ජ ශහ. 

විශලේශඹ එභ මීය මු ප්රශශලශේ ජනතහ හර්ෂි භඩු 

භාරයඹට රැශන ඹ එනට නහඹ වඹ රඵහ දු එනහ. ්තුභහ 

ඩර්ඩ එස ශයෝවශ  ශයෝව ත ශරහ ඉ එනශොට ව   අලය 

ඳවසුේ රනහ රීඹරහ ඒ ශයෝවශ  වදයරු එට ව 

ණයධනහ ශහ, භඩු භාරයඹට වබහගි ශ එන රීඹරහ. ්තුභහ ඒ 

හශේ ඉතහභ වභ ශශ එතු පුශරශඹ ජ, ශවො මිත්රශඹ ජ. 

විශලේශඹ එභ ්තුභහ ශශලඳහරනශේ නිඹළලුණ ව වදය 

් වයකඹ තුිබ එ ශෞය ළන ජනතහ දළුක ව ය එන  TNL 

රඳහහිී  නහලිහ වයවහ ළඩටව එ ාවිධහනඹ ශහ. ්භ 

ළඩටව එ රීහිඳඹටභ ේඵ එධ ශ එන භට ව අසථහ 

රළබුණහ. භභ ්තුභහ අ එ තහට ශේ ඳහර්ලිශේ එතුශේදී මුණ 

ළසුශ්ඩ භළයි භහශේදීයි. ්දින ්තුභහ භට ණයහධනහ ශහ, 

්තුභහශේ ළඩටව එරට වබහගි ශ එන රීඹරහ. ්දහ තභයි 

්තුභහ ් ජ භභ ථහ යපු අ එ ද. භභ ශඳොශයො එදු වුණහ 

ජුනි ශවෝ ජූලි භහශේ ්තුභහ ් ජ ළඩටව එරට ්නහ 

රීඹරහ. නමු ව භභ විශශලත ශරහ ඉ එන ශරහ 

අහනහට භළයි 30ළනිදහ අඳට දළන  එනට රළබුණහ. ්තුභහ 

අබහප්රහේත වුණහ රීඹරහ. භට විලහර නහටු ජ දළුකණහ. 

ශභොද, ්තුභහ වදය ් වයකඹ දහරහ ශශලඳහරනඹට ණපු, ශරොු  

ළඳ රීරීභ ජ යපු ශශන ජ; ් ජ ව ජහයක ඳ ජශේ ප්රයකඳ වයක 

ශුකශ එ ටයුතු යපු ශශන ජ; ශවො නහඹශඹ ජ, ඒ 

හශේභ ජනතහ ශුකශ එ  එ දීරහ ාශේදී ජනතහට 

ශේඹ යපු පුශරශඹ ජ. ්ළනි ශශන ජ ඹ අවුරුදු 59 ජ 

හශේ ශටි හරඹ ජ තුශ වතවිතශඹ එ මු  වතහ රීඹරහ 

අව එනට රළබීභ ළන භහ නහටු ශනහ. 

අපි ශභතළන ශොච්චය ථහ ශ ව ්තුභහ නළයක ඳහඩු විලහර 

ලශඹ එභ දළශන එශ එ ්තුභහශේ පුතහට ව දිඹණිඹටයි; ඒ 

හශේභ බහර්ඹහට, භට ව ඥපහයක පිරිටයි. භභ ශේ අසථහශේදී 

්තුභහශේ පුතහට ව, දුට ව, බිරි ව භ ඇතුළු ඳවුශ  ශවෝදය 

ශවෝදරිඹ එට ව, සිඹලුභ ඥපහයක පිරිට ව භශේ නහටු, අශේ 

ඳවුශ  ශලෝඹ පුද යන අතය ්තුභහට ශභො ජ සු අ ව ශේහ 

රීඹහ ප්රහර්ථනහ යමි එ භශේ චන ස ඳඹ අ එ යනහ. 

 
[අ.බහ. 4.16] 

 
ගු වනෝන් අමරුර්ග මශකළ 
(ஶண்தைஷகு ரஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, අද ශේ උ වතරීතය 

බහශේ සිදු  එශ එ අශේ යශට් වත ව වුණු ශරේසඨ 

ශශලඳහරනඥපඹු ශේ, භහජ ශේඹු ශේ, ජනතහ පුත්රඹු ශේ 

අබහඹ පිිබඵ ශලෝඹ ප්රහල රීරීභයි. තය ලශඹ එභ භභ 

ශදොසතය ජඹර ව ජඹර්ධන හිටපු භ එත්රීතුභහ දළන වඳුනහ 

 එනට ප්රථභශඹ එ ඔහුශේ ශදභවුපිඹ එ දළන ශන හිටිඹහ; 

ඔහුශේ පිඹහ භභ දළන ශන හිටිඹහ. ඒ අසථහශේදී ඔහු 

යහඳහරිශඹ ජ. අශේ ඳවුශ  අඹ, අශේ ශදභවුපිශඹෝ ඒ හරශේ 

්තුභහශේ භ ව භඟ ඇසුරු ශහ. ඒ ඳවුර ශඵොශවොභ ළද ව 

ඳවුර ජ. අා ශර වත ව වුණහ. ඒ හශේභ ද දරු පිරි ජ 

ශභයටට දහඹහද ශහ. ්යි එ ශදොසතය ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ 

ද භළනඩ් විදයහරශේ ව, ඇ ජයිනහස විදයහරශේ ව අධයහඳනඹ 

වදහයහ, ඳසු වදය විදයහරශඹ එ  වදය උඳහධිඹ රඵහ ශන 

වදයයශඹ ජ වළටිඹට යජශේ ශේඹට ඵළඳුණහ. 

විශලේශඹ එභ ශප්රේභදහ ජනහධිඳයකතුභහ භඟ රීට්ටු 

ේඵ එධභ ජ ශොඩනඟහ  ව ජඹර ව ජඹර්ධන භවතහ 

ශප්රේභදහ භළයකතුභහශේ ශඳෞශලි ඕනෆ ්ඳහේරදී ඳහ ශේඹ 

ය ඳසු ශශලඳහරනඹට පිවිසුණහ. 

ඩී.බී. විශේතුා ජනහධිඳයකතුභහ ජඹර ව ජඹර්ධන 

භළයකතුභහශේ ශේහ එ සිඹ ර අඹ ය ජහයක රළයිසතුශ එ 

ඳහර්ලිශේ එතුට ්ේහ. ඳහර්ලිශේ එතු භ එත්රීයශඹ ජ වළටිඹට 

්තුභහ ්ට ණ්ඩඩු ඳ ජශේ ව, ඳසු විඳ ජශේ ව තභ එශේ 

කීභ වරිඹහහය ඉසට ශහ. විශලේශඹ එභ යනි  වි්රභසිාව 

භළයකතුභහශේ නහඹ ව හර ඳරිච්ශේදඹ තුශදී ්තුභහ විඳ ජ 

නහඹතුභහට ඳ ජඳහය , ඒ හශේභ අශේ ඳ ජශේ ප්රයකඳ වයක 

අුකභනඹ යමි එ ඳ ජඹට විලහර ශේඹ ජ ශහ ඳභණ ජ 

ශනොශයි, ශඳොදුශේ භසත ජනතහටභ ්තුභහ විලහර ශේඹ ජ 

ශහ. ්තුභහ ේඳව දිස්රි ජඹ තුශ විලහර ලශඹ එ ජනප්රිඹ වුණු 

ශශලඳහරනඥපශඹ ජ ඵ භට රීඹ එන පුළු එ. ශභොද, අී ඳ වූ 

අශඹු ට ශද එන පුළු එ උඳරිභ උදවු උඳහය වදය  ජශේත්රඹ 

තුිබ එ රඵහ ශද එන ්තුභහට පුළු එභ රළබුණහ. ඒ ේඳව 

දිස්රි ජඹට ඳභණ ජ න්භහ වුශ්ඩ නළවළ. ශේ ඳහර්ලිශේ එතුශේ 

සිටින ඕනෆභ භ එත්රීයශඹ ජ ්තුභහශේ වහඹ ඳළතුහ නේ ්තුභහ 

්ඹට භළදිව ව ශරහ ටයුතු ශහ. 
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ඳහර්ලිශේ එතු 

්තුභහ ළඩිශඹ එභ ප්රසිශධිඹ ජ රළබුශේ භහන හිමිේ 

පිිබඵ ශ ශේහ ේඵ එධශඹුකයි. භට ශඳය ථහ ශ 

යජශේ ව විඳ ජශේ  භ එත්රීරු වුරු ව භත ජ ශ ඳරිදි 

බඹහන ත්රසතහදී යුශේ විවිධහහය භහන හිාහ පීඩහරට ර ජ 

වූ අශේ භළයක ඇභයකරු ශුකශ එ ඳභණ ජ ශනො, හභහනය 

ජනතහ  ශුකශුක ව ශඳී  සිට ඔවු එශේ ඳළමිණිලි 

ජහතය එතයඹට ශනිහි රහ ඒ අඹට වන රඵහ ශද එනට ්තුභහ 

ටයුතු ශහ. ඒ ශුකශ එ විලහර රභඹ ජ දළරුහ. ඒයි අද අපි 

නහටු ශ එශ එ. ්තුභහ අුක එශේ ටයුතුරට ශශව 

භව එසි වුණහ මි, තභ එශේ ශෞය ත ව වඹ ළන ව, 

තභ එශේ වතවිතඹ ළන ව  ඳනහ ශශේ නළවළ. භභ 

ශඳෞශලි ද එනහ, පිට යටදී ඳභණ ජ ශනොශයි ශ්රී රාහශේදී 

ඳහ ්තුභහ නිදහ  වශ ව ඳළඹ ශද තුන ජ හශේ ශටි හරඹ ජ 

ඵ. ්ශේ නිදි ළරීභ නිහභ විවිධ අසථහරදී භහර් අනතුරු 

කීඳඹට ව ්තුභහ ශොදුරු වුණහ. ඒ හශේභ ්තුභහ රට 

ශේරහට ණවහයඳහන  වශ ව ව නළවළ. ්ශේ ය එනට සිදු වුශ්ඩ 

ජනතහ ශේඹට ගිඹ නිහයි. ් ජශෝ ශයෝහතුය වූ ශශන ජ 

ඵර එන ඹනහ; ්ශවභ නළ වනේ භශ ශදයට ඹනහ. උශශ 

ඉරහ වළ එදෆ ශනේ ඳ ජ ශශලඳහරනශේ ටයුතු යරහ, 

ඳහර්ලිශේ එතුශේ ටයුතු යරහ වස බහශේදී අුක එ ශුකශ එ 

හරඹ ත ශහ. ්තුභහට විශේඹ ජ යකබුශ්ඩ නළවළ. විශේඹ ජ 

ශනොයකබීභ ව, ශරහට ණවහයඳහන ශනොළී භ ව, භුකයඹහට 

අලය නි එද අභ ලශඹ එ ව ශනොළී භ ව තභයි ්තුභහශේ 

අී ඳඹට ් ශවේතු ජ වුශ්ඩ. ්තුභහ අබහප්රහේත න විට 

්තුභහශේ ඹ අවුරුදු 59යි. ඊට ඩහ ළඩි හරඹ ජ වත ව ශ එන 

්තුභහට අසථහ යකබුණහ. වදයයශඹ ජ වළටිඹට ්තුභහට ඒ 

වළභ ් ජ ළනභ දළී භ ජ යකබුණහ.  

්තුභහ ණමි ටයුතුරට සුවිශලේ ඇ භ ජ දළ ජවූහ. 

ශතෝලි බහශේ ටයුතුරදී නහඹ වඹ  වතහ. භඩු 

භෆණිඹ එ පිිබඵ විශලේ බ ජයකඹ ජ දළ ජවූහ. ්ඳභණ ජ 

ශනොශයි, ශඵෞශධ සහමීය  එ ව එශේරහ, නහඹ සහමීය  එ 

ව එශේරහ භඟ රීට්ටුශ එ ණරඹ ශහ. ඒ අඹශේ 

අලයතහ එරට දහඹ වඹ ජ දළ ජවූහ. ඒ හශේභ හි එදු 

පජතුභ එරහ, ඉසරහේ පජතුභ එරහ ඇතුළු ශේ වළභ 

ශශනු ටභ ණමි ලශඹ එ ්තුභහශේ ශේහ රඵහ  එන 

පුළු එ වුණහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, භහ ව, ශජෝලේ භයි  

ශඳශර්යහ භළයකතුභහ ව, ශදොසතය ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ ව 

ජහඇර ප්රශශලශේ ්ට ශශලඳහරනඹ ශ භ එත්රීරු 

්ඩඩහඹභ ජ. අඳ අතය ශභොන ශනසේ යකබුණ ව, 

භළයකයණඹ ජ ණහභ අපි ්ට ේඵ එධ වුණහ. යකශඵන ප්රලසන 

ඔ ජශොභ අභත යරහ ්භ භන ජ ගිහි රහ අපි තු එ 

ශදනහටභ ණඳහු ඳහර්ලිශේ එතුට ඳළමිශණ එන පුළු එ වුණහ. අපි 

භළයකයණ කීඳඹට මුහුණ දු එනහ. රු ජඹර ව ජඹර්ධන 

භළයකතුභහ ශශලඳහරනඹට ් එන ඉසශ රහ ඉරහ, ්නේ 1978 

ඉරහ භභ දිටභ භළයකයණ කීඳඹට මුහුණ දු එනහ. රු ජඹර ව 

ජඹර්ධන භළයකතුභහ ඳළමිණිඹහට ඳසශේ ්තුභහ ව, ශජෝලේ භයි  

ශඳශර්යහ භළයකතුභහ ව, භහ ව ්ට ඒ භළයකයණ ටයුතු ශහ. 

්තුභහ ් ජ ව ජහයක ඳ ජඹ ශුකශ එ වතවිතඹ ළඳ ශහඹ 

රීඹරහ රීඹ එන පුළු එ. ඒ විධිඹට ්තුභහශේ දහඹ වඹ අශේ 

නහඹතුභහට ව, ඳ ජඹට ව ්තුභහශේ වතවිත හරඹ තුශදී රඵහ දී 

යකබුණහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, ්තුභහශේ භළයකනිඹ ව, 

දරුශෝ ශදඳශ ව අද ඳහර්ලිශේ එතුට ඳළමිණ සිටිනහ. ්තුභහශේ 

ශශලඳහරන ටයුතුරට, ්ශවභ නළ වනේ භහජ ශේහ 

ටයුතුරට ්තුභහශේ බහර්ඹහශේ පර්ණ වශඹෝඹ රළබුණහ. 

ඒ නිහභ ්තුභහශේ දරු ශදඳශට උස අධයහඳනඹ ජ රඵහ දීරහ 

වදය  ජශේත්රඹට ඇතුළු ය  එන ්තුභහට පුළු එභ ජ 

යකබුණහ. අද ඒ දරු ශදඳශභ වදයරු වළටිඹට ඉ එනහ. පිඹු  

ලශඹ එ ශදොසතය ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහට ඒ ශරහශේ 

විලහර  එශතෝඹ ජ ඇයක වුණහ, තමු එශේ ් වයකඹ තමු එශේ දරු 

ශදඳශට රඵහ ශද එන පුළු එම භ ළන. රු ජඹර ව ජඹර්ධන 

භළයකතුභහ රීඹ එශ එ, ්ශේ ඒ ේඳ ව ළඩිදියුණු ය ශන 

තභ එශේ ඳවුර ශුකශුක ව ්තුභහශේ කීේ ඉටු යමි එ, භව 

ජන නිශඹෝජිතඹු  වළටිඹට තභ එශ එ ජනතහට රළබිඹ යුතු 

ශේඹ ව රඵහ දීරහ, ඳ ජ ශශලඳහරනඹ තුිබ එ ඳහර්ලිශේ එතුට 

ඳළමිණි භ එත්රීයඹු  වළටිඹට තභ එශේ ඳ ජඹටද දහඹ වඹ 

ද ජමි එ සුවිශලේ ශේඹ ජ ශ ශශලඳහරනඥපශඹ ජඹ රීඹන ් 

භභ නළත ව තවවුරු යනහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, ්තුභහශේ අබහඹ අශේ 
ඳ ජඹට ඳභණ ජ ශනොශයි, මුළු ේඳව දිස්රි ජඹටභ විලහර 
ඳහඩු ජ. ඳ ජ ශයදශඹ එ ශතොය ශඳොදුශේ ේඳව දිස්රි ජශේ 
ඉතහ විලහර පිරිට ්තුභහශේ දහඹ වඹ දළ ජවූහ. ඒ හශේභ 
ඉදිරිඹට ත දුයට ව ේඳව දිස්රි ජඹට ්තුභහශේ දහඹ වඹ 
ද ජ එනට ව ්තුභහ ඵරහශඳොශයො වතු සිටිඹහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, ඒ හශේභ භහන 
හිමිේ පිිබඵ ්තුභහ ශ ශේහ භභ නළත ව භත ජ 
යනහ. ශේ වළභ ශදඹ ජභ ්තුභහශේ අබහඹ ව භඟ අඳට අහිමි 
වුණහ රීඹන ් ශේ අසථහශේදී භහ භත ජ යනහ. ්තුභහශේ 
පුත්ර ය වනඹ පිඹහශේ අඩි ඳහශර් භ එ ය එන අද ූදහනේ ශමි එ 
ඉ එනහ රීඹරහ භභ ද එනහ. ඒ පිිබඵ අපි තුටු නහ. භභ 
හිතන වළටිඹට ඒ පුත්රඹහ -වදයයඹහ- ඇවි රහ අශේ 
නහඹතුභහ ව වේඵ ශරහ යකශඵනහ. පිඹහ අහන ශ තළන 
ඉරහ  ඒ ශේහ ඉදිරිඹට ශන ඹ එන ්තුභහශේ පුත්ර ය වනඹ 
ඉදිරිඳ වම භ පිිබඵ අඳ ප්රලාහ යනහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, ඒ හශේභ රු ජඹර ව 
ජඹර්ධන භළයකතුභහශේ බහර්ඹහට ව, ඒ දරු ශදඳශට ව, ේඳව 
දිස්රි ජශේ සිඹලු ජනතහ ශුකශ එ අශේ  ශෞයඹ වහ  
ප්රණහභඹ පිරිනභන අතය, ්තුභහශේ අබහඹ පිිබඵ නහටු ඒ 
ඳවුශ  සිඹලු ශදනහටභ ශේ අසථහශේ අඳ පිරිනභනහ. 
අබහප්රහේත ශදොසතය ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ ශේ යශට් 
අහිා ජනතහ ශුකශ එ, දු ජ විි න ජනතහ ශුකශ එ ශ 
ඒ උදහය ශේඹට ්තුභහට අනිහර්ඹශඹ එභ ශභෝ ජ ේඳ ව අ ව 
නහ රීඹන ් ප්රහල යමි එ භභ නිවඬ නහ. සතුයකයි. 

 
නිවයෝනය කළරක වභළපක ුරමළ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Gayantha Karunatileka. 

Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon. 

(Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle to take the Chair?     

 
ගු සුව ධ්ළ වත. නයවවේන මශ කමිය ංපළර්ලිව න්ුර ක ුතුර 

අමළකයුරමියප 
(ஶண்தைஷகு (தஷததஷ) சுரதஶ ஜஸ. ரசன - பஶஶதௗன்ம 

அதலல்கள் அகச்சர்) 

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

Parliamentary Affairs) 

I propose that the Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini 

Fernandopulle do now take the Chair. 
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ ව මක විය. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்தக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

1365 1366 

[රු ශජෝ එ අභයතුා භවතහ] 
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අනුරුල නිවයෝනය කළරක වභළපක ුරමළ මූළවනවයන් ඉල ක 
වුවයන්  ගු ංවලදයප සුදර්ිනීත ප්රනළන්දුපුල්වල් මශ කමිය 
මුළවනළරූඪ විය. 

அதன் பஷமகு, குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள் 

அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்த அகயரல, ஶண்தைஷகு (கலத்தஷ கயஶநஷதஷ) 

(தஷததஷ) சுதர்ளஷனஷ பர்னஶந்துதைள்ரர அலர்கள் தகயக லகஷத்தஶர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 

the Chair, and THE HON. (DR.) (MRS.) SUDHARSHINI 
FERNANDOPULLE took the Chair. 

 
[අ.බහ. 4.28] 
 

ගු ගයන්ක කුණළක ක මශකළ 
(ஶண்தைஷகு கந்த  கதைஶதஷயக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුමිඹනි, ඔඵතුමිඹ නිශඹෝජනඹ යන 

දිස්රි ජශේ ප්රූම ඳවුර ළඩිභව  පිරිමි දරුහ වළටිඹට උඳත 

රඵහ, පිඹහශේ අබහශඹ එ ඳසු ඹ අවුරුදු 19 දී ඳවුශ  ඵය 

යට අයශන, ඳවුශ  සිඹලුභ ශවෝදය ශවෝදරිඹ එට භළනවි එ 

යුතුේ ඉටු යරහ, තභ එශේ ශවෝදයශඹෝ ඳස ශදනහභ උස 

අධයහඳනඹට ශඹොමු යරහ, ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ ව 

වදය ිනයශඹු  වළටිඹට වදය විදයහරඹට ශ වරුණහ.  

ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුමිඹනි, ්තුභහ මුර ශවොට භත 

යකබුණු, ්තශේදී වඹ ශවොටභ යකබුණු, වි ිනසට පුශරඹු  

වළටිඹට අපි වඳුනහ ශන යකශඵනහ. භට ්තුභහ අ එ යට 

මුණ ළසුණු ශරහ විශලේශඹ එභ භට ශේ ශරහශේදී සිහිඳ ව 

නහ.  දිාත විජඹ ු භහයතුා භළයකතුභහශේ ජ එභ දිනඹ නිමියක 

ය ශන "විජඹ ගී ප්රාඹ" රීඹරහ උඳවහය ගීත ප්රාඹ ජ අශේ 

යහජිත ශේනහය වන ඇභයකතුභහ ාවිධහනඹ ශහ. ඒ නයමන 

ශොට භශේ අ රපු අසුශ එ හඩි ශරහ හිටිශේ භවහචහර්ඹ 

ශදොසතය ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහයි. ්තුභහ මුර ශවොට භත 

යකශඵන ශශනු  රීඹන ් භට ඒ ථහ ශ වළභ චනඹරී එභ 

අශඵෝධ වුණහ. ඒ ශරහශේ භවහචහර්ඹ හශරෝ ශෂො එශේහ 

භළයකතුභහ ඒ ශඟ ණනඹ හඩි ශරහ හිටිඹහ. රු ජඹර ව 

ජඹර්ධන භ එත්රීතුභහ භට රීේහ, "සිනභහශේ  ජවියක" රීඹරහ 

විශට හමිණි ශෂො එශේහ ්තුභහ වළි  එවූ ඵ ව, ඒ හශේභ 

"වදය විදයහශේ  ජවියක" රීඹරහ භවහචහර්ඹ හශරෝ 

ශෂො එශේහ වළි  එවූ ඵ ව. ්ශවභ රීඹන භ එ, ්තුභහ වදය 

විදයහරඹට ප්රවිසට වුණු මු  අධිශේ ්තුභහට යකබුණු අඳවසුේ, 

අධයහඳනඹ ඉදිරිඹට ශන ඹ එන යකබුණු අභහරුේ  ්තුභහ භට 

රීේහ. ඒ ශරහශේ ්තුභහට ඉසයවහට ගිහි රහ අද ශේ හශේ 

ශදොසතය ශශනු   එන පුළු එ වුශ්ඩ භවහචහර්ඹ හශරෝ 

ශෂො එශේහ භව වභඹහ නිහයි රීඹරහ මුර භත යකඹහ ශන 

ශවොට රීේ වළටි භට අද භත ජ නහ. ්තුභහට ශශශහි ගුණ 

යකබුණහ විතය ජ ශනොශයි. ශදොසතය භව වභශඹු  වළටිඹට ශවොට 

අ ව ගුණඹ ජ යකබුණහ රීඹරහ යශට්භ ප්රසිශධිඹ ජ යකශඵනහ. ඕනෆභ 

ශශනු ට ්තුභහ පිහිට වුණහ.  

ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුමිඹනි, අද ්තුභහ ළන ශේ හශේ 

ථහ ය එන ශයි රීඹරහ අපි වුරු ව සිතුශේ නළවළ. නමු ව ශේ 

ශරහශ ව අඳට භත ජ  එශ එ ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ 

ඉසයවහ ශේිබශේ හඩි ශරහ සි ටි වළටියි; භවය ශරහට ඳසු 

ඳ ණනරට ඇවි රහ අපි ශඟ හඩි ශරහ වදයක එභ හිනහ 

ශරහ, විහිළු ජ තවළු ජ යරහ, ථහ යන වළටියි. විශට 

්තුභහශේ ට එහමීය  වඹ ජ යකබුණහ. අපි බහ ර්බඹ ඉසයවහට 

ඇවි රහ වදිසිශේ යන උශශකෝණරට ්තුභහ ව ඇවි රහ 

ශඳනි සිටින වළටි භට ශේ අසථහශේදී භත ජ නහ. ශනොශඹ ජ 

අසථහර අශේ හිතතු එශේ අී ඳ ත ව වඹ එ ළන අපි 

්තුභහශ එ විභන ශොට අපි ශින එ හඩි ය ශන ඒ විසතය 

අවශන, ශභ එන ශභශවභයි ඒට ය එන ඕනෆ රීඹරහ උඳශදස 

ශදන වළටි භට ශේ ශරහශේ භත ජ නහ.  

ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුමිඹනි, ්තුභහ ශේ ඳහර්ලිශේ එතුට 

භවය දිනරට යුශයෝපීඹ ඇඳුශභ එ ළයසිරහ ්නහ. ශඵොශවෝ 

ශරහට ලිභට උඩි එ tunic shirt ් ඇ ශන ්නහ. 

භවය දිනරට ්තුභහ ජහයක ඇඳුභ ඇ ශන ්නහ. භට භත ජ 

 එශ එභ ්තුභහ ශේ රු බහශේ හිටපු වළටි ව, ඒ හශේභ ශේ 
ශදොශය එ ්ිබඹට ගිහි රහ ්තුභහශේ දුයථනඹ ශ එ තඵහ ශන 

ශදොසතයරු එට ථහ යරහ ශඵොශවෝ ශදශනු ශේ ශශ රට 
සශේච්ඡහශ එභ ඉදිරිඳ ව ශරහ, භළදිව ව ශරහ උදේ යපු 

වළටියි.  

්තුභහ ශවො ශතෝලි බ ජයකශඹ ජ. අශෝසතු භහශේ 
ශඹශදන ්තුභහශේ උඳ එ දිනඹට රීසි දින ්තුභහ අ ර  එන 

අභහරුයි. ්දහට ්තුභහ ඉ එශ එ භඩු ඳ ලි ගිහි එ.  ් තුභහට ු භන 

අසථහදී ව අනය ණමිඹ එ, අනය ජහයකඹ එ රීඹරහ 
ශන ජ යකබු්ඩ නළවළ. ්තුභහ ඳ ලිරට හශේභ ඳ එ රට ව 

උදවු ශහ. අපි ්තුභහශේ ණයහධනහශ එ උ වරට තයභ 
ගිහි එ යකශඵනහ. අපි ්තුභහශේ ණයහධනහශ එ ඹේ ඹේ වි්ත 

රීරීේරට ශ්රී ඳහද සථහනඹට ගිහි එ යකශඵනහ. ්තුභහ නහදීඳඹ 
ණදී වළභ තළනටභ ගිහි එ යකශඵනහ. ්තුභහට ණේ ශයදඹ ජ 

යකබුශ්ඩ නළවළ. ඉතහභ බ ජයක එත ඒ ටයුතුරට ්තුභහ 

භළදිව ව වුණහ. ්තුභහ වවතනඹ රීඹන ශශ ණදර්ලශඹ එ ශඳ එහ 
දු එනහ. බහර්ඹහ ශන ව ණභ, තභ එ ත ව ණභ රීඹන 

් ්තුභහ ඳළටලි ර ජ ය  එශ එ නළයක ඵ ශඳ එවූහ.  

යිය එ නශහ ශඵදහ දීරහ භහයිේ ේභහනරට ්තුභහ ශ 

ශේඹ දහ ව ඒ ඳශහ වර ජනතහශේ භත ශඹ එ ඈ ව න 

් ජ නළවළ. 

ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහශේ ශඵොශවොභ ජනප්රිඹභ අසථහ 

තභයි, රඳහහිනිශේ යපු වදය හච්ඡහ. ූලරහනහරඪ රු 

භ එත්රීතුමිඹනි, ඔඵතුමිඹ ව විටි එ විට ඒහට ේඵ එධ වුණහ. 
ඒහයි එ ජනතහ දළුක ව ශහ. ශඵොශවෝ ශදශනු  ්තුභහ 

අබහඹට ඳ ව වුණු ශේරහශේ ්තුභහශේ ඒ ශේඹ ළන -ගිනස 
හර්තහ යකඹපු ඒ ළඩටව එ ළන- ඉතහභ වළඟීේඵය ථහ යපු 

අසථහ අඳට භත ජ ශනහ. ්තුභහ ශනොමිරශේ වදය ශේහ 

ඳළළ වවූහ. ඇස ශඳශන එශ එ නළයක උදවිඹට, ශඹෝ්ශධ 
උදවිඹට  ශනොමිර ශේ ඇස  එනහඩි ශඵදහ දීශේ ළඩටව එ ්තුභහ 

ක්රිඹහ වභ ශහ.  

තහ වතහ ශනු  වළටිඹට ්තුභහ බහය එත වුණහ, වතවිතශේ 

ශඵොශවෝ පිඹරු එට නළයක බහයඹ ජ රඵ එන. ්තුභහට දරුශෝ 

ශද එනයි  ඉ එශ එ. පුතයි, දුයි. ශද එනභ ශදොසතයරහ රීඹන ් 
වළභ යකසශේභ අඳ ව ් ජ රීඹනහ. ්තුභහ ව්දඹ ශයෝඹට 

ශොදුරු ශරහ ජඹර්ධනපුය ශයෝවරට ඇතුශ ව ශශේ 

ජනහධිඳයකතුභහ අඹ ළඹ ථහ ඉදිරිඳ ව යන දශේ අපි 
ඳහර්ලිශේ එතුට ් එන රෆසයක ශන ශොට. අඳට ණයාචි වුණහ, 

්තුභහට ව්දඹහඵහධඹ ජ වළදිරහ ජඹර්ධනපුය ශයෝවශ  ඉ එනහ 
රීඹරහ. ටි දට ඳසශේ  අපි ්තුභහ ඵර එන ගිඹහට ඳසශේ, 

අපි ශඟ ඉශන ශඵොශවොභ ණඩේඵයශඹ එ, වරිභ වළඟීභරී එ 
යුතු වරි තුටි එ රීේහ, "රෑට භශේ පුතහ ඉ එනහ. ද ට භශේ 

දු ඉ එනහ. ශද එනභ ශදොසතයරහ. ඉයක එ භට වරි තුටුයි. ශේ 

හශේ ශරහ දරුශෝ ශද එනශේ  ළරරී ර දරීන ශොට ව 
භට ව ශරොු  තුට ජ ්නහ" රීඹරහ.  

්තුභහ  ඳ ජඹ ශුකශ එ ඕනෆභ ශේරහ රඳහහිී  

ළඩටවනට ඹ එන ූදහනමි එ ඳ ජශේ හිටපු දුර්රබ ණශේ 
භ එත්රීයශඹ ජ. ඳ ජශේ භහධය ප්රහල වළටිඹට භවය දහට 

භශ එ රඳහහිී  නහලිහලි එ ථහ යරහ අවනහ, වදිසි 
ළඩටවනට ් එන පුළු එද රීඹරහ. අපි ඒ ශරහශේ භවය  

විට ඈත ඳශහ වරයි ඉ එශ එ. ඒට ළශශඳන භ එත්රීයශඹ ජ 
ළන  අවන ශොට අපි රීඹනහ, "වුරු ව අ රහ  එන ඵළරි 

නේ ඵඹ ශ එන ්ඳහ, ශදොසතය ජඹර ව ජඹර්ධන භව වභඹහට 
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ඳහර්ලිශේ එතු 

ථහ ය එන" රීඹරහ. ඕනෆභ විඹ ජ ළන, ඕනෆභ ශේරහ 

ථහ ය එන පුළු එ වජ වළරීඹහ ජ ්තුභහට යකබුණහ. විලහර 
දළුකභ ජ ්තුභහට යකබුණහ. ඒ නිහ ්තුභහ ඒහට ඉදිරිඳ ව ශච්ච 

වළටි භට ශේ ශේරහශේ සිහිඳ ව ශනහ. ්තුභහ ශදොසතය 
ශශනු  වුණහට, ශඵොශවොභ ්තවසත ශශලඳහරනඥපඹු  

වුණහට, චතුය ථිඹු  වුණහට, ජහතය එතය පිිබළී භ ජ යකබිච්ච 
විිනසට ණශේ පුශරඹු  වුණහට, භවය ශේරහට භභ ශදොසතය 

ජඹර ව ජඹර්ධන භව වභඹහ  දළ ජශ ජ වරිඹට ඳහ  ිනයඹු  

හශේ  ටයුතු යන ණහයඹයි. දරුණු හේ ප්රවහයරට ්තුභහ  
මුහුණ දු එනහ. මුහුණට, මුහුණ අභිශඹෝ ය  වතහ. භවය 

ශේරහට ණ්ඩඩු ඳ ජශේ භ එත්රීරු ්තුභහට අඬ වනහ, 
්ිබඹට ඵහි එන රීඹරහ. ්ශවභ ශරහ රදී භභ ්තුභහශ එ 

දළ ජශ ජ ඳහ  ිනයශඹු  තුශ  යකශඵන දඟහය, ටහය ඵ ව 
ඒහට මුහුණ ශදන විධිඹයි. වළඵළයි, ශොයි තයේ දරුණු හද 

විහදර ඳළටලුණ ව ඒහ ශේ බහ ර්බඹට න්භහ ශහ. භභ 

දළරහ යකශඵනහ, ්තුභහ ව ් ජ දරුණුට වළේපිච්ච උදවිඹ  
ශබෝජනහහයශේදී වේඵ වුණහභ, ඒ අඹ ් ජ ව භඟ ඵඩ ට 

පුයහ හිනහ ශරහ, යට අත දහරහ, අයක එ අ රහ ශන ථහ යන 
වළටි; සුවදය ලි වශඹ එ ටයුතු යන වළටි.  

ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහශේ අබහඹ යටට ඳහඩු ජ; ශේ 

බහට ඳහඩු ජ. විශලේශඹ එ ේඳව දිස්රි ජඹට ඳහඩු ජ. ඒ 

හශේභ ් ජ ව ජහයක ඳ ජඹට දළරිඹ ශනොවළරී ඳහඩු ජ. 

ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුමිඹනි, ශොයි තයේ ඳහඩු ජද රීඹනහ 

නේ, හභහනයශඹ එ ශශලඳහරනඥපඹු  අබහඹට ඳ ව වුණහභ 

පුයේඳහඩු ජ, ශද ජ විතයයි ඒ ඳ ජඹට පුය එන  එශ එ. 

ජඹර ව ජඹර්ධන රීඹන ශේ විිනසට පුශරඹහ නිහ හිස වුණු  

අඩු පුය එනට තනතුරු රීහිඳඹට, පුශරඹ එ රීහිඳ ශදශනු  

අඳට ශොඹ එන ශරහ යකශඵනහ. ් ඳළ වතරී එ ්තුභහ 

ඳ ජශේ නිශඹෝජය භවශ ේ. ් ඳළ වතරී එ භහන හිමිේ 

මිටුශේ බහඳයක. ් ඳළ වතරී එ ජහයක ශේ ාභඹ නළභයක 

ශේ යශට් ප්රධහනභ ් වය ඹ මියකඹ ප්රධහනිඹහ. ඒ හශේභ මීය මු 

ණනශේ ාවිධහඹයඹහ. පුයේඳහඩු ණනහ ජ ්තුභහශේ 

විශඹෝ තුිබ එ ඇයක වුණහ. ඒහට වුරු ඳ ව ශ ව ්තුභහ ශේ 

බහශේ නළයක අඩු අඳට භ එන ඵළරි ඵයි භශේ විලසහඹ.  

ඉයක එ භභ මීය ට ඩහ හරඹ  එන ඵරහශඳොශයො වතු ශ එශ එ 

නළවළ. ්තුභහ හිත ශවො ශදොසතය භව වභශඹ ජ. ්තුභහ, ශේ 

බහශේ හිටපු ඉතහභ   ප්රශඹෝජන ව, උ ව, හර්ඹ ශූය, ශඵොශවොභ 

ඩිය, දළන උ ව භ එත්රීයශඹු  ඵ අපි වළභ යකසශේභ දළ ජහ. 

විහිළු තවළු ජ වුණ ව ්තුභහ ව ් ජ අඳට ය එන පුළු එභ 

යකබුණහ.  

ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුමිඹනි, ඒ හශේභ භට නිතයභ 

භත ජ නහ, ඔඵතුමිඹ ූලරහනශේ ඉ එනහ හශේ භහ ව 

ූලරහනශේ ඉ එන ශොට භවය දහට ජඹර ව ජඹර්ධන 

භ එත්රීතුභහ ප්රභහද ශරහ දු ශන ්න වළටි. ්තුභහ ශඵො ශවෝ විට 

ෆභ ශලෝ ප්රහල ශඹෝජනහදීභ ථහ යපු භ එත්රීයශඹ ජ. 

ශලෝ ප්රහල ශඹෝජනහ   ශශනන භවය දසර ජඹර ව 

ජඹර්ධන භ එත්රීතුභහ ප්රභහද ශරහ දු ශන ්න වළටි භහ ඔඹ 

පුටුශේ ඉ ශන ඵරහ ශන ඉ එනහ. දු ශන ඇවි ව ්තුභහශේ 

නභ  ථි රළයිසතුට ඇතුශ ව ය එන රීඹනහ. ූලරහනඹ 

ශඟට ඇවි ව අඳට ව රීඹනහ, "භභ ශොශවොභ වරි ථහ ය එන 

ඕනෆ. ශේ තයේ ශවො යත්ර එ භුකයඹු  ළනයි අද ථහ 

ය එශ එ" රීඹරහ. වදයක එ ඉතහභ  වළඟීේඵය ්ළනි 

අසථහරට ේඵ එධ වුණු වළටි අඳට භත ජ නහ.  

්තුභහ ශභභ ඳහර්ලිශේ එතුශේ හර්ඹ භ්ඩඩරශේ උදවිඹ, 

පිටත ඉ එන ඡ එද දහඹඹ එ, ඒ හශේභ භහධයශේදි එ ශඵොශවොභ 

ු ළුඳ ණරඹ ශහ. භහ දළ ජහ, ්තුභහ අබහඹට ඳ ව වුණහභ 

භවය පු ව ඳ වරට ලිපි ලිේශේ භහධයශේදි එ වහ ඳත්ර 

ර්ත්රු එ ඵ. ඒ ශො ශරෝ රීඹනහ, ්තුභහ හිටිවළටිශේ 

ඳ ව තය  එශතෝරුට දු ශන ්න වළටි; සුවද ණරඹ ශ 

වළටි. ්භ නිහ ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ වළභ ඳළ වශත එභ 

ප්රශඹෝජන ව චරිතඹ ජ හ ශේභ අවුරුදු ණන ජ ගිඹ ව අඳට 

ඳහඩු භ එන ඵළරි, අඳට අභත ය එන ඵළරි විිනසට චරිතඹ ජ.  

්තුභහශේ ජහතය එතය ේඵ එධතහ ළන වළභ ශදනහභ රීේහ. 

් ය ජ ්තුභහශේ ශඳෞශලි ේඵ එධතහශ එ භ එත්රීරු එ 

10ශදනු  ඳභණ ඉ එදිඹහශේ ාචහයඹට ශන ඹ එන ්තුභහ 

ය යණඹ ශහ. ්දහ ්තුභහ "ඔ එන ඒ 10ශදනහට භභ ඔඹහ ව ඇතුළු 

ශහ"යි රීඹරහ හිනහ ශම   එශතෝශඹ එ රීේ වළටි භට අද 

හශේ භතයි. ්තුභහ අඳ ඉ එදිඹහට ් ජ ශන ගිඹහ. ්භ 

යටර ්තුභහට යකශඵන පිිබළී භ, ්තුභහට ඕනෆභ තළනට 

ගිහි එ ළඩ ජ ය  එන යකශඵන වළරීඹහ අඳට ශේ ශරහශේදී 

්තශේදි සිහිඳ ව නහ. 

්තුභහ ශුකශ එ අශේ ාශේඹ ඳශ යන ශභභ 

අසථහශේදී ්තුභහශේ ණදයණීඹ භෆණිඹ එට, ණදයණීඹ 

භළයකනිඹට, ශදොසතය පුතහට ව ශදොසතය දිඹණිඹට, ශවෝදය 

ශවෝදරිඹ එ සිඹලු ශදනහට ශඳෞශලි භශේ ාශේඹ ඳශ 

යනහ. විශලේශඹ එභ වදය ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහට 

ශඵොශවොභ ණදයඹ යන හලු දිස්රි ජශේ ජනතහ ්තුභහ 

ශශයහි ශභොන තයේ ශෞයඹරී එ ථහ යනහද රීඹරහ 

්තුභහශේ අබහශඹ එ ඳසශේ අපි දළ ජහ. ්තුභහශේ රඳහහිනි 

ාහද ළන  ජනතහ තුශ යකබුණු ඳළවළදීභ අඹමි එ, ඳ ජඹ 

ශුකශ එ ක්රිඹහහරි ශ ශේඹ අඹමි එ ජනතහ ථහ යන 

වළටි අපි දළ ජහ. ්තශේදි ජනතහ ්තුභහ ටහ ශභොන තයේ 

ඵළීමභරී එ සිටිඹහද රීඹන ් ්තුභහශේ අහන අසථහට 

ේඵ එධ වූ අසථහශේදී අඳට ශ වරුේ  එන පුළු එ වුණහ. 

ශඳෞශලි භශේ ාශේඹ ව, හලු දිස්රි ජඹ නිශඹෝජනඹ 

යන භ එත්රීයඹු  වළටිඹට ඒ දිස්රි ජශේ ජනතහශේ 

ාශේඹ ව ඒ ඳවුශ  උදවිඹට පිරිනභන වළටිඹට භහ ඉ රහ 

සිටිනහ. අපි ඉතහභ ශර එතු ණරඹ ශ, වළභ යකසශේභ ඉතහභ 

උශදයෝඹරී එ ටයුතු ශ, අදට ව වතභහන ඉ එනහ හශේ 

අඳට දළශනන වදය ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභ එට ශභො ජ සු 

ප්රහර්ථනහ යමි එ භශේ චන ස ඳඹ අ එ යනහ.  

 
[අ.බහ. 4.41] 

 
ගු  සුව ධ්ළ වත. නයවවේන මශ කමිය ංපළර්ලිව න්ුර 

ක ුතුර අමළකයුරමියප 
(ஶண்தைஷகு (தஷததஷ) சுரதஶ ஜஸ. ரசன - பஶஶதௗன்ம 

அதலல்கள் அகச்சர்) 

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

Parliamentary Affairs) 

මුරසුන  ශවොඵ න රු භ එත්රීතුමිඹනි, 1994 සිට ශභභ 

ඳහර්ලිශේ එතුශේ -විඳ ජශේ සිටිඹ ව- අඳ භඟ ඉතහභ 

සුවදතහශ එ ටයුතු ශ වදය ජඹර ව ජඹර්ධන 

භළයකතුභහශේ වදිසි අබහඹ පිිබඵ ශලෝඹ ප්රහල යන ශභභ 

අසථහශේදී ්තුභහ ේඵ එධශඹ එ චන රීහිඳඹ ජ ථහ රීරීභට 

අසථහ රළබීභ ්තුභහට යන උඳවහයඹ ජ වළටිඹටයි, භහ ශේ 

අසථහශේ ර එශ එ. ්තුභහ වදිසිශේ අබහප්රහේත වු ව 

්තුභහශේ ශශවඹ ඵරහ ළී භට ඹ එනට ව භට අසථහ 

රළබුශ්ඩ නළවළ. ්ඹට ශවේතු වුශ්ඩ, භහ ව දළඩි  ශේ ශයෝහතුය ම  

ශයෝව ත ශරහ සිටි නිහයි. නමු ව ්තුභහශේ වදිසි අබහඹ 
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[රු ඹ එත රුණහයකර භවතහ] 
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පිිබඵ ශතොයතුරු දළන  ව විභ භහ ව, ඒ හශේභ අශේ ඳවුශ  

සිඹලු ශදනහ ව ඉතහභ ේඳහට ව ශේදනහට ඳ ව වුණහ. 

ශභොද, ්තුභහ ය ණනහ ජ යකසශේ ශභභ ඳහර්ලිශේ එතුශේ 

අඳ ව භඟ  ශවෝදයඹු  ශභ එ ටයුතු ශ නිහ. භ එත්රීයඹු  

ලශඹ එ ඳභණ ජ ශනොශයි, ්තුභහශේ ඳ ජශේ ශනොශඹු  ව 

නිරතර දයමි එ වළභ දහභ ව ඳ ජඹ ශුකශ එ විශලේ හර්ඹ 

බහයඹ ජ ඉටු ශහ. ්ඳභණ ජ ශනොශයි, වදයයඹු  වළටිඹට 

්තුභහ ඒ  ටයුතු ශ ණහයඹ ව අඳ ඉතහභ ව ශවොට දළන වඳුනහ 

ශන සිටිඹහ.  

වුරු ව ථහ ශ ණහයඹට ්තුභහ ශභභ ඳහර්ලිශේ එතුශේ 
ඉතහභ වභ ක්රිඹහහරී භ එත්රීයශඹ ජ; ඳ ජඹ ශුකශ එ, භහජඹ 
ශුකශ එ ව ජනතහ ශුකශ එ, විශලේශඹ එභ ේඳව 
දිස්රි ජශේ ජනතහ ශුකශ එ සුවිශලේෂී ශභශවය ජ ශ 
භ එත්රීයශඹ ජ. අශේ ශ්රී රාහ ශුකශ එ විශශල යටරට ඳහ 
ගිහි රහ, භහන හිමිේ ාවිධහන ේඵ එධශඹ එ ව 
ශනොශඹු  ව ටයුතුරදී අඳ යටට  කීර්යකඹ ජ ශන ශදන 
ණහයශඹ එ ටයුතු ශ රු භ එත්රීයශඹ ජ. වදයයශඹ ජ 
වළටිඹට ව ්තුභහට අපි  වළභ දහභ ව රු ශහ.   

දළ එ ථහ ශ රු භ එත්රීතුභහ ප්රහල ශ ණහයඹට, ශේ 
ඳහර්ලිශේ එතු තුශ ශනොශඹ ජ ණහයශේ හද විහද, ඳ ජ විඳ ජ 
අතය ාහද ඇයක ය  වත ව, - ්තුභහ ශවො ද ජ ථිශඹ ජ. - 
ඉතහභ වභ බුශධිභ ව ටයුතු ශ රු භ එත්රීයශඹ ජ. ශභභ 
ඳහර්ලිශේ එතුශේ යු ජයකඹ, හධහයණ වඹ  ශුකශ එ හශේභ 
ජනතහ ශුකශ එ ව යට ශුකශ එ වළභ දහභ ව අා 
ටයුතු ශ භ එත්රීයශඹ ජ. අහධහයණඹ ශුකශ එ දළඩි ශේ 
ථහ ශ ශශන ජ. ්තුභහ ථහ යන ශොට ණ්ඩඩු 
ඳහර්ලසශඹ එ ශනොශඹු  ව විධිශේ ශචෝදනහ ්තුභහට ් ර වුණ ව, 
හද විහදරට ේඵ එධ න අසථහරදී ්තුභහට ශනොශඹ ජ 
විධිශේ හේ ප්රවහයඹ එ ් ර වුණ ව, ්තුභහ ඒහට හර්ථ 
මුහුණ ශදමි එ රු භ එත්රීතුභ එරහ ප්රහල ශ ණහයඹට ්තුභහ 
ශභතළනි එ ්ිබඹට ඵළවළරහ ගිශේ ඉතහභ වභ සුවදතහශ එ. 
ඳහර්ලිශේ එතු තුශ ශභොන ඹේ ණහයශේ ප්රහල ඉදිරිඳ ව ශ ව, 
හද විහද ය  වත ව ්තුභහ ශභතළනි එ ්ිබඹට ගිශේ සිනහමුසු 
මුහුණි එ හිශ ව රීසිභ අභනහඳඹ ජ නළයක. හ භඟ ව ඉතහභ ව 
සුවදතහශ එ  ටයුතු ශ භ එත්රීයශඹ ජ වළටිඹට  ්තුභහ අපි 
දළන වඳුනහ ශන සිටිඹහ.  

භභ ්තුභහශේ ශඳෞශලි වතවිතඹ පිිබඵ ළඩි ඹභ ජ දළන 
ශනොසිටිඹ ව, ් ජ දිනදී ්තුභහශේ සබහඹ භභ වරිඹටභ 
දළ ජහ. භහ ශයෝගිශඹ ජ ඵර එන ශයෝවරට ගිඹ අසථහදී - 
භට භත යකශඵ එශ එ ජඹර්ධනපුය ශයෝවර රීඹරහ - 

වදයයශඹ ජ වළටිඹට ්තුභහ theatre ්ට ගිහි රහ ලරය 

ර්භඹට බහජනඹ ශ එන හිටපු ශයෝගිශඹ ජ operation  ්ට 

ර ජ යන ණහයඹ භභ දළ ජහ.  භ එත්රීයශඹ ජ වළටිඹට  ්තුභහ 
1994 සිට ශභභ ඳහර්ලිශේ එතුශේ ටයුතු යන අතශර් ්ළනි 
අසථහ ්ශඹුණ විට -වදයයශඹ ජ වළටිඹට ටයුතු රීරීභට 
්තුභහට අහලඹ ජ නළයක වුණ ව- ්තුභහ ජනතහ ශුකශ එ ව 
 ශයෝගී එ ශුකශ එ හිතරහ ඒ ටයුතු ශහ. ඉතහභ හිත ශවො, 
අා, ගුණ රු භ එත්රීයශඹ ජ වළටිඹට ්තුභහ ශේ 
ඳහර්ලිශේ එතු තුශ ටයුතු ශ ණහයඹ අපි විශලේශඹ එභ 
දළ ජහ. ්තුභහ  ත ර ජ වත ව  එනට හිටපු, ත ර ජ ශේ 
භහජඹට, යටට ව ඳ ජඹට හශේභ තභහශේ ඳවුරට ව ශේඹ 
ය එනට හිටපු භ එත්රීයශඹ ජ. ්තුභහ වත ව වුශ්ඩ අවුරුදු 59 ජ 
ළනි සුළු හරඹ ජ වුණ ව, යටට ළඩදහඹ පුශරශඹ ජ වළටිඹට 
අඳ භහජශේ වත ව ශරහ, ජනතහ අතශර් ප්රසිශධිඹ ජ උසුරමි එ 
ටයුතු ශ භ එත්රීයශඹ ජ. ්තුභහශේ වදිසි අබහඹ අඳට 
දළුකශ්ඩ ්තුභහ ශවොරු අය එ ගිඹහ හශේයි. ්තුභහ ශේ විරුශධ 
ඳහර්ලසශේ ඉසයව අසුශ එ හඩි ශරහ ඉ එනහ හශේ තභයි 
අඳට වළභ ශේරහශේභ දළශන එශ එ. ඒ ඵ ශේ රු බහ ර්බශේ 
ථහ ශ සිඹලුභ භ එත්රීරු එ ප්රහල ශහ.  

්තුභහ ඳ ජ විඳ ජ ශයදඹරී එ ශතොය හශේ ව සි ව 

දිනහශන ටයුතු ශ භ එත්රීයශඹ ජ. ඒ හශේභ ඕනෆභ 

ශරහ ශභොන ප්රලසන ඇයක වුණ ව විහිළු තවළු යරහ, ද ව 

ශවො අා වදත ජ ඇයක ශශන ජ වළටිඹට ටයුතු ශහ. 

්ළනි උ වතභ යකගුණ ඇයක පුශරශඹ ජ, අශේ යට ජහයකඹ 

ශුකශ එ ශේඹ ය එනට සිටි භවජන නිශඹෝජිතශඹ ජ 

වදිසිශේ අහිමි ම භ, ්තුභහ නිශඹෝජනඹ ශ ්භ ප්රශශලශේ 

ජනතහට ව, ඒ හශේභ  ්භ ඳ ජඹට ව, යටට ව, අඳ සිඹලුභ 

ශදනහට ව, විශලේශඹ එභ  ්භ ඳවුශ  ණදයණීඹ බිරි ඇතුළු 

දරු එට ව විලහර ඳහඩු ජ.  

1994 සිට අඳ ව භඟ ශභභ ඳහර්ලිශේ එතුශේ 

ශවෝදය වශඹ එ ටයුතු ශ - අශේ ඳ ජ ශයදඹ ජ යකබුශ්ඩ 

නළවළ. - ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ අඳ අතරි එ දවටභ 

විශඹෝම භ අ පි හට ව ශේදනහ ජ; දු ජ; ශලෝඹ ජ. ්තුභහ 

නළත නළ ව අඳ අතය ඉඳදී අශේ යට ජහයකඹ ශුකශ එ ශේඹ 

ය එනට අසථහ රළබී, අහනශේදී අශේ ණශේ වළටිඹට අඳ 

ප්රහර්ථනඹ යන අභහ භව නි එ සු අ වශේහ රීඹහ ප්රහර්ථනහ 

යමි එ භහ නිවඬ නහ.  

 
[අ.බහ. 4.49] 

 
ගු පී. ශෆගණවන් මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தே. வஶஷசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුමිඹනි, අශේ හිත මිත්ර වදය 

ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහශේ අබහඹ ළන භට ථහ ශනොයභ 

ඵළරි අසථහ ජ ශේ. ඒට ් ශවේතු ජ තභයි, ශේ  

ඳහර්ලිශේ එතුශේදී අවුරුදු ණනහ ජභ  ්තුභහ භ ශේ ණනඹට 

අ රපු ණනශේ ඉශන  ටයුතු ය යකබීභ. මුලි එභ භට 

්තුභහ වමු වුශ්ඩ ් ජ ව ජහයක ඳ ජශේ තරුණ 

ශඳයමුශ්ඩදීයි. ඒ අසථහශේදී ්තුභහ අශේ හිටපු ජනහධිඳයක 

යණසිාව ශප්රේභදහ භළයකතුභහශේ ශඳෞශලි වදයයඹහ වළටිඹට 

ටයුතු ශහ ඳභණ ජ ශනො ් ජ ව ජහයක ඳ ජශේ තරුණ 

ශඳයමුණද නිශඹෝජනඹ යමි එ සිටිඹහ. ඒ හරශේදී  තභයි  ්තුභහ 

භට මුලි එභ වමු වුශ්ඩ. ්දහ ඳට එ අශේ සුවද වඹ ඳළතුණහ. 

ඳහ ජෂිශඹ ජ ලශඹ එ ඳභණ ජ ශනොශයි, වදයයශඹ ජ 

වළටිඹට ව ්තුභහශ එ අඳට ඹේ ඹේ අසථහරදී ශඳොඩි 

උඳශශලඹ ජ  එන ඕනෆ වුශණො ව, ්ශවභ  නළ වනේ  වමු ශ එන 

ඕනෆ වදයයඹහ වුරු එද රීඹහ ්තුභහශ එ විභහ සිටිශඹො ව, 

ඒ අදහශ වදයයඹහ මුණ ළශව එන අපි ඹන  හිටිශේ 

නළවළ, ්තුභහ අදහශ වදයයඹහට  දුයථනශඹ එ ථහ යරහ  

ඒ ළන රීේහ. ්ළනි  වළභ අසථහභ ්තුභහ අඳ වඳු එහ 

දු එශ එ  ''ශේ ් එශ එ භශේ ඥපහයකශඹ ජ, භශේ හිතශත ජ'' ණදී 

ලශඹුකයි. ්ශවභයි ්තුභහ අඳට ළරු ශේ. ඒ විතය ජ ශනොශයි, 

භට භතයි, භට ළ වභට මුහුණ ශද එන ශච්ච අසථහදී  

්තුභහ ශඳෞශලිභ භළදිව ව ශරහ, අදහශ වදයරු එ මුණ 

සහ භට ඒ අසථහ රඵහ  ශද එන, ඒ වහ  අලය උඳශදස 

ශදමි එ ඒ ෆභ අ එදභරී එභ  ළරූල ණහයඹ.  

මීය ට ලි එ ථහ ශ ථි භව වරු එ හශේභ භට ව ්තුභහ 

ළන විශලේ හයණඹ ජ  රීඹ එන යකශඵනහ. ්තුභහ යශට් ඉ එන 

වළශභෝටභ ශඵශව ව ය එන ගිඹ ව තභ එශේ ශයෝගී ත ව වඹ 

ළන රීසිභ ළරරී ර ජ දළ ජවූශේ නළවළ. ශරහට ෆශේ නළවළ; 

ශරහට ලරීයඹට අලය විශේඹ රඵහ දු එශ එ නළවළ. රැඹ ජ 

දහර ජ ඵර එශ එ නළයක ජනතහ  ශුකශ එ ළඳ ශ වළරී 

අ එයකභ මිනි වතු ව ළඳ ශහ මි ජ තභ එශේ ඳවුර ළන, 

දරු එ ළන ශවෝ ශඳෞශලි වතවිතඹ ළන ළරු ශේ නළවළ.  
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ඳහර්ලිශේ එතු 

ශතෝලි ඵළයකභශතු  වුණ ව අශේ ප්රශශලර  ඳ එ  භඟ 

ඉතහ රීට්ටුශ එ ්තුභහ ටයුතු ශහ. ශ්රී භවහ ශඵෝධි අාු යඹ ජ 

ඉ එදිඹහට  ළඩභ ය එන ගිඹ අසථහශේදී ශඵෞශධ නහඹඹ එට 

ළඩිඹ ශභතුභහ ටයුතු ශශේ ්ඹ තභ එශේභ හර්ඹඹ ජ 

වළටිඹටයි. ඒ විතය ජ ශනොශයි මීය ට ලි එ ශේ බහශේදී රු 

භ එත්රීරු එ ථහ ශහ හශේ ශවට නළ වනේ අනිශදහ 

ජනහධිඳයකතුභහශේ අයක එ ශො ව ඳශන මිහි එතරහ වචතයඹට 

ඩාඩහ භහණියඹ රඵහ ශද එනට  මු ශරහ ටයුතු  ශශේ ව 

වදය ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහයි. අු ණු ළය ළදිරහ ලි එ 

යකබුණු  ඩාඩහ භහණියඹ විනහල ශච්ච අසථහශේ ඒ  ශොඹහ 

ශද එන ශේ යශට්  වළශභෝභ හශේ ළඳ වුණහ. ඒ ව ඒ ශොඹහ 

 එන ඵළරි වුණහභ ශභතුභහ බුරුභ යට ව භඟ ේඵ එධ ශරහ ඒ 

වහ අලය ඩාඩහ භහණියඹ රාහට ඩේභහ, ාහයහභශේ 

නහඹ සහමීය  එ ව එශේ භඟ ථහ යරහ, උ එ ව එශේශේ 

ඳ එශ  ශේ ඩාඩහ භහණියඹ ඩහ හිඳුහ ශඵෞශධ ජනතහට 

 එදනහ භහන ය  එන අසථහ රසහ දු එනහ. ඒ හශේභ ඒ 

ඩාඩහ භහණියඹ මිහි එතරඹට  ඩේභහ ්හි ළදළවළ ව ශඵෞශධ 

ජනතහ ශුකශ එ  එදනහභහන ය එනට ටයුතු ශහ. 

්තළනදි අපි දළ ජශ ජ  ශඵෞශධඹ එ අතරිුක ව උතුේ  ශඵෞශධශඹ ජ  

වළටිඹට  ්තුභහ ටයුතු ශ ඵයි.  

ඒ විතය ජ ශනොශයි ශේ යශට් යකශඵන ජහයක ප්රලසනඹ 

ශුකශ එ අසථහ ණනහදී තභ එශේ වතවිතඹ ඳයදුට තඵහ 

්තුභහ ටයුතු ශහ. විශලේශඹ එභ හභ හච්ඡහ ඳ වන 

හරශේදී ව, ඊට ලිුක ව ශදභශ ජනතහශේ අයියකහසිේ 

ශුකශ එ හශේභ ශේ යශට් සිඹලු ශදනහ ශුකශ එ ශරොු  ළඳ 

ම භ ජ ශහ. ශදභශ ජනතහ ශුකශ එ  උතුශර් යකබුණු ප්රලසනඹ 

හභශඹ එ, හච්ඡහ භහර්ශඹ එ විීමභ වහ  එන පුළු එ වළභ 

ප්රඹ වනඹදීභ ් ජ ව ජහයක ඳ ජඹ ශුකශ එ ඉදිරිඹට ගිහි එ 

සිඹලු ශදනහශේභ අයියකහසිේ ශුකශ එ වළභදහභ ්තුභහ ථහ 

ශහ. සිාවර, ශදභශ, මුසලිේ, ශතෝලි, හි එදු ශේ ණදී ලශඹ එ 

්තුභහට ශබ්දඹ ජ යකබුශ්ඩ නළවළ. වළභ ණභභ, වළභ ජහයකඹභ 

අඹ තභ එශේභ ශවෝදයයි එ වළටිඹටයි  ්තුභහ ළරු ශේ. ්ශවභ 

ඵරනශොට ශභතුභහ ත ව හරඹ ජ වත ව විඹ යුතු යකබුණහ. 

ශභොද, භ එත්රීරු එශේ විතය ජ ශනොශයි යශට් ප්රලසනඹ ජ ඇයක 

වුණු වළභ අසථහදීභ වළභ පුශරශඹ ජ ශුකශ එභ ශේ යශට් 

ඳභණ ජ ශනොශයි ජහතය එතයඹට ඳහ ගිහි එ  තභ එශේ වතවිතඹ 

ළන ශනොතහ, තභ එශේ ප්රලසන ළන ශනොතහ  ්තුභහ ඒ 

ශුකශ එ ශඳී  හිටිඹහ.   

රු ඹ එත රුණහයකර භ එත්රීතුභහ රීේහ හශේ ශේ 

ඳහර්ලිශේ එතු භ එත්රීරු එශේ අයියකහසිේ ශුකශ එ, යප්රහද 

ශුකශ එ වළභ ශශ භ  ් තුභහ ඉදිරිඳ ව වුණහ. ්ශවභ ඉදිරිඳ ව 
ශරහ ටයුතු ශහ. ් ජ ව ජහයක ඳ ජඹ ශුකශ එ විතය ජ 

 ශනොශයි. විශලේශඹ එභ ජහයක ශේ ාභඹ ල ජයකභ ව 
ඉසයවට ශනඹ එන ඳ ජශේ ළඩ ටයු වත ජ විධිඹට 

ශනොශයි, ්තුභහශේ ඳවුශ  ළඩ ටයු වත ජ වළටිඹටයි  ්හි ළඩ 
ටයුතුරට ්තුභහ ඉදිරිඳ ව වුශ්ඩ. අසථහ ණනහදී ්තුභහ 

ජහයක ප්රලසනඹ ව ් ජ ළශටනශොට; වළශභෝටභ භ 

අයියකහසිේ රඵහ දීභ ශුකශ එ ්තුභහ ඉදිරිඳ ව ශච්ච 
අසථහරදී ්තුභහට "ශොටිඹහ"ශේ ශ ඵරඹ ළදුණහ. වළඵළයි  

්තුභහ ළලුශ්ඩ නළවළ. ශභතළන ණනශේ ඉ ශන ්තුභහ වළභ 
දහභ ට එ ශශේ ශ්රී රාරීශඹු  වළටිඹට සිඹලු ශදනහශේභ 

අයියකහසිේ ණය ජහ ශ එනට ඕනෆ, වළශභෝට භ භශේ වත ව 
ශ එනට පුළු එ අසථහ  යකශඵ එනට ඕනෆඹ රීඹන භත ඹ 

ශුකශ එ ශඳී  සිටිමිුකයි. අහධයණඹ ජ ශච්ච අසථහ, 

අයු ජයකඹ ජ ශච්ච අසථහ ඒ වළශභෝටභ පිහිට ශ එන ්තුභහ 
ටයුතු ශහ. ්භ නිහ භහ හිත එශ එ අඳට ශේ ශච්ච ඳහඩු රීඹහ 

නිභ ය එන ඵළවළ. ඹ එත රුණහයකර භළයකතුභහ රීේහ හශේ 

් පුශරශඹු   ශනළ රහ ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහශේ 

අඩු පුය එනට ඵළවළ. ශභොද? ේඳව දිස්රි ජශේ ජනතහ 
වළභ දහභ ්තුභහට ළරු හ. සිාවර, ශදභශ,  මුසලිේ  ශයදඹ ජ 

ඵළලුශේ නළවළ. ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ යට ශට් ළඩශ ව 
වළභ භළයකයණඹදීභ  ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහට ඒ ජනතහ 

ළරු හ. ශභොද, ඒ ජනතහ ට ්තුභහ ශශයහි විලසහඹ ජ 
යකබුණහ; ශරොු  ශෞයඹ ජ යකබුණහ. අවුරුදු විස ජභ -මු  ය 

1994 ර්ශේදී ජහයක රළයිසතුශ එ භ එත්රීයඹු  වළටිඹට 

්තුභහ ඳහර්ලිශේ එතුට ණ ව, ්යි එ ඳසු ණ වළභ 
භළයකයණඹදීභ- ේඳව දිස්රි ජශේ ජනතහ ජඹර ව 

ජඹර්ධන භළයකතුභහ ඉවිබ එ ඔහ තඵ එනට, ශේ 
ඳහර්ලිශේ එතු නි ශඹෝජනඹ  ය එනට ඡ එදඹ ඳහවිච්චි ශහ.  

ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුමිඹනි, ඒ හශේභ  යශට් අඹට 

්තුභහශ එ ශේඹ ජ  එනට ඕනෆඹ රීඹහ  ඳනහ ශහ. ්භ 
නිහභ යශට් ශොශවේද වදය හඹනඹ ජ ඳ ව එශ එ, ඒ වළභ 

්ටභ වබහගි ශ එනට, ඒ වළභ ්ටභ දහඹ වඹ ජ 
ශද එනට ්තුභහ ටයුතු ශහ. ්ඳභණ ජ  ශනොශයි. භට ශඳය 

ථහ ශ රු භ එත්රීතුභ එරහ රීේහ හශේභ ්තුභහශේ සිශ ව 

ශරොු  තුට ජ යකබුණහ. භට ව භතතයි, ්තුභහ අී ඳ ශච්ච 
ශරහශේ ජඹර්ධනපුය ශයෝවරට ්තුභහ ඵර එන ගිඹ 

අසථහරදී  භට ව ඒ ළන රීේහ.  ්තුභහ ශුකශ එ  ඒ යුතුභ 
ඉසට ය එනට ්තුභහශේ දරු එ ශදශදනහභ වදයරු වළටිඹට 

ශේ යටට දහඹහද ශහ. ්තුභහ ඒ ළන තුටු වුණහ. ඒ තුට වළභ 
දහභ ්තුභහශේ සිශ ව යකබුණහ.  

අඳට හිටපු ශවො මිත්රශඹ ජ, ශේ ඳහර්ලිශේ එතුට සිටි ශවො 

භ එත්රීයශඹ ජ නළයක ම භ ඳහඩු ජ. ඒ හශේභ ේඳව දිස්රි ජශේ 
ජනතහට ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහශේ අබහඹ විලහර 

ඳහඩු ජ. ඒ විතය ජ ශනොශයි. භට භතයි, යුශධ හරශේදී 

භහයිේ ේර ජනතහ ණය ජහ ය  එන; විශලේශඹ එ 
අුකයහධපුය, ශඳොශශො එනරු හශේ ප්රශශලර ත්රසතහදී 

ග්රවණඹට ර ජශච්ච ජනතහට ත්රසතහදී එශේ ප්රවහයඹ එ ්න 
ඵට ඳණිවුඩඹ රඵහ ශද එන යිය එ නශහ ශඵදහ ශද එන ්තුභහ 

ටයුතු ශහ. ඒ  ප්රශශලර යකබුණු ඳ එ  ඳ ලි සිඹ රටභ ඒ 
ඳණිවුඩඹ රඵහ ශද එන ටයුතු ශහ. ත්රසතහදී එශ එ ඒ 

ප්රශශලර ජනතහ විඳතට ඳ ව වුණු අසථහරදී ඒ සිඹලු ශදනහට 

වන ර එන ශඳෞශලි ධනඹ විඹදේ ශහ. ්ඳභණ ජ 
ශනොශයි. විවිධ ජහතය එතය ාවිධහනලි එ ණධහය උඳහය 

ශනළ රහ ඒ අඹට වන ර එන ටයුතු ශහ. ්තුභහ ළන 
ථහ යනහ නේ දීර්ක ශේරහ ජ ථහ ය එනට පුළු එ. අශේ 

ඳහර්ලසශේ ත භ එත්රීරු ණනහ ජ ථහ ය එනට සිටින නිහ 
භහ දීර්ක  ලශඹ එ ථහ ය එනට ඹ එශ එ නළවළ.  

ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහශ එ සිදු වුණු ශේඹ විතය ජ 

 ශනොශයි අඳට භත ජ ශ එශ එ. ්තුභහ වළභ දහභ ඳ ජශේ 
භතශේ භ රැීම සිටිඹහ. ්භ නිහභ තභයි ්තුභහ ඳ ජශේ වහය 

ශ ේ යඹහ වළටිඹට ඳ ව ය යකබුණ ව, ජහයක ශේ 
ාභශේ විලහර ළඩ ශොට ජ ්තුභහට බහය දී යකබුණ ව ඒ 

හර්ඹඹ එ සිඹ ර බහය ය ශන ඹ එනට රළබුශ්ඩ. අුකයහධපුය 
දිස්රි ජශේ ජනතහ ශුකශුක ව, මිත්රඹු  වළටිඹට 

ශඳෞශලි භශේ ව ශලෝඹ ශේ අසථහශේදී ඒ ඳවුශ   

උදවිඹට ද එන ශර භත ජ යමි එ ජඹර ව ජඹර්ධන 
භළයකතුභහට ශභො ජ සු අ වශේහයි   ඳතමි එ භහ නිවඬ ශනහ.  

 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(தகயகதஶங்கும்  உதப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
Order, please!   ශේ අසථහශේදී  රුණහය  රු  ඹ එත 

රුණහයකර භ එත්රීතුභහශේ නභ ූලරහනඹ වහ ශඹෝජනහ 

ය එන. 
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ගු ්ච්.ආර්. මිත්රපළ මශකළ  
(ஶண்தைஷகு ச்.ஆர். ஷத்தஷபஶய)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුමිඹනි, " ශේ අසථහශේදී රු  

ඹ එත රුණහයකර භ එත්රීතුභහ ූලරහනඹ ත යුතු ඹ"යි භහ 

ශඹෝජනහ යනහ.  
 

ගු පී. ශෆගණවන් මශකළ 
(ஶண்தைஷகு தே. வஶஷசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

 
විසින් වහථිර කරන දී 
ஆரஶதஷத்தஶர். 

Seconded. 
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ ව මක විය. 
தனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்தக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුල ගු ංවලදයප සුදර්ිනීත ප්රනළන්දුපුල්වල් මශ කමිය  

මූළවනවයන් ඉල ක වුවයන්  ගු ගයන්ක කුණළක ක මශකළ 

මූළවනළරූඪ විය. 

அதன் பஷமகு, ஶண்தைஷகு (கலத்தஷ கயஶநஷதஷ) (தஷததஷ) சுதர்ளஷனஷ 

பர்னஶந்துதைள்ரர அலர்கள் அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்த அகயரல, 

ஶண்தைஷகு கந்த  கதைஶதஷயக்க அலர்கள்  தகயக லகஷத்தஶர்கள். 

Whereupon THE HON. (DR.) (MRS.) SUDHARSHINI 

FERNANDOPULLE left the Chair, and THE HON. GAYANTHA 

KARUNATILEKA  took the Chair.                

  

[4.59 p.m.] 

 

ගු අල්ශළජ් ඒ.්ච්.් . අවහලර් මශකළ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

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

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Mr. Presiding Member, who is a gentleman?  

“He is a Gentleman, because his nature 

Is kind and affable to every creature”. 

This was said by Richard Barnfield in his "The 

Shepherd’s Content". The word "Gentleman" is another 

word for “intense humanity”.  

Today, Sir, I rise in this House to pay my respect to a 

Gentleman who added colour to this Assembly. I feel 

sometimes isolated in the Government Benches in the 

absence of the Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana because 

from the time we separated from each other, we intensely 

quarrelled with each other in this House. But, when we 

walked out, I have not found such a gentleman, a genial 

personality and a close Friend like the Hon. (Dr.) Jayalath 

Jayawardana. That is why I call him a “Gentleman”. Sir, 

we sometimes meet downstairs, have arguments, climb up 

the lift, enter the Lobby of this Parliament and then, he 

turns left and I turn right to enter the Chamber.  

But, Sir, one fact that I must emphasize today is that I 

had a long association with him which many of my good 

Friends in the House did not know. We first met each 

other at "Sucharitha." He was almost a family physician 

of the Hon. R. Premadasa, the then Prime Minister and 

later the President. He attended to almost every small 

work involving the Sucharitha Movement. At times, Sir, 

he was so quick, articulate and active, he did not walk but 

he  ran. He would have made a first grade Olympic 

athlete, perhaps, I thought sometimes. 

Then, Sir, we both were at the President's House in 

Fort during the period of His Excellency D.B. Wijetunga. 

We had very close contacts and participated in many 

functions. I remember going throughout the Island with 

him for political meetings and other social functions. He 

always laughed, smiled and carried a countenance of 

happiness all over him. He bore no anger in his heart, no 

revenge, no malice nor hatred.  That was the quality of 

the Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana. 

He entered Parliament through the National List. 

Subsequently, he contested two or three General 

Elections from Gampaha District. Sir, the Hon. (Dr.) 

Jayalath Jayawardana was a well-known doctor here and 

abroad. He cut his figure in the medical field very well. 

Also, he had created a record in the Guinness Book for 

his health programmes conducted on TNL. He conducted 

a thousand programmes; thanks to TNL Chairman, Shan 

Wickremasinghe.   

After convalescing, he returned to the TV programme 

as soon as possible.  Sir, I remember him discussing 

every field of medicine meant for the old and the young 

alike. He also discussed  through his TV programme, 

some topics which cannot be discussed in public. He 

would say, “This is for adults only. So, keep the children 

away from this programme”.  I have seen even on such 

occasions, the not too young children used to - escaping 

the sight of their parents somehow or other - watch his 

programme.  On one occasion one parent castigated his 

child saying, "උමට ශභතළනි එ ඹ එන රීේහ ශ එද? නළවළ 
අේශේ, භභ ඵර එශ එ ශභො ජ ව ශනොශයි. ජඹර ව ජඹර්ධන 
භව වභඹහශේ ථහයි, ඒ ථහ වලලිඹයි ඳභණයි භභ 
ඵර එශ එ...."   

He was captivating to that extent, Sir.   

The Hon. Joseph Michael Perera, his good Friend and 

our former Speaker, who represents the Gampaha District 

said, ශශල ශද්රෝහී ව අනිු  ව ඳරිබ චනලි එ ්තුභහට ඵළණ 
ළදුණහඹ රීඹරහ. Sir, it was not done by anybody with any 

bad intention. Certainly, he was an international figure 

who went from one country to another.  He went to the 

Rehabilitation Centres that the Sri Lankan Tamils were 

occupying and saw for himself their plight. I remember 

the late Mr. Manavai Thambi who started the "இயங்கக - 

இந்தஷ இடம்தபர்ந்தலர்கரஷன் நயவுஶஷகச் சங்கம்". 

இந்தஷஶலஷதள்ர அச்சங்கத்தஷன் தற்ரபஶகத தசயஶரஶகச் 

சுதசுதப்பஶகச் தசயஶற்மஷ லதகஷன்மலர் ைகலஷன் அதகப் 

தைதல்லனஶன அரசஶகன் ைகல. அலர் அடிக்கடி இயங்ககக்கு 
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லந்து தசல்கஷன்மஶர்.  From there, Jayalath flew to Geneva, 

London, Norway and the rest of the continental countries.  

Whenever he went to those countries, intentionally or not, 

some people raised eyebrows.  Those visits caused 

consternation among certain quarters.  But, I remember 

very well when the news of his death reached us, I was 

with His Excellency President Mahinda Rajapaksa in 

China. He spontaneously said, "අශඳොයි, ශවො මිනිශව ජ 
නළයක වුණහ, අඳට ඒ ඳළ වශ ව නිතයභ ථහ ය එන පුළු එ 
් ජශශන ජ තභයි ්තුභහ. භභ ශොච්චය උඳශදස දු එනහද? ඒහ 
පිිබඳළශශශ නළවළ."  

As soon as he returned to the country, he hurried to 

the Ja-ela residence to pay his last respects which was 

followed by the other leaders only later. When the Hon. 

(Dr.) Jayawardana was hospitalized too, His Excellency 

President Mahinda Rajapaksa visited him. Also, when he 

was sick and wanted financial assistance, at the request of 

the Hon. Leader of the Opposition, not once or twice but 

on several occasions, His Excellency the President 

ordered sufficient funds to be released from the 

Presidential Fund for his medical needs. That was the 

magnanimous gesture of the President who had a very 

close association with the Hon. (Dr.) Jayalath 

Jayawardana.  Also, His Excellency the President likes to 

move with the people.  He is a people’s man.  That is why 

he told the doctors and all his friends around that 

everything must be done so that he will have a speedy 

recovery.   

Even at certain functions held at the Presidential 

Secretariat or Temple Trees, we could always see the 

Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana closer to the President 

and they would have a hearty laugh. Perhaps in that 

mood, they enjoyed life. It never dawned on us that the 

Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana was in the Opposition, 

that he was an Opposition MP.  

Sir, as I told you, we quarrelled. Once in this House, 

he told me,  "ශභඹහ යට ඉි  ශදය ශනිච්චහ" රීඹරහ. "යට ඉි  
ශදය ශන ඹ එශ එ නළයක, ශන ශොශවේද ශන ඹ එශ එ? 
ශන හශේ වරි ශදයට ශන ඹ එනද රීඹ එශ එ? ඒහ ශදය 
ශනිඹරහ ඳළට් යරහ ඳර්ලිශේ එතුශේ භ එත්රීරු එ න 
තමු එනහ එශේරහට ව ශදනහ, ඳහර්ලිශේ එතුශේ සිටින අශේ 

 අශන ජ හිතතු එට ව ශදනහ"  රීඹරහ භභ පිිබතුරු දු එනහ. You 

know, a few minutes later I was presiding the House. He 

came closer to the Chair and said - he called me "Haji" - 

“Haji, do not get angry. I just wanted to tickle you”. Then 

I said, “I also wanted to tickle you. That is why I said, 
'ණච්චිරහශේ ශදයට ශන ඹ එශ එ නළවළ, ඒහ භවජනතහට 
ශද එන තභයි ශෞදි අයහබිඹහශ එ ් එශ එ' ". අද ඊශේ 

ශනොශයි,  from the time when I was Minister of State for 

Muslim Religious and Cultural Affairs, I used to get dates 

from my friends who are here and abroad in Arab 

countries, and distribute to so many people including my 

Friends, the Hon. (Dr.) Sarath Amunugama and former 

leader, the Hon. Karu Jayasuriya, who would vouch for 

it. Also, I was able, at one stage, to get those from that 

Embassy to the Hon. M. Joseph Michael Perera when he 

was the Speaker and those were distributed among the 

Muslims of Negombo. 

When I talk of Negombo, Sir, it comes to my mind 

that when the Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana expired, 

condolence messages were issued by අයදගුරු අයක උතුේ 
භළ ේ හදින  යාජි ව හිමිඳහශණෝ. මිහි එතශ  යජභවහ 
විවහයහධිඳයක අයක පජය රහ වළාගුණළශේ ධේභයතන හිමි ශභශේ 
රීඹහ යකශඵනහ: 

"සිඹ ජහයකඹ ණභ බහහ ශේ ජඹර ව ජඹර්ධන භවතහ ළරු ශේ ශේ 

යටයි. භහන හිතහදඹ සිඹ අයමුණ ය ව ඔහු මිනිසභ ඉවශට ඔහ 

තඵ එනට අී ත ටයුතු ශ ශශලඳහරනඥපශඹ ජ."  

Sir, he moved closely with the Muslims of the 

Gampaha District, particularly in the Negombo area. He 

used to visit constantly my good friend, Mr. I.L.M. 

Thassim, veteran social worker of the area, at Porutota, 

Kochchikade and had a very close association with him 

and also with his son, Mr. Nasmiyar Thassim, who is a 

very senior Member of the Negombo Municipal Council. 

Therefore, Sir, we feel his loss today.  

He was one person who gave his support to the 

Islamic Centre for the Physically Handicapped in 

Doolmale, Thihariya although it is not exactly in the area 

he represented but because it is situated in the Gampaha 

District. He was helping them in so many ways. Sir, 

today, Jummah day, when I walked out of the 

Battaramulla Jumma Masjid, I was reminded  of this 

because a leaflet of the Islamic Centre for the Physically 

Handicapped signed by Alhaj N. Jiffry Haniffa, JP, the 

Managing Trustee and Director and also by Alhaj A.T.M. 

Zubair, the Treasurer was handed over to me. I would 

like to table* that leaflet, Sir, because that would give us 

much thought and the Hon. Members of the Parliament 

would also be able to see through that because ්තුභහ 
භහන හිතහදිශඹ ජ.   

සිඹලු ශදනහටභ උදවු ශහ. නළයක ඵළරිේ දිවහ ්තුභහ ශවොි  එ 

ඵළලුහ. "அங்கவீனம் ஏர் இயஶக அல்ய - Disability is 

not Inability”, the motto of that Centre states. The Hon. 

(Dr.) Jayalath Jayawardana was present on some 

occasions when  foreigners came there and helped the 

Centre. So, in such a frame of mind, the Hon. (Dr.) 

Jayalath Jayawardana worked for the people although at 

times, as he said, we had altercations with each other. 

Then, I must say that there was a Motion to be moved 

against him in this House, which entered into the 

Addendum.  
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————————— 
*  පුවහකකළව  කබළ ඇක. 
*  தனஷகயத்தஷல் கலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 
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But, although it was in the Order Book, it never came 

into the Order Paper; thanks to the words of wisdom of 

the Hon. Speaker. It was a very good thing done. We 

must be very thankful to our great genial Gentleman, the 

Speaker, the Hon. Chamal Rajapaksa, who gave it a bit of 

thought, shared it with us and said, "ශේහ අ ව වරිමු. අපි 
ථහ ඵස ය වරිසහ නිමු" යි රීඹරහයි රු ථහනහඹතුභහ 
අඳට උඳශදස දු එශ එ.  

The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana was a 

distinguished Member of this House. He had a steep 

climb in the United National Party. He was given a due 

place and also when there were vacancies or places that 

should be filled, the Party had a ready Working 

Committee Member in the Hon. (Dr.) Jayalath 

Jayawardana. He was ultimately made the Deputy 

General Secretary. He was heading the Party's trade union 

movement, the Jathika Sevaka Sangamaya, which has 

now been taken over by our good Friend, the Hon. John 

Amaratunga.  

We have so many things to say about the Hon. (Dr.) 

Jayalath Jayawardana. One thing is, he was a very good 

pal of the Fourth Estate - the mass media; he associated 

closely with them.  

"අශඳ එ මු එනහ ඳ වතය මිතුයහ"  ඹන සියස තරශඹ එ  

ප්රම ණ භහධයශේදී ණරිඹන එද ශදොමව වත  විසි එ 2013 ජූනි භ 

2ළනි ඉරිදහ "රාහදීඳ" පු ව ඳතට ලිඹන රද ශේ ලිපිශඹ එ 

්තුභහ ළන ශභශේ රසණට ර්ණනහ ය යකශඵනහ: 

"ඔහු විඳ ජශේ භ එත්රීයඹු  සිටිඹදී ව ඳ වතය හර්ඹහරඹට ණශේඹ. ඒ 

ශඵොශවෝවිට අඳ රෑ ළඩයන දිනඹ එහිදීඹ. ්ශේ ඳළමිශණන ඔහු ර්ත් 

භහ්ඩඩලිඹ එ භඟ ඳභණ ජ ශනො අඳශේ හර්ඹහර හර්ඹ වහඹඹ එ 

භඟ ද සුවද තහඵව ශඹශශ. පිටට තට්ටු ජ දභයි. අී ඳඹට ළී භට 

ශඵශවත ජ ලිඹහ ශදයි. ඔහු අඳට "ශදොසතය භව වතඹහභ" වූශේ ්ශේඹ."  

්භ ලිපිශේභ ත ව තළන ශභශේ ව එ ය යකශඵනහ: 

"වදිසිශේ දිවි භශන එ මුශන යකශඵ එශ එ ඔහුඹ. ඵරශේ සිටිඹදී ව, 

විඳ ජශේ සිටිඹදී ව ශනොශනස ටයුතු රීරීභ ර්තභහනශේ ශඵොශවෝ 

ශශලඳහරනඥපඹ එ ශයක එ ඳශ ශනොන දුර්රබ ගුණඹරී." 

්හි තදුයට ව ශදොමව වත ශභශවභ ව එ ය යකශඵනහ:  

"ඔහු උඳයක එ ශතෝලි ඵළයකභශතරී. ්ශව ව ඔහු රීසි විශට ව ඳටු 

ණේහදී ශොශවොරුශේ ශනොගිලුශ එඹ. ඔහු භි ජෂු එ ව එශේරහ භඟ ඉතහ 

මීය ඳ ඵතහ ජ ඳළළ වම ඹ. ඇතළේවිට ඔහු ශඵෞශධඹු  ඹළයි යදහ ටවහ 

ළී භට ශඳශශමන තයභට ඔහු ඳ එර ශින එ ඇසුරු ශශේඹ. ්ශභ එභ ඔහු 

නිර්දඹ විශේචනරට ර ජ වූ අසථහද විඹ. ්ශව ව රීසිවිශට ව ඔහු ළලුශ එ 

නළත." 

So, he moved not only with the Catholics and the 

Buddhists but also with the Ulama class, that is, the 

Moulavis of the Muslim community. He used to salute the 

Muslims saying, "Assalamu Alaikum, Hajiyar and 

Moulavi!" He was so close to them. When he spoke like 

that, some Muslims thought that he was a Muslim. So, he 

was a man loved by everybody. He carried humanness in 

him.  

While concluding, I would like to place on record our 

deep appreciation of the work he had done and also 

convey to his beloved wife, Ujitha and the two children, 

Doctors Kavinda and Vindhya, our heartfelt condolences. 

It was reported in the newspapers that his doctor son is 

going to embark on the father’s footsteps and enter 

politics. I wish him well!  

Sir, the Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana was a 

distinguished Member who served this august Assembly 

for 18 years, four months and one day. 

Thank you. 

 
[අ.බහ. 5.19] 

 
ගු කු නයසූගණය මශකළ  
(ஶண்தைஷகு கத ஜசூஶஷ) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ව ඇතුළු 

විඳ ජශේ ව, ණ්ඩඩු ඳ ජශේ ව රු භළයක ඇභළයකරු එ, විඳ ජ 

නහඹතුභහ ඇතුළු ඒ සිඹලු ශදනහභ දිාත භවහචහර්ඹ ජඹර ව 

ජඹර්ධන භළයකතුභහශේ විිනසට චරිතහඳදහනඹ ේඵ එධශඹ එ 

දීර්ක වියණඹ ජ ශහ. ශශලඳහරනඥපඹු  ලශඹ එ, භහජ 

ශේඹු  ලශඹ එ, වදයයඹු  ලශඹ එ ්තුභහ ශ භවහ 

ශේහ ළන මීය ට ශඳය ථහ ශ ථියි එ ශවොි  එ ඳළවළදිලි 

ශහ.  ත ව ථිඹ එ  ව ව ශදශනු  ඳභණ  ථහ ය එනට 

සිටින නිහ ව, විනහඩි 70ට ඩහ අඩු ශේරහ ජ ඉයකරි යකශඵන 

නිහ ව, දීර්ක ගුණ වියණඹ ජ ය එනට භහ ඵරහශඳොශයො වතු 

 එශ එ නළවළ. නමු ව භට ඉවත ථහ ශ සිඹලුභ ථිඹ එ 

්තුභහ ළන ව එ ශ ඒ විිනසට ගුණහා භහ අුකභත යනහ.  

 ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුභනි, දිාත ජඹර ව ජඹර්ධන 

භළයකතුභහ තුශ යකබුණු ශඵොශවොභ දුර්රබ ණශේ යක ඳළතුේ අපි 

දළ යකශඵනහ. ඒ හශේභ ්තුභහ ශශලඳහරනඥපඹු  ලශඹ එ 

ක්රිඹහ ශ ණහයඹ ව, භහජ ශේඹු  ලශඹ එ ක්රිඹහ ශ 

ණහයඹ ව, ඒ හශේභ වදයයඹු  ලශඹ එ ක්රිඹහ ශ 

ණහයඹ ව අපි දළ යකශඵනහ.  

තරුණ වදයයඹු  වළටිඹට 70  දලශේ අ ශවෝ 80 

දලශේ මුර ්තුභහ අග්රහභහතය ශප්රේභදහ භළයකතුභහශේ 

හර්ඹහරඹට  නිතයභ ඹනහ, ්නහ භට භතයි. ඒ හර්ඹහරශේ 

අඹශේ හිත දිනහශන, ශප්රේභදහ අග්රහභහතයතුභහශේ ඳවුශ  අඹශේ 

හිත දිනහශන ටයුතු යපු ්තුභහට ඳසු ් ජ ව ජහයක 

ඳ ජඹට හුඟ ජ රීට්ටු ළඩ ය එන අසථහ රළබුණහ.  

ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුභනි, ඒ හශේභ භහ ්තුභහ  

වඳු එ එශ එ ශේ යටට ණදයඹ යපු පුශරඹු  ලශඹ එ.  ්තුභහ 

තුශ ජහයක ශයදඹ ජ යකබුශ්ඩ නළවළ;  ණේ ශයදඹ ජ යකබුශ්ඩ 

නළවළ. සිාවර, ද්රවිඩ, මුසලිේ ණදී ෆභ ජන ශොට ජභ, ෆභ 

ශශලඳහරනඥපඹු  භඟභ ්තුභහ ශඵොශවොභ රීට්ටුශ එ ණරඹ 

ශහ.  

ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුභනි, ඒ හශේභ ්තුභහ 

ශශලඳහරනඹට ශනහපු කීඳ ශදනු භ ඉ එනහ. ණ්ඩඩු 

ඳ ජශේ ව භළයක ඇභයකරු එ රීහිඳ ශදනු භ ව එ ශහ, ඒ අඹ 

ඳශමුශ එභ ශශලඳහරනඹට ශනහශේ රු ජඹර ව ජඹර්ධන 

භළයකතුභහඹ රීඹරහ. ඒ විධිශේ වළරීඹහ ජ ්තුභහ තුශ යකබුණහ.   
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ඳහර්ලිශේ එතු 

විශලේශඹ එභ මිනිස අයියකහසිේ ේඵ එධශඹ එ ්තුභහ 

ක්රිඹහ ශ ණහයඹ අපි දුටුහ. ඒ නිහ ්තුභහට භවය අසථහරදී 

ණපු ශචෝදනහ; අඳවහ අපි දළ ජහ. ්තුභහ ශබහශඹ එ ශ 

ටයුතුරදී ව ්තුභහට ශොටි ශ ඵරඹ ඇරවුණහ. විශලේශඹ එ 

ශේ අසථහශේදී භට භත ජ ශනහ, ්ාර එතශේ යකබුණු 

ශඳශඳහිබඹරී එ ඳසු ශභහිදී ්තුභහට මුහුණ ශද එනට සිදු වුණු 

හිරිවළය, පීඩහහරී ත ව වඹ. ඒ හශේභ ්තුභහට විරුශධ 

ශචෝදනහ ජ ඇයක ය එන ඳහර්ලිශේ එතු තුිබ එ ළරසුේ ය 

යකබුණහ. ඒ ඔ ජශෝභ ළයදි වළඟීේ තුිබ එ ඇයක වුණු ශශ . නමු ව 

ඒ ෆභ අසථහදීභ ද්රවිඩ ජනතහශේ අයියකහේ ශුකශ එ 

්තුභහ ශඳී  සිටිඹහ; මුසලිේ ජනතහශේ අයියකහසිේ ශුකශ එ 

ශඳී  සිටිඹහ. සිාවර ජහයකඹට අඹ ව වුණ ව  ජහයක ශයදඹ ජ හශේභ 

ණේ ශයදඹ ජ ්තුභහ තුශ යකබුශ්ඩ නළවළ.  

ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුභනි, ඒ හශේභ ශතෝලිඹු  

වුණ ව ්තුභහට ශඵෞශධ සිශධසථහන භඟ ශරොු  ේඵ එධතහ ජ 

යකබුණහ. අපි දළ ජහ, භවහනහඹ හිමිඳහණ එ ව එශේරහ ඇතුළු 

රුතය ාක ය වනඹ ්තුභහට රු යපු ණහයඹ. භවය 

නිහඹලි එ ්තුභහට ශෞය නහභ රඵහ දු එනහ. යහභඤසඤ 

නිහශඹුක ව ්තුභහට ශෞය නහභඹ ජ රඵහ දු එනහ. ශභොද,  

්තුභහ ෆභ විටභ ණේ ශයදඹරී එ ශතොය ක්රිඹහ යපු ශනු  

නිහ. ශතෝලිඹු  ලශඹ එ ශතෝලි බහ භඟ ඉතහභ 

රීට්ටු ේඵ එධඹ ජ ්තුභහට යකබුණහ. ශතෝලිඹු  ලශඹ එ ඉටු 

ශ යුතු යුතුේ ෆභ ශදඹ ජභ ්තුභහ ඉසට ශහ.  

වළභ විටභ අුක එ ශුකශ එ  ශඳී  සිටි ශනු  වළටිඹටයි අපි 

්තුභහ දරී එශ එ. භභ ගිඹ යකශේ ුකයට ගිඹ අසථහශේ ්තුභහ 

භඟ රීට්ටුශ එ ණරඹ යපු ප්රසිශධ යහඳහරි භව වභඹු  භට 

වේඵ  වුණහ.  ඒ භව වභඹහ ඇඬුහ. අඬරහ රීේහ, "අ එයකභට භහ 

්තුභහ  දුටුශේ භශේ operation ් ශරහශේ. ඒ ශරහශේ  

ශදොසතය භව වරු එ ් ජ භශේ ශඟ ඉශන භට රපු 

ණහයඹ භත ජ ශනහ" රීඹරහ.  ඒ විධිඹට හට ශවෝ ශරඩ ජ 

දු ජ ඇයක වුණහභ ්තුභහ  ඒ අඹට උඳහය ය එන ඉදිරිඳ ව 

ශනහ.  

්තුභහ තුශ ් අඩු ඳහඩු ජ යකබුණහ. ඒ තභයි තභ එ ළන 

ශනොසිතහ ළඩ ටයුතු රීරීභ. ද  දශේභ ඳහර්ලිශේ එතුශේ ළඩ 

යරහ වළ එදෆට භයණ ශ , භඟු  ශ  ණදී ෆභ 

ශදඹටභ වබහගි ශනහ. භවය දසරට යහත්රී 1.00ට, 

2.00ට ව ඹනහ. භට භතයි ් තහ ජ accident ් ජ වුණහ, 

ඳහ එදය  2.30ට. ශභොද, driver භව වභඹහ ව නිදිභ  ශ ව තභයි ගිහි එ 

යකශඵ එශ එ.  අපි රීහිඳ තහදී රීේහ, "ජඹර ව ඔඹ විධිඹට 

භව එසි ශ එන ්ඳහ, භුකයශඹෝ භළෂිභ ජ ශනොශයි, තභ එ 

ළන ව හිත එන ඕනෆ" රීඹරහ. නමු ව ්තුභහ රීසිභ අසථහ 

තභ එ ළන හිතුශේ නළවළ. ්තුභහ ්ාර එතශේදී අී ඳ වුණු 

අසථහශදී භහ ව හිටිශේ ්ාර එතශේ. භට පුළු එ වුණහ ඒ 

අසථහශේදී ්තුභහට ථහ ය එන. භභ රීේහ, "ජඹර ව ශේ 

ශභශවේදීභ ශවො ය  එන" රීඹරහ.  ඒ ව ්තුභහ උන එදු වුශ්ඩ 

නළවළ.  

ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුභනි, ්තුභහ ෆභ විටභ ජනතහ 

ළන හිතපු ශශලඳහරනඥපශඹ ජ. ශවො වදයයශඹ ජ. ර්හා 

ශයෝ පිිබඵ විශලේඥපඹු  හශේභ නහරි වහ ප්ර ශයෝ පිිබඵ 

විශලේඥපශඹ ජ.  ්තුභහ ගිනස හර්තහු  ව තළබුහ.  

විශලේශඹ එභ ්තුභහ ශවො ළමිශඹ ජ වුණහ; ශවො පිශඹු  

වුණහ. ඒ හශේභ ශවො පුත්රශඹ ජ වුණහ. ්තුභහ තභ එශේ භට 

රපු ණහයඹ අපි ද එනහ. තභ එශේ බිරි, දරු එ ළන 

්තුභහ ෆභ විටභ ණඩේඵය වුණහ.  ්තුභහ උජිතහ ජඹර්ධන 

භළයකනිඹ භඟ ඉතහ ශවො විහව වතවිතඹ ජ ත යරහ, ණඩේඵය 

ශ එන පුළු එ දරු එ ශදශදනු  භහජඹට දහඹහද ය 

යකශඵනහ. හවි එද ජඹර්ධන ව වි එධයහ ජඹර්ධන ඹන 

දරු එ ශදශදනහභ වදයරු ලශඹ එ භහජඹට අද ශේඹ 

යනහ. තහ වතහශේ ටිනහභ ඒ අඹ ටවහ ශන යකශඵනහ.  

ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුභනි, ්තුභහට අහන ශෞය 

ද ජන අසථහශේ ්භ සථහනඹට විලහර ජනතහ ජ ඇවි රහ  

හිටිඹහ. ඒ අඹශේ වළඟීේ ශභොනහද රීඹරහ අඳට ළටහුණහ. 

ශභළනි ටිනහ පුශරඹු ශේ විශඹෝ ම භ ළන ඒ අඹ ශොච්චය 

දු ජ වුණහද රීඹන ් අපි දළ ජහ.  ශනු  වත ව ශරහ ඉ එන 

හරඹට ඩහ  නළයක වුණහභ තභයි ඔහුශේ අඹ අඳට 

ශ වශය එශ එ.  

ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුභනි, ්තුභහශේ අබහඹ ශුකශ එ 

ශේ අසථහශේදී භශේ ව, භශේ බිරිශේ ව ශලෝඹ ්භ 

භළයකනිඹට, දරු එ ශදශදනහට, භේතුමිඹට ව ශවෝදය 

 ශවෝදරිඹ එ ඇතුළු සිඹලු ශදනහට ඳශ යන අතය, ්තුභහට 

ශභො ජ සු රළශබ්හයි ඳතමි එ භශේ ථහ අ එ යනහ.  

ශඵොශවොභ සතුයකයි. 

 
[අ.බහ. 5.25] 

 
ගු ක්හමන් රීගණඇල්  මශකළ 
(ஶண்தைஷகு யக்ஷ்ன் கஷஶஷல்ய) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුභනි, අශේ හිත ව ශවෝදය 

ඳහර්ලිශේ එතු භ එත්රී රු වදය ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහශේ 

අබහඹ පිිබඵ ශලෝඹ ඳශ යන ශේ අසථහශේ අශේ ඳ ජශේ 

නහඹතුභහ, විඳ ජශේ ප්රධහන ාවිධහඹතුභහ, බහනහඹතුභහ 

ව  භට ලි එ ථහ ශ සිඹලු භ එත්රීරු ඉදිරිඳ ව ශ අදවස 

භභ නහථ යනහ.  

ත ව ථිඹ එ ව ව අට ශදශනු  ථහ ය එන ඉ එන නිහ 

භභ ශටිශඹ එ ්තුභහ ළන රීඹ එනේ. මුලි එභ ජඹර ව 

ජඹර්ධන භවතහශේ ශශලඳහරන වතවිතශේ භභ දළ ජ සුවිශලේ 

ර ජණඹ ජ රීඹ එනේ.  ්තුභහ වළභ දහභ උ වහව ශශේ ශ්රී 

රහාකීඹ අනනයතහ ජ -Sri Lankan identity ් ජ- බිහි 

ය එනයි. අශේ යශට් සිාවර ශඵෞශධ ජනතහ සිඹඹට 70 ජ 

ඉ එනහ. සිඹඹට 30 ජ ඉ එශ එ මුසලිේ, ද්රවිඩ ව ශන ව 

ජහයකඹ එ. ශේ ශ්රී රහාකීඹ අනනයතහ බිහි ය එන ්තුභහ විලහර 

උ වහවඹ ජ  වතහ. උතුරුයශේ ද්රවිඩ ජනතහ ව භඟ, අශේ 

උඩ යට ඳශහ වර සිටින සිාවර ශඵෞශධ ජනතහ ව භඟ, මුසලිේ 

ජනතහ ව භඟ ්තුභහ නිතයභ රීේශේ ශේ ශ්රී රහාකීඹ 

අනනයතහ අශේ යශට් බිහි ය එන උ වහව ය එන ඕනෆඹ 

රීඹරහයි. ඒ භහ හිතන වළටිඹට හලීන ඳණිවුඩඹ ජ. ්තුභහ නිතය 

රීඹපු  ත ශදඹ ජ යකබුණහ. ඉ එදිඹහශේ ඳ එජහබ්, ගුජයහටි, භයහටි, 

යහජසථහනි, හි එදි, ද්රවිඩ ණදී ලශඹ එ ප්රධහන බහහ 25 ජ 

යකශඵනහ ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුභනි. මිලිඹන 30 ජ, 40 ජ 

ඉ එ ් බහහ ජ ථහ යනහ. ්ශවභ ථහ ශහට, ඉ එදිඹහශේ 

ඕනෆභ ප්රහ එතඹට ගිශඹො ව ඔවු එ ණඩේඵයශඹ එ රීඹනහ, "අපි 

ඉ එදිඹහුකශෝ" රීඹරහ.  යහජසථහනඹට ගිඹ ව, උතුරු ඉ එදිඹහට 

ගිඹ ව, දු ණු ඉ එදිඹහට ගිඹ ව ඔවු එ විවිධි බහහ ථහ ශහට, 

ඔවු එ සිඹලු ශදනහභ රීඹනහ, "අපි ඉ එදිඹහුකශෝ,  "We are 

proud to be Indians" රීඹරහ. නමු ව අශේ යශට් ඒ යකශඵනහද? 

අශේ යශට් ප්රධහන බහහ ශදයි යකශඵ එශ එ. ජහය  එ ශද තුනයි 

වත ව  එශ එ. නමු ව අශේ යශට්  ශ්රී රහාකීඹ අනනයතහ ජ බිහි 

ය එන ඵළරි ශරහ යකශඵනහ.  

1381 1382 

[රු රු ජඹූරිඹ භවතහ] 
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ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ ්තුභහශේ වතවිත හරඹ තුශ 

උ වහව ශශේ ශේ ශ්රී රහාකීඹ අනනයතහ - "We are Sri 

Lankans" නභළයක ා ඳඹ-  බිහි ය එනයි. භහ හිතන වළටිඹට 

්තුභහශේ ඒ ක්රිඹහ භහර්ඹ  ශඵොශවෝ ශදශන ජ යදහ ශ වරුේ 
 වතහ. නමු ව අඳ  ඳනහ ය එන ඕනෆ, යට ජ වළටිඹට ඉදිරිඹට 
ඹ එන නේ ්තුභහශේ දර්ලනඹ, ්තුභහශේ දළ ජභ ඉතහභ ළද ව 
න ඵ.  

ජහතය එතය ලශඹ එ ්තුභහ ගිඹ භ එ ළන විවිධ භත ශයද 
යකබුණහ. නමු ව ්තුභහ වළභ දහභ උ වහව ශශේ  ශ්රී රහාකීඹ 
අනනයතහ ජ බිහි ය එනයි.  ශ්රී රහාකීඹ අනනයතහරී බිහි ශශේ 
නළ වනේ අශේ යටට ඉදිරි භන ජ යකශඵනහද රීඹන ්  අඳ ශේ 
අසථහශේදී  ඳනහ ය එන ඕනෆ.  

ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුභනි, ්තුභහශේ අබහඹ ශුකශ එ 
ශලෝඹ ඳශ යන ශේ අසථහශේදී ්තුභහශේ දඹහඵය බහර්ඹහ, 
දරු එ ශදශදනහ ව ඳවුශ  සිඹලු ශදනහටභ භශේ ශඳෞශලි 
ාශේඹ ඳශ යන අතය,  ශඵෞශධහ මිඹ එ වළටිඹට අඳ ්තුභහට 
නි එ සු රළශබ්හයි ප්රහර්ථනහ යනහ. නමු ව ්තුභහ ක්රිසයකඹහනි 
බ ජයකඹු  නිහ ්භ ණශේ වළටිඹට ්තුභහට ශභො ජ සු 
රළශබ්හයි ප්රහර්ථනහ යමි එ භශේ චන ස ඳඹ අ එ 
යනහ.  
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ගු හුවනයිවහ සළරූක් මශකළ 
(ஶண்தைஷகு வஹகனஸ் பஶதக்) 

(The  Hon. Hunais Farook) 
தகரல தகயகதஶங்கும் உதப்பஷனர் அலர்கரர, 

கஶயஞ்தசன்ம பஶஶதௗன்ம உதப்பஷனர் ஶண்தைஷகு ஜயத் 

ஜலர்தன அலர்கதௗகட கமகலதஶட்டி அததஶபப் 

பஷரகைஸது உககள் நஷகழ்த்தப்படும் இந்த ரநத்தஷல், 

அலஶஷன் குடும்பம் சஶர்பஶக லதகக தந்தஷதக்கஷன்ம கனலஷ, 

பஷள்கரகள் உட்பட ற்தம் அத்தகன ரபகத்ம் அன்பஶக 

லரலற்த, தொததல் அலர்கதௗக்கு னது அததஶபத்கதத் 

ததஶஷலஷத்துக்தகஶள்கஷன்ரமன். ஶண்தைஷகு ஜயத் ஜலர்தன 

அலர்கள் கம்பவஶ ஶலட்டத்கதப் பஷதஷநஷதஷத்துலப்படுத்தஷ 

ஏர் உதப்பஷனஶலஶர். இதந்தஶதம், நஶன் பஷதஷநஷதஷத்துலப் 

படுத்தும் லன்னஷ ஶலட்டத்துக்கு அடிக்கடி லஷஜம் தசய்லஶர்; 

டு ஆயத்துக்கு லஷஜம்தசய்து ஆய லறஷபஶடுககர 

ரற்தகஶள்லஶர். டுப் பஷரதச அபஷலஷதத்தஷக் குழுத் 

தகயலஶக நஶன் தசற்படுலதஶல், அந்தப் பஷரதசத்து 

கஷமஷஸ்தல க்கதௗகட நயன்ககர தொன்தனடுப்பதஷதம் 

அலர்கரஷன் கஷ்ட துன்பங்கரஷல் பங்குதகஶள்லதஷதம் அலர் 

அக்ககமதசதத்தஷகத ன்னஶல் அலதஶனஷக்கக்கூடிதஶக 

இதந்தது. அந்த க்கரஷன் அபஷலஷதத்தஷ ததஶடர்பஷதம் 

அலர்கரஷன் ரதகலப்பஶடுகள் ததஶடர்பஷதம் அரதரபஶன்த டு 

ரதலஶய அபஷலஷதத்தஷ ததஶடர்பஷதம் அலர் ன்ரனஶடு 

அடிக்கடி ககதப்பதுண்டு. அலர் தஷர்க்கட்சஷ 

உதப்பஷனஶகவும், நஶன் அச தப்தை உதப்பஷனஶகவும் 

இதந்தஶதம் நஶங்கள் இதலதம் இங்ரக எரபக்கத்தஷல் - 

தஷர்க்கட்சஷ லஶஷகச ஆசனங்கரஷல் - இதந்ரதஶம். அலர் 

தலரஷர தசல்தம்தபஶழுது ன்கனத் தஶண்டித்தஶன் 

தசல்லஶர். அப்படிச் தசல்தம்தபஶழுததல்யஶம் ன்ரனஶடு 

ககதத்து சுக நயன்ககர லஷசஶஶஷத்துலஷட்டுத்தஶன் தசல்லஶர்; 

அரதரபஶன்ததஶன் பஶஶதௗன்ம லரவுக்குள்ரரஶ அல்யது 

தலரஷஷடங்கரஷரயஶ அலகச் சந்தஷக்கும்தபஶழுது, ங்கதௗக்கு 

அன்பஶக உபரதசம் தசய்க்கூடி எதலஶக இதந்தஶர். 

அண்கஷல், தகஶழும்தை ஶநகசகபஷன் தொன்னஶள் பஷதஷ 

தொதல்லர் அழஶத்சஶத அலர்கள் சுகவீனதொற்த கலத்தஷ 

சஶகயஷல் அததஷக்கப்பட்டிதந்ததபஶழுது, அலகப் 

பஶர்ப்பதற்கஶக ஶண்தைஷகு உதப்பஷனர் லஷ கதைஶநஶக்க 

அலர்கதௗடன் ஶண்தைஷகு ஜயத் ஜலர்தன அலர்கள் லந்த 

ரநத்தஷல், நஶதம் அந்த இடத்தஷல் இதந்ரதன். 

அச்சந்தர்ப்பத்தஷல், அலர் சுகவீனதொற்ம அழஶத் சஶத 

அலர்ககர எத நண்பர் ன்ம லககஷல் பஶர்ப்பதற்கஶக, இன, 

த ரபதங்கதௗக்கு அப்பஶல், அவ்லஷடத்தஷல் நஷன்மலர்கரரஶடு 

தொண்பட்டு ப்படிஶலது அலகப் பஶர்த்து, சுகநயம் 

லஷசஶஶஷக்கரலண்டும் ன்பதஷல் அக்ககமஶக இதந்தகதக் 

கஶைக்கூடிதஶக இதந்தது. அலர் எத பஶஶதௗன்ம 

உதப்பஷனர் ன்பதற்கு அப்பஶல், எத கலத்தஷஶகவும் 

இதந்ததனஶல் அலஶஷடத்தஷல் னஷதரநத்கதக்  கஶைதொடிந்தது. 

சுஶர் 18 லதடங்கதௗக்கும் ரயஶன பஶஶதௗன்ம அசஷல் 

அதபலத்கதக் தகஶண்ட ஏர் அசஷல்லஶதஷ அலர். 

அதுட்டுல்ய, அலஶஷன் சதோக ரசகலகதௗக்கஶகப் பய 

லஷததுகதௗம் கஷகடத்துள்ரன. அகலஶலன,  

Certificate of Appreciation of Excellent Services to Community by 

Sri Lanka Eye Donation Society 1996;  

Awarded Membership of International Medical Parliamentarians 

Organization  Affiliated to WHO 1997;  

Life Membership of Sri Lanka Red Cross 1997;  

Life Membership of Sri Lanka Medical Association;  

Life Membership of Organization of Professional Associations of 

Sri Lanka 1997;   

Green Award for Commitment to Child Rights 1998;  

Certificate of Excellence awarded by the Open International 

University for Complementary Medicine affiliated to Medicina 
Alternativa for conducting educational medical programmes both in 

print and electronic media 1998;  

Most Outstanding Citizen awarded by International Association of 
Lions Club.  

இவ்லஶத பய award ககரத்ம் - லஷததுககரத்ம் 

தபற்மஷதக்கஷன்மஶர் ன்மஶல், உண்கஷல் இலர் ஏர் 

அசஷல்லஶதஷ ன்பதற்கு அப்பஶல், சதோக ரசகலரஶடு 

பஷன்னஷப்பஷகைந்தஷதந்த எத கஶன் ன்ததஶன் தசஶல்ய 

ரலண்டும். அலதகட சதோக ரசகல நடலடிக்ககககர 

டுத்துக்தகஶண்டஶல், அலர் "Sri Lanka Saukyadana Movement" 

ன்ம அகப்கப உதலஶக்கஷ, அதன்தோயம் சதோகத்துக்குப் பய 

ரசகலககர ஆற்மஷஷதக்கஷன்மஶர். இலர் கஷமஷஸ்தல தத்கதச் 

ரசர்ந்த எதலஶக இதந்தஶதம்கூட, இந்த நஶட்டில் லஶழுகஷன்ம 

அகனத்து இன க்கதௗக்கஶகவும் அகனத்து 

தங்கதௗக்கஶகவும் பஶஶதௗன்மத்தஷல் குல் தகஶடுக்கக்கூடி 

எதலஶக இதந்தஶர். அரதரபஶன்ததஶன் அலர் 

பஶஶதௗன்மத்தஷல் அடிக்கடி னஷத உஶஷக ஸமல்கள், 

அடிப்பகட உஶஷக ஸமல்கள், ற்தம் தம் சஶர்ந்த, இனம் 

சஶர்ந்த பஷச்சஷகனகள் லதம்தபஶழுது அதுததஶடர்பஷல் 

தொன்னஷன்த உகஶற்மக்கூடி எதலஶக நஶன் அலகக் 

கண்ரடன். பஶஶதௗன்மத்தஷல் ந்தத் தகயப்தைக்கரஷல் 

லஷலஶதம் நகடதபற்மஶதம், அந்தத் தகயப்தைக்கதௗக்ரகற்ப 

தகுந்த உதஶைங்ககரத்ம் கஶைங்ககரத்ம் ததரஷவுபடுத்தஷ 

உகஶற்மக்கூடி தஷமக அலஶஷடம் இதந்தது. அலர் எத 

தத்துலஶக இதந்தஶதம் எத லயஶற்த ஆசஷஶஷர் ரபஶன்த 

பய லஷடங்ககரத்ம் உள்ரடக்கஷப் ரபசக்கூடி 

தஷமகலஶய்ந்த எதலஶக இதந்தஶர்.  

இலற்தக்தகல்யஶம் ரயஶக, நஶங்கள் லடக்கஷததந்து 

தலரஷரற்மப்பட்ட தொஸ்தம் சதோகம் ன்மலககஷல், 

அலதக்கு நன்மஷ கூமக் கடகப்பட்டிதக்கஷன்ரமஶம். 
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ඳහර්ලිශේ එතු 

தனன்மஶல், 1990ஆம் ஆண்டு லடக்கஷததந்து தொஸ்தம்கள் 

தலரஷரற்மப்பட்டு, தைத்தரம் ரபஶன்ம  பஷரதசங்கரஷல் 

அகதஷகரஶக அலயதொற்த ந்தலஷத லஷயஶசதொற்ம சதோகஶகக் 

கஶைப்பட்டரபஶது, தற்ரபஶகத அகஷய இயங்கக க்கள் 

கஶங்கஷஸ் கட்சஷஷன் ரதசஷத் தகயலதம் அகச்சதஶன 

ஶண்தைஷகு மஷழஶத் பதஷத்தஸன் அலர்கரஷன் பஶஶதௗன்ம 

லதகக, இந்த இடம்தபர்க்கப்பட்ட தொஸ்தம்கதௗக்கு எத 

தகயகத்துலத்கதத்ம் உற்சஶகத்கதத்ம் லறங்கஷது. அதன் 

பஷன்தை அலர் ஶண்தைஷகு ஜயத் ஜலர்தன அலர்கதௗடன் 

இகைந்து ஆற்மஷ ரசகலகள் இன்த அச்சதோகத்கத 

லஷயஶசதொள்ர எத சதோகஶக ஶற்மஷஷதக்கஷன்மது. ஶண்தைஷகு 

ஜயத் ஜலர்தன அலர்கள் 2002 - 2004ஆம் 

ஆண்டுலகஶன கஶயப்பகுதஷஷல் ஸள்குடிரற்ம, 

தைனர்லஶழ்வு அகச்சஶக இதந்தரபஶது ஶண்தைஷகு மஷழஶத் 

பதஷத்தஸன் அலர்கள் பஶஶதௗன்ம உதப்பஷனஶக இதந்தஶர். 

அலர் பஶஶதௗன்ம உதப்பஷனஶக இதந்ததபஶழுதஷதம் 

அலர்தோயம், இடம்தபர்ந்த தொஸ்தம் க்கதௗக்குச் 

ரசகலஶற்ம ரலண்டும் ன்ம நல்ய ரநஶக்கத்துடன் அலதக்கு 

ஸள்குடிரற்மப் தைனர்லஶழ்வு அகச்சஷல் தபஶதப்தைலஶய்ந்த 

பதலஷதஶன்கமக் தகஶடுத்து, அகதஷ தொகஶம்கரஷல் 

இதந்தலர்கதௗக்குச் ரசகலஶற்தலதற்கஶன பய லறஷககர 

ற்படுத்தஷனஶர். அதன் எத கட்டம்தஶன் கமந்த கலத்தஷ 

கயஶநஷதஷ ஜயத் ஜலர்தன அலர்கள், அகதஷ தொகஶம்கரஷரய 

ரசகல தசய்லதற்கஶக சுஶர் 122 ரபதக்கு 'தொகஶம் 

உதலஷஶரர்கள்' பதலஷக்குஶஷ தற்கஶதக நஷனங்ககர 

லறங்கஷக ன நஶன் நஷகனக்கஷன்ரமன். அலர்கள் இன்த 

நஷந்த நஷனம் தபற்த லடபகுதஷஷல் ஸள்குடிரமஷத்ள்ர 

தொஸ்தம் க்கதௗக்குச் ரசகலஶற்மக்கூடி எத நஷகயகக்கு 

ஆம்பகர்த்தஶ ஶண்தைஷகு ஜயத் ஜலர்தன அலர்கரர.  

இச்சந்தர்ப்பத்தஷரய லடபகுதஷஷதள்ர இடம்தபர்ந்த தொஸ்தம் 

சதோகத்தஷனர் அலதகட ஆத்ஶ சஶந்தஷகட 

ரலண்டுதனப் பஷஶர்த்தஷத்து, அலஶஷன் குடும்பத்தஷனதக்கு 

தது ஆழ்ந்த அததஶபங்ககரத்ம் ததஶஷலஷத்துக் 

தகஶள்கஷன்மனர்.     

அலர் கஷமஷஸ்தல சத்கதச் சஶர்ந்தலஶக 

இதந்ததபஶழுதஷதம் தனது குதகஷ இண்டு லதட அகச்சுப் 

பதலஷக்கஶயத்தஷல் தொஸ்தம் க்கதௗக்குப் பஶஶஷ 

ரசகலஶற்மஷஷதக்கஷமஶர். இதற்கு உதலஷஶக அலர் 

ஶண்தைஷகு அகச்சர் மஷழஶத் பதஷத்தஸன் அலர்ககரப் 

பன்படுத்தஷஷதக்கஷன்மஶர் ன்பகத இந்தச் சகபஷரய 

ஸண்டும் ஸண்டும் ததஶஷலஷத்துக்தகஶள்லதஷல் தபதஷதகட 

கஷன்ரமன். ஶண்தைஷகு அகச்சர் மஷழஶத் பதஷத்தஸன் அலர்கள் 

இச்சகபஷரய கலத்தஷ கயஶநஷதஷ ஜயத் ஜலர்தன 

அலர்கதௗகட கமகலதஶட்டி நகடதபற்தக் 

தகஶண்டிதக்கும் அததஶபப் பஷரகைஸது கயந்துதகஶண்டு 

உகஶற்தலதற்குத் தஷட்டஷட்டிதந்தஶர். னஷதம், அலச 

கடக கஶைஶக தொல்கயத்தஸவுக்குச் தசன்மஷதப்பதனஶல் 

அலஶல் இன்த கயந்துதகஶள்ர தொடிலஷல்கய ன்பதகன 

இங்கு ததஶஷலஷக்கும்படி கூமஷஷதந்தஶர். அத்துடன், லன்னஷ 

ஶலட்டத்தஷதள்ர தஷழ், சஷங்கர, தொஸ்தம் க்கரஷன் 

சஶர்பஶகவும் அகஷய இயங்கக க்கள் கஶங்கஷஸ் கட்சஷஷன் 

சஶர்பஶகவும் தனது சஶர்பஶகவும் கலத்தஷ கயஶநஷதஷ  ஜயத் 

ஜலர்தன அலர்கரஷன் ஆத்ஶ சஶந்தஷகடப் பஷஶர்த்தஷத்து 

அலதகட குடும்பத்தஷனதக்கு அததஶபத்கதத் 

ததஶஷலஷப்பதஶகக் கூதம்படி ன்னஷடம் பைஷத்தஷதந்தஶர். அந்த 

லககஷல்,  லன்னஷ ஶலட்டத்தஷதள்ர அகனத்து இன 

க்கரஷன் சஶர்பஶக அலதகட குடும்பத்தஷனதக்கு ஆழ்ந்த 

அததஶபங்ககரத் ததஶஷலஷத்து லஷகடதபதகஷன்ரமன்.  நன்மஷ.   

 

[අ.බහ. 5.39] 

 

ගු අජි ක මළන්න්තවපුම මශකළ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුභනි, ශදොසතය ජඹර ව ජඹර්ධන 

භළයකතුභහශේ අබහශඹ එ ඳසු ඳහර්ලිශේ එතුශේ ඒ පුයේඳහඩු -

හිසතළන- පුයපු භ එත්රීයඹහ ලශඹ එ ්තුභහ ශුකශ එ 

ශලෝඹ ප්රහල රීරීභට අසථහ රඵහ දීභ ළන ඔඵතුභහට 

සතුයක එත ශනහ.  

ඇ වතටභ ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ භහ වඳුනහ  වශ ව  ්දහ 

භහයිේ ේභහනර ්තුභහ යිය එ නශහ  ශඵදනහ ම ම  ්ශ එ, 
ඳ වතයශඹ එ දළරහයි. භභ ද එන විධිඹට, අවරහ යකශඵන විධිඹට, 

්දහ අවපු විධිඹට ්තුභහ, අයණ ශච්ච ජනතහ ්තුභහ වහ 
භහනයි රීඹරහ සිතූ ශශන ජ. භහයිේ ේභහනර ජනතහ ඳවු  

පිටි එ භළශයන ශොට; භහයිේ ේභහනර ජනතහ බිඹ ළදිරහ 
ළරෆර වළාශන ශොට උ වතයඹ ජ නළයක ඉ එන ශරහශේ ඒ 

දු, ඒ නහටු ්තුභහ ශරොට වඬ නඟහ රීේහ. භභ අවරහ 

යකශඵන විධිඹට ්හි ප්රයකපරඹ ජ විධිඹට තභයි ්තුභහට යිය එ 
නරහ වි ය එන ල ජයකඹ ශරෝ ප්රජහශ එ රළබුශ්ඩ. වළඵළයි, 

්තුභහ ්තළනි එ නළතුශ්ඩ නළවළ. ශරෝ ප්රජහ  ශ එ ඒ රළබීභ 
ඉය වුණ ව ්තුභහශේ අයක එ මුද  විඹදේ යරහ ඒ  වහයඹ 

දිටභ ය ශන ගිඹහ. වළඵළයි, ඒ ශනොරිසසු අඹ ව සිටිඹහ. ්දහ 
්තුභහට "යිය එ ශදොසතය" රීඹන නභ ඳටඵළරහ උසුළු විසුළු 

ශහ. නමු ව ඒ ඇයක වූ ඳපු උණුම භ,  ළ ජු භ නිහ, ඒ 

ඵහධලි එ නයක එශ එ නළයක ්තුභහ ඒ හර්ඹඹ දිටභ ය 
ශන ගිඹහ.  

ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුභනි, ඒ විතය ජ ශනොශයි ේඳව 

දිස්රි ජඹ නිශඹෝජනඹ ශ භ එත්රීයඹු  වළටිඹට -භවජන  
නිශඹෝජිතඹු   වළටිඹට - ්තුභහ ශ ශේඹ අපි ශවොි  එ දළන 

ශන සිටිඹහ. විශලේශඹ එභ "ශන ව ඳව එ" ළඩටවන ඹටශ ව  
ර ජ ණ එ ජනතහශේ ඇස ඳෆදුහ. ඳ වතයඹ ජ ශඳොත ජ රීඹහ 

 එන ඵළරි, ශරෝශේ ශතොයතුරු දළන  එන ඵළරි, ්දිශනදහ 
ම ම  ්ශ ජ ප්ර් වයකඹ ජ ඵරහ  එන ඵළරි ශදයට ශරහ  හිටපු 

අහිා, අයණ අඹට ්ඩණහඩි ශඵදහ දීශේ ළඩ පිිබශශ ජ 

ඇයක ශහ. ඒ තුිබ එ ඒ අඹට ්දිශනදහ ශතොයතුරු දළන ශන 
ශඵොශවොභ  එශතෝශඹ එ ඉ එන පුළු එභ ඇයක ශහ. ්තුභහ 

ඒ ේඳව දිස්රි ජඹට න්භහ ශශේ නළවළ. භට ඡ එද 
රළශඵ එශ එ ේඳව දිස්රි ජශඹ එ නිහ ේඳවටයි ශද එන ඕනෆ 

රීඹරහ රීේශේ නළවළ. මුළු යශට්භ අහිා, අයණ ජනතහ 
ශුකශ එ "ශන ව ඳව එ" ළඩටවන ක්රිඹහ වභ ශහ. ඒ 

විතය ජ ශනොශයි, ඒ අඹ ් ජ ව ජහයක ඳ ජශේ ද, ශභොන 

ජහයකශේ ද, සිාවර ද, ශදභශ ද, මුසලිේ ද රීඹරහ හිතුශේ නළවළ. 
ශභොන ණශේ ද රීඹරහ හිතුශේ නළවළ. භහන හිතහදිඹු  

ලශඹ එ ්තුභහ සිඹලු ශදනහ ශුකශ එභ ඒ ළඩ ටවන 
ක්රිඹහ වභ ශහ.  

්තළනි එ ශනොනළතුණු ්තුභහ "ජඹ ඳදනභ" ළඩටවන 

ඳට එ  වතහ.  ශොය ශරහ ඇවිදි එන ඵළරි  අබ්ඵහත වුණු, 

් ජතළ එ වුණු අඹට ජඹ ඳදනභ ළඩටවන ඹටශ ව ශයෝද පුටු 

ප්රදහනඹ ශහ; රීහිිබරු ප්රදහනඹ ශහ. ඒ විතය ජ ශනොශයි, අද 

අයණ ශශන ජ ශයෝවරට ගිඹහභ ශඵශව ව නළයක ත ව වඹ ජ 

උදහ ශරහ යකශඵනහ. ඒ භනහ ටවහ ශන ේ නිඹේේ 

හශ එ හඹන ඳ වමි එ ශඵශව ව රඵහ දු එනහ. ඒ විතය ජ 

ශනොශයි, ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුභනි, ශභතුභහ අබහඹට ඳ ව 

වුණහඹ රීේහභ  ේඳව දිස්රි ජශේ යජශේ ශෞය වදය 

හර්ඹහරර අඹ රීේහ "ශදොසතය භව වතඹහ අඳට දු එන 

ශඵශව ව තභ ව යකශඵනහ, තදුයට ව ඒ ළඩටවන ක්රිඹහ වභ 

ය එන" රීඹරහ. ඒ අඹ ඒ ළන ඳළවළදිලි යමි එ ථහ ශහ.  

1385 1386 

[රු හුශනයිස ෂහර ජ භවතහ] 
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ඒ විතය ජ ශනොශයි, ්තුභහ භහන හිමිේ රැ ළී භ 

ශුකශ එ අමිර ශේඹ ජ ශහ. ඹේ ශනු ට අහධහයණඹ ජ 

ශනහ නේ, වත ව ම ශේ අයියකඹ ඹේ ශශන ජ උදුයහ  එනහ 

නේ ඒ ේඵ එධශඹ එ ්තුභහ වඬ නඟහ ෆ ළහුහ. ඒ අඹශේ 

ශශලඳහරන ඳ ජඹ ශභො ජ ද, ්ශවභ නළ වනේ ණභ ශභො ජ 

ද, ජහයකඹ ශභො ජ ද රීඹරහ හිතුශේ නළවළ. ඳදිාචි ශරහ ඉ එශ එ 

ශොශවේද රීඹරහ ඵළලුශේ නළවළ. ඒ අඹශේ භහන අයියකහසිේ 

ශුකශ එ ට එ ශහ.  ්තුභහට ඒ අයියකහසිේ අශේ යශට් දී 

දිනහ  එන ඵළරි වුණහ නේ විශශල යටරට ගිඹහ. ඒ අදහශ 

තළ එරට ගිඹහ. ජිී හ නයඹට ගිඹහ. ශශේ ශවෝ ඒ භහන 

අයියකහසිභ දිනහ  එන ්තුභහ ටයුතු ශහ.  

ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුභනි, ඇ වතටභ ්තුභහ දරු එට 

ශවො පිශඹ ජ වුණහ; දඹහඵය පිශඹ ජ වුණහ. වළභ ශරහශේභ භහ 

භඟ ඳහ ප්රහල ශහ අජි ව දළ එ භට - අජි ව රීඹ එශ එ නළවළ, 

"අජිශඹෝ" රීඹරහ රීඹ එශ එ, අජිශඹෝ දළ එ  භට-   එශතෝශඹ එ 

භළශය එන පුළු එ. භශේ දුයි පුතයි  ශදොසතයරු ය එන 

උ එ එන පුළු එභ රළබුණහ රීඹරහ. ්තුභහ ඒ වරි 

ණඩේඵයශඹ එ, ණදයශඹ එ රීේහ. ඒ විතය ජ ශනොශයි, ්තුභහ 

සහමි දිඹණිඹට ශවො සහමි පුරුශඹ ජ වුණහ. භට ශවො 

පුශත ජ වුණහ. අපි ද එනහ විධිඹට ්තුභහ  ලි යකශඵන ශවො 

ඳවුර ඉඳදුන ව, පිඹහශේ අබහඹ නිහ ණර්ථිඹ ඹේ භට්ටභරී එ 

ඩහ ළශටශදී අේභහට ඒ අඩු පිරිභළහුහ.   

අේභහ ශුකශ එ පිඹහශ එ ශ එන ඕනෆ යුතුේ ළඩිභව  

දරුහ ලශඹ එ යට අයශන  ඉසට ශහ. භහ හිතනහ, ශේ 

පුතහ ඒ අේභහට ශරොු  ල ජයකඹ ජ වුණහඹ රීඹරහ. අනි ජ දරුශෝ 

ශුකශුක ව ඒ ටයුතු ශහ. ඒ විතය ජ ශනොශයි, ශවො 

ශවෝදයශඹ ජ වුණහ; ශවො ශරොු  අයිඹහ ශශනු  වුණහ; අනි ජ 

ශවෝදය ශවෝදරිඹ එට ඉළ එවුහ. සිඹලු ශදනහභ 

විලසවිදයහරඹට ඹ එන භ ව යරහ ඔවු එට උස අධයහඳනඹ 

රඵහ දු එනහ. තභ එශේ ටයුතු ඳශට දහරහ, තභ එ හද 

ඵි ශදී ඳහ නාගිරහ, අ ජරහ විහව ය දීරහ තභයි තමු එශේ 

ටයුතු ය එන ඳට එ  වශ ව.  ශදොසතයයශඹු  ලශඹ එ 

උඳහධිඹ රඵ එන විතය ජ ශනොශයි, භවහචහර්ඹයශඹු  ලශඹ එ 

උශතු  ශ එනට ව ්තුභහට ඒ ණය ර්හදඹ රළබුණහ. 

ශඵෞශධඹ එට ශවො ශඵෞශධශඹු  වුණහ. අයණ  ශයෝගී එට ශවො 

ශදොසතය ශශනු  වුණහ. 

ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුභනි, භහ ඳහර්ලිශේ එතුශේ 

ශනොසිටිඹ ව ශේ ඳහර්ලිශේ එතුශේ විවිධ අසථහරදී සහමීය  එ 

ව එශේරහට විවිධ අඩ එශ වට්ටේ වුණු ඵ භහ අවරහ යකශඵනහ. 

ඒ අසථහශේදී ්තුභහ භ එත්රීයශඹු  ලශඹ එ ශනො 

වදයයශඹු  ලශඹ එ ටයුතු ශ ණහයඹ ළන අඳ 

ඳ වතයලි එ රීඹහ යකශඵනහ. ඒ හශේභ ශන ව භහධයලි එ 

අවරහ යකශඵනහ.  

ූලරනහරඪ රු භ එත්රීතුභනි, වත වම ශේ අයියකඹ අහිමි වූ 

අයණඹ එට ඒ අයියකඹ රඵහ ශද එන වඬ නඟමි එ, ්තුභහශේ 

ල ජයකඹ, ්තුභහශේ උ වභ, ්තුභහ ශේ බුශධිඹ වහ ්තුභහ වහ 

යකශඵන ේඵ එධතහ ප්රශඹෝජනඹට  වතහ. ්තුභහ ශශලඳහරනඹ 

යන අඹට ණදර්ල ව ශශලඳහරන නහඹශඹු  වුණහ. ඒ විතය ජ 

ශනොශයි, යහජය ශේයි එට ව ශඳෞශලි ශේයි එට ඹේ 

අහධහයණඹ ජ ශනහ නේ වඬ නඟහ ශනොබිඹ ඉදිරිඹට 

ඇවි රහ, ඒ අඹ ශුකශ එ ටයුතු ය එන ව, ඒ අහධහයණ 

නළයක ය ඔවු එට ඒ අයිය  එ දිනහ ශද එනට ව වළරී ශරේසඨ 

පුශරශඹු  ඵට ඳ ව වුණහ.  

ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුභනි, ඇ වතටභ ්තුභහ යටටභ 

ණදර්ල ව නහඹශඹු  වුණහ. ශොශවොභ වුණ ව අශේ ඳ ජශේ 

නහඹතුභහ -රු යනි  වි්රභසිාව භළයකතුභහ- ්තුභහශේ ල ජයකඹ 

දළරහ ්තුභහට විවිධ අසථහරදී විවිධ තනතුරු රඵහ දු එනහ. 

්තුභහ පුනරු වථහඳන, නළත ඳදිාචි රීරීභ වහ යණහතඹ එ 

පිිබඵ අභහතයයඹහ ලශඹ එ ඳ ව ශහ. ඒ විතය ජ ශනොශයි, 

 එනි දිස්රි ජශේ නහඹ වඹ ්තුභහට බහය දු එනහ. ්තුභහ ඒ 

ප්රයක ජශේඳ ශශේ නළවළ. ශන ශශලඳහරනඥපශඹු  නේ "භට 

 එනි දිස්රි ජඹ ළඩ ජ නළවළ, භට ේඳව දිස්රි ජඹයි අලය, 

ේඳව දිස්රි ජශේ භභ ඡ එදඹ ය එශ එ,  එනි දිස්රි ජඹට 

ඹ එන ඕනෆ නළවළ" රීඹරහ රීඹනහ. නමු ව ජඹර ව ජඹර්ධන 

භළයකතුභහ ් ශවභ රීේශේ නළවළ. තමු එශේ ශවෝදයශඹෝ හශේ, 

තමු එට න අහධහයණඹ ජ හශේ,  එනි දිස්රි ජශේ ජනතහට 

ඹේ අහධහයණඹ ජ නහ නේ ්තළනට ගිහි රහ ටයුතු ය එන 

්තුභහට පුළු එ වුණහ. අී ත ඒ වහ ඉදිරිඳ ව වුණහ. අඳ ඒ 

දළ ජහ. ඒ විතය ජ ශනොශයි, ් ජ ව ජහයක ඳ ජශේ භහන 

හිමිේ ශ ේයඹහ ලශඹුක ව,  නිශඹෝජය භව ශ ේයඹහ 

ලශඹුක ව ්තුභහ අභිශේ රළබුහ. ජහයක ශේ ාභශේ රු 

බහඳයකයඹහ ලශඹ එ යහජය ශේඹ එ ව ශඳෞශලි 

ශේඹ එ ශුකශ එ ටයුතු ශහ. ්තුභහ භළය 

ශශලඳහරනඥපශඹු  ශනොශයි. තු ජු , ශඵෝේඵ අතට අයශන 

ළඩ යපු ශශලඳහරනඥපශඹු  ශනොශයි. රීඹන ශශ මුහුණට 

රීඹනහ, අවිණයුධ ඕනෆ නළවළ. චනශඹ එ ථහ යනහ. 

ඳෆ ශන එ ලිඹහ ශඳ එනහ, අවිණයුධ ඳළ වතට දභහ. අවිණයුධ 

ළන විලසහ ශශේ නළවළ. ඒ නිහ ශදෝ භ එදහ ්තුභහ ශඵො ශවෝ 

බඹහන අසථහරට මුහුණ දු එනහ. නමු ව ්දහ ්තුභහශේ වතවිතඹ 

ශවොයහ  එනට වමු වුශ්ඩ නළවළ. දිාත  ශප්රේභදහ භළයකතුභහට 

ශඵෝේඵ දින ශරහශේ ්තුභහ ඒ අර සිටිඹහ. නමු ව ්තුභහශේ 

වතවිතඹ ශබ්රුණහ. හමිණී දිහනහඹ භළයකතුභහ රුදුරු 

ත්රසතහදී එශේ ශඵෝේඵ ප්රවහයඹට ර ජ න  අසථහශේ ්තුභහ ඒ 

අර හිටිඹහ. ්තුභහශේ වතවිතඹ ශොයහ  එනට ඒ අඹට වළරීඹහ 

රළබුශ්ඩ නළවළ. ජහඇරදී ශඵෝේඵ ළදිරහ අ භ භළයකතුභ එරහ 

ශේ ශරොශ එ මු  එනහ ශරහශේ ්තුභහ ඒ අර හිටිඹහ. 

්ශව ව ්තුභහශේ වතවිතඹ ශොයහ  එනට රීසිශු ට වළරීඹහ 

රළබුශ්ඩ නළවළ. ඒ විතය ජ ශනොශයි, ශඵොශවෝ 

ශශලඳහරනඥපයි එට නළයක විශලේ වඹ ජ ්තුභහට යකබුණහ. රෑ 

ශදොශවට, ්ට ජාභ දුයථනඹට ථහ ශහභ, "ඇයි?" රීඹරහ 

අව එන තයේ ්තුභහශේ වඬ ඒ තුශ යකබුණහ. අඳට හිතහ  එන 

ඵළරි වුණහ, ්තුභහ නිදහ  එශ එ නළශද රීඹරහ. ඕනෆභ ශරහ 

දුයථනශඹ එ ථහ ශහභ ්තුභහශේ ට වඬ අඳට අව එන 

පුළු එ වුණහ. ඒ වහ  එ ශදනහ, දුයථනඹ නහද වුණු 

විභ. ්තුභහශේ යකබුණු ත ව විශලේ වඹ ජ තභයි, ඉවශ 

තරශේ සිට ඳවශ තරශේ වළභ ශශනු භ ණරඹ රීරීශේ 

වළරීඹහ ්තුභහට යකබීභ. වළභ ශශනු ටභ නහඹශඹු  ශ එන 

්තුභහට වළරීඹහ යකබුණහ. ඳහේ ව එශේ ළනි ශරේසඨ නහඹයි එ 

ඳහ "ශදොසතය ජඹර ව" රීඹරහ ථහ යන තයභට ේඵ එධතහ 

ශොඩ නඟහශන යකබුණහ.  

ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුභනි, දුේඳ ව අයණ මිනිසු එ 

ශුකශ එ රෑ ද  නළයක ළඩ ශහ. ද , යහත්රී ශභො ජද 

රීඹරහ ්තුභහ ද එශ එ නළවළ. ්තයේ ළඩ ශහ, ඒ අහිා 

ජනතහ ශුකශ එ. ්තුභහශේ වතවිතඹ ඒ ශුකශ එ ඳරිතයහ 

ශහ. ්තුභහශේ වතවිතශේ ටිනහභ ශනොරහ අ එ අඹශේ 

වතවිතඹ, අයණ අඹශේ වතවිතඹ ශුකශ එ ්තුභහශේ වතවිතඹ ළඳ 

යමි එ ටයුතු ශහ. 

ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුභනි. ශේ භහන හිතහදී මිනිහ 

2013 භළයි 31 ළනිදහ ශේ ශරොශ එ වටභ මු  වතහ. 

ඇ වතටභ ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ අඳට අලය පුශරශඹ ජ. 

ේඳව දිස්රි ජඹට අලය පුශරශඹ ජ. ජනතහට අලය 

පුශරශඹ ජ. භභ ්තුභහශේ පුයේඳහඩු වහ ඳහර්ලිශේ එතුට 

1387 1388 



ඳහර්ලිශේ එතු 

ඳ ව වුණ ව, ්තුභහ ශ ළඩලි එ සිඹඹට ් ජ ව භට 

ක්රිඹහ වභ ය  එනට ඵළරි ත ව වඹ ජ යකශඵනහ. ශභොද, 

්තුභහ ඒ තයේභ ්තවසත ශශලඳහරනඥපශඹ ජ. ්තුභහ අශේ 

ජනතහට, ශේ යටට, ශේ ශරෝඹට අලය පුශරශඹ ජ 

ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුභනි. තළශශන, ඳෆශන ජනතහට ඔහු 

අලය පුශරශඹ ජ. වත ව ම ශේ අයියකඹ නළයක න තළනදී ඔහු 

මිනිහට වත ව ම ශේ අයියකඹ රඵහ දීභට අලය පුශරශඹ ජ. 

ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුභනි, භභ ්තුභහශේ ඳවුශ  ළභට -

විශලේශඹ එභ ණදයණීඹ භෆණිඹ එ, ණදයණීඹ බිරි, වදයරු එ 

න ්තුභහශේ දිඹණිඹ,  පුතහ,  ශවෝදය ශවෝදරිඹ එ ඇතුළු 

ඥපහය  එ සිඹලු ශදනහට- භශේ ශලෝඹ ප්රහල යනහ. 

ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුභනි, භභ ශභතළනදී ණ වභහර්ථහමීය  

ශනහ. භභ ්තුභහට අශේ ණභ අුක නි එ සු ප්රහර්ථනහ 

ය එශ එ නළවළ. නළත ව අඳ අතය ඉඳදිරහ ශේ යට ශොඩ 

නඟ එනට, ශේ ශරෝඹ ශොඩ නඟ එනට අ ව ළ  ඵළ නිමු 

රීඹමි එ භභ නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ සතුයකයි. 

 
[අ.බහ. 5.50] 

 

ගු වජි ක වප්රේමදළව මශකළ 
(ஶண்தைஷகு சஜஷத் பஷரதஶழ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුභනි, අද දශේ දිාත භවහචහර්ඹ 

ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහශේ ශලෝ ප්රහලඹට වබහගි ශරහ 

්තුභ එ තු යකබුණු ශරේසඨ, උ වතුා ගුණහාඹ එ පිිබඵ ගුණ 

ථනඹ ජ ය එනට භට අසථහ රඵහ දීභ පිිබඵ ඔඵතුභහට 

සතුයකඹ පුද ය සිටිනහ.  

ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ යණසිාව ශප්රේභදහ ඳවුරට 
ඉතහභ වභ මීය ඳ ටයුතු ශහ. උදහය ගුණහාඹ එ ව 
යකගුණලි එ භ එවිත වුණු ශරේසඨ ජනතහ පුත්රශඹ ජ විධිඹට 
අඳට ්තුභහ වඳු එ එනට පුළු එ. ්තුභහ තු වළරීඹහ එ රැ ජ 
යකබුණහ. ්තුභහ තු ද ජේ වඳ එේ ශඵොශවොභඹ ජ යකබුණහ. 
ඒ සිඹලුභ ු රතහ එ ්තුභහ උඳශඹෝගි ය  වශ ව ජනතහ 
සුඳ ව ය එනටයි; ජනතහ ළඳ ව ය එනටයි.  

ඕනෆභ අසථහදී ඕනෆභ පුශරශඹ ජ ගිර එ වුශණො ව ඒ 
ගිර එ වුණු පුශරඹහට අයක විිනසට වූ වදය ශේහ ජ ය එනට 
්තුභහ වළභ විටභ ඇඳ ළඳ වුණහ. භට ශවොට භතයි ගිර එ වුණු 
පුශරයි එ තභ එශේ අී ඳ බහඹ පිිබඵ භශේ පිඹහණ එ 
දළුක ව ශ වළභ ශභොශවොතභ භශේ පිඹහණ එශ එ භට 
අ එනට රළබුණු ශඳොදු  චන භහරහ ජ යකබුණහ. ඒ චන භහරහ 
තභයි, "ජඹර ව ශභඹහ ඵරහ  එන" රීඹන ්.  වුරු ශවෝ 
අී ඳ වුණහ නේ, වුරු ශවෝ ශයෝහතුය වුණහ නේ ඒ ශයෝහතුය 
වුණු පුශරඹහ තභ එශේ ශයෝගී බහඹ පිිබඵ භශේ පිඹහණ එ 
දළුක ව ශ වළභ ශභොශවොතභ, "ජඹර ව ශභ එන ශභඹහ ඵරහ 
 එන" රීඹනහ. ශේ හරශේදී භභ රළබ අ ව දළකීභ ශේයි. දළ එ 
ඒ හශේ චන අභළයකයඹු ශේ, ජනහධිඳයකයඹු ශේ මුවි එ පිට 
වුශණො ව ශඵොශවෝ ශදනහ   ඒ ශරහට උන එදු ශරහ, සුන්ගු 

වලළ  ශේ බහහශ එ රීඹනහ නේ ශරො ජහට ශේ එන ් 
දභහ  එන ටයුතු යනහ.  ශයෝගී බහඹට ඳ ව වුණු 
පුශරශඹ ජ සුඳ ව රීරීශේ කීභ ජ ජඹර ව ජඹර්ධන 
භළයකතුභහට බහය දු එශනො ව,  ඒ ශයෝගී බහඹට ඳ ව වුණු පුශරඹහ 
ඳරී ජහ යරහ,  ශබ් ව ශවේ ව යරහ සුඳ ව ය ඒ පුශරඹහ 
නිට ගිඹහට ඳසු තභයි ්තුභහශේ යහජහරිඹ අ එ ය එශ එ. 

භශේ පිඹහණ එ ් එ යහජහරිඹ ජ ඳළර ශභොශවොතදී 
ූලණිච්චහට, ශෝඵනඹට ඳභණ ජ ්්රිභ ඩියබහඹරී එ 
ටයුතු රීරීභ ජ ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ තු යකබුණු ඵ ජ 
භභ නේ ශභොනභ අසථහදී ව දළරහ නළවළ.  

ූලරහනහරඪ රු භ එත්රීතුභනි, ඒ හශේභ විශලේශඹ එ භභ 

ත හයණඹ ජ භත ජ ය එන ඕනෆ. අශේ ඳවුශ  සිඹලුභ 

හභහජිඹ එශේ වදයභඹ ටයුතු අු යට, යකතට ්තුභහ ඉසට 

සිශධ ශහ. භශේ භෆණිඹ එශේ, භශේ පිඹහශේ, භශේ න්ඹහශේ, 

භශේ ණච්චිශේ වදයභඹ සුඵහධනඹ, වදයභඹ ශේහ 

්තුභහ ශවො අ ව ගුණඹරී එ ක්රිඹහ වභ ශහ. රු ජඹර ව 

ජඹර්ධන භළයකතුභහ ඹශභු ට ප්රයකහය ශහ නේ, 

අනිහර්ඹශඹ එභ නිලසචිතභ ශයෝහතුය වූ ඒ පුශරඹහ සුඳ ව 

රීරීශේ අ ව ගුණඹ ්තුභහ තු යකබුණහ. නහටුට හයණහ 

 එශ එ ශඵොශවෝ ශදශනු ට වදය ප්රයකහය ඉසට සිශධ යපු 

ශේ පුශරඹහට තභ එශේ ශෞය ේඳ එනබහඹ පිිබඵ 

අධහනඹ ශඹොමු ය එන ඵළරි ම භයි. තභ එශේ ශෞය 

ේඳ එනබහඹ ශශයහි ව ්ශරභ හරඹ මිඩාගු යරහ 

තභ එශේ ශෞය ේඳ එනබහඹ සුය ජහ ය එන ්තුභහට ඵළරි 

ම භ අපි  වළශභෝටභ දුට නහටුට හයණහ ජ. ඒ හශේභ රු 

ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ තු ත ව ශරොු  ද ජතහ ජ 

යකබුණහ. ඹේ රීසි පුශරඹු  ්තුභහට අභිශඹෝඹ ජ ශහද, ඹේ 

රීසි නහඹයඹු  ්තුභහට ඹේ ඉර ජඹ ජ, ඹේ කීභ ජ බහය 

දු එනහද,  අා ේපර්ණ, ඵරහශඳොශයො වතු වුණහට ව ළඩිඹ 

ල ජයක ේඳ එන ඒ ඉර ජඹ යහ ඹෆශේ,  ඒ කීභ ඉසට 

රීරීශේ වළරීඹහ ව රු ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ තු 

යකබුණහ. ්තුභහ භහන හිතහදිශඹ ජ; භහජ සුඵහධනඹ පිිබ ව 

පුශරශඹ ජ. ්තුභහශේ "ජඹර ව ජඹර්ධන ඳදනභ" වයවහ 

"ශන ව ඳවන" ළඩටවන තුිබ එ අ ජෂි ණඵහධරට ර ජ වුණු ද 

දවස ණ එ ජනතහට ශනොමිරශේ ප්රයකහය රඵහ දු එනහ. ජනතහ 

ශෞය ේඳ එන රීරීභට ්තුභහ සු ශන ළඩටව එ දිඹ ව 

ශහ. ඒ හශේභ දුට ඳ ව හිටපු ජනතහ ළඳතට ඳ ව 

ය එනට ්තුභහ වළභ විටභ භහජ සුඵහධන ළඩටව එ රැ ජ 

ක්රිඹහ වභ ශහ. ේඳව දිස්රි ජඹ න්භහ ය ශන ඳභණ ජ 

ශනොශයි, යට පුයහභ ්ළනි ළඩටව එ දිඹ ව ය එනට ්තුභහ 

වළභ විටභ උන එදු වුණහ.  

මීය ට අවුරුදු රීහිඳඹට ඳභණ ශඳය  භශේ උඳ එදිනඹ ජ 

ද ්තුභහ භට උශශ ථහ යරහ රීඹපු ශදඹ ජ භට ශවොි  එ 

භත ජ නහ. ්දින ්තුභහ භට රීේහ, "පුතහට තෆේ ජ ශද එන 

යකශඵනහ" රීඹරහ. 

භභ ව ශඵොශවොභ ණහශ එ උන එදුශ එ ඵරහ ශන හිටිඹහ, 

ශභො ජද භට රළශඵන උඳ එ දින තෆේ රීඹහ. ්තුභහ ඇවි ව 

ඳරිතයහ ශහ, අ ජෂි හච 100 ජ. අ ජෂි ණඵහධලි එ ශඳළුණු 

ශයෝගී එ ශත ඳරිතයහ රීරීභ වහ අ ජෂි හච 100 ජ භහ ශත 

ඳරිතයහ රීරීභ තුිබ එ ්තුභහශේ අභිප්රහඹ වුශ්ඩ  භහජ 

සුඵහධනඹ ශ ජ එද්ර ය ශන දුට ඳ ව ම  සිටින ශොට ජ 

සුඳ ව රීරීශේ අසථහ ජ වහ භශේ උඳ එ දිනඹ ශඹොදහ 

ළී භයි.  

අද අපි දළ ජහ, ඳ ජ විඳ ජ ශයදශඹ එ ශතොය ශඵොශවෝ 

ශදනහ ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහශේ ශේහ ඉතහභ වභ 

ඕනෆමි එ ප්රලාහට ඳ ව ශ ඵ. ්තුභහ ඳහර්ලිශේ එතුට 

ණදයඹ ශහ. ශේ ඳහර්ලිශේ එතු නිශඹෝජන වඹ ්තුභහ ළඵවි එභ 

ජනතහශේ සුවිවයණඹ උශදහ ඳහවිච්චි ශහ. නමු ව 

ඳහර්ලිශේ එතු තුශදී භභ දුටුහ, ් ජතයහ නහටුදහඹ 

අසථහ ජ. ශශලඳහරන භයකභතහ එතය ශ ජ එද්ර ය ශන ජඹර ව 

ජඹර්ධන  භළයකතුභහට අභහුකෂි ශර ඳවය දීභු  ව ශේ 

ඳහර්ලිශේ එතු තුශ සිදු වුණහඹ රීඹන ් නහටුශ එ ශවෝ 

භත ජ ය එනට ඕනෆ. ළඩිහිටි භ එත්රීයශඹ ජ වළටිඹට ්තුභහ 

මුහුණ දු එ සිශධිඹ සිඹළසි එ දුටු විට භට ව හිතුණහ ශේ 

ඳහර්ලිශේ එතු උ වතරීතයද රීඹහ. ශශේ ශත ව ්තුභහශේ 

අබහ ශඹ එ ඳසු ශවෝ ්තුභහශේ ගුණහාඹ එ ්තුභහශේ 

ද ජඳ ජ වඳ එේ ඳ ජ ශයදශඹ එ ශතොය ශඵොශවෝ 

1389 1390 

[රු අජි ව භහ එනේශඳරුභ භවතහ] 
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ශදශනු ට අ ශඵෝධ ම භ ළන භභ ශරොු  තුට ජ රඵනහ. 

ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ භඟ භභ වළභ විටභ ්ඟ වුශ්ඩ 

නළවළ. ඇ වතභ ථහ ශශො ව ්තුභහ ව භභ ව අතය ශශලඳහරනභඹ 

තර් විතර් ාහද ශඵොශවොභ උණුසුේ ශරට ක්රිඹහ වභ වුණහ. 

ගුණථනඹ ජ ශ ඳභණි එ අපි ශභඹ සුදු හුණු ෆශේ ථිහ ජ 

ඵට ඳ ව රීරීභ ඳහර්ලිශේ එතුට ව ශලෝ ප්රහලඹට ව යන 

අශෞයඹ ජ. ශලෝ ප්රහලශේදී වු ව ඇ වත ඇයක ළටිශඹ එ 

ප්රහල ය එන අඳට වළරීඹහ යකශඵ එන ඕනෆ. විශලේශඹ එභ 

ශශලඳහරන භ එ භඟ පිිබඵ, ඹන භහර්ඹ පිිබඵ, ඹන දිලහ 

පිිබඵ, ඹන දර්ලනඹ පිිබඵ, ඹහ යුතු ණහයඹ පිිබඵ භත 

ළටුේ රැ ජ යකබුණහ. නමු ව ඒ ශභොන භත ළටුභ යකබුණ ව අපි 

ශභොනඹේ ශවෝ ශවේතුට අයණබහඹට ර ජ න ශොට 

අඳට අත ශද එනට, අඳට ල ජයකඹ රඵහ ශද එනට, අපි උන එදු 

ය එනට ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ හිටපු ් භභ ශේ 

අසථහශේදී භත ජ ය එන ඕනෆ.  

්තුභහශේ වදිසි විශඹෝ, අබහඹ පිිබඵ විශලේශඹ එභ ශේ 

අසථහ  ශේ අපි ශරොු  දුට නහටුට ඳ ව ශනහ. අශේ 

හයකලඹ ාශේඹ, ඵර ව නහටු ශප්රේභදහ ඳවුර ශුකශ එ  

ප්රහල ය සිටිනහ. ්තුභහ ක්රිඹහ වභ ශ ඒ විිනසට ක්රිඹහදහභඹ එ 

අපි ල ජයකේඳ එන ඉදිරිඹට ශන ඹහ යුතුයි. අපි ළඵළවි එභ 

්තුභහශේ ගුණ අුකසභයණඹ යනහ. ජහයක, ණේ, ු රභර, 

ඳ එයක ශයදශඹ එ  ශතොය ්තුභහ ශ විිනසට හර්ඹ බහයඹ 

ර්තභහන යුශේ අපි සිඹලු ශදනහටභ ශවො ඳහඩභ ජ. යුද 

ජඹග්රවණඹරී එ ඳසු යට ් ජශේ ව රීරීභ, ජහයක ණේ ු රභර 

ඳ එයක ඳ ජ ශයදශඹ එ ශතොය යශට් ළඵෆ ඒකීඹබහඹ සුය ජහ 

රීරීභ වහ ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ උතුරු නළ ශඟනහිය 

ශ ජ එද්ර යශන, භහයිේ ේභහන ශ ජ එද්ර ය ශන අශේ යශට්  

දිඹ ව ශ ශවො ළඩටව එ සිඹ ර ජභ අශේ යටට ධනහ වභ 

උඳ ශඹෝගි ය ත යුතු හරඹයි ්ශඹී යකශඵ එශ එ.  

අශේ ඵර ව ශලෝඹ විශලේශඹ එභ ්තුභහශේ දඹහඵය 

බිරිට ව, දරු ශදඳශට ව නළත ය ජ පුන පුනහභ පුද ය සිටිනහ.  

පිඹහ ගිඹ අඩි ඳහශර් ගිහි රහ, පිඹහ යටට ශ ශවො ශේහ, භහජ 

සුබහධනඹ, ශන ව ඳවන ළඩටවන, ජඹර ව ජඹර්ධන 

ඳදනශභ එ ඉසට සිශධ ශ ඒ සිඹලුභ ාර්ධන ක්රිඹහදහභඹ එ 

ඉදිරිඹට ය ශන ඹ එනට ඒ පුතණු එට, ඒ දිඹණිඹට භහ 

ණයහධනහ යනහ. ඒ දරු ශදඳශට ව, දඹහඵය බිරිට ව ඒ වහ 

වධර්ඹ, ල ජයකඹ වහ හනහ රළශබ්හ රීඹමි එ, විශලේශඹ එ 

දිාත ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහට ශභො ජ සු ප්රහර්ථනහ 

යමි එ භශේ චන ස ඳඹ අ එ යනහ. 

 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(தகயகதஶங்கும்  உதப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ශඵශවොභ සතුයකයි. මීය ශඟට රු ච එද්රසිරි ජදීය අභහතයතුභහ. 

Order, please! දළ එ රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභහ 

ූලරහනඹ  එනහ ඇයක. 
 
අනුරුල ගු ගයන්ක කුණළක ක මශකළ මූළවනවයන් ඉල ක 

වුවයන්  නිවයෝනය කළරක වභළපක ුරමළ මුළවනළරූඪ විය. 

அதன் பஷமகு, ஶண்தைஷகு கந்த  கதைஶதஷயக்க அலர்கள் 

அக்கஷஶசனத்தஷனஷன்த அகயரல, குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் 

அலர்கள்  தகயக லகஷத்தஶர்கள். 

Whereupon THE HON. GAYANTHA KARUNATILEKA left the 
Chair and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the 

Chair. 

[අ.බහ. 6.05] 

 

ගු චන්ද්රසිගණ ගනදීර මශකළ ංපුනු කගළපන ශළ 

බන්ධ්නළගළර ප්රක ව්වහකරණ  අමළකයුරමළප 
(ஶண்தைஷகு சந்தஷசஷமஷ கஜதஸ - தைனர்லஶழ்லரஷப்தை, 

சஷகமச்சஶகயகள் தசஸகப்தை அகச்சர்)  

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera - Minister of 

Rehabilitation and Prison Reforms) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, ඳහර්ලිශේ එතුශේ අඳ 

භඟ දීර්ක හරඹ ජ ්ට ටයුතු ශ භවහචහර්ඹ ජඹර ව 

ජඹර්ධන භළයකතුභහශේ අබහඹ ේඵ එධශඹ එ ශලෝ න ශේ 

අසථහශේ භශේ ශලෝඹ පිිබ එමි එ චන කීඳඹ ජ ථහ 

ය එන භහ ඔඵතුභහශේ අයඹ  ඉ රනහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, ජඹර ව ජඹර්ධන 

භළයකතුභහ භහ වඳුන එශ එ 1970 දලශේ සිටයි. ්තුභහ ් ජ ව 

ජහයක ඳ ජශේ ිනය වහ තරුණ යහඳහයශේ ප්රධහනිඹු  වළටිඹට 

ටයුතු ශ හරශේ භහ ශ්රී රාහ ශොමියුනිසට් ඳ ජශේ තරුණ 

වහ ිනය යහඳහයශේ ඒ වහ භහන කීේ දළර ශශන ජ. ඒ 

හරශේ අඳ විවිධ ශශලඳහරන ඳ ජරට ේඵ එධ ශරහ 

හිටිඹ ව, අඳ අතය ශශලඳහරන ලශඹ එ විවිධ ශනසේ 

යකබුණ ව, භවය රුණු පිිබඵ අඳට භහන අදවස වහ භත 

යකබුණහ. ඒ නිහ භට ජඹර ව භළයකතුභහ පිිබඵ ඹේ ප්රහදඹ ජ 

යකබුණහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, 1970 දලශේ රහාකීඹ 

ිනය යහඳහයඹ වහ තරුණ යහඳහයඹ ශරෝ ප්රජහත එත්රහදි තරුණ 

මුළු ඵර්ලි එ ුකය වහ ශභොසේ ුකය ූදහනේ ශ 

ටයුතුරදී ් ජ ව ජහයක ඳ ජඹ නිශඹෝජනඹ යමි එ ඒ 

ජහයක මිටුට වබහගි වුශ්ඩ ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ ව 

ත ව කීඳ ශදශනු යි. අඳ ය ශශලඳහරන භත දළරු ව මුළු 

ශරෝශේභ භහජ ප්රයකඹ ශුකශ එ, භහජ හධහයණ වඹ 

ශුකශ එ, අධියහජයහදඹට ්ශයහි ් භතඹ ඉ ශන ඒ 

ජ ව තරුණ වහ ිනය මුළුට වබහගි ශරහ ්භ ට එ 

ඳහඨඹ ජ ඹටශ ව ටයුතු ය එන ්දහ ක්රිඹහ ශහ. ් ජ ව ජහයක 

ඳ ජශේ ශශලඳහරන දර්ලනඹ ු භ ජ වු ව ්දහ අධියහජයහදඹට 

්ශයහි ශරෝ තරශේ ජහයක ිනය යහඳහයඹ වහ තරුණ 

යහඳහයඹ ් ජ ්ට ඉ ශන ඵර්ලි එ ුකය, ශභොසේ ුකය, 

ඒ හශේභ රීයුඵහ ළනි යටර ශඳශ ළහුණු ශරෝ තරුණ 

යහඳහයඹ වහ ් ජ අඳට රහාකීඹ ලශඹ එ ් භතඹ ඉ ශන 

ශඳී  සිටි එන පුළු එභ යකබුණහ. ඒ නිහ ඒ හරශේ ඉරහ භට 

ජඹර ව භළයකතුභහ ළන ඹේ ඳළවළදීභ ජ යකබුණහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, භහ 1994 දී තභයි ඳශමු 

ඳහර්ලිශේ එතුට ණශේ. භහ ඳහර්ලිශේ එතුට ණශේ ඳශහ ව බහ 

භ එත්රීයඹු  වළටිඹට දු ණු ඳශහත නිශඹෝජනඹ යමි එ ඉරහයි. 

අපි ඳශහ ව බහට ණපු යුඹ අයකලඹ බිහිසුණු යුඹ ජ. අශේ රු 

නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභහට ඒ ළන අශඵෝධඹ ජ ඇයක. අපි 

්දහ ව  ඳශහ ව බහ ා ඳඹට අනත වුශ්ඩ, ශේ යශට් ද්රවිඩ 

බහහ ථහ යන ජනතහශේ අනනයතහ වයක රීරීභටයි.  

ය ශශලඳහරන ඳ ජඹ ජ වු ව ඒ ශුකශ එ ශඳී  

සිටිනහ නේ ඒ අයමුණට ඵහධහ රීරීභ අශේ යුතුභ ජ ශනොශේඹ 

රීඹන අදව ඇයක, ය ප්රලසන ණ ව  ්ට ටයුතු රීරීශේ 

ශඳශ ළසභ අඳ සිටිඹහ. ඒ හරශේ ව රු ජඹර ව ජඹර්ධන 

භළයකතුභහ මුණ ළශ එන අඳට නිය එතයශඹ එ පුළු එභ 

රළබුණහ. ඒ භතඹ ශුකශ එ අඳ ී ණ ත්රසතහදඹට ්ශයහි 

මුහුණ දු එනහ. ්දහ යට පුයහභ, ශශල ශප්රේමීය  රීඹහ  එනහ ඵරශේ ඒ 

ප්රඹ වනඹ විනහල ය එන අවි අතට  වතහ; දු ශ්ඩ ප්රච්ඩඩ වඹ 

ඳට එ  වතහ. අවි ශන දු ශ්ඩ ු රිරු විධිඹට මිනිස කහතන  සිදු 
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ඳහර්ලිශේ එතු 

යශදී, ්හ පිට ්හ භයහ දභශදී, ශේ යශට් ජහයක ළටලුට ඹේ 

විඳුභ ජ රළශඵනහ නේ ්ඹට ඵහධහ ශනොශ යුතුඹ රීඹන අදව 

උඩ අඳ ක්රිඹහ යපු ශරහශේ රු ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ ව 

අඳ දළර භහන භත ශේභ සිටිඹහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, 1994 දී භහ 

ඳහර්ලිශේ එතුට ණපු අසථහශේ රු ජඹර ව ජඹර්ධන 

භළයකතුභහ ව ් ජ ව ජහයක ඳ ජශඹ එ ඳහර්ලිශේ එතු 

නිශඹෝජනඹ ශහ. අඳ ශදශදනහභ සිටිශේ "මිට් නිහ"රයි. අඳ 

ශදශදනහශේභ නිහ ් ශඟයි යකබුශ්ඩ. ඒ නිහ අඳට හුඟ ජ 

අදවස හුභහරු ය  එන පුළු එභ රළබුණහ. ඔහු තයශේභ 

් ජ ව ජහයක ඳ ජ ශශලඳහරන ප්රයකඳ වයකඹ පිිබශන ඒ 

ශුකශ එ ශඳී  හිටපු ශශන ජ. නමු ව ඔහුශේ ශශලඳහරන 

භතඹ ු භ ජ වු ව ඒ තුශ ඹවඳ ව භහනහදි වළඟීේඵය ළඹුරු 

අදවස පිිබබිඹු වුණහ. ඹේ භට්ටභරී එ ජහයක ාහද ඇයක න 

ශභළනි අධිඹ ඒ හශේ නහඹඹු  ශනොභළයක ම භ ් ජ ව 

ජහයක ඳ ජඹට ඳභණ ජ ශනො සිඹලු ශදනහටභ ඳහඩු ජ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, අඳ අතය ේඵ එධේ 

යකබුණ ව භවය අසථහර අඳ අතය තදඵර භත ළටුේ යකබුණහ. 

භට භතයි භහ පුනරු වථහඳන වහ ඵ එධනහහය අභහතයහාලඹ බහය 

 වතහට ඳසශේ රු ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ අසථහ 

ණනහදීභ ඉ ලීේ ණන ජ යරහ යකබුණහ, භවය ් ම ම ඊ 

රැවිඹ එ නිය එතයශඹ එ මුණ ළශමි එ ඵ එධනහහයඹ තුශ 

ඔවු එශේ දු ළඳ ශොඹහ ඵළලීශේ ටයුතුර ශඹශද එන. අපි 

්තුභහට ඉඩ දු එනහ. නමු ව භවය අසථහර ්තුභහ ශන ව 

තළනළ වත එ ඒ වහ ශඹොමු ය එන  ශඹෝජනහ ශ ව ඒ 

අසථහරදී අපි ඒට අශේ අයඹ දු එශ එ නළවළ. ඒ නිහ අඳ 

අතය භත ළටුේ ඇයක වුණහ. භට භතයි ් ජ උඳශශල හය 

බහට ඇවි ව ්තුභහ රීේහ, "ඔඵතුභහට විරුශධ ජිී හහි 

භහන හිමිේ ශොමිභට ලිඹනහ" රීඹරහ. ජිී හහි භහන 

හිමිේ ශොමිභට දීර්ක ලිපිඹ ජ ලිඹරහ උඳශශල හය 

බහට ශනළ රහ ්ඹ රීශඹේහ. ්යි එ භට ඩහ ප්රවහයඹ ් ර 

යරහ යකබුශ්ඩ ්ට හිටපු ඵ එධනහහය ශොභහරිස 

ජනයහ යඹහටයි. භවය රුණු පිිබඵ ්තුභහට විවිධ අදවස 

යකබුණ ව, අද ශේ බහශේ ථහ ශ වුරු ව රීේහ හශේ ්තුභහ 

ඹවඳ ව, ශඳෞශලි ගුණ ධර්භලි එ පිරුණු, තභ අධයහඳනඹ 

තුිබ එ වතවිත වළඩ ළසභ ජ ඇයක ය  ව, ශේ ඳහර්ලිශේ එතුශේ ඹේ 

ඹේ ාහද ර ්ිබ ය එන ළඳ ක්රිඹහ ශ උ ව 

භ එත්රීයශඹ ජ.  

රු නි ශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, මිඹ ඹෆභට යක ශදට 

ඳභණ ශඳය ්තුභහ භහ වමු  එන භශේ අභහතයහාලඹට ණහ. ඒ 

ඇවි රහ ව ්තුභහ භවය ඵ එධනහහය තුශ යකශඵන ව 

පුනරු වථහඳන ක්රිඹහලිශේ යකශඵන විවිධ ප්රලසන ළන හච්ඡහ 

ශහ. ්තුභහට ඉ එශ එ දු ජ ව පුශත ජ. ඒ ශදශදනහභ වදයරු. 

රු ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ භට ශඳෞශලි රීේහ, "භශේ 

පුතහ ඇවි රහ ඉ එනහ. ඔහු ඉ එශ එ දළ එ ඳවශ භහරශේ. ඔහු 

ශ එනරහ ඔහුශේ වදය අධයහඳනඹ හර්ථ ඉසයවට ශන 

ඹෆභ වහ ඔහුට අහද ය එන" රීඹරහ. ඒ දරුහ ව රු 

ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ භඟ භභ හුඟ ජ ශශ  ළන ථහ 

ශහ. ඒ දරුහ ව හේප්රදහයි විධිඹට ශනො ළඹුරි එ ප්රලසන ශද 

ඵරන ශනු  විධිඹට භභ ශ වරුේ  වතහ. ඒ දරු එට ඒ 

ණබහඹ රළබුශ්ඩ ව රු ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහශේ වතන 

ණදර්ලඹ එ තුිබ එඹ රීඹරහ භභ හිතනහ. අඳ  ශනොසිතූ ශරහ 

්තුභහ ශේ භහජඹට අහිමි වුණහ. භහ ්තුභහශේ අබහඹ ශරහශේ 

ඒ නිට ගිඹ අසථහශේ ්තුභහශේ පුත්ර ය වනඹ භට රීේශේ, 

තහ වතහ අී ඳ ළන ශනොරහ, දය එන ඵළරි විලහර කීේ 

දයමි එ, ඒ ශුකශ එ තභ වතවිතශඹ එ ළඩි හරඹ ජ ශඹදම ශේ 

ප්රයකපරඹ ජ වළටිඹට ඵරහශඳොශයො වතු ශනොවූ ශරහ ශේ 

ශලෝජන ඉයණභට ශොදුරු වුණහ රීඹරහයි. රු නිශඹෝජය 

හය බහඳයකතුභනි, භයණඹ රීඹන ්ට හරඹ ජ ශරහ ජ 

නළවළ. විවිධ ශසි එ ්ඹ අඳ ශඟට ් එන පුළු එ.  

 නමු ව ඒ ු භ ජ වු ව භහජභඹ යුතුේ ඉටු රීරීශේදී හිතට 

්ඟ, තභ එ අදවන ශශලඳහරන භතහද ් ජ පිහිටමි එ 

භහජඹට ඹේ ළඳ රීරීභ ජ ය එන යකශඵනහ නේ ්ඹ ඉටු රීරීභ 

ශේ යුශේ ශශලඳහරනඥපශඹු ශේ  කීභයි. භභ හිතනහ, 

්තුභහශේ ඳළ වශත එ ්තුභහ ඒ  කීභ පර්ණ ලශඹ එ ඉටු 

ශහඹ රීඹරහ. ්තුභහ ් ජ ව ජහයක ඳ ජඹට විලහර ල ජයකඹ ජ 

වුණහ. හධහයණ ශවෝ අහධහයණ වු ව අශේ ණ්ඩඩු විශේචනඹ 

ය එන ් ජ ව ජහයක ඳ ජඹ ශුකශ එ විලහර හර්ඹබහයඹ ජ 

උසුරපු ශශන ජ ්තුභහ. භභ හිතන වළටිඹට, ් ජ ව ජහයක 

ඳ ජඹට ්තුභහශේ අබහඹ දළරිඹ ශනොවළරී ඳහඩු ජ ඵයි. 

ශඳෞශලි මිතුයු  ශර ්තුභහශේ අබහඹ පිිබඵ භහ දළඩි 

ශර නහටු ශනහ. ්ශභ එභ,  භහජ ාර්ධනශේදී ඵහු 

භතහද යකශඵන අසථහ, ඹේ ප්රලසන පිිබඵ හච්ඡහ 

ය එන යකශඵන අසථහ, ්තුභහ ළනි උ ව බුශධිභ ව 

ශශලඳහරනඥපඹු  අහිමි ම භ පිිබඵ භශේ ශලෝඹ ඳශ යනහ.  

්තුභහ ඹේ සුඹ ජ ප්රහර්ථනහ ශහද ඒ සුඹ ්තුභහට හිමි 

ශේහයි රීඹහ  ප්රහර්ථනහ යමි එ භශේ ථහ අ එ යනහ.  

 

[අ.බහ. 6.15] 

 

ගු අජි ක පී. වපවර්රළ මශකළ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் தே. தபரஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, භභ ශේ බහ ර්බඹට 

ඇවි රහ දළ එ ය තුනට අධි හරඹ ජ ත ශනහ. ශලෝ 

ශඹෝජනහ ණනහ ජ ශේ ශෞයී ඹ ඳහර්ලිශේ එතුට  ඉදිරිඳ ව 

ශනහ භහ දළ යකශඵනහ. නමු ව ශභතයේ හරඹ ජ ඒ  වහ 

ත වුණු, ශභතයේ වළඟීභරී එ ණ්ඩඩු ඳ ජශේ ව විඳ ජශේ 

භ එත්රීරු තභ එශේ ශලෝඹ ප්රහල යපු ශන ව අසථහ ජ 

භභ දළරහ නළවළ. ඒශ එභ ශඳශනනහ අශේ වදය, අශේ 

රයහණ මිත්ර, අශේ හිත ව ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහණ එ 

ශොඳභණ ණහයඹරී එ ශේ ඳහර්ලිශේ එතු භඟ, ශේ යට භඟ 

ඵතහ ජ යකබුණහද රීඹරහ.  

්තුභහශ එ භශේ දිවිඹට රළබුණු ඵතහ ශභශත ජ ථහ 

ශ ශශට ඩහ ශනස ් ජ. භභ ී යකඥපයඹු  ලශඹ එ 

හරඹ ජ ළඩ යරහ, ශශලඳහරනඹට ක්රිඹහහරී ඇවි රහ, 

ශශලඳහරනඥපඹු  විධිඹට භශේ ප්රයකරඳඹ ශොඩ නඟහ  එශ එ 

ශොශවොභද රීඹරහ  ඳනහ යශදී, වදය ජඹර ව ජඹර්ධන 

භළයකතුභහ ්තුභහශේ ශශලඳහරන ප්රයකරඳඹ ඹවඳ ව ශර භහජඹ 

තුශ ශොඩ නඟහ ළී භට යශන ඹන ළඩ පිිබශශ පිිබඵ  

ඹේ ණහයඹ වළඟීභ ජ භට ඇයක වුණහ. ්තුභහ ම ් එ්  

රඳහහිනිශේ වදය ළඩටවන ජ ඉතහ  දීර්ක හරඹ ජ ශහ. 

ඉතහ  දීර්ක හරඹ ජ ඒ වදය ළඩටවන යරහ අශේ යශට් 

භහජඹ තුශ ්තුභහශේ නභ, ්තුභහශේ අදවස, ්තුභහශේ හේ 

වලලිඹ පිිබඵ ප්රයකරඳඹ ජ ශොඩ නඟහශන යකබුණහ. ඒ හශේභ 

භහජඹට ඳණිවුඩඹ ජ අයශන ්න ණහයඹ පිිබඵ ව ඹේ 

ණහයඹ ප්රයකරඳඹ ජ ශොඩ නඟහශන යකබුණහ.  

භභ  ඳනහ ශහ, ී යකඥපයඹු  වළටිඹට භභ රඵහ යකශඵන 

දළුකභ භහජඹ භඟ ශඵදහ වදහ නිමි එ, ජනභහධය භඟ 

ේඵ එධ ශරහ භශේ ශශලඳහරන ප්රයකරඳඹ ශොඩ නඟහ ළී භ 

සුදුසුයි රීඹරහ. භට භත ජ ශනහ, ම ් එ්  රුඳහහිනිශේ යකබුණු 

1393 1394 

[රු ච එද්රසිරි ජදීය භවතහ] 
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"බිහිශදොය" ළඩටවන. ්ඹ භහජ ථිහ ජ හිත 

ළඩටවන ජ. ලහ එ වි්රභසිාව භළයකතුභහ ඒ ළඩටවන භට වි්ත 

ය දීරහ, භශේ ශඳෞරුඹ ශොඩ නඟහ  එන, භශේ අදවස 

භහජත ය එන, ඒ වයවහ ශශලඳහරන ප්රයකරඳඹ ජ ශොඩ නඟහ 

 එන භට විලහර අහලඹ ජ රඵහ දු එනහ. භභ ද එනහ, වදය 

ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහට ව ලහ එ වි්රභසිාව භළයකතුභහ ඒ 

අසථහ ්ශරභ රඵහ දු එුක ඵ. ්තුභහ ඒ ඉතහ ඉවිබ එ 

ප්රශඹෝජනඹට  වතහ. භහ ව ඒ අසථහ ඉතහ ඉවිබ එ ප්රශඹෝජනඹට 

 වතහ. ඒ ළඩටවන ්ජු ශනොශයි, ්ර භශේ ප්රයකරඳඹ 

ශොඩ නඟහ  එන භට උදේ වුණහ.  

් වයකශඹු  වූ භට රීසිභ ශශලඳහරන ඵභ ජ යකබුශ්ඩ 

නළවළ. භශේ ඳවුශ  ේබහ භහජිශඹු  ව ඉරහ නළවළ.  

භහ ශශලඳහරනඹට සිඹඹට සිඹඹ ජභ අලු ව ශශන ජ. වළඵළයි 

 ශශලඳහරන ප්රයකරඳඹ ඉවශ නාහශන භළයකයණරදී ඉවශ 

ජඹග්රවණඹ ජ රඵහ  එන අලය යන ඒ භඟ ශඳ එම භ ්තුභහ 

භට ශහ. භභ ඳසු හරඹදී ්තුභහට රීේහ, "ඔඵතුභහ 

ශනොදළුක වභ භට ගුරුයශඹ ජ වුණහ." රීඹරහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, ඒ හශේභ භහ 

විශලේශඹ එ ශේ හයණඹ ව භත ජ ය එන අලයයි. ්තුභහ 

ඹසි එ අඳට ඩහ ෆශවන ඳභණ ළඩියි. ්තුභහශේ ඳශපුරුශද ව 

ෆශවන ඳභණ ළඩියි. ශේ ඳහර්ලිශේ එතු ඇතුශශේ අඳ අශේ ජඹ 

ශඳ එනමි එ, අඳ අශේ ශට් ලබ්දඹ ව අශනු  ව ්රභ ව විධි 

භින එ යජඹට විරුශධ විවිධ විශයෝධතහ ශොඩ නඟන ශොට, රු 

ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ තරුණ අඳට ශනොශදශනි ශර ශවෝ 

අඳට ඩහ ළඩිශඹ එ ඒ විශයෝධතහරට දහඹ වුණහ. ්තුභහශේ 

ශජයසඨ වඹ යකශඵන භවය ශශලඳහරනඥපඹ එ   අ ශේ ඒ ්රභ ව 

විධි භඟ ්ශරභ ්ඟ  එශ එ ව නළවළ; ්ඟ වුණ ව අශේ 

විධිඹ අුකභනඹ ය එශ එ ව නළවළ. නමු ව ශේ බහ ර්බඹ 

තුශදී ව, ඒ හශේභ ම දිශේ යකබුණු උශශකෝණරදී ව, ඒ ෆභ 

තළනදීභ රු ජඹර ව ජඹර්ධන භළයකතුභහ තරුණ අඳ ව භඟ 

සිටිඹහ. අහන තහට ශේ ඳහර්ලිශේ එතුශේ අඳ යපු 

උශශකෝණශේදී ්තුභහශේ ශෞය ත ව වඹ පිිබඵ ශවොි  එ 

ද එනහ රු වර් ද සි හ භ එත්රීතුභහ රීේහ, "ශඩො ජටර්, ඔච්චය 

වයිශඹ එ ෆ ව එන ්ඳහ. ශඩො ජටර් අී ඳශඹ එ ශ එද 

ඉ එශ එ?" රීඹරහ. ඒ රඵර ඔ ජශෝභ භළශශශ රු වර් ද 

සි හ භ එත්රීතුභහ ්ශවභ රීඹනහ භට ශවොට ඇහුණහ. ්තශොට 

වදයතුභහ -අශේ මිත්රඹහ- හිනහ ශරහ රීේහ, "ඒ ඳසශේ ඵරහ 

නිමු. දළ එ භභ ඔඹශො ර එට වහඹ ද ජ එන අලයයි." 

රීඹරහ. ්ළනි ගුණඹ ජ යකබුණු, ්ළනි ජඹ ජ යකබුණු, ඳ ජඹට ව, 

අශේ ශශලඳහරන භතහදඹට ව සිඹඹට සිඹඹ ජ වදයක එ හිටපු 

ශශන ජ ්තුභහ. ශශලඳහරන විහදරට ගිඹහභ ්තුභහ ශඵොශවෝ 

ශරහට ඒ විහද තුශ සිඹඹට සිඹඹභ වත ව ශනහ. භහ ඒ ඵ 

අහ යකශඵනහ රඳහහිී  විහද ශභශවඹන භව වරු එශ එ, 

ජනභහධයශේදි එශ එ, ඒ හශේභ ණ්ඩඩු ඳ ජඹ නිශඹෝජනඹ 

යමි එ වබහගි න විවිධ භ එත්රීරු එශ එ. විහදඹ අතය භළද 

යකශඵන විශේ හර තුශ ව ්තුභහ ඒ තර්ඹ ඉදිරිඹට අයශන 

ඹනහ, ඒ අලය යන mood ් යකඹහ  එන. ඒ ෆභ විටභ 

්තුභහ ඒ විහදඹ තුිබ එ අලය සිඹඹට සිඹඹභ යටට දු එනහ; රීඹන 

ශශ වදයක එ රීේහ. ්තුභහ රීඹපු ශශ ව ්තුභහශේ වළසිරීභ ව අතය 

ශන ජ යකබුශ්ඩ නළවළ. ්තුභහ  ශශලඳහරනි ශඵොරු යපු 

ශශන ජ ශනොශයි. ්තුභහ ්ළනි ශශන ජ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, රු ජඹර ව ජඹර්ධන 

භළයකතුභහ දඹහඵය පුතු  ව දිඹණිඹ යටට බිහි යරහ ඒ අඹට 

ඉවිබ එ ඉළ එුකහ. ඒ හශේභ ඳවුශ  දුසයතහරදී අේභහ ව 

් ජ ්තු ශරහ ඒ ඳවුර ශොඩ නළඟුහ. ්තුභහ යටට අලය 

යන යුතුේ ඉවිබ එභ ඉසට ශහ. අඳ අතරි එ ඹ අවුරුදු 59 දී 

විශඹෝ වුණ ව ්තුභහ යටට ණඹ නළයක ශ්රී රහාරී පුත්රශඹ ජ. 

් ජ ව ජහයක ඳ ජඹ වළටිඹට, ් ජ ව ජහයක ඳ ජශේ 

භ එත්රීයඹු  වළටිඹට භහ ්තුභහශේ විශඹෝ ළන ශලෝ න 

අතය, ''අපි ්තුභහ ළන ණඩේඵය ශනහ'' රීඹරහ ඒ දරු එට ව, 

ඒ ණදයණීඹ බිරිට ව රීඹ එන ළභළයකයි.  

 
[6.23 p.m.] 
 

ගු ආර්. වයෝගරළනන් මශකළ 
(ஶண்தைஷகு ஆர். ரஶகஶஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Thank you, Sir, for the opportunity given to pay 

tribute to a Friend, a Colleague in Parliament, a colleague 

in the United National Party and a co-trade unionist, the 

Hon. Dr. Jayalath Jayawardena.  

More than all this, as many Members in this House 

described, he was a true Sri Lankan. He was the 

representative of the true Sri Lankan identity. Nobody 

would grudge him, his unique position as a person who 

was accepted, loved, appreciated and honoured by every 

community in this country because he never thought as a 

Sinhalese or as a Catholic but as a true Sri Lankan and 

embraced every community in this country as equals.  I 

have seen him in Hindu Temples in Colombo. I have seen 

him at the Catholic Churches and I have seen him lead 

many special programmes for Buddhists. He was never 

considered as a person who belongs to any one of these 

communities but as a true Sri Lankan.  

As the Hon. Ajith P. Perera said, we have had the 

longest tribute-paying session today and I think I am the 

last speaker. I do not have to repeat everything that the 

others said but I should say a few special things about 

him. He was considered a friend of the minorities and this 

was reflected by the opportunity given by my Leader, the 

Hon. Ranil Wickremasinghe, in the Cabinet of 2001 to 

2004 by appointing him as the Minister of Rehabilitation, 

Resettlement and Refugees. Though his electorate was Ja

-Ela, he was mostly found in the North or the East even 

neglecting his own electorate. However, his people 

appreciated him for the service he was doing without bias 

and re-elected him even afterwards. He was a true lover 

of these people because when he was discharging his 

duties as the Minister of Rehabilitation, Resettlement and 

Refugees during the period of ceasefire, he was able to do 

a lot of development and to assist people for true 

reconciliation though there was no end to the war but 

only a temporary stoppage of war. That was what was 

great about him.  

Similarly, he took up the issue of human rights of 

Members of Parliament. He took it up to the international 

forum; he took it up to the IPU; he took it up to the CPA 

and the UNP honoured him by appointing him as the 

Deputy Secretary of the United National Party in charge 

of human rights. He was always committed to the policies 

of the UNP. He fought wherever we went without any 

fear. He was a vociferous defender of the party’s cause at 

all forums and he never gave up. 

1395 1396 



ඳහර්ලිශේ එතු 

The last occasion that I saw him was in Negombo 
when he was doing a membership drive for the UNP in 
his electorate. Though he had illnesses, though he had 
undergone treatment and operations, he did not bother 
about it. He walked around; he was active and I believe, 
soon after that, he became ill and we lost him. 

We lost him at the early age of 59, which is a very 
young age for a politician when he had so much more to 
do for our party and for our country. We feel so let-down 
and we miss him. On this occasion, I must convey my 
condolences to his family personally on behalf of our 
party as well as the people of Nuwara Eliya from where 
his wife is. The people in the city of Nuwara Eliya 
remember him as a friendly person who belonged to a 
good family and wedded into a family of Nuwara Eliya. 
So, they appreciate him and on behalf of them also, I wish 
to convey my deepest sympathies and condolences on this 
great loss to his family and also to the family of the 
United National Party. Thank you. 

 

නිවයෝනය කළරක වභළපක ුරමළ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
I wish to associate myself with the sentiments 

expressed by both sides of the House on the death of the 
Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, ex-Member of 
Parliament. I shall direct the Secretary-General of 
Parliament to make a Minute of the Proceedings of 
today's Meeting and send a copy thereof to the members 
of the bereaved family.  

 
 

ලරප්රවළද වයෝනනළ : අපශළව රීමේව  

ලයළපළරය 
சஷமப்தைஶஷகப் பஷரகைகள் : அலதூதப் 

பஷசஶம் 

PRIVILEGE MOTIONS : VILIFICATION 

CAMPAIGN 
 

ගු වනෝන් අමරුර්ග මශකළ 
(ஶண்தைஷகு ரஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, භහ ඳවත ව එ 

ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ ව යනහ: 

"ඳහර්ලිශේ එතු භ එත්රී රු යම  රුණහනහඹ භවතහ විසි එ තභ එශේ 
යප්රහද ඩම  ඇයක ඵට 2013 ජූනි භ 05 ළනි දින ඳහර්ලිශේ එතුශේ දී භතු 
යන රද රුණු, සථහය නිශඹෝ අා 127 ඹටශ ව යප්රහද පිිබඵ හය 
බහට ශඹොමු ශ යුතු ඹ." 

 

ගු අජි ක පී. වපවර්රළ මශකළ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் தே. தபரஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
 

විසින් වහථිර කරන දී. 
ஆரஶதஷத்தஶர். 

Seconded. 
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ ව මක විය. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்தக்தகஶள்ரப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 

වබෝධිරළනළරළම අධ්යළපනික ශළ ව්වහකික ක 
පදනම (ව්වහගළගක රීමේව ප පන ක 

වකටු පක 
ரபஶதஷஶஜஶஶ கல்லஷ ற்தம் கயஶசஶ 

ன்மம் (கூட்டிகைத்தல்) சட்டதோயம் 
BODHIRAJARAMA EDUCATIONAL AND 

CULTURAL FOUNDATION (INCORPORATION) 

BILL 
 

වද ලන ලර රීයමව  නිවයෝගය රීයලන දී. 
இண்டஶம் தஷப்பஷற்கஶன கட்டகர லஶசஷக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

ගු චන්ද්රසිගණ ගනදීර මශකළ 
(ஶண்தைஷகு சந்தஷசஷமஷ கஜதஸ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

I move,  

"That the Bodhirajarama Educational and Cultural Foundation 
(Incorporation) Bill, be now read a Second time." 
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ ව මක විය. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்தக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

පන ක වකටු පක ඊ  අුකූලල වද ලන ලර රීයලන දින්  48
ං3ප ලන වහගළලර නිවයෝගය ය ව ක  නිවයෝනය කළරක වභළපක ුරමළ 
විසින් ්ය  ''බී'' වහගළලර  කළරක වභළල  පලරන දී. 

சட்டதோயம் இதன்படி, இண்டஶம் தொகம தஷப்பஷடப்பட்டு நஷகயக் 

கட்டகர  48(3)இன்படி நஷகயக்குழு  "பஷ"க்கு குழுக்கரஷன் பஷதஷத் 

தலஷசஶரர் அலர்கரஶல் சஶட்டப்பட்டது. 

Bill, accordingly read a Second time, and allocated by MR. 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES to Standing Committee "B" 
under  Standing Order 48(3). 

 

ශ්රී ්කළ පගණගණක ව්ගමය ංව්වහගළගක 
රීමේව ප පන ක වකටු පක 

இயங்ககக் கைனஷச் சங்கம் 

(கூட்டிகைத்தல்) சட்டதோயம் 
COMPUTER SOCIETY OF SRI LANKA 

(INCORPORATION) BILL 
 

වද ලන ලර රීයමව  නිවයෝගය රීයලන දී. 
இண்டஶம் தஷப்பஷற்கஶன கட்டகர லஶசஷக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

ගු චන්ද්රසිගණ ගනදීර මශකළ 
(ஶண்தைஷகு சந்தஷசஷமஷ கஜதஸ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

I move, 

"That the Computer Society of Sri Lanka (Incorporation) Bill, be 

now read a Second time." 
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ ව මක විය. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்தக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

පන ක වකටු පක ඊ  අුකූලල වද ලන ලර රීයලන දින්  48
ං3ප ලන වහගළලර නිවයෝගය ය ව ක  නිවයෝනය කළරකවභළපක ුරමළ 
විසින් ්ය  ''බී'' වහගළලර  කළරක වභළල  පලරන දී. 

சட்டதோயம் இதன்படி, இண்டஶம் தொகம தஷப்பஷடப்பட்டு நஷகயக் 

கட்டகர  48(3)இன்படி நஷகயக்குழு "பஷ"க்கு குழுக்கரஷன் பஷதஷத் 

தலஷசஶரர் அலர்கரஶல் சஶட்டப்பட்டது. 

Bill, accordingly read a Second time, and allocated by MR. 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES to Standing Committee "B"  

under  Standing Order 48(3). 
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කල්කෆබීම 
எத்தஷகலப்தை 

ADJOURNMENT 

 
ගු චන්ද්රසිගණ ගනදීර මශකළ 
(ஶண்தைஷகு சந்தஷசஷமஷ கஜதஸ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, "ඳහර්ලිශේ එතු දළ එ 

  තළබිඹ යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ යනහ. 

 
ප්රහනය වභළිමමුඛ කරන දී. 
லஷனஶ டுத்தஷம்பப்தபற்மது. 

Question proposed. 

 

 
නගර අ්කරණය 

நகங்ககர அறகுபடுத்தல்  
BEAUTIFICATION OF TOWNS 

 
ගු අල්ශළජ් ඒ.්ච්.් . අවහලර් මශකළ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

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

Hon.  Deputy Chairman of Committees, I move, 

"Areas such as the City of Colombo and Battaramulla have been 

developed by now by the Ministry of Defence and Urban Development. 
At the same time, places such as the Vihara Maha Devi Park and Crow 

Island are also being developed. 

The City of Colombo and around as well as the area on both sides of 
the Lake Diyawanna in Battaramulla have become picturesque; thanks 

to the urban development carried out in this fashion. A trend of both 
local and foreign tourists being attracted to these areas can also be seen 

at present. 

Therefore, while thanking the Ministry of Defence and Urban 
Development for its action to beautify Colombo and its suburbs, I move 

in this House that it will be appropriate to develop other towns of Sri 

Lanka as well in this manner." 

I table* the Sinhala and Tamil versions of the Motion 

to be included in Hansard.  
 

* වභළව වය මක කබන ද වයෝනනළවේ සි්ශ ශළ වදමෂ 
පගණලර්කනය: 

* சபஶதேடத்தஷல் கலக்கப்பட்ட பஷரகைஷன் சஷங்கர ற்தம் 

தஷழ் தஶறஷதபர்ப்தை: 

*  Sinhala and Tamil versions of Motion tabled: 

"ශේ න විට ශොශම නයඹ, ඵ වතයමු ර ළනි ප්රශශල යහජය ණය ජ 

වහ නහරි ාර්ධන අභහතයහාලඹ භින එ ාර්ධනඹ ය ඇත. ්ශභ එභ 

විවහය භවහ ශශම  උදයහනඹ, හ දඳත ළනි සථහනඹ එද ාර්ධනඹ යමි එ 

ඳය . 

ශේ ණහයඹට සිදු යුක රඵන නහරි ාර්ධනඹ ශවේතුශ එ ශොශම 

නයඹ වහ ඒ අට ප්රශශලඹද, ඵ වතයමු ර දිඹ එනහ ඔඹ ශදඳ ප්රශශලඹ එද 

ඉතහභ ව අරහය ම  ඇත. ශශය ඹ ශභ එභ විශශය ඹ ාචහයඹ එද ශභභ ප්රශශල 

යහ ණර්ණඹ ම ශේ ප්රණතහ ජද ශේ න විට ද ජනට රළශබ්. 

්ඵළවි එ ශොශම වහ තදහ එන ප්රශශල අරාහය රීරීභ වහ යහජය 

ණය ජ වහ නහරි ාර්ධන අභහතයහාලඹ ශන ඇයක ක්රිඹහ භහර්ඹ එ 

වහ සතුයක එත න අතයභ, ශ්රී රාහශේ අශනු  ව නයඹ එද ශේ 

ණහයඹට ාර්ධනඹ රීරීභ සුදුසු ඹළයි ශභභ රු බහට ශඹෝජනහ යමි." 

"இன்மரலஷல் தகஶழும்தை நகம், பத்ததொல்ய ரபஶன்ம 

பஷரதசங்கள் பஶதுகஶப்தை, நக அபஷலஷதத்தஷ அகச்சஷன்தோயம் 

அபஷலஷதத்தஷ தசய்ப்பட்டுள்ரன. அகதப்ரபஶய லஷகஶகஶ 

ரதலஷ தங்கஶ, கஶக்ககதஸவு ரபஶன்ம இடங்கதௗம் அபஷலஷதத்தஷ 

தசய்ப்பட்டு லதகஷன்மன.  

இவ்லஷதஶக ரற்தகஶள்ரப்படுகஷன்ம நக அபஷலஷதத்தஷ 

கஶைஶக தகஶழும்தை நகதொம் சுற்தப்தைமங்கதௗம் பத்ததொல்ய 

தஷலன்னஶ ஏஶலஷன் இததங்கஷததொள்ர பஷரதசங்கதௗம் 

ஷகவும் லனப்தைஷக்கதஶக ஶமஷத்ள்ரன. உள்நஶட்டு ற்தம் 

தலரஷநஶட்டு சுற்தயஶப் பைஷகதௗம் இப்பஷரதசத்கத ரநஶக்கஷ 

கலர்ந்தஷழுக்கப்படுகஷன்ம ரபஶக்கஷகனத் தற்ரபஶது கஶையஶம்.  

னரல, தகஶழும்தை ற்தம் அதகன அண்டி 

பஷரதசங்ககர லனப்தைஷக்கதஶக ஆக்குலதற்கு பஶதுகஶப்தை, 

நக அபஷலஷதத்தஷ அகச்சு ரற்தகஶண்டுள்ர நடலடிக்கக 

கதௗக்கஶக நன்மஷ ததஶஷலஷக்கஷன்ம அரதரலகர, இயங்ககஷன் 

கன நகங்ககரத்ம் இவ்லஷதஶக அபஷலஷதத்தஷ தசய்லது 

தபஶதத்தஶனததன இச்சகபக்கு தொன்தஶறஷகஷன்ரமன்." 

 

ගු ලයි.වත. පශමසිගණ මශකළ 
(ஶண்தைஷகு கல.ஜஸ. பத்சஷஶஷ) 

(The Hon. Y.G. Padmasiri) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, රු අ වහේ ඒ.්ච්.්ේ. 

අසර් භ එත්රීතුභහ විසි එ ඉදිරිඳ ව යන රද ්භ  ශඹෝජනහ භහ 

සථිය යනහ.  

 

ගු අල්ශළජ් ඒ.්ච්.් . අවහලර් මශකළ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

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

ශඵොශවොභ සතුයකයි. 

Mr. Deputy Chairman of Committees, Colombo is the 

largest city in the country and contributes to over 50 per 

cent of the national GDP and compared to other Asian 

cities, Colombo has much more room to grow. The 

economic density of Colombo is approximately US 

Dollars 15 million per square kilometre. In comparison, 

the economic density of Ho Chi Minh City is US Dollars 

73 million; in Bangkok it is US Dollars 88 million and in 

Singapore it is US Dollars 269 million. This indicates the 

growth that Colombo should aim for, especially in the 

current context. 

After many decades, with the country at peace, it was 

finally possible to realize its true potential. Colombo had 

a great role to play in unlocking this potential. However, 

before this rejuvenation could succeed, there were many 

problems that needed to be addressed, one of which was 

the prevention of floods. 

Mr. Gotabhaya Rajapaksa, the Secretary to the 

Defence Ministry, has said that he had to face the 

problem of unauthorized structures which blocked the 

drainage systems and he had to clear them. He has also 

contended that it is not only the low-income segments of 

the society who have erected unauthorized structures on 

reservation land but industrialists, the middle-class and 

high-income segments as well. All these structures are 

being demolished and would greatly improve the 
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efficiency of the drainage system. The Sri Lanka Navy, 

the Sri Lanka Land Reclamation and Development 

Corporation have been engaged in dredging and 

developing the canal system in the city. Medium-term 

plans are being prepared to improve the entire drainage 

system in the Metro Colombo region.  

Under a project funded by the World Bank, the Beira 

Lake and other vital water retention areas have been 

completely dredged, de-silted and fully rehabilitated 

alongside significant improvements to the existing canal 

network. We all know that those days, when we were 

walking around the Beira Lake, we could not bear the 

stench of it.  All those seem to be cleared and now it is 

like the Geneva Lake. It has been beautified to attract not 

only the tourists but also the local population. There is a 

Seema Malakaya and next to that there is an island with a 

bridge connecting. Children come there in large numbers, 

enjoy and have fun in that place.  

This is so with the Viharamahadevi Park also. The 

Viharamahadevi Park was earlier known as the Victoria 

Park. I and my friends from school, S.M.A. Jabbar, 

M.S.M. Nizar, M.A.A. Ansari and H.I.M. Cassim, Abba 

Tayoob, M. Velu Mail, S.M.M. Kamaldeen and others do 

visit the park. I remember we used to take our books there 

and do revision sitting under the shade of green trees in 

that park. Such a beautiful park it was.  You can always 

enjoy its environment.  It is an eco-friendly park. Now, 

we can walk through the Cinnamon Gardens Police 

Station and then through the racecourse area. It has now 

been transformed into a new and beautiful city yard.  

Sir, the other day my cousin, Dr. Haris Deen 

telephoned from England and said, “We want to come 

and see the beauty of the Colombo City”. My nephews 

and nieces, Shiraza, Shireen, Hussain, Hassa and 

Haseena, all wish to come and enjoy in Colombo.Also, 

my close friend, Mr. Ismeth Abdullah, who has been in 

UK for a long time, and had not visited us said: “I am 

particularly coming to see the new beautiful Colombo”. 

So, this is the message that we get from around the 

international capitals.    

Then, Sir, the Shangri-La Group has agreed to 

construct a luxury hotel and a residential complex on 10 

acres of land that was allocated to the army near Galle 

Face. A Chinese company, CATIC, has undertaken to 

establish a skyline hotel on an adjacent block of land. 

These agreements have already generated a large influx of 

funds, which has been allocated to the combined Defence 

Headquarters Complex, which is currently being 

constructed at Battaramulla. Another project which is 

being expedited is the second phase of the Sethsiripaya 

Complex. 

Then, the Independence Square area is being 

developed and the other parts of the city are also being 

developed as pedestrian-walks, scenic locales. This will 

do a great deal to uplift the character of the Capital City 

as a green and a clean city of fame.  

While urban development is the common theme of all 

the projects mentioned so far, the Government also 

intends to further develop Colombo by creating new city 

space. 

This is a gigantic task undertaken by our good and 

able Secretary, Mr. Gotabhaya Rajapaksa and his staff.   

Then, Sir, about Fort; the high rising buildings once 

completed will house many of the remaining government 

offices in Colombo.  

Then, the historic buildings like the Dutch Hospital 

and the Cargills Building are being redeveloped to cater 

to the modern day business requirements. I think, the day 

before yesterday, they opened a new venture there. It is 

like a promenade. Go and see. The World Trade Centre 

and the surrounding area is transformed into a beautiful 

park. We never imagined this.  

The garbage problem has also been solved. There is 
no garbage now. There is no dirt. The other day, a good 
Tamil gentleman - when you are in the Chair I must say - 
who is 73 years old from Wellawatta, rang me up in the 
midnight and said, “ஶ! ன்கனப் தபஶதழஶர் 

பஷடித்துக்தகஶண்டு ரபஶய்லஷட்டஶர்கள். ப்படிஶலது அலர்கரஷடம் 

தசஶல்த ன்கன தலரஷஷல் டுங்கள்” ன்த. அப்தபஶழுது நஶன் 

அலஶஷடம் ரகட்ரடன் “ன் ஶ பஷடித்துக்தகஶண்டு ரபஶனஶர்கள்?”

ன்த. “சஷமஷததஶத கடதஶசஷக நஶன் தலரஷஷல் வீசஷரனன், 

அதனஶல் அலர்கள் ன்கனப் பஷடித்துக்தகஶண்டு 

ரபஶய்லஷட்டஶர்கள்” ன்த அலர் தசஶன்னஶர். So, there is the 

environmental police being employed. It is a very good 

thing. I told  him, “ஶ இனஷரல் இப்படிச் 

தசய்ஶதஸர்கள்!”ன்த. And told the police that he is a 

very elderly person to leave him alone.  

Then, Sir, there is the Gaffoor Building in the centre, 

in the heart of Fort. It is one of the original buildings that 

came up in Fort. It was built, owned by the Late Alhaj 

N.D.H. Abdul Gaffoor, one of the well-known and 

biggest philanthropists this country has seen. Now, it has 

changed hands and I would request the Ministry of 

Defence and Urban Development to give it a new face. It 

will be a big showpiece in Fort. When the Europeans 

came those days, they got down from the Jetty in Fort 

area and after going to the Gem Museum of Caffoor 

Hajiar, they came to shop at the Gaffoor Building. 

Therefore, Sir, it also must be developed. Close by is the 

YMBA building. That must also be given a facelift. 

These are the tremendous work that the new Secretary 

and his staff - after they were given this onerous task - are 

doing for Colombo. 
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Then, Sir, there was a fine project called  “Your Tax 

Rupees at Work” inaugurated by the former Colombo 

Mayor, Mr. Omar Kamil.  He initiated the work of 

expanding the Galle Road from Bullers Road Junction, 

Bambalapitiya up to Kollupitiya and also had a scheme to 

modernize Horton Place and the road up to Parliament. 

He was at that time helped by very talented and capable 

officers of the Colombo Municipal Council, like 

Engineers Jayantha Guruge, S.G. Gunasekara,  M.H.M. 

Fazal, Mrs. Visaka Dias and Dr. Nimmi Wickremasinghe 

Madugalle and others of their calibre. 

Today, following that example - whoever the Mayor 

is, or whichever party do they belong to -  the present 

Mayor, my very good friend, Alhaj M.J.M. Muzammil, is 

also working very closely, hand in glove with the Urban 

Development Ministry and the Secretary to develop the 

city. That is his only intention. He does not get involved 

in having discussions with foreigners at “Sirisevana” in 

order to topple the Government or have lectures by 

foreigners in order to brainwash their party people to take 

a path towards disaster. No, he is not that.  

Now, read the “Selalihini Sandeshaya” දිඹ එනහ ඔඹ 

ළන ථහ යන ශොට භහ හිතනහ, දිඹ එනහ ඔඹ සිරිඹහ ළන, 

"දිඹ එනහ සිරිඹ" ළන න හය ාශශලඹ ජ නිර්භහණඹ ශ 

යුතුයි රීඹරහ. අශේ ශතොටමුශේ ශ්රී යහහුර හිමිඹ එ විසි එ 

ළරිබහිණි ාශශලඹ ලිඹහ යකශඵනහ. වි ෆ්රඩ් ශඳශර්යහ භළයකතුභහ 

ඒ පිිබඵ වියණඹ ජ ේඳහදනඹ ය යකශඵනහ. ්හි ් ජ 

විඹ ජ ශභශේයි:  
 

"ශඳොශවොශ දන ඇයක තුුකරුනළ ඵළයක   ශඳභහ 

මුලුශ       දන සුය පුය පිරි සිරි එ             වළභහ 

ජඹශ        දන ළරුශභ එ සුළදු තභ   නභහ 

 ජඹශද       දන පුයය දුක මිතුරු  තුභහ" 

ශභඹ, ජඹ ශන ශදන සථහනඹ ජ. ශරෝශේ අනිු  ව යට  

ශේ භනයේ දර්ලනඹ ඵළලුහභ අයකලයි එභ පුදුභඹට ඳ වනහ.  ඒ 

අඹ ලිුක ව ශභයටට ඇවි ව ඇයක.  නමු ව අද හශේ චභ වහය 

ජන දර්ලනඹ ජ ශනොදළ ඇත. 

භට අද හශේ භතයි, ජනහධිඳයකතුභහ ව භඟ Prime 

Minister, Manmohan Singh came to this Parliament and 

viewing through a window of the Members’ Dining 

Room, he exclaimed, “This is one of  the marvellous 

sights I have ever seen in any part of the world. This is 

one of the most beautiful spots to have the Parliament. 

Can I take this Parliament and this water home?” That is 

how he expressed his amazement about Sri 

Jayawardenapura area. Then, Sir, ශ්රී යහහුර හිමි විඹරී එ 
ශභශවභ ව රීඹනහ:         

 

"ළදි යත තමය ශඳශ යන යකරු එ  රුළ'යක 

විදි  දිඹ දවය ශරශ ශදන දිගු නරු   ඳටළ'යක 

රැදි  යශ යශළ'යක ශවොඹ දිඹ එනහ නභළ'යක 

ඇි   පුය අඟන ඳට ළු සිරි රැඳළයි    නියක" 

ශභොන තයේ රසණද? දිඹ එනහ ඔඹ අශ ඉ එනහ හශේ  

ප්රිඹභනහඳ හ එතහශෝ ශඵොශවෝ ශදශන ජ අද ඳහර්ලිශේ එතු 

ඇතුශශ ව ඉ එනහ; බහ ර්බශේ ව ඉ එනහ; ූලරහනඹ 

ඳවිබුක ව ඉ එනහ. ්භ නිහ අපි රීඹනහ, අලු ව හය 

ාශශලඹ ජ නිර්භහණඹ ශ යුතුයි රීඹරහ. ්ඹට ශඳය නිමියක ඳවශ 

ම  යකශඵ එශ එ ශෝඨහබඹ යහජඳ ජ භළයකතුභහ නය ාර්ධනඹට 

අත ළහුහට ඳසුයි. නමු ව ්තුභහට ඵණිනහ. ්තුභහ ශේ යශට් 

හභඹ ඇයක ශහ; යුශධඹ නළයක ශහ. දළ එ ්තුභහ ශභො ජද 

ය එශ එ? වළභ තළනභ ාර්ධනඹ, ාර්ධනඹ, ාර්ධනඹ. 

ාර්ධනඹ ්ඳහඹ රීඹනහ නේ ඒට අපි ශභො ජද රීඹ එශ එ? 

ස වි රීඹ එන තභයි වුභනහ ය එශ එ. දළ එ ශේ හශේ තභයි, 

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, - 

I moved this Motion in order to develop the other 

cities, the urban areas. Now, see for example, Puttalam in 

the North Western Province. The Chairman, K.A. Baiz, 

of Puttalam Urban Council is developing the town 

splendidly. Spending a large sum of money he has 

founded a new Science College. There are new libraries, 

children parks, bus stands, markets and various other 

projects. He has also created "Colombo Face". Here, we 

call in Colombo "Galle Face". In Puttalam, they call it 

"Colombo Face" because it was such a beautiful 

promenade he has created. I think the Ministry of 

Defence and Urban Development could further help 

Puttalam to be upgraded into a Municipality, because 

Puttalam has more people than the Municipal Council of 

Kurunegala. Also, there is Eravur in the Eastern 

Province. The present Eravur Urban Council is headed by 

Seyed Ali Zahir Moulana, a distinguished old Colleague 

of our's in this Parliament.  We must also help develop 

Eravur - because it is completely an urbanized area. I 

think the majority of them are Muslims and Tamils but 

there is a Sinhalese Viharaya and some Sinhalese people 

also live there - so that they will have a fully-fledged 

Municipal Council with further development.  

Then, Sir, take for example, Matale in the hill 

country. The Matale Mayor, Hilmy Mohammed, is doing 

a splendid job. The Mahatma Gandhi International Centre 

for Peace is coming up there. Our very good friend, the 

former High Commissioner of India, Mr. Ashok K. 

Kantha came and restarted that. The original foundation 

stone for which was laid by none other than Mahatma 

Gandhi, when he visited Matale area, was the first entry 

point of Mahatma Gandhi. There are spices, cocoa, 

ceramicware and all the by-products  that go to the 

market. Throughout the year, in the Matale City, you can 

enjoy the climate and its scenic beauty. 

There maybe so many other areas of interest  in the 

rest of  the Island which should receive the attention of 

Mr. Gotabaya Rajapksa. The Chairman of the Urban 

Development Authority, Mr. Nimal Perera, and others are 

also doing a great job of work. I must also place on 

record the great services rendered by the Chairman of the 

Sri Lanka Land Reclamation and Development 

Corporation.  
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There is a canal going by the side of the school near 

the Redi Mola - Wellawatte Weaving Mills - at Havelock 

Town. That canal was not guarded properly and a child 

fell into the canal and died sometime ago. I  immediately 

brought it to the notice of the Secretary to the Ministry of 

Defence and Urban Development. He ordered the 

Chairman of the UDA to put up a fence and now a fence 

has come up fortifying the area providing safety to the 

school-going children.  They are very quick to act.   

The other day when we were passing Colombo, he 

stopped me at the Viharamahadevi Park area and said, 

“See, this Gamage Company is not doing this properly; 

take it up in Parliament; they are not completing it.  They 

have taken the money. This is the way they are playing 

out the money of the people.  I want to complete this 

project”.  He is very quick.  His speed cannot be matched 

by anybody else.  Not only here in Colombo but also in 

other parts of the country, wherever you go, everybody 

says, “தகஶழும்தை வ்லரரலஶ அறகஶக இதக்கஷன்மது; அது எத 

நகல்ய; இப்தபஶழுது அது எத தங்கஶலனஶக ஶமஷ 

இதக்கஷன்மது.” - நஶங்கள் தஷழ்நஶட்டுக்குப் ரபஶனஶல் 

அங்குள்ரலர்கள் ங்கரஷடம் இவ்லஶத தசஶல்கஷன்மஶர்கள். I think 

His Excellency the President is very lucky to have a 

brother of that nature.  There is a Tamil saying - I said it 

yesterday also - “தம்பஷ உகடஶன் பகடக்கு அஞ்சஶன்” which 

means, "One who has a brother shall not fear any army". 

2012.06.19 දින "රාහදීඳ" ඳත්රශේ ත ව හයණඹ ජ ලිඹහ 

යකශඵනහ. ්ඹ ශභශේයි: 

"ශොශශොේපුය ාතුශය එ ශබ්ශය එන ශේරැස ඟ යහඳ්යකශේ ළඩ 

අයමයි"  

ඒ ඹටශ ව පිිබඹ එදර නනය ාර්ධන ළරසුභ වහ 

ශඵොයරළසමු නනය ාර්ධන ළරසුභ ළන ව ව එ ය 

යකශඵනහ.  

ඒ විතය ජ ශනොශයි. දළ එ ඵර එන, Bloemendhal Road 

්ශ ජ ු ණු  එද. ඒ හශේභ තභයි ුකශේශොඩට ්වහ 

නහවි එශන ව. ඒ දසර අපි ඒ ප්රශශලශේ ඳදිාචි ශරහ සිටිඹහ. 

ශෝභම ය ච එද්රසිරි භවතහ යහජය ඖධ ී යකත ාසථහශේ 

බහඳයකතුභහයි. ්තුභහ ව ශේහ ළන ශවොි  එ ද එනහ. 

විශලේශඹ එභ අශේ දිශ එස ගුණර්ධන ඇභයකතුභහ -ණ්ඩඩු 

ඳ ජශේ ප්රධහන ාවිධහඹතුභහ- අපි ඒ ඳශහශ ව වත ව වූ ඵ 

ශවොි  එ  ද එනහ. අපි ඒ ඳශහශ ව වත ව වුණහ. ඉසය නහවි එන 

දුේරිඹ ශඳොශ ඉදිරිඳ ශවො රසණ ශ  ඹහඹ ජ යකබුණහ. ඳහ  

ඹන හරශේ භභ ව ඒ ශරට ඵළවළරහ න් හරහ යකශඵනහ. ්තළන 

ඳ එරට ඳවශ විලහර රසණ ිබ ජ යකබුණහ. ශේ අපි සිඹලු 

ශදනහභ නහ එන ඹ එශ එ ඒ ිබටයි. ්භ සථහනශේ ු ණු  එද ජ 

ශොඩ ළන් යකබුණහ.  මුළු ඳශහතභ  වනහ, ඉ එන ඵළවළ. 

අද ශවො ක්රීඩහාණඹ ජ ්තළන ඉදි ය යකශඵනහ. ්තළන යකබුණු 

ශ  ඹහඹ නළයක වුණහට භහ ඒ තයේ තුටු   එශ එ නළවළ. නමු ව 

අද ්භ සථහනඹ රසණ ක්රීඩහ පිටිඹ ජ ඵට ඳරිර්තනඹ යරහ 

යකශඵනහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, ඒ හශේභ තභයි 

භවයභ ප්රශශලඹ ව. දළ එ භවයභ ප්රශශලඹ ව ජනහකීර්ණ ශරහ. 

Infrastructure facilities in Maharagama area have also got 

be developed.  In Maharagama, there are Sri Vajiragnana 

Dharmayathanaya on one side and Ghafooria Arabic 

College on the other.  I have requested the Mayoress, 

Mrs. Kanthi Kodikara of Maharagama to construct a road 

leading to the burial ground inside the Ghafooria Arabic 

College premises. She has promised to do it.  Her 

husband, Hon. Upali Kodikara is a Minister of the 

Western Provincial Council. He will also assist the 

Mayoress of Maharagama, because they work in amity. 

During our younger days we lived in that area - 

Pamunuwa Road and then Temple Road.  

අශේ ්ඩී ජඹභහ එන භව වතඹහ ශවො රසණ සිාදු ජ රීේහ. 

්ඹ ශභශේයි: 

"  ශොශශොේපුශර් ්රිඹහ... ශොශශොේපුශර් ්රිඹහ... ශඵොශවොභ රසනයි... 

ශොශශොේපුශර් ්රිඹහ... ්රිඹහ"  

අශේ ජනහධිඳයකතුභහශේ නහඹ වශඹ එ ව ශෝඨහබඹ 

යහජඳ ජ භළයකතුභහශේ උදහයය ලි, ක්රිඹහය ලි ළඩ පිිබශශ තුිබ එ 

ශොශශොේපුයඹ ඳභණ ජ  ශනොශයි, ශේ ශෝට්ශට්, ජඹර්ධනපුය 

ඓයකවහසි නයඹ ඇතුළු රාහශේ යකශඵ එනහ වූ ශඵොශවෝ නය 

ාර්ධනඹ ශේහ, රසණ ඵවි එ ඉයකශර්හ රීඹහ අඳ ප්රහර්ථනහ 

යනහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි,  දළ එ ශේ දිඹ එනහ 

ඔශේ ්වහ ඳළ වත දිවහ ඵර එන. Solar power උඳශඹෝගි ය 

ශන විදුලිඹ රඵහ දීරහ යකශඵනහ. ශේ ළ ළඹුයට වෆර නිහ 
තභයි ශේ තහශේ ර්හට ශේ ප්රශශලඹට ාතුය ළලුශේ 
නළ වශ ව. ඳසු ගිඹ හරශේ ාතුය රරහ ඳහර්ලිශේ එතු ව ඹට 
වුණහ. අඳට ව දු එනට සිශධ වුණහ. ්දහ වරි ඇඵළශදිඹ ජ සිශධ 
ශ එනට ගිශේ. දළ එ ඒහ සිඹ ර ජභ ශ ජහ යකශඵනහ.  
දිඹ එනහ ඔඹට ්වහ ඳළ වශත එ යකශඵන ශ  ඹහඹ ව දළ එ දිභට 
ාර්ධනඹ යශන ඹන ඵ ඒ ඳශහශ ව හඹ යන සුයී  
අඳ ව භඟ රීේහ. 

ාර්ධනශේ නිඹමු එ යන ශේ ළඩ ඉයකවහත නහ. ඒ 
න ඉයකවහඹ ළන හය ාශශලඹ ජ නිර්භහණඹ ය එනට 
ත ව ශතොටමුශේ වහමුදුරු නභ ජ ඳවශ ශේහයි අඳ ප්රහර්ථනහ 
යනහ. ඔඵතුභහට ශඵොශවොභ සතුයකයි රු නිශඹෝජය හය 
බහඳයකතුභනි. 

 

ගු අජි ක පී. වපවර්රළ මශකළ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் தே. தபரஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, ඳළවළදිලි ය ළී භ ජ.  

 

නිවයෝනය කළරක වභළපක ුරමළ 
(குழுக்கரஷன் பஷதஷத் தலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Yes, Hon. Ajith Perera.  
 

ගු අජි ක පී. වපවර්රළ මශකළ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் தே. தபரஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු භ එත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ රීේහ ශ එද, ු ඹුය ජ න් ෆහයි 

රීඹරහ. ඒ ු ඹුය න් හශදී ඔඵතුභහ හිටිශේ නඟුරට ඉසයහි එද, 

ඳසශ එද?  

1405 1406 

[රු අ වහේ ඒ.්ච්.්ේ. අසර් භවතහ] 
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ගු අල්ශළජ් ඒ.්ච්.් . අවහලර් මශකළ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

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

ශො එ ඵහන ශොයි ඳළ වශ ව ඉ එනහද රීඹරහ ද එශ එ නළයක 

භ එත්රීයශඹ ජ රීඹන ් අඳට රීඹ එනට වද එනට ්ඳහ. ශො එ 

ඵහනට ඉසයහි එද, පිටිඳසශ එද ඹ එශ එ රීඹරහ ද එශ එ නළයක 

තමු එනහ එශේ නයශේ ශශන ජද, නළ වනේ තමු එනහ එශේ 

ශේ ශොශඩ් ශශන ජද රීඹරහ අව එනට සිශධ ශනහ.  

දළ එ ඕනෆ නේ ථහ ය එන.  

 
ගු අජි ක පී. වපවර්රළ මශකළ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் தே. தபரஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භශේ ප්රලසනඹ ඔඵතුභහ ශොශවේද සිටිශේ රීඹන ්යි.  

 
ගු චන්ද්රසිගණ ගනදීර මශකළ ංපුනු කගළපන ශළ 

බන්ධ්නළගළර ප්රක ව්වහකරණ  අමළකයුරමළප 
(ஶண்தைஷகு சந்தஷசஷமஷ கஜதஸ - தைனர்லஶழ்லரஷப்தை, 

சஷகமச்சஶகயகள் தசஸகப்தை அகச்சர்)  

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera - Minister of 

Rehabilitation and Prison Reforms) 

රු  නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, බහ   තඵන 

අසථහශේ අශේ රු අ වහේ ඒ.්ච්.්ේ. අසර් භවතහ ඉදිරිඳ ව 

ශ ශඹෝජනහ පිිබඵ ්තුභහභ ඉතහභ විසතය රුණු 

ඳළවළදිලි ශහ.  

අරායණඹට වුරු ව ළභළයකයි. අරායණඹට වුරු ශවෝ 

අළභළයක නහ නේ ශභො ජ ශවෝ ශරඩ ජ යකශඵ එන ඕනෆ. 

යුශධශඹ එ ඳසු අඳ නිදව දිනහ  වතහ හශේභ ඒ නිදව ළඵෆ 

ශර බු ජයක විි  එන ශෞ එදර්ඹහ වභ ඳරිර්තනඹ ජ යටට 

අලයයි. අයකරු ජනහධිඳයකතුභහ ඹටශ ව තභයි යහජය ණය ජ වහ  

නහරි ාර්ධන අභහතයහාලඹ යකශඵ එශ එ. ඒ අභහතයහාලශේ 

ශ ේතුභහ ශෝඨහබඹ යහජඳ ජ භළයකතුභහයි. ්තුභහ නිළයදි 

ා ඳ භත ශේ යට තුශ ශෞ එදර්ඹහ වභ ශන ජ ඇයක 

යමි එ ඹනහ. ඒ පිිබඵ තභයි රු අසර් භ එත්රීතුභහ දළ එ 

රීේශේ. භභ ඒ ළන ළඩිදුයට ව විග්රව ය එන ඹ එශ එ නළවළ.  

යහජය ණය ජ වහ නහරි ාර්ධන අභහතයහාලඹ ශුකශ එ 

්තුභහ  භතු ශ ් රුණ ජ ළන විතය ජ ඳළවළදිලි ය එන භභ 

ඵරහශඳොශයො වතු ශනහ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, ඇ වත තභයි, 

ාර්ධනශේදී අපි  ඒ වරි විධිඹට දරී එශ එ, ්හි ළද වභ 

 රැශ එශ එ ඳරිය හිතහමි වභඹ, ඒ හශේභ ඒ ාර්ධනශඹ එ 

මිනිසු එට තභ එශේ ලහරිරි ශඹෝයතහ, ඒ හශේභ භහනසි 

ත්ේයකඹ, ඒ හශේභ විවිධ අ ව දළකීේ රඵහ ත වළරී ශර ඒ 

ඳරිර්තනඹ සිදු ශනහ නේ ඳභණයි. අසර් රු  භ එත්රීතුභහභ 

ඳළවළදිලි ශ විධිඹට ශේ ඇයක ශ ශෞ එදර්ඹහ වභ 

ාර්ධනශඹ එ ් ඳළ වතරී එ ජර ළලීේ ප්රලසනඹට පිිබතුය ජ 

රළබී යකශඵනහ.  

රු  නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, ඒ හශේභ ාචහය 

ණර්ණඹ ජ රළබී යකශඵනහ. ඒ ඳරියඹ තුිබ එ මිනිසසු එශේ 

භනට නිදව ජ රළශඵනහ. ු ණු ිබ එ  පිරී යකබුණු  රහාකීඹ 

නය අද පිරිසිදු නය ඵට ඳරිර්තනඹ ශරහ  යකශඵනහ. ශේ 

රසණ  නිහ අද හශේ ව ඉ ලීභ ජ  යකශඵනහ, වළභ තළනභ  

ශේ ශෞ එදර්ඹඹ  ඇයක ය එනට  ඕනෆඹ රීඹහ. ඒ නිහ තභයි ශේ 

ළන දීර්ක ලශඹ එ රුණු ඳළවළදිලි  යමි එ ්තුභහ රීේශේ ශේ 

ළඩ පිිබශශ  පිටසතය තළ එරට ව,  පිටසතය  නයරට ව 

ශනිඹ එන ඕනෆඹ රීඹහ.   

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, යහජය ණය ජ වහ 

නහරි ාර්ධන අභහතයහාලඹ ශේ වඳ එේ ය එශ එ ්රිවිධ 

වමුදහ, නහරි  ාර්ධන අධිහරිඹ, ඳව ව බිේ ශොඩ රීරීශේ 

වහ ාර්ධනඹ රීරීශේ ාසථහ ඹන ඔ ජශොභ ඒහඵශධ 

යහඳ්යකඹ ජ වළටිඹට අයශනයි. ශේහ  විවිධ අ ව දළකීේ යකශඵන 

ණඹතනයි.  ශේ අ ව දළකීේ ඔ ජශොභ ඒ යහින ය ශන ඊට 

ළශශඳන භහන ේඳ ව ාර්ධනඹ යමි එ ව අයමුද  

ශොඹහ නිමි එ යජශේ මුද , ශඳෞශලි අාලශේ මුද  ් ජතළ එ 

යමි එ තභයි  ශේ ශෞ එදර්ඹහ වභ ශන  ඉටු ය ශන 

ඹ එශ එ. ශභඹ ශොශමට ඳභණ ජ න්භහ ය එන ඵරහශඳොශයො වතු 

ශ එශ එ නළවළ. යට පුයහභ ශේ ශන  ය එන  අලයයි. ශේ 

නශොට ුකය්ිබඹ, ඹහඳනඹ, භහතය, භවුකය, අුකයහධපුයඹ, 

ශේයහශදණිඹ, දිඹතරහ, ඉභදු, ඌරුශඵො ජ, ඇවළලිඹශොඩ, 

ඵ්ඩඩහයශර, යඹු ජන, නහයේභර, ඳඩුසුකය,  දාශොටු, 

ුකශේශොඩ, ම යළටිඹ, භඩරපු, අ ජශයයිඳ වතු ණදී ශේ 

ු ඩහ වහ භධයභ නය සිඹ ශරහිභ ජහයක ලශඹ එ ශේ  

ළඩටවන ක්රිඹහ වභ ශනහ. ඇ වත ලශඹ එභ ශේ  

ළඩටවන ශොශම නයඹට ශවෝ දිඹ එනහ ණ එන 

ප්රශශලඹට, ුකශේශොඩට ශවෝ භවයභට විතය ජ න්භහ ශන 

් ජ ශනොශයි. ජහයක ලශඹ එ නිළයදි ළරසුේයණඹ ජ භත 

යට ශෞ එදර්ඹහ වභ ශනට ර ජ රීරීශේ අදවසි එ අලු ව 

ා ඳ භත  තභයි ශේ ශෞ එදර්ඹහ වභ  නය බිහි ශ එශ එ. 

ඇ වත ලශඹ එභ ා ඳ නළයක තළන, අලු ව ශශ  බිහි 

ශ එශ එ නළවළ.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, භහතය නයඹ 
අරායණශේදී  ළරසුේ වත විධිඹට ඒ ශන ය එන 
ණය ජ  ශ ේතුභහ  ව ප්රඹ වනඹ ළන භහ ද එනහ. ශතෝයහ 
 ව ප්රධහන නයර ප්රමු ය ශන ව අනිු  ව සුළු වහ භධය  
ඳරිභහණ නයර ව ජහයක ලශඹ එ ශේ ළරසුභ පිඹශය එ 
පිඹය ඉදිරිඹට ඹනහ. ඒ නිහ භභ රු අසර් භ එත්රීතුභහට 
රීඹ එන ළභළයකයි,  ඉදිරි  හරශේදී ශේ  ටයු වත ශේ විධිඹට 
ශනහ හශේභ  ශඳෞයහණි ශොඩනළිනලි නිසි ශර ණර්ථි 
ලශඹ එ පරදහයී විධිඹට ශඹොදහ  එන ඔඵතුභහ රීේ විධිඹටභ 
ජහයක  ළඩටවන ජ දිඹ ව ශනහඹ රීඹන ්.  

රු නිශඹෝජය හය බහඳයකතුභනි, ඇවළශ ශඳොශ 
අදිහයේතුභහ හිය  යශන හිටපු ඇවළශ ශඳොශ අදිහයේ  

ශේ -භවුකය රිභහ එඩ් ඵ එධනහහයඹ- Old Colombo Dutch 

Hospital ් හශේ ඓයකවහසි තළන ජ. ඊට ව ඩහ 

ශෞ එදර්ඹහ වභ   ශඳෞයහණි ශොඩනළින ර ජ. ඒ නිහ අපි    
අවුරුදු 195 ජ  ඳළයණි ඒ ඇවළශ ශඳොශ අදිහයේ ශේට නිදව 
දීරහ  නහරි ාර්ධන අධිහරිඹ ඹටශ ව ඩහ ව පරදහයී විධිඹට, 
අරාහය විධිඹට ස රීරීභ වහ ්ඹ ජූලි  භහශේ 13ළනි දහ 
අයකරු ජනහධිඳයකතුභහට  ඵහය ශදනහ. 

රු  නිශඹෝජය  හය බහඳයකතුභනි, ඒ ජහයක ේඳ ව 

ඵ එධනහහයරට හිය  ය එන ශවො නළවළ රීඹහ අපි  ඳනහ 

ශහ. ඒහ ටිනහ ේඳ ව. යහජය ණය ජ වහ නහරි ාර්ධන 
අභහතයහාලඹ භින එ අයකරු ජනහධිඳයකතුභහශේ නහඹ වඹ 

ඹටශ ව, ශෝඨහබඹ යහජඳ ජ භළයකතුභහශේ න ා ඳ භත  ඒ 

ටයුතු ඉතහ අරාහය  විධිඹට ශශයන ඵ අඳට ශඳශනනහ. 
භවුකය හශේ තළන යකශඵන ඒ සථහන ණය ජහ යනහ 

හශේභ, දශ දහ භහලිහ අර දළනට ශඵෝේඵය ඵ එධනහහයඹ 
යකශඵන  සථහනඹ පිිබඵ ව පිඹය  එන අපි උ වහවඹ 

ශඹශදනහ.  ඒ සථහනඹ  මිනිසසු ් රහ භය එන සුදුසු තළන ජ 
ශනොශයි. ඒහ ව ශනස යරහ, ශඳෞයහණි සථහනර 

අරායණඹ ළඩිදියුණු ය එන  ශභතුභ එරහ  ශන ඹන ශේ 

ජහයක  ළඩ පිිබශශට -නහරි  ාර්ධන අධිහරිඹ ශන ඹන 
ශේ ළඩ පිිබශශට- පර්ණ දහඹ වඹ රඵහ දීභ අශේ ව යුතුභ ජ 

නහ.  
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ඳහර්ලිශේ එතු 

ගු අල්ශළජ් ඒ.්ච්.් . අවහලර් මශකළ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

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

රු ඇභයකතුභහ දළුක ව රීරීභ  පිණියි භභ ශේ හයණඹ 

රීඹ එශ එ. ඔඵතුභහශේ ථහශේදී Old Colombo Dutch Hospital 

් ළන ව එ ශහ. ඊට ඹහඵද ශලි එශෝ ් ් ජභ 

ු ටිඹ ජ යකශඵනහ. ඒ ශ්රී වි්රභ යහජසිාව යජතුභහ  ශොටු ය  

යකබුණු සථහනඹයි රීඹහ රීඹනහ. ඒ ඉයකවහඹ ාශ ජත ව 

රීරීභ ජ ලශඹ එ ්තළන ශභො ජ ශවෝ ාර්ධන ටයු වත ජ 

ය එනඹ රීඹහ භහ ඉ රහ සිටිනහ.  

 
ගු චන්ද්රසිගණ ගනදීර මශකළ 
(ஶண்தைஷகு சந்தஷசஷமஷ கஜதஸ) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ශේ ශෞ එදර්ඹහ වභ ශන ව ් ජ තභයි ශේ ශඳරමම ේ 

ඇයක ශ එශ එ. ඒ ශනොවු ණහ නේ ත ශශනු ට ඒ 

හිශත එශ එ නළවළ. උදහවයණඹ ජ වළටිඹට  වශතො ව ශේ 

ඳහර්ලිශේ එතු ණ එන ටඹ ඇ වතටභ ශොතයේ සු එදයද?  ඳසු 

ගිඹ හරශේ ඳහර්ලිශේ එතු ාතුශය එ ඹට වුණහ.  දළ එ ශේ 

ශන ව ් ජ ඒ අහනහ එත ත ව වඹට අඳ මුහුණ ශද එශ එ  

නළවළ. දළ එ ශේ ශේරහට  ශේ ණ එන ශේ යකශඵන දිඹත උඹනට 

ගිහි එ ඵර එනශෝ. ළ ණ එනශේ යකශඵන ශේ උදයහනශේ කී 

ශදශන ජ ශේ ශරහට ශේ ශෞ එදර්ඹඹ භු ජයක විනහ ද රීඹහ 

ඵර එන.  ්භ නිහ ශේ අලයයි. යටට අලයයි. අරායණඹ  

අලයයි. න ශනසේ, න ා ඳ අලයයි. ්භ නිහ  

ශේ ව විධිඹට ඔඵතුභහ ශේහ ශ වරුේ අයශන ශේ රුණු 

ඉදිරිඳ ව ශහ. යහජය ණය ජ වහ නහරි ාර්ධන 

අභහතයහාලඹ ශුකශ එ ඔඵතුභහට  සතුයක එත ශ එනට ඕනෆ. 

ඉදිරිශේදී ව ශේ ළඩ පිිබශශ  ජහයක ලශඹ එ  ඉදිරිඹට ශන  

ඹ එනට  යහජය ණය ජ වහ  නහරි ාර්ධන අභහතයහාලඹ 

ක්රිඹහ යන ඵ ඒ අභහතයහාලඹ ශුකශ එ භහ ප්රහල ය එනට 

ඕනෆ. ඒ අභහතයහාලඹ ශුකශ එ බහ  තළබීශේ ශඹෝජනහට 

පිිබතුරු ඳඹ එනට භට අසථහ රළබී යකශඵනහ. ශේ අසථහශේ  

්භ පිිබතුය ඉදිරිඳ ව යමි එ ඒ ටයුතු ශභශවඹ න අයකරු 

ජනහධිඳයකතුභහ, ණය ජ  ශ ේතුභහ ඇතුළු ඒ සිඹලුභ 

නිර්භහණය ලී එට වහ ඒ සිඹලුභ ණඹතනරට අශේ සතුයකඹ ඳශ 

යනහ. යුශධශඹ එ ඳසශේ ශේ කීභ ව බහය අයශන ළඳ ම  

ක්රිඹහ යන ්රිවිධ වමුදහශේ සිඹලු ශදනහට ව ශේ ශරහශේ සතුයකඹ 

ඳශ රීරීභ  අශේ යුතුභ ජ.  ්ශේ සිඹලු ශදනහටභ සතුයකඹ ඳශ 

යමි එ භශේ ථහ අ එ යනහ. 
 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ ව මක විය. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு ற்தக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
පළර්ලිව න්ුරල ඊ  අුකූලල අ. භළ. 7.00     2013 ජූලි   09ලන  

අඟශුලළදළ  අ.භළ.1.00ලන වකක් කල් ගිව ය. 
அதன்படி  பஷ. ப. 7.00 ைஷக்கு பஶஶதௗன்மம், 2013 தகய 09, 

தசவ்லஶய்க்கஷறக பஷ.ப. 1.00  ைஷலக எத்தஷகலக்கப்பட்டது. 

Adjourned accordingly at 7.00 p.m. until 1.00 p.m. on Tuesday, 

09th July, 2013. 
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වෆ.ුත. 
 
ශභභ හර්තහශේ අහන මුද්රණඹ දවහ සකීඹ නිළයදි ශ යුතු තළ එ ද ජුක රිසි භ එත්රී එ මි එ පිටඳත ජ ශන නිළයදි ශ යුතු 
ණහයඹ ්හි ඳළවළදිලි රු ණු ශොට, පිටඳත රළබී ශදයකඹ ජ ශනොඉ ජභහ ශෆන්වළ්  ාසහය ශත රළශඵන ශේ ්විඹ යුතුඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குமஷப்தை 
 

உதப்பஷனர் இததஷப் பதஷப்பஷற் தசய்லஷதம்தைம் பஷகற தஷதத்தங்ககரத் தது பஷதஷஷல் ததரஷலஶகக் குமஷத்து அதகனப் பஷகற 

தஷதத்தப்படஶத பஷதஷ கஷகடத்த இத லஶங்கதௗள் வன்சஶட் பதஷப்பஶசஷஶஷதக்கு அதப்தைதல் ரலண்டும். 
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දළයක මුදල් : පළර්ලිව න්ුර විලළද ලළර්කළල ලළර්ෂික දළයක මි ු. 2178රී. ිළ පකක් වගන්ලළ ගෆීතම 

අලය  

න  ගළවහුරල ු. 18.15රී. කෆපෆල් ගළවහුරල ු. 2.50රී. වක ෂඹ 6  රීුෂපන  පළම්කඩ පළර  අ්ක 102  

ිළයසිගණ වග ඩනෆගිල්වල් රනව   ප්රකළන  කළර්යළ්ව   අධිකළමේ  වලක  වම  ලර්යකම  වන ලෆ බර්           

30 දළ   ප්රගම දළයක  මුදල් වගලළ ඉදිගණ ලර්ව  දළයක කලය බළ වගන විලළද ලළර්කළ බළගක ශෆරීය.  

නියමික දිවනන් පසුල  ්ලුක බන දළයක ඉල්ලු  ප ක භළර ගුක වන ෆවේ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

சந்தஶ ; வன்சஶட் அதஷகஶ அமஷக்ககஷன் லதடஶந்த சந்தஶ தௐபஶ 2,178. வன்சஶட் தனஷப்பஷதஷ தௐபஶ 18.15. தபஶற் 

தசயவு தௐபஶ 2.50. லதடஶந்த சந்தஶ தொற்பைஶக அத்தஷட்சகர், அசஶங்க தலரஷதௌட்டதலயகம், இய. 102, 

பஷசஷமஷ கட்டிடம், பஶன்ககட வீதஷ, கஷதரப்பகன, தகஶழும்தை 6 ன்ம லஷயஶசத்தஷற்கு அதப்பஷ பஷதஷககரப்  

தபற்தக்தகஶள்ரயஶம். எவ்ரலஶஶண்டும் நலம்பர் 30 ஆந் ரததஷக்கு தொன் சந்தஶப்பைம்  

அதப்பப்பட ரலண்டும். பஷந்தஷக் கஷகடக்கும் சந்தஶ லஷண்ைப்பங்கள்  

ற்தக்தகஶள்ரப்படஶட்டஶ. 
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