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අ. භා. 1.00 පාර්ලිගම්න්තුල රැව් විය. නිගයෝතය
ක ානායකතුමා [ රු චන්දිම ම රක්ගකොඩි මශතා] මූාවනාරඪ විය.
பலன்மம் ப.ப. 1.00 ைக்குக் கூடிது. பதச் சபநகர்
அலர்கள் [ண்புகு சந்த வீக்தகடி] தமயம லகத்தர்கள்.
The Parliament met at 1.00 p.m., MR. DEPUTY SPEAKER [THE
HON. CHANDIMA WEERAKKODY] in the Chair.

නිගේදන

அமலப்புக்கள்
ANNOUNCEMENTS

ණගල්ඛ්ය ික්ර නිරාලරණය
உருலப்பட தமநக்கம்

UNVEILING OF PORTRAITS

නිගයෝතය ක ානායකතුමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)
හිටපු ජනහධිඳති දිංගත ගරු ඩී.බී. විශේතුංග භළතිතුභහශ ව
හිටපු තළබිනට් අභහතය වහ රංතහ ත්කතරු ශත ං්රශේ නහඹත
දිංගත ගරු ශෞභයමූර්තති ශත ්ඩඩභ්  භළතිතුභහශ ආශේඛ්ය
ිත්ර ිරයහයණඹ කිරීශ්ක උ්සඹ 2013 අශගෝසතු භ 30න
සිකුයහදහ ශඳය රු 10.00ට අ්රහභහතය වහ බු්ධධ ලහන වහ ආගිකත
තටයුතු පිළිඵ අභහතය ගරු දි.ු.. ජඹය්සන භළතිතුභහශ
ප්රධහන්සශඹ්  ඳහ්තිමශ්ක් තුශදී  ඳළළ්සශද. දදින ශභභ
උ්සඹට වබහගි න ශර සිඹලුභ ඳහ්තිමශ්ක් තු
භ් ත්රීරු් ශග්  ඉේරහ සිමිික.

ලිිළ ගල්ඛ්නාදිය ිළිත ැන්ම ම

சர்ப்பக்கப்பட்ட பத்தங்கள்
PAPERS PRESENTED
(i)

(ii)

ු.දේ ශත ික්  බහශද 2013 හ්තෂිත අඹ ළශඹ්  ඳශහ්ස අතය
අයු.දේ ශඵදහ ශ්  තය ී භ පිළිඵ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ශත
ශතශයන ිර්තශ්ධල (ආ්ඩඩුක්රභ යසථ හශද 154ජ(4) යසථ හ
අනු); ව
2012 ්තඹ වහ ං්තධන මූරරය ශදඳහ්තතශ්ක් තුශද තහ්තඹ හධන
හ්තතහ.- [අ්රහභහතයතුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ ආගිකත තටයුතු
අභහතය ගරු දි.ු.. ජඹය්සන භවතහ ශනුට ගරු දිශ් ස ගුණ්තධන
භවතහ]

වභාගම්වය මත තිබිය යුතුයයි නිගයෝ කරන දී.
சபபீடத்தல் இருக்கக் கட்டமரடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

රු බන්දු ගුණලර්ධාන මශතා (අධායාපන අමාතයතුමා

(ண்புகு பந்துய குைலர்தன - கல்ல அமச்சர்)

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර
ජහතිත අධයහඳන
ප්රතිඳ්සතිඹක් අනුහයශඹ්  අධයහඳන ඳනතක් තස කිරීභ වහ
ශ්රී රංතහ පිළිඵ ශ්ධලඳහරන භතහදඹ ්කප්රදහඹ අගඹන ප්රු.ඛ්තහ
ව අනහගත දළක්භ පිළිබිඹු තයික්  අධයහඳනශේ ගුණහ්සභත
ං්තධනඹක් අශේක්හ තය් න්  විසි්  ඉදිරිඳ්ස තයන
ශඹෝජනහ පිළිඵ විබහග ශත ට හ්තතහ කිරීභ වහ ශභභ
උ්සතරීතය බහ විසි්  ඳ්ස තයන රද අධයහඳනඹ පිළිඵ විශල
ඳහ්තිමශ්ක් තු උඳශ්ධලත තහයත බහශද හ්තතහ - ශ්රී රංතහශද
හභහනය අධයහඳනඹ වහ න අධයහඳන ප්රතිඳ්සති වහ ශඹෝජනහඅද ශ්ක ගරු බහට පිළිග් නහ.

ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ශභඹ අශේ යශට්
ඉතිවහශේ ඉතහ ළදග්ස විශල උඳශ්ධලත තහයත බහක්.
ආ්ඩඩු ඳක්ශේ ව විඳක්ශේ ගරු භ් ත්රීතුභ් රහ 23
ශදශනකුශ ක්රිඹ දහඹත්සශඹ්  ව භශ බහඳති්සශඹ් 
විවිධ ක්ශ්රර සිමින ිරදවස අධයහඳනඹ සුයක්ෂිත ශත ට
ශඳෝණඹ තය් නට තළභළති ශ්ක යශට් විවිධ වි්ධතු්  ආගිකත
නහඹතඹ්  ශ්ධලඳහරන ඳක් නහඹතඹ්  ශ්ධලඳහරන ඳක්
ංවිධහන ෘ්සතීඹ ිකති විදුවේඳතිරු අධයහඳනනඹ්  ව
ශන්ස වි්ධතු්  දවතට අධිත ප්රභහණඹක් ශ්ක තහයත බහට
ඳළිකණිරහ හක්ෂි ඉදිරිඳ්ස තශහ. ඔවු්  ඉදිරිඳ්ස තශ හක්ෂි්ස
ආ්ඩඩු ඳක්ශේ ව විඳක්ශේ ගරු භ් ත්රීතුභ් රහශ විවිධ
පරදහයී අදවස ව ශඹෝජනහ්ස ඇතුශ්ස තයරහ ංක්ෂිේත
හ්තතහක් අද ශ්ක ගරු බහට ඉදිරිඳ්ස තයනහ. වතළිස
රක්ඹක් න ඳහේ දරු් ට්ස උඳනඳ්  ඳය්කඳයහර ශ්ක
යශට් ිරදවස අධයහඳනඹ රඵන දරු් ට්ස භහි් ද ිත් තන ඉදිරි
දළක්ශ්ක ව්  දළනුභ ශක්් ද්රීඹ ං්තධන අයු.ණ හක්හ්ස තය
ගළනීභ වහ ශ්ධලඳහරන ඳක් ඳහට ශේදිම්  ශත ය න
අධයහඳන ඳනතක් ්කභත තය ගළනීභ වහ අදහශ න දශ
ශතටු්කඳතක් තභයි ශභයි්  ඉදිරිඳ්ස ශත ට තිශඵ් ශ් . ආ්ඩඩු
ශනස න විට ශනස ශන න ඳක් ඳහට අනු ශනස
ශන න රහංකීඹ දරුහ තභ්  වළදූ ළඩ ශදභවුපිඹ් ට
ශගෞයඹක් න යටට ඳහරට ්කඳතක් න විලසඹට ්කඳතක්
න භහන ප්රහ ධනඹක් ශර ශග ඩ නළශේ නට ිරදවස
අධයහඳනශේ අසථහ ත දුයට්ස තවවුරු තය් නට අලය න
ඳනතක් ්කභත තය ගළනීභට අපි ඵරහශඳ ශය ්සතු නහ.
ජහතිශේ දරු්  ශනුශ්  ශ්ක උ්සතරීතය බහශද ගරු භවජන
ිරශඹෝජිතයි්  සිඹලු ශදනහශ භ වශඹෝගඹ ඒ වහ රඵහ ශදන
ශර භභ ඉේරහ සිමිනහ.

ලාර්තාල වභාගම්වය මත තිබිය යුතුයයි නිගයෝ කරන දී.
அமக்மக சபபீடத்தல் இருக்கக் கட்டமரடப்பட்டது.
Report Ordered to lie upon the Table.

2012 ්තඹ වහ ආ්තථිත ං්තධන අභහතයහංලශේ තහ්තඹ හධන
හ්තතහ.- [ආ්තථිත ං්තධන අභහතය ගරු ඵළසිේ ශයෝවණ යහජඳ්ෂ භවතහ
ශනුට ගරු දිශ් ස ගුණ්තධන භවතහ]

වභාගම්වය මත තිබිය යුතුයයි නිගයෝ කරන දී.
சபபீடத்தல் இருக்கக் கட்டமரடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

රු මහින්ද අමරම ර මශතා (ණපදා කෂමනාකරණ
අමාතයතුමා
(ண்புகு
அமச்சர்)

ஹந்த அவீ - அனர்த்த முகமத்துல

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster
Management)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර 2011 ්තඹ වහ ජහතිත
ශග ඩනළඟිිම ඳ්තශේණ ංවිධහනශේ හ්තෂිත හ්තතහ භභ
ඉදිරිඳ්ස තයික.
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ඳහ්තිමශ්ක් තු

ශභභ හ්තතහ ආඳදහ තශභනහතයණ තටයුතු පිළිඵ
උඳශ්ධලත තහයත බහට ශඹ ු. තශ යුතුඹළයි භභ ශඹෝජනහ
තයික.

ප්ර්නය විමවන දින් වභා වම්මත විය.

லன லடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
ංශලෝධිත 2008 අංත 14 දයන ක්රශභෝඳහඹ ං්තධන යහඳෘති ඳනශ්ස 3
(4) ළිර ග් තිඹ ඹටශ්ස ආශඹෝජන ප්ර්තධන අභහතයයඹහ විසි්  හදන
රදු 2013 ජුිම 15 දිනළති අංත 1819/3 දයන අති විශල ගළට් ඳ්රශේ ඳශ
තයනු රළබ ිරශදදනඹ.-[ආශඹෝජන ප්ර්තධන අභහතය ගරු ර්ෂස භ්  ඹහඳහ
අශේ්තධන භවතහ ශනුට ගරු දිශ් ස ගුණ්තධන භවතහ]

වභාගම්වය මත තිබිය යුතුයයි නිගයෝ කරන දී.
சபபீடத்தல் இருக்கக் கட்டமரடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ගපත්වම්

PETITIONS
රු සුගම්ධාා වත. තයගවේන මශත්මිය (පාර්ලිගම්න්තු ක යුතු
අමාතයතුමිය
(ண்புகு (தருத) சுதத ஜ. தசன - பலன்ம
அலுலல்கள் அமச்சர்)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Minister of
Parliamentary Affairs)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර භභ ශද මගවශර
තවශග ේර "ඉඳුිරේ" ිරශහි ඳදිංිත යසිත ශනය් ජ් 
ගභශගදය භවතහශග්  රළබුණු ශඳ්සභක් පිළිග් ික.

නිගයෝතය ක ානායකතුමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

- ඳළිකණ නළත.

රු කුමාර ගලල් ම මශතා (ප්රලාශන අමාතයතුමා

(ண்புகு கு தலல்க - தபக்குலத்து அமச்சர்)

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර භභ ඳවත ව්  ශඳ්ස්ක
ශදත පිළිග් ික.

(1)

(2)

අගර්සත ඵටශව් පිමිඹ ජනවි උදහගභ අංත 23 දයන
සථහනශඹහි ඳදිංිත ඩී. ශටසිම්  ද සිේහ භව්සිකඹශග් 
රළබුණු ශඳ්සභ; ව
බුර්සසිංවර අතුය ශයෝවර අර ඳදිංිත දච්.ජී.අයි.
් තහ දභඹ් ති භව්සිකඹශග්  රළබුණු ශඳ්සභ.

නිගයෝතය ක ානායකතුමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු ජඹය්සන ශවය්ස භවතහ
ගරු ශයෝහිත අශේගුණ්තධන භවතහ

රු වන්ත අගියලන්න මශතා (ඉදිකිරීම් ඉාජිගන්රු
ගවේලා, නිලාව ශා ගපොදු පශසුකම් නිගයෝතය අමාතයතුමා

(ண்புகு யசந்த அயகலன்ன - நர்ை, தபமல்
தசமலகள், வீடமப்பு, தபதுலசதகள் பத அமச்சர்)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of
Construction, Engineering Services, Housing and Common
Amenities)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර භභ යහගභ කුරුකුරහ
සීලී භහත අංත 141/දච් "්කඳත" ිරශහි ඳදිංිත ඒ.දස.ද්ක.
ඳතියණහයච්ිත භවතහශග්  රළබුණු ශඳ්සභක් පිළිග් ික.

නිගයෝතය ක ානායකතුමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු ශයෝවණ දිහනහඹත භවතහ

- ඳළිකණ නළත.

ගරු වීයකුභහය දිහනහඹත භවතහ

- ඳළිකණ නළත.

ගරු ද්ක.ශක්.ඒ.ඩී.දස. ගුණ්තධන භවතහ - ඳළිකණ නළත.

நக்கள்

(The Deputy Speaker)
ගරු ගහිකණී ශර කුශ භවතහ
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ගරු අචර ජහශග ඩශ භවතහ

- ඳළිකණ නළත.

ගරු වී.ශක්. ඉ් දිත භවතහ

- ඳළිකණ නළත.

ගරු ජි්  ද හස ගුණ්තධන භවතහ

- ඳළිකණ නළත.

ගරු ශවභහේ ගුණශතය භවතහ

- ඳළිකණ නළත.

ගරු න්ස ජඹසරිඹ භවතහ

- ඳළිකණ නළත.

රු (වලදය රගම්් පතිරණ මශතා

(ண்புகு (மலத்த கயநத) தஷ் பதை)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර භභ ගහේර අ්කඵර් ්සත
භහඉමිශේ ශදළිර ඳටුභග අංත 24/බී3 දයන ිමපිනශඹහි ඳදිංිත
දේ.ආ්ත.වී. පීරිස භවතහශග්  රළබුණු ශඳ්සභක් පිළිග් ික.

නිගයෝතය ක ානායකතුමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු ලහ් ත ඵ්ඩඩහය භවතහ

- ඳළිකණ නළත.

ගරු දච්.ද්ක.ද්ක. වරීස භවතහ

- ඳළිකණ නළත.

ගරු හුශනයිස ෂහරක් භවතහ

- ඳළිකණ නළත.

ඉදිරිපත් කරන ද ගපත්වම් මශතන ගපත්වම් ිළිතබඳ කාරක
වභාල පැලරිය යුතු යයි නිගයෝ කරන දී.
சர்ப்பக்கப்பட்ட நக்கமரப் தபதுநக்
கட்டமரடப்பட்டது.

குழுவுக்குச் சட்டக்

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

ප්ර්නල ලාිකක ිළිතතුරු

- ඳළිකණ නළත.
- ඳළිකණ නළත.

රු නිර්ම ගකොතාල මශතා (ලරාය ශා මශාමාර්
අමාතයතුමා
(ண்புகு
நர்ய
தகத்தயலய
தநடுஞ்சமயகள் அமச்சர்)

-

துமமமுகங்கள்,

(The Hon. Nirmala Kotalawala - Minister of Ports and
Highways)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර භභ ශද ඩ්කශග ඩ
නහශග ඩ ශිරළේතළමිඹගභ අංත 45 දයන සථහනශඹහි ඳදිංිත
බී.ඩී.සී.ඩී. වීයසිංව භවතහශග්  රළබුණු ශඳ්සභක් පිළිග් ික.

லனக்கலக்கு லய்மூய லமடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
නිගයෝතය ක ානායකතුමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ප්රලසන අංත 1 -2930-'12- (1) ගරු බු්ධධිත ඳතියණ භවතහ.

රු බුද්ධික පතිරණ මශතා

(ண்புகு புத்தக பதை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර භහ දභ ප්රලසනඹ අවනහ.
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රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා (තවම්පාදන ශා
තාපලශන අමාතයතුමා වශ ණණ්ඩු පාර්්ලගේ ප්රධාාන
වාවිධාායකතුමා
(ண்புகு
ததனஷ்
குைலர்தன நர்லறங்கல்,
லடிகயமப்பு
அமச்சரும்
அசங்கத்
தப்பன்
முதற்தகயசநம்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply
and Drainage and Chief Government Whip)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර සීිර ත්තභහ් ත ං්තධන
අභහතයතුභහ ශනුශ්  භහ දභ ප්රලසනඹට පිළිතුය ී භ වහ ති
ශදතක් තේ ඉේරහ සිමිනහ.

ප්ර්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම නිගයෝ කරන දී.

லனமல ற்தமரு தனத்தற் சர்ப்பக்கக் கட்டமரடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

විවැඟල සිටින යුද ශමුදා වාමාජිකයින් : විව්තර
தமயமமலன தமப்பமட வீர்கள்: லபம்
ABSCONDED ARMY SERVICEMEN : DETAILS

2940/’12

2.

රු රවි කරුණානායක මශතා

(iii)

ன்னப்பு லறங்கப்படலடின் சட்டதன
அல்யது
நதன்ம
நடலடிக்மககள்
தற்தகள்ரப்பட்டிருக்கன்மனல
ன்பமதமம்;

(iv)

அவ்லதமனல்,
குற்மஞ்சட்டப்பட்டிருக்கும்
தமயமமலகமள்ர
ண்ைக்மகமமம்

சட்டதக
பமடவீர்கரன்

அலர் கூரல?
(ஆ) இயங்மக தமப்பமடமச் தசர்ந்த ஆரைனர்
பமட
நடலடிக்மகன்தபது
கைற்தபனமல்
அல்யது
தமயமமலகமல்
தப்படுத்தப்பட்டுள்ர
பைத்ததமகமமம் அலர் கூரல?

(இ) இன்தமல் ன்?

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

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
අ්රහභහතයතුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ ආගිකත තටයුතු
අභහතයතුභහශග්  ඇස ප්රලසනඹ - (1):

(අ)
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Will he state (i)

as to why a number of servicemen were
reported absconding from Sri Lanka Army;

(ii)

whether action has been taken against
absconded servicemen of Sri Lanka Army
or a pardon has been granted to them or
their fines have been mitigated;

(iii)

if pardon is not granted, whether legal or
court actions have been resorted to; and

(iv)

if so, the number of absconded servicemen
who have been legally indicted?

(i)

ශ්රී රංතහ යුද වු.දහශද හභහජිතයි්  ගණනහක්
විළෙවිේශේ සිමින ඵ හ්තතහ වීභට ශවතු
තශ්තද;

(ii)

දශ විළෙවිේශේ
සිමින
යුද වු.දහ
හභහජිතඹ් ට දශයහි ක්රිඹහභහ්තග ශගන තිශේද;
දශ නළතශව ්ස ඔවු් ට භහ රඵහ ී භක් ශවෝ
ඔවු්  විසි්  ශගවිඹ යුතු දඩ ු.දේ අඩු කිරීභක් සිදු
තය තිශේද;

(b)

(iii)

දශ භහ රඵහ ී  ශන භළති න්ක ඔවු් ට
විරු්ධධ
නීතිභඹ
ශවෝ
අධිතයණභඹ
ක්රිඹහභහ්තගරට දශළම තිශේද;

Will he also state the amount of money saved
owing to missing in action or absconding of
service personnel from Sri Lanka Army?

(c)

If not, why?

(iv)

දශ න්ක දශර ඳරහශග ස නීතිභඹ ශර
අධිශචෝදනහ රළඵ සිමින වු.දහ හභහජිතයි් 
ංඛ්යහ තශ්තද;

ඹ් න දතුභහ ව්  තය් ශනහිද?
(ආ) ශ්රී රංතහ යුද වු.දහශද හභහජිතයි්  ක්රිඹහ් විතශේී 
අතුරුදව්  වීභ ශවෝ විළෙවිේශේ සිටීභ ශවතුශ්  යුද
වු.දහට ඉතිරි වී ඇති ු.දේ ප්රභහණඹ තශ්තද ඹ් න්ස
දතුභහ ව්  තය් ශනහිද?

රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර අ්රහභහතයතුභහ ව බු්ධධ
ලහන වහ ආගිකත තටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශ්  භහ දභ
ප්රලසනඹට පිළිතුය ශදනහ.

(අ)

(i)

ගෘවසථ ගළටලු වහ පු්ධගිමත ප්රලසන ප්රධහන ශවත් 
ශද.

(ii)

විළෙවිේශේ සිමින හභහජිතයි් ට දශයහි
ක්රිඹහභහ්තග ශගන ඇති අතය 1983 ජිම සිට 2009
භළයි දක්හ තහර තහනු තුශ තිම්  තරට
විවිධහතහය අසථහ් රී  ශඳ දු භහ තහර රඵහ
ී  ඇත.

(iii)

1983 ජිම සිට 2009 භළයි දක්හ තහර තහනු
තුශ ශඹ අතවළය ගිඹ පු්ධගරඹ්  යුද
අධිතයණඹ ශත ඳු.ණුන රදි.

(ඇ) ශන දශ න්ක ඒ භ් ද?
பத அமச்சரும் தபரத்த சசன, த அலுலல்கள்
அமச்சருனலமக் தகட்ட லன:
(அ) (i)

இயங்மக
தமப்பமடலிருந்து
பய
பமடவீர்கள் தமயமமலகமள்ரனர் ன
அமக்மகடப்பட்டிருப்பது ன் ன்பமதமம்;

(ii)

இயங்மக
தமப்பமடன்
தமயமமலகமள்ர பமடவீர்கலக்தகதக
நடலடிக்மககள்
தற்தகள்ரப்பட்டிருக்கன்மனல
அல்யது
அலர்கலக்கு ன்னப்பு லறங்கப்பட்டிருகன்மத
அல்யது
அலர்கரன்
குற்மப்பைங்கள்
குமமக்கப்பட்டிருக்கன்மனல ன்பமதமம்;

2009 භළයි 31න දිනට ප්රථභ ශඹ අතවළය ගිඹ
පු්ධගරඹ්  යුද අධිතයණඹට ඳළිකණවීභකි් 
ශත ය ශඹට හ්තතහ ශන කිරීභ භත
ශශඹ්  ඉ්ස කිරීභට තටයුතු තයන රදි. 2009
භළයි 31න දිනට ප්රථභ ශඹ අතවළය ගිඹ
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ඳහ්තිමශ්ක් තු

[ගරු දිශ් ස ගුණ්තධන භවතහ]

418
රු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

පු්ධගරඹ්  යුද අධිතයණඹට ඳළිකණවීභකි් 
ශත ය ශඹට හ්තතහ ශන කිරීභ භත
ශශඹ්  ඉ්ස කිරීභට තටයුතු තයන රදි. ඒ
හශ භ 1983 ජිම සිට 2009 භළයි දක්හ තහර
තහනු තුශ ශඹ අතවළය ගිඹ පු්ධගරඹ්  යුද
අධිතයණඹ ශත ඳු.ණුන රදි.
(iv)

යුද අධිතයණඹ භඟි්  ශශඹ්  ඉ්ස තයන රද
යුද වු.දහ ශඹ අතවළය ගිඹ පු්ධගරඹ් 
ංඛ්යහ 474කි.

(ආ) යුද වු.දහ තුශ කිසිදු ු.දේ ප්රභහණඹක් ඉතුරු වී නළත.
(ඇ) ක්රිඹහ් විතශේී  අතුරුදව්  ව යුද වු.දහ හභහජිතඹ් ශ
ඹළශඳ් න්  ශත භහසිත ළටුේ වහ ් දි ශගවී්ක සිදු
තයයි. ඒ ිරහ යුද වු.දහට කිසිදු ු.දරක් ඉතිරි ශන ශද.

රු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ගරු දිශ් ස ගුණ්තධන
ඇභතිතුභහශග්  ශ්ක ප්රලසනඹ ඇහුහට දතුභහට උ්සතයඹක් ශද් න
පුළු්  ශදවිද ද් ශ්  නළවළ. භහ හිතන විධිඹට දතුභහ ද් නහ ඳරිදි
උ්සතය ශ්ධවි. ගරු ඇභතිතුභිර ශභහිී  භහ ඇස ඳශු.ළිර
ප්රලසනඹට ඔඵතුභහ දු්  උ්සතයඹ වශේ ගෘවසථ ගළටලු වහ
පු්ධගිමත ප්රලසන තිශඵන ිරහයි කිඹන දතයි. ගරු ඇභතිතුභිර
ප්රලසන තිශඵන ිරහද දශවභ නළ්සන්ක ප්රලසන ඇති තය තිශඵන
ිරහද ශ්ක ප්රලසනඹ ඇවිේරහ තිශඵ් ශ් ? ඒ අඹ යුද වු.දහට
ගරු්සශඹ්  දතතු ් ශ්  යුද වු.දහට ශඹ තය් න ික
ගිහිේරහ තණ ශත ශ ් න්ස ළවිිම ත්තභහ් තශේ
ශඹශද් න්ස ත්කතරු ශඹට ඵළශ් න්ස ශන ශයි. ළඩි
ශදනහ අඳට ඇවිේරහ කිඹ් ශ්  ශභ් න ශ්ක ිරහ තභයි ඒ අඹට
යුද වු.දහශ්  දළිඹට ඹ් න සිදු ශරහ තිශඵ් ශ්  කිඹන දතයි.
ගරු ඇභතිතුභිර තරුණහතය ශ්ක ්කඵ් ධශඹ්  අඳට වෘදඹ
හක්ෂිඹට අනු උ්සතයඹක් ශද් න පුළු් ද?

රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
වෘදඹ හක්ෂිඹ අනු කිඹ් න ශ් ශ්  ඔඵතුභහ ිරත්ක ග
කීභක් නළති තරුණු කිඹනහ කිඹන දතයි. යුද වු.දහශද කිසි
ශතශනකු තණ ශත ශ තඳ් න කිඹරහ ශඹ දරහ නළවළ.

රු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ඒත අශේ ඇස ශදතට ශඳශනන තහයණඹක්.

රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
වු.දහශද ඵශ ඇණිඹතට යහජතහරිඹක් ඳළරුණහභ ඒ ඵශ
ඇණිඹ ඒ යහජතහරිඹ තයනහ ික ඔඵතුභහශ ශගදය ගිහිේරහ
තණ ශත ශ තඳ් ශ්  නළවළ ශ් ? තහශ ්ස තළනත දශවභ
තය් ශ්  නළවළ. යජ යට උතුරුතයශේ නළශෙනහියතයශේ ඈත
දපිට ශග වි බි්කර වු.දහ තභ් ශ ආවහය ිරසඳහදනඹ තය
ගළනීභට ශග විතළ්  තයනහ. ඒත්ස දඳහ කිඹරහ ඔඵතුභහ කිඹනහ
න්ක පිට යමි්  තෆභ ශගනළේරහ ශද් න කිඹරහද කිඹ් ශ් ?
ඔඵතුභ් රහ වු.දහට අඳවහ තය් න දඳහ. භද බිභ ශේයහ ග්සත
වු.දහට අඳ ගරු තය් න ඕනෆ.

(The Hon. Ravi Karunanayake)
අඳ ශ්ක ප්රලසන අව් ශ් ්ස ඒ ිරහ තභයි.

නිගයෝතය ක ානායකතුමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ශදළිර අතුරු ප්රලසනඹ.

රු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ශදළිර අතුරු ප්රලසනඹ ලශඹ්  අව් ශ්  ශ්කතයි ගරු
ඇභතිතුභිර.

ගරු ඇභතිතුභිර ඔඵතුභහ ශඵ ශව භ ශීරහචහය උ්සතය
ශද් න වදනහ. ඔඵතුභහ්ස භහ්ස ිරශඹෝජනඹ තයන ශත ශම
දිසත්රික්තශේ යුද වු.දහ බටඹ්  අඩු ගණශ්  15 000ක් විතය
සිමිනහ. ඒ අඹශග්  ළඩි ශදශනකු නීතයනුකර ළඩ තය් ශ් 
නළ්සශ්ස ඒ අඹට ඒ විධිඹට ළඩ තය් න ඵළරි ිරහයි. ඊශේ
ඔඵතුභහ ිරශඹෝජනඹ තයන භවයගභ ආනශේී  ජනහධිඳති
තහ්තඹහරශේ ළඩ තයන ශතශඹෝ භහධය ඒතතශේ
ශතශඹෝ ශඳ ලීසිශේ ශදශදශනකුයි යුද වු.දහශද හිටපු තු් 
ශදශනකුයි කිඹරහ අහිංත තහ් තහක් ශදතහක් ඳළවළය ග් න
ඵළලුහ. ඒ ගළන භවයගභ ශඳ ලීසිඹට ගිහි්  IGPට තථහ තයරහ
ප්රලසනඹ දළනු්ක දු් නහට ඒ file දත ්කප්තණශඹ්  ව් න
කිඹරහ ඉවශ ිරශඹෝග ඇවිේරහ තිශඵනහ. ඉති්  ශ්ක හශ ප්රලසන
ඇති ශරහ තිශඵ් ශ්  ඒ අඹට ගරු්සඹක් ඇති යුද වු.දහශද
ළඩ තය් න ඵළරි ිරහයි. භහ ශ්කහ අව් ශ්  යුද වු.දහ ශ්කහට
්කඵ් ධ ිරහයි. දතළන ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. ඒ ප්රලසනඹ
ශේසිශඹ්  ඳවසුශ්  විසි තය දභ් න දඳහ. අපි දතතු ශරහ ඒ
ප්රලසනඹ වි් න ඵරු..

රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
වු.දහ ශඵළු් ට අඳවහ ශන තය ඉ් න කිඹරහයි භහ
ඔඵතුභහශග්  ඉේර් ශ් . දච්චයයි. ඔඵතුභ් රහට වරි ශවෝ ළයදි
ඳණක් දු් ශ්  ශ්කජ්ත ශජෝ්  ශත තරහර. දතුභහ වු.දහශද වීය
ශ් ඳතිශඹක්. නු.්ස ජනතහ දතුභහ ඡ් දශඹ්  ප්රතික්ශඳ
තයරහ දළ්කභහ. ඒ හශ භ ඔඵතුභ් රහ ශෂ ් ශතහ භව්සභඹහ
ග්සතහ. දතුභහ ශව  වු.දහඳති ශතශනක්. දතුභහ ඡ් දඹට ඉදිරිඳ්ස
වුණහ. නු.්ස ජනතහ ප්රතික්ශඳ තයරහ දළ්කභහ. ඒ ිරහ අඳවහ
තය් න විතයක් දඳහ වු.දහ ශඵළු් ට. ඒතයි භහ ඔඵතුභහශග් 
ඉේර් ශ් .

රු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ගරු ඇභතිතුභිර භහ අවන තු් ළිර අතුරු ප්රලසනඹ ශ්කතයි.

ගරු ඇභතිතුභිර අශප්රේ භහශේ 21ළිර දහ ඔඵතුභ් රහශ
ආයක්ත ශේත්ක කිඹහ තිශඵනහ යුද වු.දහශද 49 000ක් ශඹ
වළය ගිහි්  තිශඵනහ කිඹරහ.
ඒ අඹ ගළන ශ ඹ් න කිඹරහ ශඳ ලීසිඹ දළනු්ස තය
තිශඵනහ. ඔඵතුභහ දළ්  කිඹනහද යහජය ආයක්ත ශේත්ක
කිඹ් ශ්  අතය කිඹරහ?
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රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

රු නිර්ම ගකොතාල මශතා

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)

(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
දතුභහ අතය කිඹනහ කිඹරහ භභ කිදශද නළවළ. ඔඵතුභහ
අවපු ප්රලසනඹට භභ උ්සතයඹ ී රහ තිශඵනහ. ඔඵතුභහ යහජය
ආයක්ත ශේත්කතුභහ quote කිරීභ ශඵ ශව භ ශව යි. ශභ තද
අඩු ලශඹ් - [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ. අඩු ලශඹ්  යහජය
ආයක්ත ශේත්කතුභහ කිඹන ඒහ තට ඳහඩ්ක තයරහ කිඹ් න.
ඒත දත අතකි්  ශව යි. දතුභහ කිඹන ඒහ තට ඳහඩ්ක තයරහ
කිඹන භ් ත්රීයඹකු ඵට ඳ්ස ශනහ න්ක ඹ්කකිසි දුයතට
ඔඵතුභහට ශ්ධලඳහරන ශරෝතශේ ශව ක් සි්ධධ ශයි. [ඵහධහ
කිරීභක්] ිරත්ක ශචෝදනහ තය් න දඳහ.

රු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
තයන අඳයහධ ළඩි ිරහ තභයි අද ශවණ ගවරහ තිශඵ් ශ් .
තරුණහතය කිඹ් න අද යුද වු.දහ- [ඵහධහ කිරීභක්]

නිගයෝතය ක ානායකතුමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)
තු් න අතුරු ප්රලසනඹ. ගරු අකිර වියහේ තහරිඹ්ක භවතහ.

(The Hon. Nirmala Kotalawala)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ගරු භ් ත්රීතුිකඹශ
ප්රලසනඹට පිළිතුරු ී භට ති ශදතත තහරඹක් ඉේරහ සිමින අතය
දතුිකඹශග්  ඳළවළදිිම තය ගළනීභක් තය ග් න ඕනෆ. ඔඵතුිකඹ
ප්රලසනඹ අව් ශ්  ශත ශම පිටත ටයවු්ක භහ්තගශේ ං්තධන
යහඳෘතිඹ ගළනයි. දහි කුභන අදිඹය ගළනද අව් ශ් ? අදිඹය
ගණනහක් තිශඵනහ.

රු ගරෝසි ගවේනානායක මශත්මිය

(ண்புகு (தருத) தஸி தசனநக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)
අදිඹය තුන.

රු නිර්ම ගකොතාල මශතා

(ண்புகு நர்ய தகத்தயலய)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)
දශවභ න්ක ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර, දභ ප්රලසනඹට
පිළිතුරු ී භ වහ භහඹත තහරඹක් ඉේරහ සිමිනහ.

ප්ර්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම නිගයෝ කරන දී.

லனமல ற்தமரு தனத்தற் சர்ப்பக்கக் கட்டமரடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

නිගයෝතය ක ානායකතුමා

රු රවි කරුණානායක මශතා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර භශ
රළබුශ්ඩ නළවළ ශ් .
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ප්රලසනඹට උ්සතය

රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
1983 සිට 2013 අශගෝසතු 21 න දහ දක්හ තහර සීභහ තුශ
භසත ශනහංතිම් භ ශඹ අතවළය ගිහිේරහ තිශඵ් ශ් 
තිසතු් දවස ගණනයි. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ කිඹ් ශ් 
ඔඵතුභ් රහශ ඳහරන තහරඹ්ස ච් ද්රිතහ භළතිිරඹශ ඳහරන
තහරඹ්ස අතිගරු ජනහධිඳති භහි් ද යහජඳක් භළතිතුභහශ ඳහරන
තහරඹ්ස ඇතුළු තහරඹ තුශ.

රු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ඒ ංඛ්යහ 49 800ක් කිඹරහ ආයක්ත ශේත්කතුභහ කිදහ
ශ් .

රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
වරි ඉති්  අශනක් අඹ ශඹට තළවීභට සිදු න අඹ. ශඹ
අතවළය ගිඹහ ශ රතන අඹශ ංඛ්යහ තභයි භභ ඔඵතුභහට
කිදශද.

නිගයෝතය ක ානායකතුමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ප්රලසන අංත 4 - 3261/'12- (1) - ගරු ශයෝසි ශනහනහඹත
භව්සිකඹ.

රු ගරෝසි ගවේනානායක මශත්මිය

(ண்புகு (தருத) தஸி தசனநக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර භභ ඒ ප්රලසනඹ අවනහ.

(The Deputy Speaker)
ප්රලසන අංත 5 - 3342/'12- (1) ගරු පී. වළරි්  භවතහ.

රු පී. ශැරිවන් මශතා

(ண்புகு பீ. ஹசன்)

(The Hon. P. Harrison)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර භහ දභ ප්රලසනඹ අවනහ.

රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ු.දේ වහ ක්රභ ්කඳහදන
අභහතයතුභහ ශනුශ්  දභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු ී භ වහ ති
ශදතත තහරඹක් ඉේරහ සිමිනහ.

ප්ර්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම නිගයෝ කරන දී.

லனமல ற்தமரு தனத்தற் சர்ப்பக்கக் கட்டமரடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

නිගයෝතය ක ානායකතුමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ප්රලසන අංත 8 - 3445/'13- (1) ගරු තිස අ්සතනහඹත භවතහ.

රු තිව්ව අත්තනායක මශතා

(ண்புகு தஸ்ஸ அத்தநக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර භහ දභ ප්රලසනඹ අවනහ.

රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර අධිතයණ අභහතයතුභහ
ශනුශ්  දභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු ී භ වහ ති ශදතත තහරඹක්
ඉේරහ සිමිනහ.

ප්ර්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම නිගයෝ කරන දී.

லனமல ற்தமரு தனத்தற் சர்ப்பக்கக் கட்டமரடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.
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ඳහ්තිමශ්ක් තු
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(ஆ) (i)

கறக்கு கைத்தல் கவும் முக்கன
கல்ல நரலனக லரங்கும் ஹடி உர்
ததறல்நுட்பக்
கல்லூன்
படதநமகள்
அபலருத்தம
கைத்தலுள்ர
இரம்
தமயமுமமனருக்குப்
தபருத்தன
லமகல் தற்தகள்ர நடலடிக்மக டுப்ப
ன்பமதமம்;

ஹடி உர் ததறல்நுட்பக் கல்லூ: படதநமகள்

HARDY ADVANCED TECHNICAL COLLEGE : COURSES

3468/’13

9.

රු අගනෝමා මගේ මශත්මිය

(ண்புகு (தருத) அதன கதக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)
උස අධයහඳන අභහතයතුභහශග්  ඇස ප්රලසනඹ - (1):

(ii)

(අ)

அலர் இச்சமபல் அமலப்ப?

(i)

තෘෂිතහ්තිකත වහ තහ්තිකත දළනුභ ජනතහට
රඵහී ශ්ක අයු.ණි්  ගේඔඹ යහඳහයඹට භගහව
1950 දලතශේී  ආය්කබ තශ වහඩි උස
තහක්ණිත විදයහරඹ (Hardy Advanced
Technical College) ඳ්සහශගන ඹෆශ්ක ්සභ් 
අයු.ණු තශ්තද;

(ii)

වහඩි උස තහක්ණිත විදයහරඹ 1997 ්තශේී 
වහඩි තහක්ණ විදයහරඹ වහ වහඩි උස තහක්ණ
විදයහරඹ ඹනුශ්  ශත ටස ශදතතට ශ් 
කිරීශ්ක අයු.ණු තශ්තද;

(iii)

වහඩි උස තහක්ණිත විදයහරඹ භගි්  ශ්ක නවිට
ඳ්සනු රඵන ඳහඨභහරහ තශ්තද;

(iv)

2013 අඹ ළඹ ඇසතශ්ක් තුිම්  ු.දේ ශ් 
කිරීභක් සිදු තය ශන භළති ඉවත ආඹතනඹ ශත
ු.දේ ශ්  තය ඇති ආතහයඹ තශ්තද;

இது
குமத்து
ன்பமதமம்

(இ) இன்தமல், ன்?

asked the Minister of Higher Education:
(a)

Will he inform this House of (i)

the current objectives of maintaining the
Hardy Advanced Technical College which
was founded in the decade of 1950s to
coincide with the Gal-Oya Scheme, with
the intention of providing agricultural and
technical knowledge to people;

(ii)

the objectives of dividing Hardy Advanced
Technical College into two as Hardy
Technical College and Hardy Advanced
Technical College, in 1997;

(iii)

the courses conducted by Hardy Advanced
Technical College at present; and

(iv)

the manner in which funds have been
allocated to the said institution for which no
allocation has been made through 2013
budget estimates?

ඹ් න දතුභහ ශභභ බහට ද් ් ශනහිද?
(ආ)

(i)

(ii)

නළශගනහිය ඳශහතට ඉතහභ ළදග්ස අධයහඳන
ආඹතනඹක් න වහඩි උස තහක්ණ විදයහරශේ
ඳහඨභහරහ
ං්තධනඹ
ඳශහශ්ස
තරුණ
ඳය්කඳයහට සුදුසු න ශ තස කිරීභට පිඹය
ග් ශ් ද;
ඒ පිළිඵ හතච්ඡහ තය තිශේද;

ඹ් න්ස දතුභහ ශභභ බහට ද් ් ශනහිද?
(ඇ) ශන දශ න්ක ඒ භ් ද?

(b)

Will he also inform this House (i)

whether steps will be taken to make the
development of courses at Hardy Advanced
Technical College, which is a very
important educational institution for the
Eastern Province, suitable for the young
generation of the province; and

(ii)

whether discussions have been held in this
regard?

உர் கல்ல அமச்சமக் தகட்ட லன:
(அ) (i)

க்கலக்கு கத்ததறல் ற்ரம் ததறல்நுட்ப
அமமல லறங்கும் தநக்கத்துடன் கல்தய
தட்டத்துடன்
இமைந்ததக,
1950கரல்
ஆம்பக்கப்பட்ட ஹடி உர் ததறல்நுட்பக்
கல்லூ (Hardy Advanced Technical College)
தகண்டு
நடத்தப்படுலதன்
இன்மம
தநக்கங்கள் மல ன்பமதமம்;

( i i ) ஹடி உர் ததறல்நுட்பக் கல்லூ, 1997ஆம்
ஆண்டு ஹடி ததறல்நுட்பக் கல்லூ ற்ரம்
ஹடி உர் ததறல்நுட்பக் கல்லூதன இரு
பவுகரக
பக்கப்பட்டதன்
தநக்கம்
ததன்பமதமம்;
( i ii ) ஹடி உர் ததறல்நுட்பக் கல்லூன் மூயம்
இன்மரலல்
நடத்தப்படும்
கற்மகதநமகள்
மல ன்பமதமம்;
(iv)

(c)

If not, why?

රු ්ව්.බී.
අමාතයතුමා

දිවානායක

මශතා

(උවව්

අධායාපන

(ண்புகு ஸ்.ப. தசநக்க - உர் கல்ல அமச்சர்)

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ගරු අශනෝභහ ගභශ
භ් ත්රීතුිකඹශ ප්රලසනඹට පිළිතුය ශභශඹ.

(අ)

(i)

අ්කඳහය දිසත්රික්තඹ ඇතුළු නළශෙනහිය ඳශහත
ශක්් ද්ර ශත ටශගන උස ජහතිත ඩිේශරෝභහ
වහ අලය දළනුභ කුරතහ වහ පුහුණු රඵහ
ශදික්  උස ජහතිත තහක්ණ වහ උස ජහතිත
ඩිේශරෝභහධහරි්  බිහි කිරීභ.

(ii)

දශ ශ්  කිරීභක් තය නළත.

2013ஆம் ஆண்டு லவு தசயவுத் தட்ட
தப்பீடுகரல் நத எதுக்கடு தசய்ப்படத
தற்படி நரலனத்தற்கு, நத எதுக்கப்பட்டுள்ர
லதம் ததன்பமதமம்

அலர் இச்சமபல் அமலப்ப?

கயந்துமடப்பட்டுள்ரத
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2013 අශගෝසතු 21
(iii)

* උස ජහතිත ඩිේශරෝභහ තෘෂිත්තභ ඳහඨභහරහ
* උස ජහතිත ඩිේශරෝභහ ශත යතුරු තහක්ණ
ඳහඨභහරහ
* උස ජහතිත ඩිේශරෝභහ ගණතහධිතයණ
ප්තණතහලීන ඳහඨභහරහ
* උස ජහතිත ඩිේශරෝභහ ගණතහධිතයණ
අ්තධතහලීන ඳහඨභහරහ

(ආ)

රු ්ව්.බී. දිවානායක මශතා

(ண்புகு ஸ்.ப. தசநக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර භභ ඒ පිළිඵ ශ ඹහ
ඵර් න්ක. අඳට ඇ්සතටභ ශඳ ්ස ශද් න පුළු් . ශඳ ්ස
තිශඵනහ. දශවභ අඩු ඳහඩුක් තිශඵනහ න්ක අඳ ශඳ ්ස
ඳඹනහ.

* උස ජහතිත ඩිේශරෝභහ ඉංග්රීසි ප්තණතහලීන
ඳහඨභහරහ

නිගයෝතය ක ානායකතුමා

* උස ජහතිත ඩිේශරෝභහ ඉංග්රීසි අ්තධතහලීන
ඳහඨභහරහ

(The Deputy Speaker)
තු් න අතුරු ප්රලසනඹක් නළතිද?

* උස ජහතිත ඩිේශරෝභහ තශභනහතයණ
ඳහඨභහරහ
(iv)
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2013 ය වහ ප්රහ ධන විඹද්ක වහ පුනයහ්තතන
විඹද්ක ලශඹ්  රුපිඹේ ිකිමඹන 24.39ක් ශ් 
තය ඇත.

(i)

ඔද.

(ii)

ඔද.

(ඇ) ඳළන ශන නඟී.

නිගයෝතය ක ානායකතුමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ඳශු.න අතුරු ප්රලසනඹ.

රු අගනෝමා මගේ මශත්මිය

(ண்புகு (தருத) அதன கதக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර භශ ඳශු.න අතුරු
ප්රලසනඹ ශභඹයි. 2012 ජිම භහශේී  ඳහ්තිමශ්ක් තු භ් ත්රී ගරු
නහභේ යහජඳක් භළතිතුභහ ප්රතහල තශහ 2013 අහන න ශත ට
වහඩි උස තහක්ණිත විදයහරඹ විලසවිදයහරඹතට උස තයන
ඵට. දහි ්තතභහන ත්ස්සඹ ්කඵ් ධශඹ්  ගරු
ඇභතිතුභහශග්  දළන ග් න තළභළතියි.

රු ්ව්.බී. දිවානායක මශතා

(ண்புகு ஸ்.ப. தசநக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)
අපි වහඩි උස තහක්ණිත විදයහරඹ විලසවිදයහරඹක් ඵට
ඳ්ස තය් න ඵරහශඳ ශය ්සතු ් ශ්  නළවළ. දතළන අ්කඳහය
තහ්තිකත විදයහරඹ තිශඵනහ. ගරු නහභේ යහජඳක් භ් ත්රීතුභහ
කිදහ හශ අ්කඳහය තහ්තිකත විදයහරඹ වහඹ උඳහධිධහරි භට්ටශ්ක
තහ්තිකතඹ්  බිහි තයන university college දතක් ඵට ඳ්ස
තය් න අලය තටයුතු ශතරී ශගන ඹනහ.

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

රු අගනෝමා මගේ මශත්මිය

(ண்புகு (தருத) அதன கதக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)
තු් න අතුරු ප්රලසනඹක් තිශඵනහ ගරු ිරශඹෝජය
තථහනහඹතතුභිර. දළඹට කිරුශ ප්රද්තලනඹ්ස දක්ත වහඩි උස
තහක්ණිත විදයහරශේ ශග ඩනළඟිිම කිහිඳඹක් අලුශත්  වළදිරහ
තිශඵනහ. ඒ හශ භ තෘෂිත්තභ ඳහඨභහරහට අලුශත්  අක්තය
25ත ශග වි බිභක් අඹ්ස තිශඵනහ. ශ්ක ඳහඨභහරහ තය් න
අලය උඳතයණයි ශ්ක වහ අලය ශත භ්ඩඩරඹයි නළත
කිඹහ ඒ ශග ේර් ශග්  ශඳ ඩි ඳළිකණිිම ගඹක් තිශඵනහ. ඒහ
ගළන්ස ශ ඹහ ඵර් නඹ කිඹහ භහ ගරු ඇභතිතුභහශග්  ඉේරහ
සිමිනහ.

රු ්ව්.බී. දිවානායක මශතා

(ண்புகு ஸ்.ப. தசநக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)
භහ හිතන වළමිඹට උඳතයණ න්ක දළ්  ිකර ී  ශගන
තිශඵනහ. භහ හිතන වළමිඹට උඳතයණ ශෙී භ දවහට රළශේවි.
ඕසට්රිඹහනු ආධහය ක්රභඹක් ඹටශ්ස උඳතයණ විලහර ශත ගඹක්
රළබිරහ තිශඵනහ. භහ හිතන විධිඹට ශෙී භ ඒ උඳතයණ රළශේවි.
ශත ප්රලසනඹ වි් නට භභ ඇභතියඹහ වළමිඹට තටයුතු
තයනහ.

තාතික ගවේලක වා මය : වාමාජික මුදල්
ததச ஊறர் சங்கம் : அங்கத்துலப் பைம்
JATHIKA SEWAKA SANGAMAYA : MEMBERSHIP FEES
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10. රු සුවතල ගවේනසිාශ මශතා

(ண்புகு சுஜல தசனசங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
ප්රහවන අභහතයතුභහශග්  ඇස ප්රලසනඹ- (1):

(අ)

(i)

ජහතිත ශත ංගභශේ හභහජිත්සඹ දයන
ශ්රී රංතහ ගභනහගභන භ්ඩඩර ශත
ශවිතහ් ශග්  භහසිත අඹ තයනු රඵන දකී
ංගභශේ හභහජිත ු.දේ ශ්රී රංතහ ගභනහගභන
භ්ඩඩරඹට අඹ්ස භවය ශහ සථහන විසි් 
2005 ්තශේ සිට ශ්ක දක්හ දභ ංග්ක
මූරරසථහනඹ ශත රඵහ ී  ශන භළති ඵ ද් ශ් ද;

(ii)

දභ හභහජිත ු.දේ ඇතුළු ශගවීභට ඇති සිඹලුභ
ු.දේ ජහතිත ශත ංගභඹට රඵහ ී භට තටයුතු
තය් ශ් ද;

(iii)

දශ න්ක දභ දිනඹ තශ්තද;

රු අගනෝමා මගේ මශත්මිය

(ண்புகு (தருத) அதன கதக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)
භශ
ශදන අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි ගරු ිරශඹෝජය
තථහනහඹතතුභිර. ශභභ ආඹතනශේ ශිය ශියහ්  භෙ භහ
හතච්ඡහ තශහ. ඒ ශග ේශරෝ කිඹනහ දභ ආඹතනශේ
පුසතතහරශේ තිශඵන ශඳ ්ස-ඳ්ස ශඵ ශවෝ ඳළයණි ඒහඹ ඒහ
දළනුභ රඵහ ග් න ප්රභහණ්ස ් ශ්  නළවළයි කිඹරහ. ඒ ගළන
ඔඵතුභහශ අධහනඹ ශඹ ු. තය ඒ ශනුශ්  ඹ්කකිසි ශදඹක්
තය් න කිඹරහ භහ ඔඵතුභහශග්  ඉේරහ සිමිනහ. ඒ දක්තභ ඒ
්කඵ් ධශඹ්  ශභ නහ ශවෝ ළඩ පිළිශශක් තිශඵනහද
කිඹරහ්ස භහ දළන ග් න තළභළතියි.

ඹ් න දතුභහ ශභභ බහට ද් ් ශනහිද?
(ආ) ශන දශ න්ක ඒ භ් ද?
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ඳහ්තිමශ්ක් තු

[ගරු සුජී ශනසිංව භවතහ]

தபக்குலத்து அமச்சமக் தகட்ட லன:
(அ) (i)

ததச ஊறர் சங்கத்தல் அங்கத்துலம் லகக்கும்
இயங்மக
தபக்குலத்து
சமபன்
ஊறர்கரடருந்து தந்தம் அமலடுகன்ம
குமத்த
சங்கத்தன்
அங்கத்துலப்
பைம்,
இயங்மக தபக்குலத்துச் சமபக்கு உத்தன
சய பைடங்கரலிருந்து 2005ஆம் ஆண்டு
முதல் இற்மமலம குமத்த சங்கத்தன் தமயம
கத்துக்கு லறங்கப்படதுள்ரததன்பமத அலர்
அமல;

(ii)

தற்படி அங்கத்துலப் பைம் உள்ரட்ட தசலுத்த
தலண்டி அமனத்துப் பைத்மதமம்
ததச
ஊறர் சங்கத்துக்கு லறங்குலதற்கு நடலடிக்மக
டுப்ப;

(iii)

ஆதனல், குமத்த தகத து

ன்பமத அலர் இச்சமபக்கு அமலப்ப?
(ஆ) இன்தமல், ன்?

(b)

If so, of such date?

If not, why?

රු කුමාර ගලල් ම මශතා

(ண்புகு கு தலல்க)

(The Hon. Kumara Welgama)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර
ශභශයි.

(අ)

භහ හිතන වළමිඹට ඒත ඔඵතුභහ තයපු තහ්තඹ බහයඹක්
ශන ශයි. නු.්ස විලහර ු.දේ ප්රභහණඹක් දශ ඵළය තය
තිශඵනහ. භවජන ඵළංකුට ඒ ු.දේ ඵළය තයපු ගිණුශ්ක විසතය
ඳහ භට රළබී තිශඵනහ. 2012.04.20 දින ඵළංකුශ්  ඉදිරිඳ්ස
තයපු ිමඹවිේරක් දළ්  භහ ශෙ තිශඵනහ. ගරු ඇභතිතුභිර ශ්කත
ඳනශ්ස විධිවිධහනරට විරු්ධධ ශතශයන ක්රිඹහිමඹක්. ශ්ක
්කඵ් ධශඹ්  ඔඵතුභහ අනුගභනඹ තයන ක්රිඹහ පිළිශත
කුභක්ද?

රු කුමාර ගලල් ම මශතා

(ண்புகு கு தலல்க)

(The Hon. Kumara Welgama)
ගරු භ් ත්රීතුභිර ඒ තහයණඹ ඔඵතුභහ අවපු ශ්ක ු.ේ ප්රලසනඹට
අදහශ නළවළ. ඔඵතුභහ ශ්ක අව් ශ්  අ්තථ හධත අයු.දර ගළන
ශන ශයි -[ඵහධහ කිරීභක්] ඔද ඳහරිශතෝෂිතඹට ශගපු (ண்புகு சுஜல தசனசங்க)

Will he inform this House (i) whether he is aware of the fact that
membership fees that are charged monthly
from the employees of Sri Lanka Transport
Board who hold membership of the Jathika
Sewaka Sangamaya - JSS - has not been
sent to the head office of the aforesaid
Jathika Sewaka Sangamaya - JSS - by some
work places from the year 2005 to date;
(ii) whether action will be taken to send the
entire amount of money that is to be paid,
including the aforesaid membership fees, to
the JSS; and
(iii)

ගරු ඇභතිතුභිර භශ ඳශු. න අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. ශ්ක
අ්තථ හධත අයු.දිම්  රුපිඹේ ිකිමඹන දක්දවස ව්සසිඹඹත
ප්රභහණඹක් ත්කතරු ශත භහරිස ගිණුභට ඵළය තයරහඹ කිඹහ
විලහර ශචෝදනහක් තිශඵනහ.

රු සුවතල ගවේනසිාශ මශතා

asked the Minister of Transport:
(a)
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දභ ප්රලසනඹට පිළිතුය

(i)

ඔද.

(ii)

ඔද.

(iii)

ඔද. ඉදිරි භහ 03 තහරඹ තුශ ී .

(ඇ) ඳළන ශන නඟී.

රු සුවතල ගවේනසිාශ මශතා

(ண்புகு சுஜல தசனசங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
ශඵශව භ සතුතියි ගරු ඇභතිතුභිර. විශලශඹ් භ භහ
ඔඵතුභහට සතුති් ත ශනහ වළභ දහභ භහ අවපු ප්රලසන තුනටභ
ඔඵතුභහ උ්සතය ළඳය ිරහ. අශනක් ප්රලසනරට භට උ්සතය
රළබුශ්ඩ නළවළ. ප්රලසන වතක් විතය ඇහුහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒත
තභයි. භහ ඔඵතුභහ අගඹ තයනහ. ඔඵතුභහ භහ අවපු වළභ
ප්රලසනඹතටභ උ්සතය ඳඹහ තිශඵනහ.

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
ඒ ු.දේිම්  ශග් න තටයුතු තයනහ කිඹරහ කිඹනහ.
නු.්ස ගරු ඇභතිතුභිර ඳනශ්ස ඉතහ ඳළවළදිිම තිශඵනහ -

රු කුමාර ගලල් ම මශතා

(ண்புகு கு தலல்க)

(The Hon. Kumara Welgama)
ගරු භ් ත්රීතුභිර භහ හිත් ශ්  ඔඵතුභහ ඔඹ කිඹ් ශ් 
ඳහරිශතෝෂිතඹ ගළනයි. ඳහරිශතෝෂිතඹ ශග් න අඳ Private
Provident Fund දශත්  ශ්ක ු.දේ මිත ග්සශ්ස තළබිනට්
අනුභළතිඹක් ඇතියි.

රු සුවතල ගවේනසිාශ මශතා

(ண்புகு சுஜல தசனசங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
"අයු.දශර්  කිසිභ ශත ටක් ශහ ඳක්ඹ තු යහඳහයඹත
ශඹදවීභ ශවෝ ශය ඳක්ඹට ණඹට ී භට ශවෝ ශය ඳක්ඹට
ඹ්ක අයිතිහසිතභක් ඇති අතිශ්තත ශශශ භහගභත ශඹදවීභ
ශවෝ ඒ අනු තටයුතු කිරීභ තවන්ක" කිඹහ ඳනශ්සභ ව් 
ශනහ ගරු ඇභතිතුභිර. ශ්ක ්කඵ් ධශඹ්  නඩුකු්ස
තිශඵනහ. ශ්ක තහයණඹ ශතශයහි භහ ඔඵතුභහශ තහරුණිත
අධහනඹ ශඹ ු. තයනහ. ශභ තද ඒ පිරි ඔඵතුභහ ව්කඵ
ශ් න ඕනෆඹ කිඹහ්ස කිදහ ශ්කත ඔඵතුභහට ඳළවළදිිම තය
දු් ශන ්ස ඔඵතුභහ ඹ්ක කිසි ක්රිඹහභහ්තගඹක් ගිරයි කිඹරහ. ශ්ක
විලහර ු.දේ ප්රභහණඹක්. ශභහිී  ශතඹ් ශ අයිතිහසිත්ක
තඩවීභක් සිදු නහ ගරු ඇභතිතුභිර.

රු කුමාර ගලල් ම මශතා

(ண்புகு கு தலல்க)

(The Hon. Kumara Welgama)
ශ්ක වහ උහවිශඹ්  අය ී රහ තිශඵනහ.

රු සුවතල ගවේනසිාශ මශතා

(ண்புகு சுஜல தசனசங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
ඔඵතුභහශ භළදිව්සවීභක් සිදු වුශණ ්ස ශත ඳක්ඹට -
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රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு கு தலல்க)

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Kumara Welgama)
ශ්කත භහ හිත් ශ්  අශේ ත්කතරු ඇභතිතුභහ්ස භෙ දතතු
ශරහ තභයි-

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ඳරිය වහ පුන්තජනනීඹ
ඵරලක්ති අභහතයතුභහ ශනුශ්  භහ දභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු ී භ
වහ තිඹක් තේ ඉේරනහ.

රු ්ව්.බී. දිවානායක මශතා

ප්ර්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම නිගයෝ කරන දී.

(ண்புகு ஸ்.ப. தசநக்க)

லனமல ற்தமரு தனத்தற் சர்ப்பக்கக் கட்டமரடப்பட்டது.

(The Hon. S.B. Dissanayake)
ඒ ු.දේ ගළන බිඹ විඹ යුතු නළවළ. ආ්ඩඩු ඒ ු.දේරට ඇඳ
ශනහ.

Question ordered to stand down.

නිගයෝතය ක ානායකතුමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

රු සුවතල ගවේනසිාශ මශතා

(The Deputy Speaker)
ශදන ටඹ.

(ண்புகு சுஜல தசனசங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
ඳනශ්ස තිශඵනහ - [ඵහධහ කිරීභක්] ආ්ඩඩුට ඕනෆ ශ්ධේ
තය් ශ්  නළවළ ශ් .

රැකියා බා දීම : පුහුණු උපාධිධාාරීන්
ததறல்லய்ப்பு லறங்கல்: பற்மப்பட்ட
பட்டதகள்

රු කුමාර ගලල් ම මශතා

(ண்புகு கு தலல்க)

PROVISION OF EMPLOYMENT: TRAINED GRADUATES

(The Hon. Kumara Welgama)
Private Provident Fund දතට ශද් න තිශඵන ු.දේ මිත
ඉතිරි තයරහ ඊට අභතය ත සිඹඹට 10කු්ස ඉතිරි තයරහ තභයි
ශ්ක ඳහරිශතෝෂිත ශග් න අයශගන තිශඵ් ශ් . භට ඒ අඹ්ස
දක්ත හතච්ඡහ තය් න පුළු් .

නිගයෝතය ක ානායකතුමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ප්රලසන අංත 12 -3656/'13 -(1) ගරු ් ත අලුවිවහශ්ත
භවතහ.
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3.

රු ගතෝන් අමරතුා
මශතා
කාරියලවම් මශතා ගලනුල

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Akila
Viraj Kariyawasam)
යහජය ඳරිඳහරන වහ සශ්ධල තටයුතු අභහතයතුභහශග්  ඇස
ප්රලසනඹ - (1) :

(අ)

(i)

2010 ව 2011 ්තරී  උඳහධිධහරී්  සිඹලු
ශදනහටභ රැකිඹහ රඵහ ශදන ඵ ඳික්  ඔවු් 
්කු.ඛ් ඳරීක්ණරට තළහ ඇති ඵ්ස;

(ii)

දභ පිරිශ්  ශත ටතට ඳභණක් පුහුණු වහ
අසථහ රඵහ ී  ඇති ඵ්ස;

(iii)

දභ පුහුණු රළබ උඳහධිධහරී් ශග්  ශතෝයහ ග්ස
ශත ටතට ඳභණක් රැකිඹහ අසථහ රඵහී භ
වහ ශ්ධලඳහරන ඵරඳෆ්ක භත තටයුතු
්කඳහදනඹ තයික්  සිමින ඵ්ස;

(iv)

පුහුණු රළබ අශනකු්ස උඳහධිධහරී්  රැකිඹහ
වියුක්ත සිමින ඵ්ස; දතුභහ ද් ශනහිද?

(i)

2010 ව 2011 ්තරී  ඉවත ව්  ්කු.ඛ්
ඳරීක්ණරට තළහ ඇති උඳහධිධහරී්  ංඛ්යහ
ශත ඳභණද;

(ii)

්කු.ඛ් ඳරීක්ණිම්  ඳසු පුහුණු වහ
ශතෝයහ ග්ස උඳහධිධහරී්  ංඛ්යහ ශත ඳභණද;

(iii)

උඳහධිධහරී් ට ශ්ධලඳහරන ඵරඳෆ්ක භත රැකිඹහ
රඵහ ී භට ක්රිඹහ තශ ිරරධහරී් ට දශයහි පිඹය
ගනු රඵ් ශ් ද;

(iv)

පුහුණු රළබ සිඹලුභ උඳහධිධහරී් ට කිසිදු
ඵරඳෆභතට ඹට්ස ශන වී රැකිඹහ අසථහ රඵහ ී භ
වහ තටයුතු තය් ශ් ද;

රු ලවන්ත අලුවිශාගර් මශතා

(The Hon.Wasantha Aluwihare)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර භහ දභ ප්රලසනඹ අවනහ.

රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)

(ආ)

ප්ර්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම නිගයෝ කරන දී.

லனமல ற்தமரு தனத்தற் சர்ப்பக்கக் கட்டமரடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

නිගයෝතය ක ානායකතුමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ප්රලසන අංත 14 -3858/'13 -(1)
භව්සිකඹ.

ගරු ශ්රිඹහිර විශේවික්රභ

රු ශ්රියානි විගිවි්රම මශත්මිය

(ண்புகு (தருத) ஸ்ரீை லதஜலக்க)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර භහ දභ ප්රලසනඹ අවනහ.

විරාි

(ண்புகு தஜன் அதுங்க - ண்புகு அகய லஜ்
கலசம் சர்பக)

(ண்புகு லசந்த அலுலஹத)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර භහජ ශහ අභහතයතුභහ
ශනුශ්  භහ දභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු ී භ වහ තිඹක් තේ
ඉේරනහ.

( රු අකි

ඹ් න දතුභහ ව්  තය් ශනහිද?
(ඇ) ශන දශ න්ක ඒ භ් ද?
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ඳහ්තිමශ්ක් තු
(iii)

[ගරු ශජෝ්  අභයතුංග භවතහ]

தபது நருலக,
தகட்ட லன:
(அ) (i)

உள்நட்டலுலல்கள்

அமச்சமக்

2010 ற்ரம் 2011ஆம் ஆண்டுகரல் பட்ட
தகள் அமனலருக்கும் ததறல்லய்ப்புகள்
லறங்கப்படுலதகக் கூம அலர்கள் தநர்முகப்
பட்மசக்கு
அமறக்கப்பட்டுள்ரனர் ன்ப
மதமம்;

(ii)

அலர்கரல்
எரு
பலனருக்கு
த்தம்
பற்சக்கன லய்ப்புகள் லறங்கப்பட்டுள்ர
ததன்பமதமம்

(iii)

தற்படி பற்சமப் தபற்ம பட்டதகரல்
ததவுதசய்ப்பட்ட பலனருக்கு த்தம்
ததறல்லய்ப்புகமரப் தபற்ரக்தகடுப்பதற்கு
அசல் நர்ப்பந்தங்கரன்கழ் நடலடிக்மக தற்
தகள்ரப்பட்டு லருகன்மததன்பமதமம்

(iv)

(c)

(ண்புகு டபள்ம.டி.தஜ. தசதனலத்ன - தபது நருலக,
உள்நட்டலுலல்கள் அமச்சர்)

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

I table* the answer.
*වභාගම්වය මත තබන ද ිළිතතුර:

பற்ச தபற்ம மன பட்டதகள் ததறல்
லய்ப்பன்ம உள்ரனதன்பமதமம்

(ஆ) (i)

2010 ற்ரம் 2011ஆம் ஆண்டுகரல் தற்படி
தநர்முகப்
பட்மசக்கு
அமறக்கப்பட்ட
பட்டதகரன் ண்ைக்மக ததன்பமதமம்;

(ii)

தநர்முகப் பட்மசன் பன்னர் பற்சக்ககத்
ததர்ந்ததடுக்கப்பட்ட
பட்டதகரன்
ண்ைக்மக ததன்பமதமம்;

(iii)

பட்டதகலக்கு அசல் நர்ப்பந்தங்கரன்
தபல் ததறல்லய்ப்புகமர லறங்குலதற்கு
தசயற்ம உத்ததகத்தர்கலக்கு தக
நடலடிக்மக தற்தகள்ல ன்பமதமம்;

*சபபீடத்தல் மலக்கப்பட்ட லமட :
*Answer tabled:

(a)

(b)

(b)

Will he state (i) the number of graduates who had been
called for the above interviews in 2010 and
2011;
(ii) the number of graduates selected for
training followed by the interviews;

(ii)

The District Secretaries have interviewed unemployed
graduates of each district and thereafter all the
applicants who have satisfied required qualifications
have been attached for training.
Appointments have been granted to all graduates
qualified in the above manner without any political
bias.

(iv)

No.

(i)
(ii)

51,000
Number of graduates recruited for training to be
granted permanent appointments in Grade III of
Development Officers' Service is 50,821
It is not necessary to take action accordingly as
appointments have been granted to all graduates
without any political bias.

(iv)

(இ) இன்தமல், ன்?

Is he aware that (i) graduates had been called for interviews in
2010 and 2011 claiming that all of them
would be provided with employment;
(ii) only a portion of them has been provided
with training opportunities;
(iii) arrangements are being made to provide
employment to a selected set of graduates
who received the above training, on
political affiliations; and
(iv) the other graduates who underwent that
training are unemployed?

Graduates who have made their
applications in response to the newspaper
notification have been called for the
interview.

(iii)

அலர் குமப்படுல?

(a)

(i)

(iii)

பற்ச தபற்ரள்ர அமனத்துப் பட்டத
கலக்கும் த்தமக நர்ப்பந்தத்துக்கும் கழ்ப்
படிது
ததறல்லய்ப்புகமரப்
தபற்ரக்
தகடுப்பதற்கு
நடலடிக்மக
டுப்ப
ன்பமதமம்

asked the Minister of Public Administration and Home
Affairs:

whether steps will be taken against officials
who arranged for employment to be
provided on political affiliations; and
(iv) whether employment opportunities will be
provided to all the graduates who
underwent training, without entertaining
any influence?
If not, why?

රු ඩබ්ලිේ.ඩී.ගි. ගවගනවිරත්න මශතා (රාතය පරිපාන
ශා ව්ලගද් ක යුතු අමාතයතුමා

அலர் அமல?

(iv)
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(c.)

It is not the policy of this Government to consider
political influence when granting employment
opportunities.
Not relevant.

ශ්රී ාකා දුම්රිය ගදපාර්තගම්න්තු ගවේලකයින් : ණපදා
ණය
இயங்மகப் புமகதத் தமைக்கர ஊறர்கள் :
இடர் கடன்
EMPLOYEES OF SRI LANKA RAILWAY DEPARTMENT:
DISTRESS LOAN

6.

රු ගතෝන් අමරතුා
මශතා ගලනුල

මශතා ( රු අජිත් පී. ගපගර්රා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க - ண்புகு அஜத் கு
சர்பக)

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ajith
P. Perera)

3410/’13
ප්රහවන අභහතයතුභහශග්  ඇස ප්රලසනඹ - (1):
(අ)

(i)

2009 2010 2011 ව 2012 ්තරී  ශ්රී රංතහ
දු්කරිඹ ශදඳහ්තතශ්ක් තුශද ශතයි්  විසි් 
ආඳදහ ණඹ රඵහ ගළනීභ වහ ඉදිරිඳ්ස තය ඇති
අඹදු්කඳ්ස ංඛ්යහ ශත ඳභණද;
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2013 අශගෝසතු 21
(ii)

දභ දක් දක් ්තශේී  ආඳදහ ණඹ රඵහ ී  ඇති දභ
ශදඳහ්තතශ්ක් තුශද
ශතයි් 
ංඛ්යහ
ශත ඳභණද;

(iii)

දභ දක් දක් ්තශේී  ආඳදහ ණඹ ශර රඵහ ී 
ඇති ු.ළු ු.දර ශත ඳභණද;
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(ii)

්තඹ
2009
2010
2011
2012

ශතයි් ංඛ්යහ
1520
1285
1172
1023

(iii)

්තඹ
2009
2010
2011
2012

ු.ළු ු.දර (රුපිඹේ)
279 232 889.40
274 128 975.18
329 087 752.25
226 644 499.83

ඹ් න ශ්  ශ්  ලශඹ්  දතුභහ ශභභ බහට
ද් ් ශනහිද?
(ආ) ශන දශ න්ක ඒ භ් ද?
தபக்குலத்து அமச்சமக் தகட்ட லன:
(அ) (i)

2009, 2010, 2011 ற்ரம் 2012ஆம் ஆண்டு
கரல் இயங்மக புமகதத் தமைக்கரத்தன்
ஊறர்கரல் இடர் கடன் தபரலதற்கக
சர்ப்பக்கப்பட்டுள்ர
லண்ைப்பங்கரன்
ண்ைக்மக த்தமனதன்பமதமம்;

(ii)

தற்படி எவ்தலரு ஆண்டிலும் இடர் கடன்
லறங்கப்பட்டுள்ர தற்படி தமைக்கரத்மதச்
தசர்ந்த ஊறர்கரன் ண்ைக்மக த்தமன
தன்பமதமம்;

(iii)

தற்படி எவ்தலரு ஆண்டிலும் இடர் கடனக
லறங்கப்பட்டுள்ர பைத்ததமக ததன்ப
மதமம்

தலவ்தலமக அலர் இச்சமபக்கு அமலப்ப?

(ආ)

අදහශ ශන ශද.

අත් අඩාගුල

ARREST OF SIVABALAN SATHYAKARA: DETAILS

7.

රු ගතෝන් අමරතුා
ගලනුල

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ajith
Kumara)
අ්රහභහතයතුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ ආගිකත තටයුතු
අභහතයතුභහශග්  ඇස ප්රලසනඹ - (1) :

(අ)

(i)

දිරඹහ ශට්මිකුර්කහි සිඵහර්  තයතහය
ඹන අඹ අ්ස අඩංගුට ශගන ඵ් ධනහගහයගත තය
තිශේද;

(ii)

දශ න්ක ඔහු සිමින ඵ් ධනහගහයඹ තශ්ත ද;

(iii)

ඔහු ඵ් ධනහගහයගත තය සිමි් ශ්  සියතරුශකු
ශර ද; ළතතරුශකු ශර ද;

the number of applications submitted by
employees of Sri Lanka Railway
Department to obtain the distress loan in the
years 2009 2010 2011 and 2012;

(iv)

ඔහුට දශයහි අධිතයණඹත නඩු ඳයහ තිශේ ද;

(v)

දශ න්ක නඩු ඳළර දිනඹ අදහශ අධිතයණඹ
නඩු අංතඹ වහ නඩුශද ්සභ්  ත්ස්සඹ
තශ්තද;

the number of employees of the aforesaid
Department who have been granted the
distress loan on each of the aforesaid years;
and

(vi)

නඩු ඳයහ ඇති ශචෝදනහ තශ්තද;

asked the Minister of Transport:
Will he inform this House separately (i)

(ii)

(iii)

the total amount of money that has been
disbursed for distress loans on each of the
aforesaid years?

(b) If not, why?

ඹ් න දතුභහ ව්  තය් ශනහිද?
(ආ) සිඵහර්  තයතහය ඹන අඹ ිරදවස කිරීභට තටයුතු
තය් ශ් ද ඹ් න්ස දතුභහ ව්  තය් ශනහිද?
(ඇ) ශන දශ න්ක ඒ භ් ද?
பத அமச்சரும் தபரத்த சசன, த அலுலல்கள்
அமச்சருனலமக் தகட்ட லன:
(அ) (i)

රු කුමාර ගලල් ම මශතා

(ண்புகு கு தலல்க)

(The Hon. Kumara Welgama)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර
වභා ත* තයනහ.

දභ ප්රලසනඹට පිළිතුය භහ

*சபபீடத்தல் மலக்கப்பட்ட லமட :
*Answer tabled:

(i)

්තඹ
2009
2010
2011
2012

අඹදු්කඳ්ස ංඛ්යහ
1408
1128
1993
1409

லவுன தசட்டிக்குரத்மதச் தசர்ந்த சலபயன்
சத்தக ன்பலர் மகதுதசய்ப்பட்டு சமம
லிடப்பட்டுள்ர ன்பமதமம்;

(ii)

ஆதனல்,
இலர்
துதலன்பமதமம்;

(iii)

இலர் சமமக்மகதகல அல்யது சந்ததக
நபகல சமமலிடப்பட்டுள்ரர் ன்பமத
மம்;

(iv)

இலருக்கு தக நதன்மதன்மல் லறக்குத்
தக்கல் தசய்ப்பட்டுள்ரத ன்பமதமம்;

(v)

ஆதனல், லறக்குத் தக்கல் தசய்ப்பட்ட
தகத, குமப்பட்ட நதன்மம், லறக்கு இயக்கம்
ற்ரம் லறக்கன் தற்தபமத நமயம
ததன்பமதமம்;

*වභාගම්වය මත තබන ද ිළිතතුර:

(අ)

3413/’13
මශතා ( රු අජිත් කුමාර මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க - ண்புகு அஜத் கு
சர்பக)

(ஆ) இன்தமல், ன்?

(a)

ත් සිලබාන් වතයකාර : විව්තර

சலபயன் சத்தகலனது மகது: லபம்

உள்ர

சமமச்சமய
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ඳහ්තිමශ්ක් තු

[ගරු ශජෝ්  අභයතුංග භවතහ]

(vi)

லறக்குத் தக்கல் தசய்ப்பட்டுள்ரமக்கன
குற்மச்சட்டுக்கள் மலதன்பமதமம்

அலர் குமப்படுல?
(ஆ) சலபயன் சத்தக ன்பலம லடுதமய தசய்ல
தற்கு நடலடிக்மக டுப்ப ன்பமத அலர்
குமப்படுல?
(இ)

இன்தமல், ன்?

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

Will he state (i) whether a person called Sivabalan
Sathyakara of Settikulam, Vavuniya has
been arrested and imprisoned;
(ii) if so, the name of the prison where he is
being held;
(iii) whether he has been imprisoned as a
convict or as a suspect;
(iv) whether a case has been filed against him in
a court of law;
(v) if so, the date on which the case was filed,
the relevant court of law, case number and
the current situation of the case; and
(vi) the charges on which the case has been
filed?
(b) Will he also state whether action will be taken to
release the person called Sivabalan Sathyakara?
(c) If not, why?
රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර අ්රහභහතයතුභහ ව බු්ධධ
ලහන වහ ආගිකත තටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශ්  භහ දභ
ප්රලසනඹට පිළිතුය වභා ත* තයනහ.

*වභාගම්වය මත තබන ද ිළිතතුර:

*சபபீடத்தல் மலக்கப்பட்ட லமட :
*Answer tabled:
(අ)

(i)

සිඵහර්  තයතහය නික්  කිසිකු අ්සඅඩංගුට ශගන
ශන භළත.

(ii)

අදහශ නළත.

(iii)

අදහශ නළත.

(iv)

අදහශ නළත.

(v)

අදහශ නළත.

(vi)

අදහශ නළත.

(ආ)

අදහශ නළත.

(ඈ)

ඳළන ශන නඟී.

නිගයෝතය ක ානායකතුමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ප්රලසන අංත 11 -3596/'13 -(1) ගරු ගහිකණී ජඹවික්රභ ශඳශ්තයහ
භවතහ.
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රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ගරු ගහිකණී ජඹවික්රභ
ශඳශ්තයහ භ් ත්රීතුභහ ශනුශ්  භහ දභ ප්රලසනඹ අවනහ.

රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ඉඩ්ක වහ ඉඩ්ක ං්තධන
අභහතයතුභහ ශනුශ්  භහ දභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු ී භ වහ ති
ශදතත තහරඹක් ඉේරනහ.

ප්ර්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම නිගයෝ කරන දී.

லனமல ற்தமரு தனத்தற் சர்ப்பக்கக் கட்டமரடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

නිගයෝතය ක ානායකතුමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ප්රලසන අංත 13 -3772/'13-(1) ගරු විජිත ශේරුශග ඩ භවතහ.

රු අල්ශාි ඒ.්ච්.්ම්. අව්ලර් මශතා

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ගරු විජිත ශේරුශග ඩ
භවතහ ශනුශ්  භහ දභ ප්රලසනඹ අවනහ.

රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර භහ දභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු
ී භ වහ තිඹක් තේ ඉේරහ සිමිනහ.

ප්ර්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම නිගයෝ කරන දී.

லனமல ற்தமரு தனத்தற் சர்ப்பக்கக் கட்டமரடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

නිගයෝතය ක ානායකතුමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)
සථහය ිරශඹෝග 23(2) ඹටශ්ස ප්රතහලඹ
අභයතුංග භවතහ

ගරු ශජෝ් 

ගපෞද් ලිකල දැනුම් දීගමන් ඇසූ ප්ර්නය
தன அமலத்தல் மூய லன

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

මැතිලරණ නීති උල්ාඝනය කිරීම
ததர்தல் சட்டங்கமர மல்

VIOLATION OF ELECTION LAWS

රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
ගරු
ිරශඹෝජය
තථහනහඹතතුභිර
තු.් නහ් ශට
සතුති් ත ශනහ සථහය ිරශඹෝග 23(2) ඹටශ්ස අද දින ශ්ක
ප්රලසනඹ ඉදිරිඳ්ස තය් නට අසථහ රඵහ ී භ ගළන.

භශ ප්රලසනඹ ශභශයි:
“ ශ්ක න විට ඳළළ්සවීභට ිරඹිකත ඳශහ්ස බහ ඡ් ද
විශලශඹ්  භධයභ වහ ඹම ඳශහ්ස බහ වහ තය
ආතහයඹකි්  ශවෝ ශවෝ ඇභතිරු්  ිරශඹෝජය ඇභතිරු් 
ව ආ්ඩඩු ඳක්ශේ ඳහ්තිමශ්ක් තු භ් ත්රීරු් ට වඳ
්කඵ් ධතහ ඇති අශේක්තඹ්  ගණනහක් ඉදිරිඳ්ස වී ඇති
ඵ ශඳශ් .”
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ඒත ප්රෘ්සති ඳ්සතයර්ස ඉතහ ඳළවළදිිම ඡහඹහරඳ හිත
ව්  තයරහ තිබුණහ.
“ ශභභ අශේක්තඹ් ශග්  ශඵ ශවෝ ශදශනක් දකී
ශ්ධලඳහරනනඹ් ශ පුතහ බිරි ශවෝදයඹහ ඵෆණහ ආී 
නහති්සඹක් හිත අඹ ශති.”
[ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ තු.නහ් ශරහශ . අශේ දශවභ
ශතශනක් නළවළ. දශවභ රළයිසතුක් තිබුණහ ඳ්සතයශේ දහරහ.
“ ශභහි ප්රතිපරඹක් ලශඹ්  ශභභ ශ්ධලඳහරනඹ්  ඉවත
ව්  තයන රද ආතහයශේ සකීඹ දූ දරු් ශ
නහතිරු් ශ අශේක්ත්සඹ ඔහ තළබීභ වහ තභහ
ශත රඵහ ී  ඇති හවන තහ්තඹ භ්ඩඩරඹ ව ආයක්ත
ිරරධහරි්  ඡහඹහ පිටඳ්ස ඹ් ්ර විදයු්ස තළඳළේ වහ අ් ත්තජහර
ඳවසුත්ක අතිතහර ී භනහ ආදිඹ ද අඹථහ ශර ඳරිවයණඹ
තයික්  සිමිති.
යජශේ ඇභතිරු්  ව ඔවු් ශ නහතී්  තටයුතු තයන
ආතහයඹ තුශ අඳට ඳළවළදිිම ් ශ්  හධහයණ වහ අඳක්ඳහතී
භළතියණඹක් ශභය ඳළළ්සශ් ශ්  නළති ඵයි.
ශභඹ යජශේ ඳරිඳහරන වහ ු.දේ ශයගුරහසි ඳභණක් ශන 
දඹටද ඩහ භළතියණ නීති උේරංඝනඹ කිරීභක් න අතය දහි
ගකීභ ද ඒ අනු දකී අශේක්තඹ්  ව යජඹ විසි්  ෘජුභ
ඵහය ගත යුතු ශද.
තද ශභභ අශේක්තඹ් ශ උඳශ්ධලතඹ්  භළතියණ
තහ්තඹ භ්ඩඩර වහ ශඳ ලීසිශේ තටයුතුරට භළදිව්ස න අතය
දශවයි්  ශඳ ලීසිඹට අඳක්ඳහතී වහ හධහයණ තභ යහජතහරි
තටයුතු ඉටු කිරීභට ශන වළකි ත්ස්සඹක් උදහ වී ඇත.
ශභභ ත්ස්සඹ පිළිඵ භළතියණ ිරරීක්ණ ත්ඩඩහඹ්ක
ඳහ භළතියණ ශත භහරිසයඹහට ව ශඳ ලීසිරට ඳළිකණිිම
තය ඇත.
ශභභ ත්ස්සඹට ඵර ඳහ ඇති දක් ප්රධහන ශවතුක් න්ක
සහධීන භළතියණ ශත ික්  බහක් සහධීන ශඳ ිමස
ශත ික්  බහක් සහධීන යහජය ශහ ශත ික්  බහක්
සහධීන අධිතයණ ශත ික්  බහක් ශන භළති වීභයි.
දඵළවි් 
1.
ශභභ භළතියණ නීති උේරංඝනඹ කිරීභ ළශළක්වීභට යජඹ
වහ පිඹය ග් ශ් ද?
2.
යජශේ හවන යජශේ ශ්ධඳශ ව තහ්තඹ භ්ඩඩර
භළතියණ තටයුතු වහ ශඹ දහ ගළනීභ වහභ
නතහර් ශ් ද?
3.
භළතියණ නීති උේරංඝනඹ තයික්  යජශේ ශ්ධඳශ
භළතියණ යහඳහය වහ බහවිතහ තයන අශේක්තඹ් ට
දශයහි යජඹ කුභන ක්රිඹහ භහ්තගඹක් ග් ශ් ද?
4.
හධහයණ ව අශඳක්ඳහත භළතියණඹක් ඳළළ්සවීභට
යජඹ තටයුතු තය් ශ් ද ඹ් න යජඹ විසි්  ශ්ක ගරු
බහට දළනු්ක ශද් ශ් ද? ”
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර තු.් නහ් ශශ අයඹ
ඇති භහ ශ්ක ගළන චන කිහිඳඹක් තථහ තයනහ. දළ්  ශ්ක
පිළිඵ ඳළෂයේ ංවිධහනඹ තළශෂ ංවිධහනඹ -භළතියණ
ිරරීක්තයි් -ඳළිකණිිම ගණනහක් තය තිශඵනහ ශඳ ලීසිඹට්ස
භළතියණ ශත භහරිසට්ස. ඒ හශ භ ඳසු ගිඹ දසර අශේ
ගරුතය ිකත සහව්  ව් ශ ශ්ක පිළිඵ පු්ස ඳතතට
ප්රතහලඹක් තය තිබුණහ "කිසිදු සුදුසුතභක් නළති තභ නහතී් ට
ධනඹ ඵරඹ රළශඵන ඳවසු භෙක් තනහ ී භ ඇතළ්ක
ශ්ධලඳහරනනයි් ශ අයු.ණයි" කිඹරහ. ශ්ක කිඹ් ශ්  ආ්ඩඩුශද
භළතිඇභතිරු් ශ දූදරු් ට ශ්ක අසථහ රසහ ී භ ගළනයි.
ඒ දක්තභ ත ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. වීයංල භළතිතුභහ්ස
ව්  තය තිශඵනහ ආ්ඩඩුශද භළතිඇභතිරු්  ප්රධහනී් -
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(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු භ් ත්රීතුභිර ඔඵතුභහශ ප්රතහලඹ තය අ් .

රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ත විනහඩිඹක් රඵහ
ශද් න. ඉතහභ්ස ළදග්ස ප්රලසනඹක් තිශඵනහ කිඹ් න. ශ්කත
ශඵ ශව භ ළදග්ස. දදහ අතීතශේ දුටුගළු.ණු ව දශහය අතශ්තයි
යු්ධධඹක් තිබුශ්ඩ. අද ශත ්ඩඩභ්  ව දිග්කඵය්ක අතය යු්ධධඹක්
තිශඵනහ. ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ඒ ටශ් ී  යහජය
හවනරට ශත ච්චය අරහබ සි්ධධ වුණහද කිඹන දත අපි දළන
ග් න තළභළතියි.

නිගයෝතය ක ානායකතුමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු සුසිේ ශප්රභජඹ් ත ඇභතිතුභහ.

රු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රේමතයන්ත මශතා (පරිවර ශා
පුනර්තනනීය බක්ති අමාතයතුමා
(ண்புகு .டி. சுசல் பதஜந்த - சுற்மடல், புதுப்பக்கத்
தக்க சக்த அமச்சர்)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of
Environment and Renewable Energy)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර විඳක්ශේ ප්රධහන
ංවිධහඹත ගරු ශජෝ්  අභයතුංග භ් ත්රීතුභහ විසි්  සථහය
ිරශඹෝග 23(2) ඹටශ්ස අන රද ප්රලසනඹට භහ ශ්ක අසථහශදී භ
පිළිතුරු ශද් න සදහන්ක.

දතුභහශ
ප්රතහලශේ ප්රධහන ලශඹ් භ ව්  වුශ්ඩ
ඇභතිරු් ට ිරශඹෝජය ඇභතිරු් ට ව ආ්ඩඩු ඳක්ශේ
ඳහ්තිමශ්ක් තු භ් ත්රීරු් ට වඳ ්කඵ් ධතහ ඇති අඹ
අශේක්තයි්  ලශඹ්  ඉදිරිඳ්ස වී ඇති ිරහ -පුතහ බිරි
ශවෝදයයි්  ආී  ලශඹ්  අශේක්තයි්  ඉ් නහ- ිරදවස වහ
හධහයණ භළතියණඹක් ඳළළ්සශදද ඹන ප්රලසනඹයි. ගරු
ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ශ්ක යශට් ප්රථභ අගභළතියඹහ වුණු
දතුභ් රහශ භ ඳක්ශේ ගරු ඩී.දස. ශනහනහඹත භළතිතුභහශ
පුතහ ගරු ඩඩ්ිම ශනහනහඹත භළතිතුභහ්ස ශ්ක යශට් අගභළති
වුණහ. දතශත ට පිඹහශග්  පුතහට ශ්ධලඳහරනඹ තය් න පුළු් 
කිඹන දත ඳළවළදිිමයි. ඒ හශ භ දස.ඩේිමද.ආ්ත.ඩී.
ඵ්ඩඩහයනහඹත භළතිතුභහ ඝහතනඹ තශහයි්  ඳසශ ගරු
සිරිභහශෝ ඵ්ඩඩහයනහඹත භළතිිරඹ ශ්ධලඳහරනඹට ආහ.
දතුිකඹශ
පුතහ වුණු හිටපු තථහනහඹත ගරු අනුය
ඵ්ඩඩහයනහඹත භළතිතුභ්  අශේ ඳක්ශේ්ස හිමිඹහ දතුභ් රහශ
ඳක්ශේ්ස හිමිඹහ.
ගරු ච් ද්රිතහ ඵ්ඩඩහයනහඹත කුභහයණතුංග භළතිිරඹ්ස
ශ්ධලඳහරනඹට ආහ. දතුිකඹ්ස ජනහධිඳති ධුයඹ දක්හ ගිඹහ. ඒ
විධිඹට ඵරන විට අශේ යශට් ඉතිවහශේ ෆභ ශ්ධලඳහරන
ඳක්ඹතභ ශ්ධලඳහරනනයි් ශ දූ දරු්  බිරි් දෆරු්  ව
නහති ්කඵ් ධත්ක තිශඵන අඹ ශ්ධලඳහරනඹට ඇවිේරහ
තිශඵනහ. ඒ ත්ස්සඹ ශ්ක යශට් විතයක් ශන ශයි ආසිඹහනු
තරහඳශේ්ස තිශඵනහ. ඇශභරිතහශද වුණ්ස ඒත දකි් නට
පුළු් .

රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

නැඟී සිටිගේය.
ழுந்தர்.
rose.
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ඳහ්තිමශ්ක් තු
රු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රේමතයන්ත මශතා

(ண்புகு .டி. சுசல் பதஜந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ශඳ ඩ්ඩක් ඉ් න ශතෝ. තු.් නහ් ශශ තථහ ඉයයි.
භශ තථහ තයන තේ ඉ් න. ඇශභරිතහශද හිටපු ජනහධිඳති
senior George Bushශ
පුතහ junior George Bush ඒ
භළතියණඹට තයග තයන විට ෂසශර රිඩහර ආ්ඩඩුතහයයඹහ
වළමිඹට හිමිශේ ඔහුශ ශවෝදයඹහ. ඒ ිරහ ෂසශර රිඩහර ඡ් ද
ගණ්  කිරීභ තේ දභරහ භහඹක් තිසශ ගණ්  තය තය ඹන විට
ශරසඨහධිතයණඹට ශඹ ු. තයරහ ශරසඨහධිතයණ තී් දු අනු
තභයි ඒ භළතියණශඹ්  ජනහධිඳති ධුයඹට ශ්සරුශ්ඩ.

රු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ඇශභරිතහශද ශරසඨහධිතයණඹ අශේ යශට් හශ
ශ් .
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Supreme Court දතට විිරලසචඹතහයරු්  ඳ්ස තයන විධිඹ්ස
ශනස. තු.් නහ් ශ ඒත ද් නහද? තු.් නහ් ශ ඒත
ද් ශ්  නළවළ ශ් . ඇශභරිතහශද Supreme Court Judge
ශතශනක් වුණහට ඳසු භළශයන තේ ධුයඹ දය් නට පුළු් .
අවුරුදු 65්  විරහභ ඹ් ශ්  නළවළ. තු.් නහ් ශ ඒත ද් නහද?
භභ කිඹන විට ශ්  ඒත්ස දළන ග්සශ්ස. ද් නහ හශ තථහ
තයනහ.

රු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ඔඵතුභහ හිතහ ශගන ඉ් ශ්  ඔඵතුභහ විතයයි ද් ශ්  කිඹරහ.

රු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රේමතයන්ත මශතා

ශන ශයි

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

තු.් නහ් ශ ශ්  කිදශද. තු.් නහ් ශ තු.් නහ් ශශ
ශන ද් නහතභ ශඳ් නහ. "He who knows not, and
knows not that he knows not, is a fool". It is a dictum.

රු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රේමතයන්ත මශතා

(ண்புகு .டி. சுசல் பதஜந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
තු.් නහ් ශ ඉ් න ශතෝ. ශරසඨහධිතයණඹ
තු.් නහ් ශට
ඩහ
ශව ඳි් 
භභ
ද් නහ.
ශරසඨහධිතයණශේ ිමඹහ ඳදිංිත වුණු නීතිනශඹක්.

(ண்புகு .டி. சுசல் பதஜந்த)

ගළන
භභ

රු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ඒත තභයි ළරැ්ධද.

රු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රේමතයන්ත මශතා

(ண்புகு .டி. சுசல் பதஜந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ශභතුභහ වළභ දතතටභ ඳිරනහ ද් නහ හශ . ශභතුභහ
ද් නහද නීතින ෘ්සතිඹ ගළන? ශභ නහද ශ්ක කිඹ් ශ් ? [ඵහධහ
කිරීභක්] තු.් නහ් ශ ඉ් න ශතෝ. අපි ශරෝත උදහවයණ්ස
ශඳ් වහ. තු.් නහ් ශට තිශඵන රුදහ ශභ තක්ද? ශ්කත භශ
තථහ ශ් .

රු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ශඵ රු කිඹ් න දඳහ.

රු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රේමතයන්ත මශතා

(ண்புகு .டி. சுசல் பதஜந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ශත ශවද ශඵ රු කිඹ් ශ් ? ශභ තක්ද භභ කිඹපු ශඵ රු?
කිඹ් න ඵර් න. දළ්  භභ කිඹපු ශඵ රු ශභ තක්ද?

රු රවි කරුණානායක මශතා

(ண்புகு ல கருைநக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
අශේ යශට් සුප්රි්ක උහවිඹයි ඇශභරිතහශද සුප්රි්ක උහවිඹයි
ශනස ශ් .

රු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රේමතයන්ත මශතා

(ண்புகு .டி. சுசல் பதஜந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
තු.් නහ් ශ ිමගඹ ඳහගහ ශගන ශ්  තථහ තය් ශ් . භභ
Supreme Court දතක් ගළන තථහ තශශ නළවළ ශ් . භභ තථහ
තශශ දු් නු තී් දු ගළන. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ යශට් Supreme
Court දතට විිරලසචඹතහයරු්  ඳ්ස තයන විධිඹ්ස අශේ යශට්

ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර භභ භශ තථහ තය ශගන
ඹනහ. භභ ශ්ක රඵහ ශද් ශ්  පිළිතුය. භභ ශඳ් වශද රංතහ
ඉතිවහඹ ව ශරෝත ඉතිවහඹ. ඵංගරහශ්ධලඹ දිවහ ඵර් න. ෂික්
ු.ජිඵ්ත යවසභ් ශ දිඹණිඹ ඡ් දඹ ඉේලුහ අගභළති වුණහ. ශ්ක
ත්ස්සඹ ආසිඹහනු තරහඳශේ දකි් නට තිශඵනහ. අේළසි
ඉ් දිඹහශද්ස දකි් නට තිශඵනහ. රංතහ ඉතිවහශේ්ස
තිශඵනහ. ඒත ිරහ ශ්කත අලු්ස ශදඹක් ශන ශයි. ඒ හශ භ
අශේ යශට් ඉතිවහශේී  ශත ඳභණ ශදනහ ඒ විධිඹට
ඳහ්තිමශ්ක් තුට ආහද? ශත ඳභණ ශදනහ යහජය නහඹතශඹෝ
වුණහද? දශවභ ප්රලසනඹක් නළවළ. දශ ව ඳභණි්  -නහතී්  ව
ඳභණි්  ඳවුශේ හිතතු්  ව ඳභණි්  ඳවුශේ අඹ ව ඳභණි් දඹ භළතියණඹ ිරදවස වහ සහධීන ඳ්ස් නට ප්රලසනඹක්
් ශ්  නළවළ.
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ඊශෙ තහයණඹ ශභඹයි. ඳසු
ගිඹ සිකුයහදහ සිඹලුභ ඳක්ර ශේත්කරු්  තළහ හතච්ඡහක්
තිබුණහ. ඒ හතච්ඡහට ගරු තිස අ්සතනහඹත භළතිතුභහ වබහගි
වුණහ. දක්්ස ජහතිත ඳක්ශේ නීතින තපුශත ටු භව්සභඹහ
වබහගි වුණහ. දතළන ඳළඹ ශදතවභහයතට ළඩි තහරඹක් හතච්ඡහ
තශහ. දශවභ න්ක දතළනදි ශ්ක තිශඵන ප්රලසන භළතියණ
ශත භහරිසතුභහට ඉදිරිඳ්ස තය් න ගරු තිස අ්සතනහඹත
භළතිතුභහට අසථහ තිබුණහ. නු.්ස දශවභ ඉදිරිඳ්ස වීභක් සි්ධධ
වුශ්ඩ නළවළ. ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර වට ශඳය
භළතියණරී  ඳළළති හතච්ඡහ භෙ හ ඵරන ශත ට
ඳළිකණිිම අඩුභ හතච්ඡහක් ඵට දඹ ඳ්ස වුණහ.
දතභ ඳක්ඹක් තුශ වුණ්ස අශේක්තශඹෝ අතය භනහඳ වහ
ප්රලසන තිශඵන ඵ අඳ ද් නහ. විඳක්ඹ්ස දක්ත තයගඹක් නළති
න ශත ට දතභ ඳක්ඹ තුශ අශේක්තශඹෝ අතය තයගඹක්
තිශඵනහ. වළඵළයි ශ්ක කිඹන කිසිභ ශදඹක් උතුරු ඳශහශ්ස නළවළ.
ඒ ඳශහශ්ස යජශේ හවන ඳහවිච්ිතඹක් නළවළ. තහශ ්ස නහතී් 
ඡ් දඹ ඉේර් ශ් ්ස නළවළ. ඔඹ කිඹන ප්රලසන කිසි ශදඹක් ඒ
ඳශහශ්ස නළවළ. උතුරු ඳශහ්ස බහ භළතියණඹට අද විලහර
අධහනඹක් ශඹ ු. ශරහ තිශඵනහ. භභ වළභ ති අ් තඹතභ ඒ
ඳශහතට ඹනහ. භභ භශ ශඳෞ්ධගිමත හවනඹක් අයශගන ගිහි් 
ඳහවිච්ිත තයනහ. භට ී පු හවශ්  භභ ඹ් ශ්  නළවළ. භළතියණ
නීති-රීති අනු අපි දශවභයි ඒ තටයුතු තය් ශ් . ඒ ප්රශ්ධලර
අපි නීති විශයෝධි තහ්තඹහර විෘත තයරහ නළවළ. භළතියණ
ශත භහරිසශ උඳශදස අනු ඳශහ්ස බහ භළතියණ නීතිඹ
අනු ඵරඳ්ර අයශගන අපි තහ්තඹහර ඳ්සහ ශගන ඹනහ. අපි
ඵරඳ්ර අයශගන රැසවී්ක ඳ්සනහ. ඒ විධිඹට අපි ඒ තටයුතු තය
ශගන ඹනහ. ඒත ිරහ අතිලශඹෝක්තිශඹ්  ශ්ක තරුණු ශ්ක ගරු
බහශද හුහ දළක්වීභ සුදුසු නළවළ කිඹරහ භභ හිතනහ. ශභ තද
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ෆභ ති ශදතතට තහක් සිඹලුභ ඳක්ර ශේත්කරු තළහ
ඹ්ක ප්රලසන තිශඵනහ න්ක ඒහ ඉදිරිඳ්ස කිරීශ්ක අසථහ
භළතියණ ශත භහරිස රඵහ ී රහ තිශඵනහ.
PAFFREL ආඹතනඹ භළතියණ ිරරීක්ණ තටයුතුරී 
ශව  තහ්තඹ බහයඹක් ඉටු තයනහ කිඹරහ අපි ද් නහ. වට ති
ශදතතට ඳභණ ශඳය ඒ අඹ භට ිමපිඹක් දහ තිබුණහ. ඒ ිමපිඹට
භභ පිළිතුරු ඹළදහ. ඊට ඳසශ ් ධහනශේ ශේත්කයඹහ
වළමිඹට භට ඒ අඹ කිසිභ ඳළිකණිේරක් තශශ නළවළ.
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ළේතළ්කඵ්ත 21 න දහ
ිරදවස සහධීන වහ හධහයණ භළතියණඹක් ඳ්සනහ කිඹරහ
භභ යජඹ ශනුශ්  වතිත නහ.

පාර්ලිගම්න්තුගේ රැව්ම ම්
பலன்ம அர்வு

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
රු නිමල් සිරිපා ද සිල්ලා මශතා (ලාරිමාර් ශා ත
වම්පත් කෂමනාකරණ අමාතයතුමා වශ පාර්ලිගම්න්තුගේ
වභානායකතුමා
(ண்புகு நல் சமபய த சல்ல - நர்ப்பசன, நர்லர
முகமத்துல அமச்சரும் பலன்மச் சமப முதல்லரும்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation
and Water Resources Management and Leader of the House
of Parliament)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර භභ ඳවත ව් 
ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්ස තයනහ:
“ සථහය ිරශඹෝග අංත 7 හි විධිවිධහනර ව 2010.07.09 ළිර දින
ඳහ්තිමශ්ක් තු විසි්  ්කභත තයන රද ශඹෝජනහශද කුභක් ව් 
තිබුණ ද අද දින රැසවී්ක ඳළළ්සශන තහර ශදරහ අ. බහ. 1.00 සිට අ. බහ.
7.00 දක්හ විඹ යුතු ඹ. අ. බහ. 2.00ට සථහය ිරශඹෝග අංත 7(5)
ක්රිඹහ්සභත විඹ යුතු ඹ."

ප්ර්නය විමවන දින් වභා වම්මත විය.

லன லடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

පාර්ලිගම්න්තු ගවේලගේ ව්ලාධීන තත්ත්ලය
ක්තිමත් කිරීම ිළිතබඳ කරුණු ගවොයා බා
ලාර්තා කිරීම ිළණිව ලන විගේ කාරක
වභාල
பலன்மச் தசமலன் சுதனப்
பண்மப லலுப்படுத்துலது பற்ம ஆய்ந்து
அமக்மக சர்ப்பப்பதற்கன ததகுழு

SELECT COMMITTEE TO INQUIRE AND REPORT
ON STRENGTHENING THE INDEPENDENT
CHARACTER OF THE PARLIAMENTARY SERVICE
රු නිමල් සිරිපා ද සිල්ලා මශතා

(ண்புகு நல் சமபய த சல்ல)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර
ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්ස තයනහ:

භභ

ඳවත

ව් 

“ ඳහ්තිමශ්ක් තු ශශේ සහධීන ත්ස්සඹ ලක්තිභ්ස කිරීභ පිළිඵ
තරුණු ශ ඹහ ඵරහ හ්තතහ කිරීභ වහ 2010 ඔක්ශතෝඵ්ත භ 21ළිර
දින ගරු තථහනහඹතතුභහ විසි්  ඳ්ස තයන රද විශල තහයත බහට
තභහ විසි්  ිරරීක්ණඹ තයනු රළබ තරුණු 2013 භළයි භ 22 ළිර දින
ඳහ්තිමශ්ක් තු විසි්  ්කභත තය ග් නහ රද ශඹෝජනහ භඟි්  ිරඹභ
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තය ඇති තහර සීභහ ඇතුශත ඳහ්තිමශ්ක් තුට හ්තතහ කිරීභට ශන වළකි
ඵළවි්  දභ තහයත බහට රඵහ ී  ඇති තහර සීභහ අංත 96 දයන
සථහය ිරශඹෝගඹ ප්රතහය 2013 ශන ළ්කඵ්ත භ 30 ළිර දින දක්හ
ත දුයට්ස ී ්තඝ තශ යුතුඹ."

ප්ර්නය විමවන දින් වභා වම්මත විය.

லன லடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

නිගයෝතය ක ානායකතුමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)
විශල ප්රතහල. ගරු ශජෝ්  අභයතුංග භවතහ.

ශ්රී රංතහහසී්  දක් ජහතිඹක් ශර ජී්සවීභ
ඵරහ්සභත කිරීභ වහ අලය ශ්ධලඳහරන
වහ ආ්ඩඩුක්රභ යසථහනුකර
පිඹය ිර්තශ්ධල ශත ට හ්තතහ කිරීභ වහ
න විශල තහයත බහ : විඳක්ශේ
ප්රධහන ංවිධහඹතතුභහශ ප්රතහලඹ
இயங்மக க்கள் எத ததச க்கரக
லழ்லதற்குத் தத்துலரப்பதற்கன
அசல் ற்ரம் அசயமப்பு
நடலடிக்மககள் பற்ம லதந்துமத்து,
அமக்மக தசய்லதற்கன ததகுழு :
தர்க்கட்ச முதற்தகயசனது கூற்ர

SELECT COMMITTEE TO RECOMMEND AND
REPORT ON POLITICAL AND CONSTITUTIONAL
MEASURES TO EMPOWER
THE PEOPLES OF SRI LANKA TO LIVE AS ONE
NATION : STATEMENT BY CHIEF OPPOSITION
WHIP
රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

Hon. Deputy Speaker, the United National Party’s
position on the Select Committee to Recommend and
Report on Political and Constitutional Measures to
Empower the Peoples of Sri Lanka to Live as One Nation
is the subject of this Statement.
The Hon. Leader of the Opposition is currently out of
the country and a comprehensive statement will be issued
by him on the United National Party's position regarding
the Select Committee to Recommend and Report on
Political and Constitutional Measures to Empower the
Peoples of Sri Lanka to Live as One Nation. In the
meantime, I had undertaken to make a brief statement
regarding the UNP's position on that at the Party Leaders’
Meeting and this Statement is pursuant to that
undertaking.
Consequent to the UNHRC Resolution on Sri Lanka
in May, 2009 and the visit of the UN Secretary-General
Ban Ki-moon, a Joint Statement was issued by the
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Government of Sri Lanka and him, wherein the SecretaryGeneral welcomed bringing about lasting peace and
development in Sri Lanka, where among other matters, he
stated the following. I quote:
“ The Government expressed its commitment to ensure the
economic and political empowerment of the people of the North
through its programmes.
President Rajapaksa and the Secretary-General agreed that
addressing the aspirations and grievances of all communities
and working towards a lasting political solution was
fundamental
to
ensuring
long-term
socio-economic
development. The Secretary-General welcomed the assurance of
the President of Sri Lanka contained in his statement in
Parliament on 19 May 2009 that a national solution acceptable
to all sections of people will be evolved. President Rajapaksa
expressed his firm resolve to proceed with the implementation
of the 13th Amendment, as well as to begin a broader dialogue
with all parties, including the Tamil parties in the new
circumstances, to further enhance this process and to bring
about lasting peace and development in Sri Lanka."

The Lessons Learnt and Reconciliation Commission LLRC - made several recommendations pertaining to the
solution of the ethnic problem and related matters. At the
same time, an undertaking was given to expand the scope
of the Thirteenth Amendment and the Eighteenth
Amendment to the Constitution was brought in, which did
away with the independent Commissions in respect of
such vital areas as the Judiciary, the Police, the Public
Service, elections and so on. The Government has failed
in respect of implementing both the recommendations of
the LLRC and its undertakings as set out in the Joint
Statement with the Secretary-General of the United
Nations.
Notwithstanding this, the Hon. Leader of the
Opposition wrote to His Excellency the President on the
12th of June, 2013, seeking an appointment to discuss,
among other things, the restoration of the Seventeenth
Amendment, the implementation of the LLRC Report and
the appointing of Commonwealth Observers prior to the
elections. Yet, the President has failed to respond to his
letter. Sir, I am tabling* a copy of that letter.
In the light of this, we in the United National Party fail
to see the need to appoint yet another Select Committee
all over again merely to go through these same matters.
What we need now is a white paper setting out detailed
proposals regarding the implementation of the
recommendations and the undertakings already made.
Thank you.
නිගයෝතය ක ානායකතුමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ඊශෙට ගරු අනුය දිහනහඹත භවතහ.

—————————
* පුව්තකාගේ තබා ඇත.

* நூனமயத்தல் மலக்கப்பட்டுள்ரது.
* Placed in the Library.

ශ්රී රංතහහසී්  දක් ජහතිඹක් ශර ජී්සවීභ
ඵරහ්සභත කිරීභ වහ අලය ශ්ධලඳහරන
වහ ආ්ඩඩුක්රභ යසථහනුකර
පිඹය ිර්තශ්ධල ශත ට හ්තතහ කිරීභ වහ
න විශල තහයත බහ : ගරු අනුය
දිහනහඹත භවතහශ ප්රතහලඹ
இயங்மக க்கள் எத ததச க்கரக
லழ்லதற்குத் தத்துலரப்பதற்கன
அசல் ற்ரம் அசயமப்பு
நடலடிக்மககள் பற்ம லதந்துமத்து,
அமக்மக தசய்லதற்கன ததகுழு:
ண்புகு அநு தஸநக்கலனது
கூற்ர

SELECT COMMITTEE TO RECOMMEND AND
REPORT ON POLITICAL AND CONSTITUTIONAL
MEASURES TO EMPOWER
THE PEOPLES OF SRI LANKA TO LIVE AS ONE
NATION: STATEMENT BY HON. ANURA
DISSANAYAKE
රු අනුර දිවානායක මශතා

(ண்புகு அநு தஸநக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ජහතිත ගළටලු විීමභ
වහ ඹළයි ඳික්  ්සභ්  ආ්ඩඩු විසි්  ඳ්ස තය තිශඵන
විශල තහයත බහට වබහගී ශන වීභ පිළිඵ සථහයඹ ඳළවළදිිම
තශ යුතු ඹළයි ගරු බහනහඹතතුභහ ඳක් නහඹත රැසවීශ්කී  තයනු
රළබ තරුණු දළක්වීභ අනු වහ ඳක් නහඹත රැසවීශ්කී  දශළඹි
තීයණඹ අනු ශභභ ප්රතහලඹ ඉදිරිඳ්ස තයික.

රංතහශද දිගු තරක් තිසශ ඳතින ඉතහභ ඵයඳතශ ගළටලු
න ජහතිත ගළටලු ිර්තභහණඹ තයනු රළබුශද ශ්ක යශට් සිංවර
ශදභශ ශවෝ ු.සිම්ක ජනතහ ශන ශද. ඔවු්  කිසිශ්ස ශභභ
ප්රලසනඹට ග කි යුතු ් ශ් ද නළත. අඳ යට ඳහරනඹ තශ
බ්රිතහනය අධියහජයහී ් ශ "ශඵදහ ඳහරනඹ කිරීශ්ක" ප්රතිඳ්සතිඹ
තුශ උඳ්  ශභභ ගළටලු ඉ්  ඳසු ්තධනඹ වශේ රංතහශද
ධනඳති ඳහරනඹ් ශ ඵරශරෝභී වහ ඳටු අසථහහී  ක්රිඹහ භහ්තග
තුශඹ. තභ ඵරඹ වහ ජහතිහදඹ ශඹ දහ ගළනීභ වහ ඇවිශවීභ
ආ්තථිතභඹ ංසතෘතිතභඹ ඳරිඳහරනභඹ අභහනතහ වහ ඒ භත
ිර්තභහණඹ ව ගළටලු ප්රජහත් ්රහදඹ ශන භළති වීභ ආී  ශවතු වහ
ඉ් දිඹහනු ඳහරනශේ වහ අධියහජයහී  භළදිව්ස වීභ තුශ ශභභ
ප්රලසනඹ ්තධනඹ විඹ.
ජහතිත ගළටලු භත ඳදන්ක ඳළන නළඟුණු තිස යත යු්ධධඹ
ිරහ්ස ඉ් දු රංතහ ගිවිසුභ ළිර ගිවිසු්ක ිරහ්ස අඳ යටට්ස
සිංවර ශදභශ ු.සිම්ක ඵ්තග්ත භළශේ සිඹලු ජන ශත ටසරට්ස
සිදු ඇති විනහලඹ අඳභණඹ. ඒ ිරහ ශභඹ වහ විඳිඹ යුතුඹ. ඒ
වහ අඳ ළභශ හමූරහිත ප්රඹ්සනඹක්ද අලයඹ. ඒ පිළිඵ
අඳට විහදඹක් ඇ්සශ්ස නළත. දශව්ස ශ්ක ඳ්ස තය තිශඵන
ඳහ්තිමශ්ක් තු විශල තහයත බහ ඒ අ්තථශඹ්  ඳ්ස තශ විශල
තහයත බහක් ශන න ඵ අපි විලසහ තයු.. ශභඹ ජහතිත
ගළටලු විීමශ්ක අයු.ණි්  ඳ්ස තශ දතක් ශන න ඵ්ස
ආ්ඩඩුශද ගළටලු විහ ගළනීභට වහ ප්රලසනශඹ්  ඳරහ ඹහභට තේ
ගළනීභට වහ දහි ගකීභ අ්  අඹ භත ඳටහ ඇෙ ශේයහ ගළනීභට
ඳ්ස තශ දතක් ඵ්ස අඳශ සථහයඹයි. අඳ දශ දකි් ශ් 
ඳළවළදිිම ශවතු හිතඹ.
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රංතහශද ආ්ඩඩු ඳසු ගිඹ තහරඹ පුයහභ ශභභ ප්රලසනඹ විීමභ
වහ ශත තය්ක හතච්ඡහ ඳ්සහ තිශේද? ශත තය්ක තිකටු
ශග ඩනෙහ තිශේද? ඒ සිඹේර යටට අ්ස තය දු්  ප්රතිපර
ශභ නහද? ප්රලසනඹ ත ත්ස ංකී්තණ තශහ ික ප්රලසනඹ
විනහ ශනුට දඹ ඳ්සහ ගිරික්  දඹ ත ත්ස ්තධනඹ
තශහ ික ශ්ක දතදු තිකටුක් ශවෝ හතච්ඡහක් ප්රලසනඹ විීමභට
ඉවේ වශේ නළති ඵ ඳළවළදිිමයි. රංතහශද ජහතිත ගළටලු
විීමභ වහ ඳළළ්සව හතච්ඡහර ඉතිවහඹ 1985 ති්කපු
හතච්ඡහ දක්හ දිශද. ති්කපු හතච්ඡහර සිට දිේිම හතච්ඡහ
ටශ්ක හතච්ඡහ ශත ශම හතච්ඡහ ච් ද්රිතහ කුභහයතුංග ඳහරන
භශේ ඹහඳනඹට ශග ස ඳළළ්සව හතච්ඡහ ආී  හතච්ඡහ රැක්
තිශේ. ඒ සිඹේර ිරලසපර වී නළතිද? දඳභණක් ශන  ්සභ් 
ඳහරනඹ ආය්කබ ව ඳසු 2006 ශ්ත ්තඳහක්ෂිත හතච්ඡහක්
ආය්කබ තයනු රළබීඹ.
ශභභ ප්රලසනඹ විීමශ්ක අංත වුභනහ ිරහභ අපි දඹට
වබහගී වුශණු.. දභ ්ත ඳහක්ෂිත ු.ළු විසි්  ්ත ඳහක්ෂිත
ිරශඹෝජිත තිකටුක් 2006 ශ්ත ජිම භහශේී  ඳ්ස ශතරුණු
අතය ඊට භගහව ජනහධිඳතියඹහ විසි්  විශලන තිකටුක්ද
ඳ්ස තයන රදි. දභ ්ත ඳහක්ෂිත ිරශඹෝජිත තිකටු වහ
වබහගී වී අපි අඳශ අදවස වහ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්ස තශශු..
විශලන තිකටු විසි්  ඉදිරිඳ්ස තයන රද ශඹෝජනහ භත ඳදන්ක
්ත ඳහක්ෂිත ිරශඹෝජිත තිකටු හතච්ඡහ ඉදිරිඹට ඹෆභ්ස ශඳ දු
දතෙතහතට දනහ ශනුට ශන්ස දිහ් ට දභ ශඹෝජනහ
ශභශවඹවීභ්ස අනලය ශර තහරඹ ගත වීභ්ස ශවතුශ්  දභ
තිකටුශ්  අපි ඉේරහ අසවශඹු.. ඒ ිරය්තථත ශ්ධතට වබහගි
වීශ්ක කිසිදු අ්තථඹක් අඳ ශන දුටු ිරහඹ. දහිී  අඳ ිරළයදි ඵ
ඉතිවහඹ ඔේපු තය තිශේ. දභ තිකටුශද හ්තතහට සිදු වශේ
කුභක්ද? තිකටුට සිදු වශේ කුභක්ද? ්ත ඳහක්ෂිත ිරශඹෝජිත
තිකටුශද තඩදහසි දවස ගණනක් පුයහ තස තශ හ්තතහ්ස
තිකටු්ස අශවෝසි වී ඇත. දඹ අහනශේ භවජන ු.දේ වහ තහරඹ
නහසති කිරීභක් වශේ නළතිද? ්ත ඳහක්ෂිත තිකටුට්ස දහි
ශඹෝජනහරට්ස සිදු වශේ කුභක්දළයි යටට ඳළවළදිිම කිරීභක්්ස
තශහද? කිසිශ්සභ නළත. දභ හ්තතහ භවජනඹහ වු.ශද ඉදිරිඳ්ස
තශශද නළත. අනතුරු යජඹ වහ ශදභශ ජහතිත ් ධහනඹ අතය
්ධවිඳහ්තලසවිත හතච්ඡහ ඇති විඹ. ඒහද ප්රතිපර යහිත විඹ. ශභශ
තිබිඹී  ආ්ඩඩු විසි්  ත්ස තිකටුක් ඳ්ස තය තිශඵ් ශ්  ඉවත
සිඹලු හතච්ඡහ අ්  ගභ්  ශග ස තිබිඹී ඹ.
ජහතිත ගළටලු සථහය ශර විීමභට ළඵෆ වුභනහක් ශවෝ
වළකිඹහක් ශභභ ආ්ඩඩුට ඇතළයි අඳ විලසහ තය් ශ්  නළත.
ජහතිත ගළටලු සථියහය ශර විීමභ ශතශ ශත්ස ඒ ශදට
ආය්කබත පිඹයක් ශවෝ තළබීභ වහ යු්ධධඹ ිරභවීශභ්  ඳසු
ඇති ව ත්ස්සඹ අනගි අසථහක් රඵහ දු් ශ් ඹ. දභ ත්ස්සඹ
උඳශඹෝගී තය ශගන ශදභශ ජනතහශ වදිසි වහ දළශන
ප්රලසනරට විඳු්ක රඵහ දිඹ වළකි තිබුණි. දශව්ස ඔවු්  රහංකීඹ
පුයළසිඹ්  ශර තේඳනහ තයන ත්ස්සඹට ඳ්ස තයික්  ඔවු් 
ජහතිත භගිශේ ශදට ශගන දනහ ශනුට ්තතභහන ඳහරනඹ
සිදු තශශ කුභක්ද? දළ්  සිදුතයික්  සිමි් ශ්  කුභක්ද? ඒ අ් 
කිසික් ශන  ඔවු් ශ දළශන ප්රලසන ශන රතහ වළරීභඹ.
ඔවු්  භත ඵරව්සතහයඹ ඳටික්  ඔවු්  පීඩහට ඳ්ස කිරීභඹ.
යු්ධධඹ ිරභහවීභ්ස භෙ උතුරු වහ නළශෙනහිය ජනඹහ ු.හුණ දු් 
විශලශඹ්  උතුශ්ත ජනඹහ ු.හුණ දු්  දතද ප්රලසනඹතට්ස අභ
ශවෝ විඳුභක් රඵහ ී භට ශ්ක ආ්ඩඩු තටයුතු තශශ නළත.
අතළ්  ව්  ඳදිංිත තයනහ ශනුට ආ්ඩඩු සිදු තශශ ඔවු් ට
රුපිඹේ 25 000ක් වහ ටතයං තවඩු 12ක් ී  භවභග දභහ ඹහභඹ. දඹ
ඹළි ඳදිංිත කිරීභක්ද? කිසිශ්සභ නළත. අතුරුදව්  ව් ශ
ප්රලසනඹ යණහගත ව් ශ ප්රලසනඹ ඉඩ්ක අහිික ව් ශ
ප්රලසනඹ යු්ධධඹ ිරහ අනහථබහඹට ඳ්ස ව් ශ ප්රලසනඹ ළිර
කිසිදු ප්රලසනඹක් ශත ආ්ඩඩුශද අධහනඹ ඳහ ශඹ ු. වශේ නළත.
ඒ ශනුට ආ්ඩඩු තශශ ඔවු්  භත අ්තධ වු.දහ ඳහරනඹක්
ඳ්සහ ශගන ඹික්  ඔවු්  ත ත්ස පීඩහට රක් කිරීභඹ.
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ශදභශ ජනතහශ අතයලය ප්රලසනරට විඳු්ක රඵහ ශදික් 
ජහතිත භගිඹ ශග ඩනෙනහ ශනුට ආ්ඩඩු තශශ කුභක්ද?
ශදභශ නහඹතයි්  කිහිඳ ශදශනකුට යදහන යප්රහද රඵහ ී 
ඔවු්  දිනහ ගළනීභඹ. ශ්ක ිරහ සිදු තිශඵ් ශ්  කුභක්ද? තභ
ප්රලසනරට විඳු්ක ශන රළබීභ ිරහ්ස ඵරව්සතහරී ඳහරනඹ
ිරහ්ස ශදභශ ජනඹහ ඩ ඩහ්ස ශදභශ ජහතිහී  ශ්ධලඳහරනඹ
ශදට තේලු වීභඹ. තභ් ශ ගළරවු්කතරුහ ඉ් දිඹහ ශවෝ
ශන්ස විශ්ධල ඵරශදගඹක් ඹයි සිතන තළනට ඳ්සවීභඹ.
අශනක් අතට උතුශ්ත මූරිමතභ ප්රලසන විීමභට ආ්ඩඩු
අශඳ ශව ්ස වීශ්ක හසිඹ ගිරික්  සිමි් ශ්  තවුද? ඒ ඉ් දිඹහනු
ඳහරතඹ්  වහ අධියහජයහදි ඵරශදගඹ් ඹ. භහන හිිකත්ක දඩ
වභහ තය ගිරික්  රංතහශද අබය් තය ප්රලසනරට ඇඟිිම ගළසීභට
ඔවු් ට භහත විෘත තය ඇ්සශ්ස ශභභ ආ්ඩඩුශද ප්රතිඳ්සති වහ
ක්රිඹහ භහ්තග ශන ශදද? ජහතිහදි ශ්ධලඳහරනඹට දශයහි ජහතිත
භගිඹ වහ උතුශ්ත ශ්ධලඳහරනඹ තයන විට ඊට ඵහධහ තශශද
ශ්ක ආ්ඩඩුභඹ. උතුශ්ත ජනඹහශ ප්රලසන පිළිඵ තථහ කිරීභට
ඹහඳනඹට ගිඹ අශේ ඳහ්තිමශ්ක් තු භ් ත්රී සුිරේ වඳු් ශන්සති
ශවෝදයඹහට භළයඹ්  රහ ඳවය දු් ශ්  තවුද? අඩු ගණශ්  ඒ
පිළිඵ ඳරීක්ණඹක්්ස ශන ඳළළ්සවශේ ඇයි? තරක් අඳශ
ඳක්ශේ උතුශ්ත ක්රිඹහතහරි ව රිම්සට වහ කුග් ට සිදු වශේ
කුභක්ද? ඔවහු අතුරුදව්  සිමිති. ශ්ක සිඹේශර්  ඳළවළදිිම
් ශ්  ආ්ඩඩුට ශ්ක ප්රලසනඹ විීමශ්ක ළඵෆ වුභනහක්
නළතිතභඹ. ආ්ඩඩුට අලය ඇ්සශ්ස ඉතිවහඹ පුයහ ආ්ඩඩු
විසි්  සිදු තශ ඳරි්ධශද් භ ප්රලසනඹ විීමභ ශන  ප්රලසනඹ භත
ජී්ස වීභඹ; ශභඹ නළත තහක් හිේ නහශ තුහරඹ ඵට ඳ්ස
තය ගළනීභඹ. තභ් ශ ඉතිවහඹ පුයහද දශර තටයුතු තශ
ආ්ඩඩු දළ්  ශභභ ප්රලසනඹ විීමභට ඹයි ඳහ්තිමශ්ක් තු විශල
තහයත බහක් ඳ්ස ශත ට ඒ වහ අඳට ආයහධනහ තයයි. අඳ දභ
තිකටුට වබහගි ් ශ්  කුභක් වහද? කුභක් හතච්ඡහ
කිරීභටද? ඒ කිසික් ඳළවළදිිම නළත. අඩු ගණශ්  ශ්ක ප්රලසනඹ
්කඵ් ධශඹ්  ආ්ඩඩුශද විඳුභ කුභක්ද ඹ් න තභ්ස ප්රතහල
තය නළත. ඵරශේ සිමි් ශ්  ් ධහනඹ ිරහ ආ්ඩඩු තභ විඳුභ
ප්රතහල තශ යුතුඹ.
ඳසු ගිඹ 2010 ජනහධිඳතියණඹ වහ භව භළතියණඹ භශේ
ආ්ඩඩුශද නහඹතඹ්  පුන පුනහ ඳළසුශද ජනහධිඳතියණශඹ් 
වහ භව භළතියණශඹ්  ඳසු ජහතිත ප්රලසනඹ විීමශ්ක ආ්ඩඩුශද
විඳුභ ඉදිරිඳ්ස තයන ඵඹ. දශව්ස තභ්ස දළ් නක් යට
දුටුශද නළත. ළඵෆභ ත්ස්සඹ න්ක ආ්ඩඩුට තභ් ශ විඳුභක්
නළති ඵයි. අභ ලශඹ්  ශ්ක පිළිඵ ආ්ඩඩු තුශ
දතෙතහක්්ස නළත. ඉ් දිඹහනු ආ්ඩඩුට ව ශඳ ශය ් දුට
අනු ශභභ ළේතළ්කඵයශේ උතුරු ඳශහ්ස බහ ඡ් දඹ
ඳළළ්සවීභට ආ්ඩඩු තීයණඹ තශ විට ආ්ඩඩු තුශ භතුව
තරඵළගෆිරඹ අඳට භතතඹ. ශඳ ිමස ඵරතර ඉඩ්ක ඵරතර හිත
උතුයට ඳශහ්ස බහ දඳහ ඹළයි අ්ඩඩුශද භවය ඇභතිරු්  තෆ
ගන විට ත්ස ඇභතිරු්  පිරික් ඳළසුශද ඳශහ්ස බහරට
අත ශන තඵන ශරඹ. ශඳ ිමස ඵරතර හිත ඉඩ්ක ඵරතර
හිත උතුශ්ත ඳශහ්ස බහ ඡ් ද තඵ් ශ්  න්ක තභ් 
ආ්ඩඩුශ්  ඹන ඵ භවය ඇභතිරු්  කිඹ්ධී  ඳශහ්ස බහර
ඵරතර ඉ්ස තශ ශව ්ස තභ්  ආ්ඩඩුශ්  ඹන ඵ ත්ස
ඇභතිරු්  කීහ අඳට භතතඹ. නු.්ස ඔවු්  කිසිශකු
ආ්ඩඩුශ්  ඉ්ස ශන ගිඹ අතය ඳශහ්ස බහ වහ ශගන ආ
ංශලෝධන්ස ඇභති භ්ඩඩරශේ අනුභත තය ගළනීභට
ශන වළකි දඹ ඳහ්තිමශ්ක් තුට ඉදිරිඳ්ස කිරීභට ඳහ
ශන වළකි දළ්  කිසිදු ශනකි්  ශත යභ ඳශහ්ස බහ
භළතියණඹ ඳළළ්සශික්  තිශේ.
ශභභ ඳහ්තිමශ්ක් තු විශල තහයත බහ තඩි ු.ඩිශේ ඹළි ඳ්ස
තය් ශ්  ද ඳශහ්ස බහ පිළිඵ ආ්ඩඩු තුශ ඇති ව
ගහරශගෝට්මිඹ ඹටඳ්ස තය ගළනීභ වහ තහරඹ ගළනීභටඹ. ශව 
අයු.ණකි්  ශත ය ඉරක්තඹකි්  ශත ය වහ ආ්ඩඩුශද
සථහයඹ පිළිඵ දතෙතහකි්  ශත ය ශගශනන ශභභ විශල
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තහයත බහ තුශ සිදු විඹ වළක්ශක් කුභක්ද? ඒ අ්  කිසික්
ශන  ඳශහ්ස බහ පිළිඵ ඇභති භ්ඩඩරඹ තුශ භතු ව
ගහරශගෝට්මිඹ ශභභ විශල තහයත බහ තුශ ඹළි භතු වීභඹ.
දඵළවි්  ආ්ඩඩුශද දභ ගහරශගෝට්මිඹට අඳ දහඹත විඹ යුතු නළත.
ශභභ ඳහ්තිමශ්ක් තු විශල තහයත බහ ඳ්ස් ශ්  අංතභ
න්ක ආ්ඩඩු වහභ ජහතිත ප්රලසනඹ විීමභ වහ න ආ්ඩඩුශද
විඳුභ්ස ඳශහ්ස බහ පිළිඵ ආ්ඩඩුශද සථහයඹ්ස යටට
ඉදිරිඳ්ස තශ යුතුඹ.
දශ ් ශ්  න්ක ශභභ විශල තහයත බහට වබහගි වීභ
පිළිඵ අඳට සිතහ ඵළිමඹ වළත. ශන දශ න්ක තහරඹ තහ
දළවභට ප්රලසනශඹ්  ඳරහ ඹෆභට තභ් ශ ශන වළකිඹහ හ
ගළනීභට ප්රලසනශේ ගකීභ අ්  අඹ භත ඳළටවීභට තහරඹ්ස භව
ජන ු.දලු්ස තහ දභන 'තතහ හේපුරට' වබහගි වීභට අඳ සදහන්ක
නළති ඵ ඳළසිඹ යුතු ඇත.
රංතහශද ජහතිත ගළටලු ළඵෆ ශරභ වි් ශ්  න්ක වහ ඒ
ශදට ආය්කබත පිඹයක් ශවෝ තඵ් ශ්  න්ක ඒ වහ ඳදන්ක
තය ගත යුතු මූරරධ්තභ කිහිඳඹක් තිශේ. අඳ දළඩි විලසහ තයන
ඳරිදි ඒහ ් ශ් 
01.

සිඹලුභ ජනතහට භහනතහ ඳදනභ භත අයිතී්  රඵහ
ශදික්  අභහනතහ දුයලීභ;

02.

ප්රජහත් ්රහදඹ සථහපිත කිරීභ;

03.

ජහතිහදඹ
වහ
ආග්කහදඹ
ඳයහජඹ
කිරීභ;
- තු.් නහ් ශරහශ
දතභ යණ ඵට ඳ්ස වී
තිශඵ් ශ්  ජහතිහදඹ ව ආග්කහදඹ -

04.

ආ්තථිතභඹ ඳරිඳහරනභඹ ංසතෘතිතභඹ ලශඹ් 
විශල ගළටලු ඳතින විශල භළදිව්සවී්ක තශ යුතු
ප්රශ්ධලරට වහ ජන ත්ඩඩහඹ්කරට දළිර භළදිව්සවීභක්
කිරීභ.

අ්සතශනෝභතිත්සඹ තුශ ජහතිත ප්රලසනඹ විඳිඹ ශන වළත.
ශභශතක් ධනහදඹ තුශ අනුගභනඹ තයන අ්සතශනෝභතිත
භධයගතතයණඹට ශවෝ අ්සතශනෝභතිත විභධයගතතයණඹට ශ්ක
ගළටලු විඳිඹ ශන වළත. ඒ ශනුට ප්රතිඳ්සතිඹ විඹ යු්සශ්ස
ප්රජහත් ්රහදි භධයගතතයණඹයි. ඒ ශනුශ්  ඉවත මූරරධ්තභඹ
භත පිහිටහ තටයුතු තශ යුතු අතය ඒ වහ යසථහභඹ
ශනසත්කර සිට ආතේඳභඹ ශනසත්ක දක්හ ශනස කිරී්ක
තශ යුතු ඇත.
ශභභ ගළටලුශදී  අඳ ු.ර සිටභ තටයුතු තශශ ඉවත ඳදනභ
භත පිහිටහ ඵ අධහයණඹ තශ යුතු තිශේ.
යු්ධධඹ ිරභහවීභ්ස භෙ 2009 භළයි 27 න දින අපි තරුණු
14ක් අඩංගු ශඹෝජනහ භහරහක් ආ්ඩඩුට ඉදිරිඳ්ස තශශු.. දහි
ඳශු. ශඹෝජනහ වශේ යු්ධධඹ ිරහ වහිර වී ඇති උතුය වහ
නළශෙනහිය ඳශහ්ස ඹළි ශග ඩනළඟීභ වහ ඳහ්තිමශ්ක් තු
ිරශඹෝජනඹ තයන ඳක්ිම්  යු්ස තහ්තඹ හධත ඵශතහඹක්
ශග ඩ නෙන ශරඹ. ඒ ශභ ශව ශ්ස තශ යුතු තිබුශ්ඩ ඒතයි.
්සභ්  ආ්ඩඩු දඹ ු.ළුභිර් භ ශන රතහ වළරිශේඹ.
යු්ධධශඹ්  රද ජඹ්රවණශඹ්  භ්ස ශරහ ඵර ශරෝබශඹ්  භ්ස
ශරහ ඒ පිළිඵ කිසිදු ළරකිේරක් දළක්වශේ නළවළ. දඹ
ක්රිඹහට නළගුශද න්ක ශ්ක න විට භතු තිශඵන ගළටලු
ගණනහක් භතු ශන ් නට ඉඩ තිබුණි. ආ්ඩඩු ඉ්  ශඳ් නු්ක
තශශද ප්රලසනඹ ළඵෆ ශරභ විීමභට ශවෝ අ්  අඹශ
අදවසරට ්  ී භට තභ්  සදහන්ක නළති ඵඹ.
ඳසු ගිඹ තහරශේ ඳළළති ශියහිර ඵ්ඩඩහයනහඹත භළතිිරඹ
පිළිඵ විශල තහයත බහශදී  ඔේපු ශත ට තිශඵ් ශ් 
තයක්ද? ඒ අ්  තයක්්ස ශන ශයි. විඳක්ශේ භ් ත්රීරු් ට
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ඒ තුශ වඬක් නළඟීභට තිශඵන අයිතිඹ ශවෝ ඒ පිළිඵ අදවස
දළක්වීභට තිශඵන අයිතිඹ ශවෝ කිසි ශ්සභ පිළිග් ශ්  නළති
ත්ස්සඹක්. විඳක්ශේ භ් ත්රීරු් ශ
අදවස ු.ළුභිර් භ
ඹටඳ්ස ශත ට ශියහිර ඵ්ඩඩහයනහඹත භළතිිරඹ දශහ දභන
ර්ධශ්ධද ශභභ ශ්සරී්ක තහයත බහ ක්රිඹහිමඹ වයවහයි. ඒ තුශද
ශඳ් නු්ක තයන ර්ධශ්ධ ආ්ඩඩුශද ඒතහධිඳති විඹරුශද ඵර
විඹරුශද සබහඹ ශන ශදද? ඒ ිරහ ශභළිර විශල තහයත
බහ පිළිඵ ඉතිවහශේ තළු ඳළේරභක් දක්ශත ට තිශඵන
ආ්ඩඩුක් ශ්කත.
දළ්  ඳහ්තිමශ්ක් තු විශල තහයත බහක් ඳ්ස තය
තිශඵ් ශ්  දළිර බහවිතඹක් ශඳ් හ ඇති ආ්ඩඩුකි් . ඒ ිරහ
ශභභ විශල තහයත බහ කිසිදු ප්රතිපරඹක් නළති ිරය්තථත
තටයු්සතක් ඵ්ස ශභඹ ප්රලසනඹ විීමභට ශන  ප්රලසනඹ භග
වළරීභට වහ තභ්  තශ ළයදි ශභ් භ තභ ශන වළකිඹහ හ
ගළනීභට ඇටව දතක් ඵ්ස විලසහ තයන අපි ශභභ
ඳහ්තිමශ්ක් තු විශල තහයත බහට වබහගි ශන වීභට තීයණඹ
තශශු.. දශව්ස ජහතිත ප්රලසනඹ විීමභ වහ ව අඳශ ගකීභ
භග වළය නළත. ඒ ිරහභ තළු ජිමඹට ය 30ක් පිරුණ
අඳකී්තතිභ්ස ඉ් දු රංතහ ගිවිසුභට ය 26ක් පිරුණ 2013 ජිම
භහශේ අපි ජහතිත ප්රලසනඹ විීමභ වහ ප්රශදලඹක් න
ශඹෝජනහ භහරහක් ඉදිරිඳ්ස තශශු.. දඹ ශභභ ගළටලු විීමභ
ශදට තඵන ආය්කබත ප්රශදලඹක් න ඵ අපි දළඩි විලසහ
තයු..
සතුතියි ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර.

කල්තැබීම

எத்தமலப்பு
ADJOURNMENT
රු නිමල් සිරිපා ද සිල්ලා මශතා

(ண்புகு நல் சமபய த சல்ல)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ''ඳහ්තිමශ්ක් තු දළ්  තේ
තළබිඹ යුතුඹ''යි භහ ශඹෝජනහ තයනහ.

ප්ර්නය වභාිමමුඛ් කරන දී.

லன டுத்தம்பப்தபற்மது.
Question proposed.

රතුපව්ල ැටුම

த்துபஸ்லய ததல்
RATHUPASWALA CONFLICT

[අ.බහ. 1.56]

රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර බහ තේ තඵන
අසථහශද ී  භහ ඳවත ව්  ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්ස තයනහ:
"භෆතත සිට ජනතහ සිඹ දුක් ගළනවිිම ප්රතහල කිරීභට වීදි ඵළසීශ්ක න
ප්රණතහක් ඇති වී ඇත. විශලශඹ් භ ළිමශදරිඹ යතුඳසර ජනතහ විසි් 
පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ ඉේරහ ශගන ගිඹ උ්ධශඝෝණ යහඳහයඹ ශ්ක වහ
ආ් නභ ිරදසුන ශද. ශභඹ ප්රධහන ශත ටභ යශට් ඳරිඳහරන ආයක්ත වහ
භහන හිිකත්ක ඹහ් ්රණඹ බි ළටී ඇති ඵළවි්  ස කීඹ ගළටලු ඉදිරිඳ්ස
කිරීශ්ක අ්  කිසිදු ශදදිතහක් ශන භළති ත්ස්සඹක් තුශ ඇති ව ප්රණතහක්
ඵ ශඳශ් .
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ිරයහයුධ සිවිේ ජනතහ විසි්  හභතහව ශර සිදු තයන රද ශභකී සිඹලු
විශයෝධතහ යහඳහය ඒහ විසුරුහ වළරීභ වහ ් න්ධධ ඵරතහඹ්  වහ
ශඳ ිමසිඹ දළක්ව ඵයඳතශ ප්රතිචහය වු.ශද සිදු ව ශදදජනත සිවිේ පු්ධගර භයණ
භඟි්  ශතශය විඹ.
ශභඹට අභතය භහධයශදී ්  ශත ද ශතළි් භ ශවෝ ක්ර ප්රවහය දේර
තයන රද අතය ඔවු් ශ තළභයහ වහ ඳමිගත තයන උඳතයණරට හිතහභතහභ
අරහබ වහිර සිදු තයන රී . ශභහිී  ඵයඳතශ භහන හිිකත්ක උේරංඝනඹ්  සිදුවී
ඇති අතය භහධය බිඹ ගළ් වී්ක සිදු වී ඇති ඵද ඳළවළදිළි ශද.
ශභහිී  අදහශ ගළටළු ගළඹුරි්  වි්රව තය ඵළලීභට ඩහ යජශේ ප්රතිචහයඹ වී
ඇ්සශ්ස හුශදක් ඒහ "තු් න ඳහ්තලසඹත භළදිව්සවීභක්" ඹළයි ශභ ය ගෆභ
ඳභණි. ශභඹට ශඳය ශභළිර සිදු වී්ක සිදු ව අසථහ ගණනහතී භ ඒහ ශ ඹහ
ඵරහ හ්තතහ කිරීභ වහ යජඹ විසි්  ශත ික්  බහ ඳ්ස ශත ට හ්තතහ
තළවු ද අද න තුරු දභ කිසිදු හ්තතහක් දළි දක්හ ශන භළත.
ඳරියඹ සුරැකීභ වහ භධයභ ඳරිය අධිතහරිඹ තහ්තිකත තහක්ණ
ආඹතනඹ භ විදයහ වක්ණ වහ ඳතේ තහ්තඹහංලඹ යජශේ ය ඳරීක්ත
ශදඳහ්තතශ්ක් තු ව අදහශ ප්රහශ්ධශීඹ බහ ඵඳු ගකි යුතු ආඹතනරටද තභ
තටයුතු සහධීන වහ ිරදවස ඉටු කිරීභට ඉඩක් ශන භළති ඵ ශඳශ් .
දඵළවි්  ශභළිර සිදුවී්ක ළශළක්වීභට පිඹය ශගන ශභභ ත්ස්සශඹ් 
පීඩහ විඳි ජනතහට ක්ණිත විඳුභක් වහ ් දි ු.දරක් රඵහ ී භට තටයුතු
තයන ශභ්  ශභභ ගරු බහට ශඹෝජනහ තයික."

ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ශ්ක පිළිඵ තරුණු කීඳඹක්
විසතය තය් න භහ ඵරහශඳ ශය ්සතු ශනහ. ඇ්සත ලශඹ් භ
ශ්ක සි්ධධිඹ අශගෝසතු ඳශු.ළිර දහ දශවභ නළ්සන්ක ඊට දස
ශදත තුනතට තිම්  ඇති ශච්ච සි්ධධිඹක් ශන ශයි. ඒ
තුයරට ඇසිඩ් තහ් දුවීභ වි ද්රය තහ් දුවීභ වඹ භහඹතට
ඳභණ තිම්  ඉ් භ සිදු ශච්ච ශදඹක්. ඒතට හක්ෂි තිශඵනහ.
ඒ ග්කර ඉ් න ිකිරසසු හක්ෂි ශදනහ ඒ තහයණඹ ගළන. ග්ක
ශද ශවතට ඳවශශ තට විතය අද ශ්ක ප්රලසනඹ ඵරඳහරහ
තිශඵනහ. විශලශඹ් භ ඳසු ගිඹ තහරශේ අධිත ්තහ තිබුණහ.
ශ්ක ත්තභහ් තලහරහශද ඒ වි ද්රය ශතළි් භ ශඳ ශශ ට තහ් දු
වීභ ිරහ අද ඒ ග්කරට ශ්ක ත්ස්සඹ උදහ ශරහ තිශඵනහ.
ශභතළනී  අපි දකින අඳට ආයංිත වුණු තහයණඹ තභයි
ත්කවර ආය්කබ ව තහරශේ දකී අඳද්රය දශවභ නළ්සන්ක අඳවි්ර
ජරඹ පිරිසිදු තශ නු.්ස අද දශ ශන තයන ඵ. ශවතු ඒ
පිරිඳවදු ප්රභහණ්ස ශන වීභයි. ඒ හශ භ විදුිම බිර ඉවශ ඹෆභ
ිරහ පිරිඳවදුශද ේශරෝ්ත ක්රිඹහ වියහිත ශත ට යහඹිරත ජරඹ
පිරිසිදු ශන තය ඳරිරිඹට ු.දහ වළරීභයි. ඒත තභයි ශ්කතට මූරිමත
ශවතු. ඒ ිරහ අද ඒ ඳශහශ්ස ළිං ්කප්තණශඹ්  අඳවි්ර ශරහ
ජනතහට ඒ තුය ඳහවිච්ිත තය් න ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. ශ්ක
ත්ස්සඹ ිරහ විවිධහතය ශයෝග -තළසිිම ණවී්ක ඇස යතුවීභ
උගුය දළවිේර - ඇති වී විලහර පිරික් ඳසු ගිඹ දසර ග්කඳව
ශයෝවශේ ව අට ශයෝවේර ප්රතිතහය රඵික්  සිමිඹහ.
ශ්ක ත්ස්සඹ යතුඳසරට ඳභණක් සීභහ ශ් ශ්  නළවළ. ඒ
ත්ස්සඹට ු.හුණ දු් නු ත ග්ක ගණනහක් තිශඵනහ.
නළදු් ගු. සිවුයලුු.ේර තතුරු්සත ඌරුර පිළිකු්සතු ආී 
ග්ක ගණනහතට ශ්ක ප්රලසනඹ ඵරඳහරහ තිශඵනහ. භභ දළක්තහ
ඉංග්රීසි ප්රෘ්සති ඳ්රඹත තිශඵන විසතයඹක්. දහි තිශඵනහ “ It is
not just Rathupaswala, many more areas are polluted by
factory waste” කිඹරහ. ත්ස ත්තභහ් තලහරහිම්  පිටන
අඳද්රය ිරහ
විවිධ ප්රලසන ඇති ශරහ තිශඵනහ කිඹනහ.
“Other areas include Ekala, Kadawala, Wattala, Ja-Ela,
Katunayake, Bingiriya, and Muthurajawela". ඔඹ ආී  ග්ක
ගණනහතට අඳද්රය ිරකු්සවීභ ිරහ විලහර වහිරඹක් සිදු ශරහ
තිශඵනහ.
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර භහ ු.ිම් භ භතක් තය් න
තළභළතියි ශ්ක ප්රලසනඹට ජහතිත ජර්කඳහදන වහ ජරහඳවන
භ්ඩඩරඹ ඊශේ්ස ඒ හශ භ ජිම භහශේ 15න දහ්ස හ්තතහක්
ිරකු්ස තයරහ තිබුණු ඵ. දහි ශඵ ශව භ ඳළවළදිිම දක්නහ දභ
ජරශේ pH අගඹ 3.7 දක්හ අඩු ශරහ තිශඵනහඹ කිඹරහ. ශ්ක
විසතයඹ ශ්ක ග්කර ජනතහ වට තිම්  දළන ශගන සිමිඹහ. ඔවු් 
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ඒ පිළිඵ දළන ශගන ඒ ්කඵ් ධශඹ්  කිහිඳ ශදනකුට ඳළිකණිිම
තශ්ස කිසිභ ශතනකුශග්  ඔවු් ට විඳුභක් රළබුශ්ඩ නළවළ.
ඔවු්  ඳහයට ඵළවළරහ උ්ධශඝෝණඹ තශ්ස ග කි යුතු
ශ්ධලඳහරනනයි්  ශ්ක ප්රලසනඹට භළදිව්ස වුශ්ඩ නළවළ. ග්කඳව
දිසත්රික්තශේ ඉ් නහ ග කි යුතු ශ්ධලඳහරනනශඹෝ භළති
ඇභතිරු රැක්. ත්තභහ් ත වහ හණිජ තටයුතු ඇභති ඳරිය වහ
පුන්තජනනීඹ ඵරලක්ති ඇභති ජර්කඳහදන වහ ජරහඳවන
ඇභති ශ්ක ප්රලසනඹට භළදිව්ස වුශ්ඩ නළවළ. ග්කඳව දිසත්රික්තශේ
ශ්ධලඳහරන නහඹත ඵළසිේ යහජඳක් භළතිතුභහ්ස ශ්ක ප්රලසනඹට
භළදිව්ස වුශ්ඩ නළවළ. හතච්ඡහට ඳළිකණිශේ ගරු භ්තවි්  සිේහ
ඇභතිතුභහ ඳභණයි. දතුභහට තය් න පුළු්  ශදඹක් තිබුශ්ඩ
නළවළ.
ශ්ක ප්රලසනඹ උ්ධගත ශ් න ප්රධහන ශවතු භළති ඇභතිරු් 
ශවෝ ිරරධහරි්  ශවෝ අදහශ ශදඳහ්තතශ්ක් තුර ප්රධහිර්  ශවෝ
ශභඹට භළදිව්ස ශන වීභයි. ඒ අඹ ශභඹට භළදිව්ස වුණහ න්ක ශ්ක
ත්ස්සඹ අද ශභතය්ක දුය දිග ඹ් ශ්  නළතු ශභඹ න්සහ
ග් න තිබුණහ. දශවභ න්ක අහිංත ශියඹ්  ශදතු් ශදනකුශ
ජීවිත නළති ් ශ්  නළවළ. ශඩි ඳවයේ තහරහ ගුමිඵළට තහරහ
අද 40ශදශනක් විතය ශයෝවශේ ප්රතිතහය රඵහ ග් නහ. භහ හිතන
වළමිඹට ශ්ක පිළිඵ යජඹ ්කප්තණ ගකීභ බහය ගත යුතුයි.
භහ හිත් ශ්  නළවළ ශ්ක ්කඵ් ධශඹ්  වු.දහශද
ඳරීක්ණඹක් තයරහ පරක් තිශඵනහඹ කිඹරහ. තවුද වු.දහ
තළශදශද? වු.දහ තළ් න කිදශද තහටද? ශභඹ සිවිේ
අයගරඹක්. ශ්ක අඹ ් න්ධධ ආයුධ ග්ස පිරික් ශන ශයි.
ඳහනීඹ ජරඹ වි වීභ ිරහ දඹට විඳුභක් රඵහ ශද් න කිඹරහ
අහිංත ජනතහ ඇවිේරහ කිදහ. ඒ ගළන තවුරු්ස ඇහු්ක ත් 
දු් ශ්  නළති ිරහ ඔවු්  සිඹලුශදනහභ දතතු ශරහ ඳහයට ඵළසහ.
ඳහයට ඵළසශ හභහනය ජනතහ ඳභණක් ශන ශයි. ශග වි
ජනතහ ත්කතරු ජනතහ උග්ස පිරිස ඒ හශ භ ගුරුරු විලහර
පිරික් ඳහයට ඵළසහ. ඔවු්  වළභශදනහභ ඳහයට ඵළසශ ගශ්ක වළභ
ශදනහටභ ශ්ක ප්රලසනඹට ු.හුණ ශද් න සි්ධධ වුණු ිරහයි. නු.්ස ඒ
පිළිඵ ග කි යු්සශතක් භළදිව්ස ශන ව ිරහ තභයි ශඳ ලීසිඹ
ව වු.දහ දතතු ශරහ ඒ ජනතහට හිංහ පීඩහ තශශ.
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ශභතළන දත ප්රලසනඹක්
තිශඵනහ. ශ්ක න තේ අඳට දකි් න රළබුශ්ඩ නළවළ දත
ඳරීක්ණ හ්තතහක්්ස.
ශඳ ලීසීඹ ඳරීක්ණ හ්තතහක් ඉේලුහ ලු. ඒ හ්තතහ අද න
විට්ස භශවස්රහ්සතුභහට ඉදිරිඳ්ස තය ඇතිඹ කිඹහ භභ හිත් ශ් 
නළවළ. ඒතට ශභ තද වු.දහ විබහගඹක් තිඹරහ හක්ෂි ශද් න
ග්කහසී් ට ද් නළයි කිඹරහ තිශඵනහ. ගිශේ නළවළ. ශභ තටද
ඹ් ශ් ? නීති විශයෝධීයි. වු.දහට ශභහි අයිතිඹක් නළවළ.
වු.දහශද ිරරධහරි්  ළයදි තශහ න්ක ඒ අඹට අච්චු තය් න ඕනෆ.
ඒ වු.දහ නීතිඹ. ශ්ක විධිඹට ශ්ක යජඹ තටයුතු කිරීභ ගළන අඳ
ඇ්සත ලශඹ් භ තනගහටුට ඳ්ස ශනහ. ශභඹට වු.දහට
ආයහධනහ තශශ තවුද කිඹහ අඳ දළන ග් නට තළභළතියි.
ශඳ ිමසඳතිතුභහද දශවභ නළ්සන්ක ශ්ක යජශේ ඉවශ ශඳශශ භළති
ඇභතියශඹක්ද දශ තශශ කිඹන දත අඳ දළන ග් නට
තළභළතියි.
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර අද අඳට ශ්ක තරුණු
පිළිඵ ඳළවළදිිම විසතයඹක් අලයයි. විශලශඹ්  ළිමශදරිඹ
යතුඳසර ප්රශ්ධලරට පිරිසිදු ජරඹ රඵහ ශද් න ජර නශ
භහ්තගඹක් දර් නට වදනහඹ කිඹහ අඳට ආයංිතයි. ශභහි
ශත ් ්රහ්සතු
ී රහ
තිශඵ් ශ් 
න න
භහගභතට;
ශන ශය ච්ශචෝශේ ඵරහගහයඹ වදපු භහගභට. ඒ වදපු ඵරහගහයඹ
21 යක් තළඩිරහ ඵංශත ශශ ්ස ශරහ තිශඵනහ. ඒ ිකිරසසු
ශ්කතට්ස ශභ නහ තයහවිද කිඹහ කිඹ් නට ඵළවළ. භහ හිතන
වළමිඹට ඒශතනු්ස ශත ිකස දතක් ග් නයි තවුරු ශවෝ උ්සහව
තය තිශඵ් ශ් . ඇයි ඒ භහගභට දු් ශ්  කිඹරහ අඳ අව් න
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රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

ඕනෆ. අශේ ජහතිත ජර ්කඳහදන වහ ජරහඳවන භ්ඩඩරඹ
තිශඵනහ. ශ්ක ජර ්කඳහදන වහ ජරහඳවන ඇභතිතුභහට කිදහ
න්ක ඒ ළඩඹ ශව ට තයනහ. ඇයි දශවභ ශන ී  න නු් ට
දු් ශ් ? ශභඹ්ස අඳට අභියවක්.
අශනක් තහයණඹ ශභඹයි. ඔඹ ළරළසභ අනු දළ්  ජර නශ
භහ්තගඹ දර් ශ්  ප්රධහන ඳහයරට ඳභණයි. ශ්ක ජර නශ භහ්තගඹ
අතුරු ඳහයර දර් න ළරළසභක් නළවළයි කිඹරහ කිඹනහ.
ඊශෙ තහයණඹ අද ආයංිතඹක් තිශඵනහ - [ඵහධහ කිරීභක්]

රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ඳළවළදිිම කිරීභක් තය් න
ඕනෆ. ගරු භ් ත්රීතුභිර I do not want to disturb you. ගරු
භ් ත්රීතුභහට තවුරු ශවෝ ිමඹහ ී රහ තිශඵන ශදඹ- [ඵහධහ කිරීභක්]
භ් ත්රීතුභහ යටරහ.

රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
දළනට සුභහන තුනක් තිසශ පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ ශද් ශ් 
ශන ිකරශේයි. ඔඵතුභහ ඒත ද් ශ්  නළ්සන්ක දළන ග් න.
දතශත ට අඳ ජර නශ භහ්තගඹ අලුශත්  දරරහ ඔඹ ග්ක
ගණනහටභ නශ භහ්තගශඹ්  ජරඹ රඵහ ී භට තටයුතු තය ශගන
ඹනහ.

රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
භභ අවන ප්රලසනඹ ශ්ක ග්කරට ශන ිකශේ ජරඹ රඵහ
ශදනහද ු.දේ අඹ තයනහද කිඹන දතයි.

රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
නළවළ.

රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ඔඵතුභහ කිදහ න න භහගභක් ඇවිේරහඹ කිඹරහ. ඒත
්කප්තණශඹ් භ ළරැදියි. ඔඵතුභහට තිශඵ් ශ්  න න ඵඹක්. ඕත
අත වළය දභ් න.

රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ඉ් න ශතෝ.

රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
දශවභ න්ක ඔඵතුභහ උ්සතය ශද් න ශතෝ
අ්  තශහට ඳසශ.

(The Hon. John Amaratunga)
තු.් නහ් ශ දශවභ න්ක කිඹ් න ශ්ක ග්කරට
තු.් නහ් ශරහ ශන ිකරශේ ජරඹ රඵහ ශදනහද කිඹහ.
තරුණහතය ඒ ප්රතහලඹ තය් න. ු.දේ අඹ තය් ශ්  නළති
ශන ිකරශේ ජරඹ රඵහ ශදනහද කිඹහ කිඹ් න. තරුණහතය
ඒතට උ්සතයඹක් ශද් න. ඒත වංගහ ශගන ඉ් නහ.
තු.් නහ් ශරහ ේිම ග් න වදනහ.

භශ

තථහ

රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
I am the Minister; I have to correct you. ඔඹ නළඳු් ගු.
යතුඳසර පිඹයතන භහත ඹන ප්රශ්ධල සිඹේරටභ ජර නශ
භහ්තගඹ දරහ ශගන ඹ් ශ්  ජහතිත ජර ්කඳහදන වහ ජරහඳවන
භ්ඩඩරශඹනුයි. ඒ අතුරු භහ්තග සිඹේරට ජර නශ දරනහ. ඒ
ප්රශ්ධලශේ ිරහර ජි්ස න ජනතහට අලය ඳහනීඹ ජරඹ
නශ භහ්තගශඹ්  රඵහ ශදනහ. ඔඵතුභහ තථහ තය් ශ් 
අ්සතනගලු ඔශේ සිට දන භව ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹ න න
භහගභතට -

රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
ශභ නහ තශ්ස ප්රධහන ඳහයේ මිතට විතයයි. [ඵහධහ කිරී්ක]

රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ඔඹ තහයණහ ශදත ඳටරහශගන තථහ තය් න දඳහ. තහයණඹ
වරිඹට දළන ශගන තථහ තය් න.[ඵහධහ කිරී්ක]

(The Hon. John Amaratunga)
ශ්ක ශත ශශ තිශඵනහ භහ ශෙ. න න භහගභතට්ස ී රහ.
තු.් නහ් ශරහ ඒ ශග ේර් ශ subcontract තය් ශ් . භභ
අවන ප්රලසනඹ ඒත ශන ශයි. තරුණහතය ශ්ක ගරු බහට
කිඹ් න ශ්ක ග්කරට තු.් නහ් ශ ශදන ජර නශ භහ්තගඹ
තුළි්  ශන ිකශේ ජරඹ රඵහ ශදනහද කිඹරහ. ඒත කිඹ් න ශතෝ.
ඇයි වංගහශගන ඉ් ශ් ? ශභඹ තු.් නහ් ශරහශ ආ්ඩඩුශද
යදි්  -

රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ඔඹ ශත ශශ තිශඵන ශ්ධ තු.් නහ් ශ කිඹ් ශ් . වරි ශ්ධ
තථහ තය් න.

රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
වරි ශ්ධ තභයි භභ තථහ තය් ශ් .

රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
තු.් නහ් ශ ඔඹ ශත ශශ ඵරහ ශගන ශ්  ඕහ කිඹ් ශ් .

රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
ශත ශශ? ශත ශශ තභයි තිශඵ් ශ් . ශ්ක ඵර් න භහ ශෙ
විසතය තිශඵනහ.

451

2013 අශගෝසතු 21
රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ඔඵතුභහ ග්කඳව දිසත්රික්තශේ ඉ් න ශජයසඨතභ යද් පී
භ් ත්රීතුභහයි. නු.්ස වතය භහයිභක් ගළන ද් ශ්  නළති තථහ
තයනහ.

රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

452

ශභඹට ්කඵ් ධ වශේ ශතශද කිඹන ප්රලසනඹට අඳට උ්සතය
ශද් නට ඕනෆ. භවජන තළශඹී්ක ිරහ තහතහිමත
ත්තභහ් තලහරහ හ දළවභ වහ ිරශඹෝගඹක් ගළනීභට
ශඳ ලීසිඹ උහවිඹට ගිඹ අසථහශද උහවිඹ විසි්  ිරශඹෝගඹක්
කිරීභ තේ දළු.ශද ඇයි? ශ්කත ළදග්ස ප්රලසනඹක්. ශභච්චය
බඹහනත ප්රලසනඹක් ප්රශ්ධලඹ තුශ ශග ඩනළඟී තිබිඹී  උහවිශඹනු්ස
ශ්ක ්කඵ් ධශඹ්  ිරශඹෝගඹක් ී භ තේ දභහ තිශඵනහ. භභ ඒත
ශ්  කිදශද සහධීන අඳක්ඳහතී අධිතයණඹක් නළවළ කිඹරහ.

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
වතය භහයිභ ශන ශයි. තු.් නහ් ශරහ අහිංත ිකිරසු් ශ
- [බාධා කිරීම්] ගරු නිය ෝජ්ය ථාාාා ථුමනනි, යනුමනා න
තථහ තය් න ශද් ශ්  නළවළ ශ් . තු.් නහ් ශ භභ අවන
ප්රලසනඹට අද උ්සතය ශද් න ඕනෆ. තු.් නහ් ශරහ ශන ිකශේ
ජරඹ රඵහ ශදනහද? ඒත කිඹ් ශ්  නළවළ. ඇයි නළඟිටරහ
කිඹ් න ඵළරි? න න භහගභ ගළන කිඹනහ න්ක ශ්කත්ස කිඹ් න
ඵළරි ඇයි? ශ්ක අහිංත ජනතහශ ළිංරට වි ද්රය තහ් දු වුණු
දශක් ග කීභ තු.් නහ් ශරහ බහය අයශගන ඔවු් ට ශන ිකශේ
තුය ශදනහද? ඒ ගළන තථහ තය් ශ්  නළවළ. අහිංත
ිකිරසු් ශ
ශේර ළිංර තිබුණු ජරඹ අඳවි්ර ශරහ
තිශඵනහ.
දශවභ
සිදු
වුශ්ඩ
තහශ
යදි් ද?
තු.් නහ් ශරහශ භ යදි් . ඒ ිරහ තරුණහතය ශ්ක ගරු
බහට කිඹ් න ශන ිකශේ පිරිසිදු ජරඹ රඵහ ශදනහද කිඹරහ.
ඇයි ඒත කිඹ් ශ්  නළ්සශ්ස? [ඵහධහ කිරීභක්] ආ්ඩඩු
ශත ්කඳළිරඹක් ශ්  දළ් . [ඵහධහ කිරීභක්] ඔද ඒත්ස දත
තහයණඹක්.

අිරක් තහයණඹ ශභඹයි. තු.් නහ් ශරහශ යදි්  වුණු
ශ්ධට ශන ිකශේ ජරඹ රඵහ ශදනහද කිඹරහ තරුණහතය කිඹ් න.
ඒත කිඹ් ශ්  නළවළ. ඒත කිඹ් න්ස ඵළවළ. අහිංත ිකිරසසු
අභහරුශද දභරහ ඒ අඹට තිශඵන ශ්ධඳශ්ස සයහ ශගන ත් නයි
දළ්  වද් ශ් . ශභඹ තභයි අද අඳට තිශඵන ප්රලසනඹ. [ඵහධහ
කිරීභක්] අද යට් න ශදඹක් නළවළ. තු.් නහ් ශරහ තභයි
යට් ශ් . දළ්  ජනහධිඳතිතුභහ කිඹනහ ශ්ක ත්තභහ් තලහරහ
ශශශ තරහඳඹට අයශගන ඹනහඹ කිඹරහ. ඒත ශව යි. අඳ
දළන ග් න ඕනෆ තහශ විඹදික් ද ඒ ශගන ඹ් ශ්  කිඹරහ. ඵදු
ශග් න් ශ ේිමිම්  ශගන ඹනහද දශවභ නළ්සන්ක
ශත ්කඳළිරශේ ේිමිම්  ශගන ඹනහද කිඹන දත්ස ළදග්ස
ප්රලසනඹක්. අඳට ඒ ගළන්ස ප්රලසන තය් න සි්ධධ ශනහ.
ශභතළන ප්රලසන කීඳඹක් භතු ශරහ තිශඵනහ. ඒ ප්රලසනරට
ශ්ක ගරු බහශදී  තු.් නහ් ශරහශග්  අඳ පිළිතුරු
ඵරහශඳ ශය ්සතු ශනහ. ශ්ක සි්ධධිඹ ඳහරනඹ කිරීභ වහ
වු.දහ තළශදශද තවුද? ඒත අඳට කිඹ් න ඕනෆ. තහශ
අයඹක් පිටද වු.දහ දශ තළශදශද?
ශදළිර තහයණඹ තභයි ශඩි තළබීභට අණ දු් ශ්  තවුද
කිඹන දත. ශ්කහ කිඹ් න ඵළරි ඇයි? දළ්  භහඹතට්ස ඩහ
තහරඹක් ගත ශරහ තිශඵනහ. ශ්ක සි්ධධිඹ පිළිඵ අඳට තභ
වරිවභ්  උ්සතයඹක් රඵහ ග් න ඵළරි ශරහ තිශඵනහ.
අශේ ගරු ඵළසිේ යහජඳක් ඇභතියඹහ ශ්ක අසථහශද ගරු
බහශද සිමිනහ. තු.් නහ් ශ ශ්ක ්කඵ් ධ රැසවී්කරට
වබහගි ශරහ නළවළ. තු.් නහ් ශරහ භෙවළරිඹහ කිඹරහ
කිඹනහ. ඇ්සතද නළ්සතද කිඹරහ භභ ද් ශ්  නළවළ. කිදහට
තයවහ ් න දඳහ. භභ කිදශද ඒ ජනතහ කිඹන ශ්ධ.
ආයක්ත අභහතයහංලඹට ශ්ක විඹ අදහශ වශේ ශතශද?
ශ්කත සිවිේ ප්රලසනඹක්; භ ජරඹ පිළිඵ ප්රලසනඹක්. ශ්කත
ජනතහශ හභහනය ප්රලසනඹක්. නු.්ස ආයක්ත අභහතයහංලඹ

ත්තභහ් තලහරහ හිිකඹ්  ව ආ්ඩඩු අතය තිශඵන
්කඵ් ධතභ ශභ තක්ද කිඹන දත්ස අපි දළන ග් නට තළභළතියි.
දශවභ ු.කු්ස ්කඵ් ධතභක් තිශඵනහද කිඹරහ දළන ග් න
තළභළතියි. තුය තඳුළු ගෆස යඵ්ත උ්ඩඩ ශගනළවි්ස තිඹහශගන
ඒහ ඳහවිච්ිත තය් ශ්  නළති ශ්ක ජනතහ ඳරහ වරි් නට ශඩි
උ්ඩඩ ඳහවිච්ිත තශශ ඇයි? දභ ප්රලසනඹ පිළිඵ්ස අඳට ඳළවළදිිම
පිළිතුයක් ඕනෆ. ශඳ ිමසඳතිතුභහශ ඉේලීභ පිට වු.දහ දදහඹ
කිඹන ආයක්ත ශේත්කශ ප්රතහලඹ ගළන ශඳ ිමසඳති කිඹ් ශ් 
කුභක්ද? ශඳ ිමසඳති ශභහි නළවළ. නු.්ස ආයක්ත
ඇභළතියශඹක් සිමිනහ ඔහුශග්  අඳට දළන ග් නට පුළු් 
ශයි. ශ්ක විධිඹට භධයභ ඳරිය අධිතහරිශේ ඵරඳ්රඹක්
ශන භළති දභ ත්කවර ඳ්සහශගන ගිශේ ශතශද? ශ්කහ
සිඹේරභ ළදග්ස ප්රලසන.
අශේ පජතතුභකුට ඳවය ී භ ගළන්ස භහ චනඹක් කිඹ් නට
ඕනෆ. තහදිනේතුභහ ඒ ගළන නහනහ්තථ ප්රී ඳඹට ප්රතහලඹක් තය
තිබුණහ. පජනීඹ භිකඹක් තුශට අවි ආයුද රැශගන ඇතුළු වී ප්රච්ඩඩ
ශර වළසිරීභ ්කශේච්ඡ ක්රිඹහක් කිඹරහ උ් ව් ශ ප්රතහල තය
තිබුණහ. ශභ තද ළිමශදරිඹ ප්රශ්ධලශේ ළඩිවරිඹක් ජී්ස ් ශ් 
තශතෝිමත ජනතහ. ළිමශදරිශේ ජී්ස න තශතෝිමත
ජනතහශ
ප්රධහන සි්ධධසථහනඹ තභයි ළිමශදරිඹ ලහ් ත
අ් ශතෝිර ශ්ධසථහනඹ. ළිමශදරිඹ ජනතහට ඳවය ශදනශත ට
ඒ අඹ දුශගන ගිහිේරහ ආයක්හ වහ ඇතුළු වුශ්ඩ ළිමශදරිඹ
ඳේිමඹට. ඳේිමඹට ඇතුළු වුණහට ඳසු ඒ අඹට ශභ තද තයරහ
තිශඵ් ශ් ? ඒත ගළන දභ පිඹතුභහ ප්රතහලඹක් තයරහ තිශඵනහ.
දදහ අශේ භ් ත්රීතුිකඹ දභ සථහනඹට ගිඹ ශරහශද ව්  තයරහ
තිශඵනහ ශත යි විධිඹටද වු.දහ ඳේිමඹ තුශට ඇවිේරහ
වළසිරුශ්ඩ කිඹන දත. ශ්ක ත්ස්සඹ ශඵ ශව භ තනගහටුදහඹතයි.
ඒ පිළිඵ ඳේිමශේ පජතතුභහ ප්රතහලඹක් තය තිශඵනහ. ඳේිමඹ
තුශට ඇවිේරහ උ් ව් ශට්ස ඵළන ළදිරහ හිටපු අශනකු්ස
පුජතතුභ් රහට්ස ළය ඳරු චනශඹ්  තථහ තයරහ ඊශෙට
ඳේිමඹ ඇතුශශ ශඩි තඵරහ තිශඵනහ. ඒ ශඩි ඳවයේ
කිහිඳඹක් ඳේිමශේ තණුර්ස තිශඵන ඵ ශඳ් හ තිශඵනහ. ඒ
හශ භ ඇතුශශ සිමි ඵළතිභතු් ්ස දණගසරහ ඔවු් ට ඳවය ී රහ
තිශඵනහ.
ආයංිතශේ වළමිඹට පිඹතුභහට්ස ගළහුහයි කිඹරහ කිඹනහ.
නු.්ස පිඹතුභහ ඒත කිඹ් ශ්  නළවළ. ශතශ ශත්ස ඒ සි්ධධිඹ්ස
ඒ විධිඹට ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශ භ තනයහ ශ ශව යුරිඹ් ශ
තනයහයහභඹ තිශඵ් ශ්  ඊට අේරපු ්සශ්ස. තනයහයහභඹට
ඇතුළු ශරහ ඒත ඇතුශශ ඉ් නහයි කිඹන පිරිස
ඵරව්සතහයශඹ්  දළිඹට ග් න තනයහ ශ යුරිඹශ ඔළුට
තුක්කු තිේඵහයි කිඹරහ්ස දතළන ප්රතහලඹක් තයරහ තිශඵනහ.
ශ්ක විධිඹට ශ්ක තටයුතු තයරහ තිශඵ් ශ්  ශභ න ශවතුක් ිරහද
කිඹන දත අඳට ශ්සරු්ක ග් න ඵළවළ. තශතෝිමත ඵළතිභතු් ට්ස
ඳවය දු් නහ. ඒ හශ භ ශඵෞ්ධධ ඵළතිභතු් ට්ස ඳවය දු් නහ.
දතළන සිමිශේ දත ආගභතට අයිති පිරික් ශන ශයි. වළශභෝභ
සිමිඹහ. විශලශඹ් භ යතුඳසර ප්රධහන ශත ටභ ඉ් ශ් 
ශඵෞ්ධධශඹෝ.
ළිමශදරිශේ
ප්රධහන
ශත ටභ
ඉ් ශ් 
තශතෝිමතශඹෝ. ඒ ගළන අණක් ගුණක් නළති ආහට ගිඹහට
තටයුතු තශහ. ඒත ිරහ තභයි ඵළසිේ යහජඳක් භව්සතඹහ ග
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කීභ බහය ග්සශ්ස නළ්සශ්ස. ශභ තද දතුභහට ග කිඹ් න ඵළවළ.
දතුභහ භහ ඉේරහ්ස තිශඵනහ ශ්ක සිදුවීභ ගළන තනගහටු ඳශ
තයරහ. ශ්රී රංතහ ිරදවස ඳක්ශේ ශේත්කතුභහ්ස -ශෞඛ්ය
අභහතයතුභහ- කිඹරහ තිශඵනහ ශ්ක ක්රිඹහ ළයදියි කිඹරහ. දළ් 
ශ්ක ඔක්ශත භ අඹ කිඹරහ ශ් . ඉති්  යජඹ ශ්ක ගකීභ බහය
ග් න ඕනෆ. ශ්ක ශච්ච සි්ධධිඹට ග කීභ යජඹ බහය ග් නහ න්ක
ඒ සිදු වුණු අරහබරට ඒ පු්ධගරඹ් ට ් දිඹක් ශග් න ඕනෆ.
ඒත ඳශු.න තහයණඹ.
ශදන තහයණඹ ශ්ක ප්රශ්ධලශේ ජනතහට පිරිසිදු ජරඹ නශ
භහ්තගශඹ්  රඵහ ශදනහ න්ක ඒ සිඹේරටභ ශන ිකරශේ රඵහ දිඹ
යුතුයි. ඇයි ඒත ශන තය් ශ් ? ඒ ිකිරසු් ශ යදි්  ශන ශයි
ශ්ක ළිං සිඹේරභ්ස විනහල වුශ්ඩ. ශ්කත භවහ තනගහටුදහඹත
සි්ධධිඹක්. තු.් නහ් ශශග්  භභ කිහිඳ තහක් ඇහුහ
තු.් නහ් ශ ඒතට උ්සතයඹක් ශද් ශ්  නළවළ. ඒත වංගහශගන
ඉ් නහ. ඒ ගළන තථහ තය් න ඵළවළ කිඹනහ. දළ්  ශ්කත
ශභතළිර්  නති් ශ්  නළවළ.
වක්ණ අනු කිඹනහ ත ආන කීඳඹතටභ ශ්ක ප්රලසනඹ
ඵරඳහනහ කිඹරහ. ඒ ශ්ක 'ෂළක්ටරි' දශත්  ඳභණක් ශන ශයි
අශනකු්ස ත්තභහ් තලහරහිමනු්ස.
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ශද් ශ්  නළති සිමි ිරහ අද ශභළිර ත්ස්සඹක් ඇති ශරහ
භයණ කිහිඳඹක් ඇති ශරහ ශ්ධඳශ විනහලඹක් ශරහ තිශඵනහ.
ඒ ිරහ ශ්ක ගළන ගකීභ බහය ග් නඹ කිඹහ භභ ඉේරහ සිමිනහ.
ගරු ඵළසිේ යහජඳක් භළතිතුභිර තු.් නහ් ශට ඡ් දඹ
දු් නු අඹ තභයි ළඩි වරිඹක්භ ළිමශදරිඹ යතුඳසර කිඹන ඒ
ග්කර ඉ් ශ් . ඒ ජනතහ ශ්ක තහශද අඳට ඡ් දඹ දු් ශ් 
නළවළ. ඉසය න්ක අඳට ඡ් දඹ දු් නහ. ශ්ක තහශද
තු.් නහ් ශට තභයි ඡ් දඹ දු් ශ් . ඒ ිරහ තු.් නහ් ශට
තභයි ගකීභ තිශඵ් ශ් . ශ්ක ශච්ච ශදඹ වුණහශද. භළරුණු අඹ
භළරුණහ. ඒ ගළන තය් න ශදඹක් නළවළ. අඩු තයික්  ඉ් න
ිකිරසසු මිත ජී්ස තය් න්සශ්ක ප්රශ්ධලශේ ජනතහට
ශන ිකරශේ පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ ශද් නඹ කිඹහ ගරු
ඇභතිතුභහශග්  තහරුණිත ඉේරහ සිමිික්  භභ ිරවඬ ශනහ.
සතුතියි.

නිගයෝතය ක ානායකතුමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ශඹෝජනහ සථිය කිරීභ ගරු අජි්ස භහ් නේශඳරුභ භ් ත්රීතුභහ.

Order, please! ඊට ශඳයහතු තවුරු්  ශවෝ
භ් ත්රීයශඹක් ගරු ශ්රිඹහිර විශේවික්රභ භව්සිකඹශ
මූරරහනඹ වහ ශඹෝජනහ තය් න.

ගරු
නභ

රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

ශභතළන අඳට ශඳශනන ශදඹක් තභයි විශලශඹ් භ ශ්කහ
බහය ඉ් න ිරරධහරි් ට ඔවු් ශ
ශඹ සහධීන ඉටු
තය් නට ඉඩක් නළති ඵ. භභ ඉසශේරහ කිදහ හශ
ශඳ ලීසිඹ්ස අද බඹ ශරහ ශ්ධලඳහරනනඹ් ශ ඵරඳෆභට ඹට
ශරහ. අද සහධීන ශඳ ලීසිඹක් නළවළ. අද ඔවු් ට යහජතහරි
තය් නට වළකිඹහක් නළවළ. ඒ හශ භයි යහජය ිරරධහරි් . විවිධ
අධිතහරිර ඉ් න ිරරධහරි්  ඳහ තය හ්තතහක් ිරකු්ස
තය් න බඹයි.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ශ්ක අසථහශදී  "ගරු
ශ්රිඹහිර විශේවික්රභ භව්සිකඹ මූරරහනඹ ගත යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ
තයනහ.

අද භභ දළක්තහ ශ්ක ගළන 'දි අයිර් ඩ්' ඳ්සතයඹත ඳශ ශරහ
තිශඵන ප්රෘ්සතිඹක්. ඒ ඳ්සතයඹ භහ ශෙ දළ්  තිශඵනහ.
ළිමශදරිඹ වභ බහය පිඹතුභහ ළිමශදරිඹ සි්ධධිඹ ගළන ශභශවභ
කිඹරහ තිශඵනහ: I quote from "The Island" of 7th August,
2013:

අනතුරුල නිගයෝතය ක ානායකතුමා මූාවනගයන් ඉලත්
වුගයන් රු ශ්රියානි විගිවි්රම මශත්මිය මූාවනාරඪ විය.

“Weliweriya priest says army went on rampage”

ශභ නහද වට ළඩිඹ කිඹ් න තිශඵ් ශ් ? He has told this
to the Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle. දතුිකඹ
ගිඹ ශරහශදයි දශ කිඹහ තිශඵ් ශ් .

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)

ප්ර්නය විමවන දින් වභා වම්මත විය.

லன லடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

அதன்பமகு, பதச் சபநகர் அலர்கள் அக்கசனத்தனன்ர
அகயதல, ண்புகு (தருத) ஸ்ரீை லதஜலக்க அலர்கள்
தமயம லகத்தர்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair.

මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

It further states:

(The Presiding Member)
ගරු භ් ත්රීතුභිර තථහ තය් න.

“....people had been attacked even after they had run into the church
and the adjacent convent premises to seek refuge".

[අ.බහ. 2.18]

Therefore, Sir, this is a very serious situation and
certainly the Government will have to take responsibility
for it.
ආ්ඩඩු ශ්ක ග කීභ බහය ග් න ඕනෆ.
දශවභ බහය අයශගන ශ්ක ශච්ච ශදඹට දළ්  අලුති්  ළිං
වදරහ වරිඹ් ශ්  නළවළ. අඩු තයික්  වළකි ඉක්භිර්  ඒ ජනතහට
ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ ශද් න ඕනෆ. දළනට භහ වඹතට ඉසශේරහ
ශ්ක ජනතහ කිහිඳ විටක්භ ශ්ක ගළන දළනු්ක දු් න්ස කිසිභ
ශතශනක් ඊට භළදිව්ස ශ් ශ්  නළති සිමි ිරහ ඊට පිළිඹභක්

රු අජිත් මාන්නප්ගපරුම මශතා

(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ගරු ශජෝ්  අභයතුංග
භ් ත්රීතුභහ විසි්  ඉදිරිඳ්ස තයන රද ශඹෝජනහ භහ සථිය
තයනහ. ඒ හශ භ ඒ ශඹෝජනහ සථිය කිරීභට අසථහ රඵහ
ී භ ගළන ඔඵතුිකඹට සතුති් ත ශනහ. මූරරහනහරඪ ගරු
භ් ත්රීතුිකඹිර විශලශඹ් භ අපි ශභහිී  දකිනහ ආ්ඩඩු
ඹම භධයභ උතුරු ඳශහ්සරට ගිහිේරහ ශ්ධලඳහරන
ශදදිතහර තෆ ගවනහ ''අපි ජනතහ ංශදී  ආ්ඩඩුක්''ඹ
කිඹරහ. ඒ විතයක් ශන ශයි ''අශේ නහඹතඹහ ජනතහ ංශදී 
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නහඹතශඹක්''ඹ කිඹහ ආ්ඩඩු ශ්ධලඳහරන ශදදිතහර තෆ
ගවනහ. ''අශේ ආ්ඩඩු ජනතහශ ප්රලසන ශ්සරු්ක ග්සතු
ආ්ඩඩුක්''ඹ; ''ජනතහ ප්රලසනරට උ්සතය ශද් න පුළු් 
ආ්ඩඩුක්'' ඹ කිඹහ ශ්ධලඳහරන ශදදිතහර තෆ ගවනහ. ශ්ක
ආ්ඩඩුශද ළඩ පිළිශශ ආ්ඩඩු තයශගන ඹන ළඩ පිළිශශ
දිවහ ඵළලුහභ අපි දකිනහ ශ්ක ආ්ඩඩු අ බිහිරි ආ්ඩඩුක්ඹ
ඇස ශඳශන් ශ්  නළති ත්  ඇශව් ශ්  නළති ආ්ඩඩුක්ඹ
කිඹහ. වළඵළයි ආ්ඩඩු අ් ධ වුණහට -ඇස ශඳශන් ශ්  නළති
වුණහට- බිහිරි වුණහට -ත්  ඇශව් ශ්  නළති වුණහට- ආ්ඩඩු
ශග ළු ශරහ නළවළ. ආ්ඩඩුට ශව ට තථහ තය් න පුළු් .
ශ්කත
සුයංගනහ තථහ කිඹ කිඹහ වළභ දහභ ජනතහ යටන
ආ්ඩඩුක්.
විශලශඹ් භ ආ්ඩඩු ඵරශඹ්  භ්ස ශරහ
ආ්ඩඩුට ඵරඹ ළඩි ශරහ. ඵරශඹ්  භ්ස වුණ ිරහ ශ්ක
ආ්ඩඩුශද ඇස ශඳශන් ශ්  නළවළ. ඵරශඹ්  භ්ස වුණ ිරහ ශ්ක
ආ්ඩඩුශද ත්  බිහිරි ශරහ. ඒ ශත ශව භ වුණ්ස භභ නළත්ස
කිඹනහ තභ ආ්ඩඩු ශග ළු ශරහ නළවළ කිඹන දත.
ිකිරසසු් ට සුයංගනහ තථහ කිඹහ ිකිරසසු යටන දක්තහ තභ
ආ්ඩඩුට තිශඵනහ. ආ්ඩඩුට වි් නඹ කිඹපු ප්රලසන තභ
විඳිරහ නළවළ.
ිකිරසසු් ශ වළඟී්ක ආ්ඩඩුට ශ්සශය් ශ්  නළවළ. ඊශේ
ශඳශ්තදහ ගුරුරු ප්රලසන විහ ග් න ගිඹහභ ඒ අඹට පිළිතුයක්
ශද් න ඵළරි වුණහ. අ් තිභට ගුරුරු ඒ අඹශ ප්රලසන විහ
ශද් න කිඹරහ ඳහේර වරට නඟිනහ. ඒ්ස ප්රලන
ස
විශ් ශ්  නළවළ. ශයෝවේර ශවද ිරරධහරි් ශ
ප්රලන
ස
විශ් ශ්  නළවළ. ආ්ඩඩුට කිදහට අව් ශ්  නළවළ;
ශ්සශය් ශ්  නළවළ. ශවද ිරරධහරි්  ගසරට නළෙරහ ප්රලසන
විහ ග් න උ්සහව තයන ආතහයඹ අපි දකිනහ. ඒ හශ භ
යහඳහරිතයි් ශ ඵඩු විකිශණ් ශ්  නළති යහඳහය තඩහ ශගන
ළටුණහභ ඵළංකුරට ණඹ ශරහඹ කිඹරහ තෆ ගවන ශත ට
විඳුභක් ශද් ශ්  නළවළ. යහඳහරිතශඹෝ ගිහිේරහ විදුිම රැවළ් 
උඩට නඟිනහ අපි දළතරහ තිශඵනහ.
ඒ විතයක් ශන ශයි. ශතයි්  ජී්ස ශ් න රිරන
ළටුඳක් ඉේරහ තුය ටළංකිරට නඟිනහ. නු.්ස ඒහ රඵහ
ශද් ශ්  නළවළ. ශ්ක ආ්ඩඩුශද ප්රතිඳ්සතිඹ ශ්කතයි. ජනතහශ
ඉේලී්ක ගළන කිඹ් න ශතශනක් නළවළ. ඉේලී්ක රළශඵ් ශ්  නළති
වුණහභ ජනතහ භව ඳහයට ඵහිනහ. අපි දළක්තහ තටුනහඹත
සි්ධධිශේී  ශභ තද වුශ්ඩ කිඹරහ. විරහභ ළටුේ ක්රභඹක් ඇති
තය් න ගිඹ ශරහශදී  උ්ධශඝෝණ තය් න ගිහිේරහ ශය ශ් 
චහනත භව්සභඹහ ජීවිතඹ පුද තශහ. ඒ්ස ඒතට උ්සතයඹක්
රළබුශ්ඩ නළවළ. අද විරහභ ගිඹ ශතශනකුට විරහභ ළටුඳ තඩිනික් 
ගළනීශ්ක වළකිඹහක් නළවළ. ඒ විතයක් ශන ශයි. ඉ් ධන ිකර
ළඩි ිරහ ධීය ත්තභහ් තඹ තය ග් න ඵළවළයි කිඹහපු වරහත
ඇ් ටිර ප්රනහ් දු ධීයඹහට රළබුශ්ඩ ශඩි උ්ඩඩඹක්.
ඒ හශ තභයි යතුඳසර ශඵ ් න තුය මිතක් ඉේරපු
ජනතහට්ස රළබුශ්ඩ ශඩි උ්ඩඩ. මූරරහනහරඪ ගරු
භ් ත්රීතුිකඹිර ජනතහ ඉේලුශද තුය. රළබුශ්ඩ ශ්ක හශ ශඩි
උ්ඩඩඹක්. ශ්ක ශඩි උ්ඩඩඹ ළිමශදරිඹ ඳේිමඹ භිකඹ තුශ තිබී
අහුරහ ශගන ආපු උ්ඩඩඹක්. ශභ් න ඵර් න ජනතහ ඉේරපු
තුය ශනුට රළබුශ්ඩ ශ්ක හශ
උ්ඩඩ. විශලශඹ් භ
ආ්ඩඩු ශ්කත ඹටඳ්ස තය් න වදනහ. ශ්කත ඊශේ ශඳශ්තදහ වුණ
ප්රලසනඹක් කිඹරහ - [ඵහධහ කිරී්ක]
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මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
ගරු භහි් ද අභයවීය ඇභතිතුභහ.

රු මහින්ද අමරම ර මශතා

(ண்புகு ஹந்த அவீ)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)
මූරරහනහරඪ
ගරු
භ් ත්රීතුිකඹිර
ශඩි
උ්ඩඩ
ඳහ්තිමශ්ක් තුට ශගශන් න පුළු් තභක් නළවළ. ශ්ක ගරු
බහශද ආයක්හ බි ළමිරහ ද? දඹ ඳරීක්හ තය් න ඕනෆ.
උ්ඩඩඹක් ඳහ්තිමශ්ක් තුට ශගශන් න පුළු් තභක් නළවළ. ශ්ක
පිළිඵ ඳරීක්ණඹක් තිඹ් න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරී්ක] උ්ඩඩඹක්
ඳහ්තිමශ්ක් තුට ශගනළේරහ. [ඵහධහ කිරී්ක] නළවළ නළවළ.
ඳහ්තිමශ්ක් තුට ශගශන් න ඵළවළ. ශ්කත ශව ඹරහ ඵර් න
ඕනෆ. [ඵහධහ කිරී්ක]

මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
ිරලසලේද ් න. ඳහ්තිමශ්ක් තුට ශඩි උ්ඩඩඹක්
ශගනළේරහ තිශඵනහ න්ක ඒ ්කඵ් ධශඹ්  ඳරීක්හ තය තටයුතු
කිරීභට ශද්රධහරිතුභහට ිරඹභ තයනහ. [ඵහධහ කිරී්ක]

රු අජිත් මාන්නප්ගපරුම මශතා

(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
ශ්ක ප්රලසනඹ ආ්ඩඩු ඹට ගව් න වදනහ. [ඵහධහ කිරී්ක]

රු අල්ශාි ඒ.්ච්.්ම්. අව්ලර් මශතා

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

Madam, I rise to a point of Order.
මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
ගරු අේවහේ ඒ.දච්.ද්ක. අස්ත භ් ත්රීතුභහ.

රු අල්ශාි ඒ.්ච්.්ම්. අව්ලර් මශතා

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ආයක්හ පිළිඵ
ඉතහභ්සභ අදහන්ක ත්ස්සඹක් තිශඵනහ. ශත ශව භද ශ්ක ගරු
බහට ශඩි උ්ඩඩ ශගනහශද? දතුභහ අ්ස අඩංගුට ග් න
ඕනෆ. ඒ ගරු භ් ත්රීතුභහ අ්ස අඩංගුට ග් න ඕනෆ. [ඵහධහ
කිරී්ක]

රු අජිත් මාන්නප්ගපරුම මශතා

(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
භශ ශරහ නහසති තය් න දඳහ. [ඵහධහ කිරී්ක] අශේ
ප්රශ්ධලශේ ජනතහට යශට් ජනතහට ඇති ශරහ තිශඵන ළදග්ස
ප්රලසනඹක් ගළන තථහ තය්ධී  ශරහ නහසති තය් න දඳහ. [ඵහධහ
කිරී්ක]

රු අල්ශාි ඒ.්ච්.්ම්. අව්ලර් මශතා

රු මහින්ද අමරම ර මශතා

(ண்புகு ஹந்த அவீ)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

Madam, I rise to a point of Order.

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
ඒත නඩු බහ්ඩඩඹක්. He cannot bring it here. Madam, you
are a lawyer; you know it. ඒත ිරහ දතුභහශ තථහ න්සහ
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ඳහ්තිමශ්ක් තු

[ගරු අේවහේ ඒ.දච්.ද්ක. අස්ත භවතහ]

දතුභහ arrest තයරහ ශඳ ලීසිඹ රහ ශ්ක ගළන විබහග තය් න
ඕනෆ. අශේ ආයක්හ්ස නළවළ. ශ්ක බහශද ශ්ක ගළරරිශේ ඉ් න
අඹශ
ශ්ක භහධයශදී ් ශ
ජනතහශ ආයක්හ- [ඵහධහ
කිරී්ක]

මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
ගරු අජි්ස භහ් නේශඳරුභ භ් ත්රීතුභහ තථහ තය් න.
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ජුිර 04 ළිර දහ සුජහතහ තරුණහය්සන භව්සිකඹ තුය ඳරීක්හ
තශහ. අදට භහ ශදතතට කිට්ටුයි. දදහ ශ්ක තුයර තිබිඹ යුතු pH
අගඹ නළවළයි කිඹරහ කිදහ. ජහතිත ජර ්කඳහදන වහ ජරහඳවන
භ්ඩඩරශේ හ්තතහ අනු-

මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
Order, please! ශ්ක අසථහශදී  ගරු
තථහනහඹතතුභහ මූරරහනඹට ඳළිකශණනහ ඇති.

ිරශඹෝජය

අනතුරුල රු ශ්රියානි විගිවි්රම මශත්මිය මූාවනගයන් ඉලත්
වූගයන් රු නිගයෝතය ක ානායකතුමා මූාවනාරඪ විය.

රු අජිත් මාන්නප්ගපරුම මශතා

(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
ආ්ඩඩු ශ්කත ඹටඳ්ස තය් න වදනහ. "ශ්ක පිටුඳ ඉ් ශ් 
කුභ් ්රණතහයශඹෝ" යි කිඹරහ ආ්ඩඩු කිඹනහ. "ශ්ක පිටුඳ
ඉ් ශ්  ශේවීපී තහයශඹෝ ශ්ක පිටුඳ ඉ් ශ්  යද් පී දත"
කිඹරහ ආ්ඩඩු කිඹනහ. ආ්ඩඩු ශ්කහ ද් ශ්  නළති
ශන ශයි ශ්ක තථහ තය් ශ් . 2011 ජර්කඳහදන වහ ජරහඳවන
භ්ඩඩරඹ ී පු හ්තතහශද ඳළවළදිිම ව්  නහ ශ්ක කිඹන
ප්රශ්ධලර ජරඹ ඇසිඩ් ශරහ කිඹරහ. දතළිර්  නළතුශ්ඩ නළවළ.
2013 ජුිර 04 ළිරදහ- [ඵහධහ කිරී්ක]

அதன் பமகு, ண்புகு (தருத) ஸ்ரீை லதஜலக்க
அலர்கள் அக்கசனத்தனன்ர அகயதல, பதச் சபநகர்
அலர்கள் தமயம லகத்தர்கள்.
Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair.

රු අජිත් මාන්නප්ගපරුම මශතා

(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு)

தபற்தமலிக்

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර 2013 ජිර 04 ළිර දහ ඒ
තුය බීභට සුදුසු නළවළ කිඹරහ statement දතක් ී රහ තිශඵනහ.
ගශ්ක තහ් තහ්  ගෘව මූරිමතඹ්  තුය ඳරීක්හ කිරීශ්කී  දශවභ
කිඹහ තිශඵනහ. ජහතිත ජර ්කඳහදන වහ ජරහඳවන
භ්ඩඩරශඹ්  ී පු හ්තතහශද ශභශ ව්  නහ:

(The Hon. Sarana Gunawardena - Deputy Minister of
Petroleum Industries)

"This water is acidic. Nitric level is also high. Do not use for
drinking purposes ..."

රු වරණ ගුණලර්ධාන මශතා (ඛ්නිත ගතල් කර්මාන්ත
නිගයෝතය අමාතයතුමා
(ண்புகு
சை
குைலர்தன
மகத்ததறல்கள் பத அமச்சர்)

-

Madam, I rise to a point of Order.
මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
ගරු යණ ගුණ්තධන ිරශඹෝජය ඇභතිතුභහ.

රු වරණ ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு சை குைலர்தன)

(The Hon. Sarana Gunawardena)
ගරු භ් ත්රීතුභහ කිඹනහ 2011 ජර්කඳහදන වහ ජරහඳවන
භ්ඩඩරඹ භඟි් - [ඵහධහ කිරී්ක]

රු සුවතල ගවේනසිාශ මශතා

(ண்புகு சுஜல தசனசங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
ඒත point of Order දතක් ශන ශයි.

රු වරණ ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு சை குைலர்தன)

(The Hon. Sarana Gunawardena)
ශඳ ඩ්ඩක් ඉ් න තහයණඹ කිඹනත්ක. ශ්ක තිශඵ් ශ්  ජරඹ
පිරිසිදුයි කිඹරහ ී පු MOH හ්තතහ. ඔඹ ශභ නහද කිඹ් ශ් ?
ශ්ක ගරු බහ ශන භෙ ඹනහ. ශ්ක තිශඵ් ශ්  MOH හ්තතහ.
භහධයශදදි් ට ළයදි ශත යතුරු ශදනහ. ශ්ක හ්තතහ භශ
තථහශදී  භහ බහගත තයනහ.

රු අජිත් මාන්නප්ගපරුම මශතා

(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
ඒ ශරහට උ්සතය ශද් න. ඔඵතුභහට තථහ තය් න තිබුශ්ඩ
ළිමශදරිශේ ජනතහට. ශභතළන ශන ශයි. [ඵහධහ කිරී්ක] දදහ

භහ ශදතතට ඉසශේරහ ශ්කහ කිඹරහ තිශඵනහ. ශ්ක ශඩි
උ්ඩඩ ඳ්සතු ් නට ඉසශේරහ ශ්ක ව්තතහේ ් නට
ඉසශේරහ කිඹරහ තිශඵනහ. ශ්ක ජනතහ ශ්කත දළන ශගන
ිරත්ක හිමිශේ නළවළ. ජනතහ ග්කඳව ප්රහශ්ධශීඹ බහට ගිඹහ.
භවය ප්රහශ්ධශීඹ බහට ගිහි්  ශ්ක ගළන හ්තතහ තශහ. ශ්ක තුය
ශඵ ් න ඵළවළ කිඹරහ ග්කඳව MOH office දතට හ්තතහ තශහ.
භවය MOH office දතට හ්තතහ තශහ. භ් ත්රීරු් ට හ්තතහ
තශහ. ශ්ක ජනතහ ප්රහශ්ධශීඹ ශේත්ක තහ්තඹහරරට ගිහි්  හ්තතහ
තශහ. ළිමශදරිශේ ශඳ ලීසිඹට ගිහි්  කිදහ. භව ඇභතිතුභහට්ස
ගිහි්  කිදහ. ඔඹ තෆ ගවන ිරරධහරි් ට්ස ගිහි්  කිදහ. දළ් 
තෆ ගළහුහට දදහ තෆ ගළහුශද නළවළ. දදහ ශග ළුශෝ හශ සිමිඹහ.
ශ්කහ ගළන තථහ තය් නට ආශද නළවළ. ශිරශ්ර ස ආඹතනඹට
ගිහි්  කිදහ. නු.්ස උ්සතයඹක් ආශද නළවළ. භභ ජිම 25 ශිර
දහ ශ්ක උ්සතරීතය ඳහ්තිමශ්ක් තුශදී  ශ්ක ගළන ප්රතහල තශහ. නු.්ස
උ්සතය ආශද නළවළ. ජිම 28 ශිර දහ න තේභ උ්සතය ආශද
නළවළ ශග ළුයි. දළ්  ඔඹ තෆ ගළහුහට ශඵරිව්  දු් නහට ඒ
ශරහශද ශග ළුයි. ශ්ක ප්රලසනඹ වුණහට ඳසු තභයි තෆ ගව් ශ් .
අශගෝසතු 01 ශිර දහ ඳහේ දරුශෝ ශද් ශනක් භයරහ අහිංත
තහ්සතහ ශතශනක් භයරහ ශ්ක ප්රලසනඹ භ්තදනඹ තශහ. ශ්ක ිරහ
ප්රශ්ධලශේ ජනතහ බිඹ ශරහ. අද න විට Fathersරහ Sistersරහ
ඳේිමර ඉ් න අඹ සහව්  ව් ශරහ බිඹ ශරහ. උ්සතය
ශද් න ඇ්සත ඹථහ්තථඹ දළන ග් න කිසි ශතශනකුට ඵළවළ.
වු.දහ ඇවිේරහ අවනහ ශභ නහද වුශ්ඩ කිඹරහ; නීතින
භව්සරු්  ව සහධීන ත්ඩඩහඹ්ක ඇවිේරහ අවනහ;
ආ්ඩඩුශද අඹ දළ්  ඇවිේරහ අවනහ. ඒ ිකිරසු් ට උ්සතය
ශද් න ඵළවළ. අය ශඩි වඬ තභ්ස ඒ ිකිරසු් ශ ත් ර
ශදෝංතහය ශදනහ. භහධයරට ත්තජනඹ තයරහ තිශඵනහ බිඹ
ග් රහ තිශඵනහ ශ්කහ ප්රචහයඹ තය් න දඳහ කිඹරහ. ශභශවභද
ආ්ඩඩු ප්රලසන විඳුශද? ජනතහ ඉේලුශද බීභට තුය මිතක්
ශද් න කිඹරහ. නු.්ස ශභ නහද තශශ? ඒ ප්රශ්ධලශේ ප්රහශ්ධශීඹ
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ශ්ධලඳහරනනශඹෝ තුය ටළංකි දු් නහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ශභතුභහ
කිඹ් නහ හශ ිරත්ක තුය ශඵදුහ. ඒත්ස ශ්ධලඳහරනඹට වයහ
ග්සතහ. ඒශතනු්ස ශ්ධලඳහරනඹ තයරහ දත දක්ශතනහ ඳයඹහ
භනහඳ ශග ඩ ළඩි තය ග් නට උ්සහව තශහ. නු.්ස ජනතහශ
ප්රලසන විඳුශ්ඩ නළවළ. ජනතහට අද ශනත්ක්ස ප්රභහණ්ස
තය්ක ටළංකි නළවළ. ඳවුේ 50තට තිශඵ් ශ්  ලීට්ත 500ත දත
තුය ටළංකිඹයි. ඒත ඳහවිච්ිත තය් ශ්  ශත ශව භද කිඹරහ ශ්ක
අඹ ශ ඹහ ඵර් ශ්  නළවළ. තුය ගුණහ්සභත නළවළ. ඒ තුයර
ඉසශගඩිශඹෝ ඉ් නහ ද්ඩඩි ඳළටවු ඉ් නහ භඩ තිශඵනහ. ඒ
විධිශේ තුය ටළංකිරට ශඳ ්කඳ තයරහ තිශඵනහ. ඒ තභයි
ශන ිකරශේ ශගන්ස ශදනහ කිඹන තුය. ශන ිකරශේ කිඹරහ තෆ
ගළහුහට ඒහශේ ළඳයු්ක දු්තරයි. උශ්ධට ආහභ ආශඹ්ස වළ් දෆ
නතුරු්ස තුය ළඳශඹ් ශ්  නළවළ. ්තතභහනශේ ශ්ක ප්රශ්ධලශේ
ත්ස්සඹ ඒතයි.
භභ විශලශඹ්  අවනහ ශභ් න ශභඹ. අශේ ශජෝ් 
අභයතුංග භළතිතුභහ ඇහුහ ජනතහට ශන ිකරශේ තුය ශදනහද
කිඹරහ. අශේ යටට උග් ඩහශද ජනතහට ශන ිකරශේ තුය
ශඵ ් න ේිම ඳරිතයහග තය් න තළක්කුභක් තිශඵනහ න්ක
ඇයි ශදවිඹශ්  අපිට ඡ් දඹ ී පු අශේ ශරයි්  භසි්  වළදුණු
ජනතහට
මූරිමත ශගවීභක් තය් ශ්  නළති තුය මිත
ශන ිකරශේ ශද් න ඵළරිද? ඒ ිකිරසසු ශ්ක ගහසතු භහසිත
ශග් නට රළවළසතියි. නු.්ස මූරිමත ශගවීභ තය් නට ඕනෆ. ඒ
ප්රශ්ධලශේ ඉ් ශ්  අහිංත ිකිරසසු. රුපිඹේ 15 000 රුපිඹේ
20 000 රුපිඹේ 50 000ක් හශ ු.දරක් තුයරට ශග් න ඒ
ිකිරසු් ට ේිම නළවළ. ශගවීශ්ක ක්රභඹට කිඹරහ ඒ අඹට රළශඵන
ශ ච්ච්ක ඳඩිශඹ්  උඳඹන ු.දිම්  ශ්ක මූරිමත ශගවීභ තය් නට
වළකිඹහක් නළවළ. විශලශඹ්  ශ්කත යජශේ ප්රලසනඹක්; යජඹ
ිරහ වුණු ශදඹක්; යජඹ බුදිඹහ ශගන සිමි ිරහ වුණු ශදඹක්. ඒ
ිරහ ජනතහ ගළන හිතරහ ශ්ක මූරිමත ශගවීශභ්  ශත ය ශ්ක
ජරඹ රඵහ ශද් න ඕනෆ කිඹරහ භභ විශලශඹ් භ කිඹනහ.
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර විශලශඹ් භ භභ ජර
්කඳහදන වහ ජරහඳවන ඇභතිතුභහශ අධහනඹ ශ්ක ශතශයහි
ශඹ ු. තයනහ. භභ ද් නහ භභ නගයහධිඳතිතුභහ ලශඹ් 
තටයුතු තයන විට්ස දතුභහ භට ශඵ ශව භ වශඹෝගඹ ී රහ ළඩ
තශහඹ කිඹරහ. දතුභහ ශ්ක වහ ළඩ පිළිශශක් ශඹී භ ගළන
සතුති් ත ශනහ. අද ජහතිත ජර ්කඳහදන වහ ජරහඳවන
භ්ඩඩරශේ ිරරධහරි් ට තථහ තයරහ තිශඵනහ ිරශඹෝග ී රහ
තිශඵනහ ශතශ ශවෝ ති ශදතක් තුශ තුය ශද් න ඕනෆ
කිඹරහ. භභ ඒත ළයදියි කිඹ් ශ්  නළවළ. ශ්ක හශ ප්රලසනඹක්
වුණහභ ඒ හශ ිරශඹෝගඹක් ශද් න ශනහ. නු.්ස ඒතට
ළරසුභක් වදහ ශගන නළවළ. ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර
ළරසුභක් වදහ ශගන නළවළ. ඒ විතයක් ශන ශයි. උග්ස අඹශග් 
ශ්ක ගළන අවරහ ශ්කත ශද් න ඕනෆ ශත ශව භද කිඹරහ අවරහ
ළරළසභක් අනු තටයුතු තශ යුතුයි. ඒ ගළන ගරු ඇභතිතුභහශ
අධහනඹ ශඹ ු. තය් න කිඹන තහයණඹ භභ කිඹනහ.
තඩිනික්  තටයුතු තයන දත ශව යි.
ශ්ක ප්රශ්ධලඹට ජරඹ ශද් න වද් ශ්  තඩත නගයශේ
තිශඵන ටළංකිශඹ් . ශත ශම උතුය නගය ජර යහඳෘතිශේ තඩත
නගයශේ තිශඵන ටළංකිඹ තභයි ශ්ක වහ ශඹ දහ ග් ශ් .
ඒ ජර ශඳෝෂිත ප්රශ්ධලඹ අනු තභයි ශභතළනදි ශ්ක ටළංකිඹ
ිර්තභහණඹ තය තිශඵ් ශ් . නු.්ස දළ්  තුය රඵහ ශදන ප්රශ්ධලඹ
දිවහ ඵළලුශ ්ස ඒ ප්රශ්ධලඹට තුය ද් න තිබුශ්ඩ අ්සතනගේර
ජර යහඳෘතිඹ තුළිනුයි. ගරු ඇභතිතුභිර ශ්ක වහ අධහනඹ
ශඹ ු. තය් න. තඩත තිශඵන තුය ටළංකිශඹ්  ශඳෝෂිත
ප්රශ්ධලඹට ඩහ ළිමශදරිශේ යතුඳසර ප්රශ්ධලශේ බි්ක භට්ටභ
උයි. කිශරෝවට්ත 10ක් දවහට ඇද ශගන ගිහිේරහ තභයි ශ්ක උස
බි්ක ප්රශ්ධලඹට තුය ශද් න රෆසති තයරහ තිශඵ් ශ් . ඒ හශ භ
ශ්ක තුළි්  ඳවුේ 10 000ක් ශඳෝෂිත තය් න සි්ධධ නහ. ඒ
විතයක් ශන ශයි. කිශරෝවට්ත 200ත විතය නශ ඳ්ධධතිඹක්[ඵහධහ කිරීභක්]
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රු අල්ශාි ඒ.්ච්.්ම්. අව්ලර් මශතා

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
රු මන්ත්රීලරගයක්

(ண்புகு உரப்பனர் எருலர்)

(An Hon. Member)

There is no point.
නිගයෝතය ක ානායකතුමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Yes, Hon. Azwer.
රු අල්ශාි ඒ.්ච්.්ම්. අව්ලර් මශතා

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

Hon. Deputy Speaker, I draw your attention
particularly to Standing Order No. 137, which states, I
quote:
" Mr. Speaker shall be responsible for the management of
buildings, security arrangements and the general administration of
the Chamber.”

Sir, there is a serious situation that has arisen, putting
the lives of all the Hon. Members of Parliament and the
people working here into danger because this particular
Member produced "උ්ඩඩඹක්" - a bullet. [Interruption.]
Sir, how did he inveigle a bullet into this Chamber when
there is security all around? - [Interruption.] It is a serious
situation. We must examine the Hon. Member to see
whether he has got a pistol also hidden inside his trouser.
Therefore, Sir, I earnestly ask you to give your attention
to this Standing Order and also stop the Hon. Member
from speaking, arrest him and hand him over to the
police. It has to be investigated. It is a threat to all our
lives, Sir; it is very dangerous.
නිගයෝතය ක ානායකතුමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු අජි්ස භහ් නේශඳරුභ භ් ත්රීතුභිර ඔඵතුභහ තු ඹ්ක
ශත පුක් තිශඵනහ න්ක -[ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ විසි්  ඉදිරිඳ්ස
තයන රද අදහශ ශත පු විභ්තලන තටයුතු සිදු කිරීභ වහ
ශද්රධහරිතුභහට බහය දිඹ යුතුයි. දභ ිරහ තරුණහතය ඒ පිළිඵ
විභ්තලන තටයුතු වහ දභ අදහශ ශත පු බහය ී භට තටයුතු
තය් න. [ඵහධහ කිරීභක්]

රු සුවතල ගවේනසිාශ මශතා

(ண்புகு சுஜல தசனசங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

It can be given after the Debate.
රු අජිත් මාන්නප්ගපරුම මශතා

(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

Yes, after the Debate. - [Interruption.]
නිගයෝතය ක ානායකතුමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Yes, let him do so. Hon. Member, you can certainly
hand it over after the Debate. But, it has to be verified
whether it is a bullet or any other “ශත පු”.
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ඳහ්තිමශ්ක් තු
රු සුවතල ගවේනසිාශ මශතා

(ண்புகு சுஜல தசனசங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, it is a live bullet. - [Interruption.]
නිගයෝතය ක ානායකතුමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)

The Serjeant-at-Arms will ascertain whether it is
something dangerous or whether it is something that is
not permitted to be brought into the Chamber.
රු සුවතල ගවේනසිාශ මශතා

(ண்புகு சுஜல தசனசங்க)
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තහරඹක් අයශගන්ස තභ්ස ශ්ක ත්තභහ් තලහරහශද ත්ස්සඹ
ශභ තක්ද කිඹන දත දළිදක්හ නළවළ. ඒ ිරහ තඩිනික්  ශ්ක
හ්තතහ ග් න කිඹහ භහ කිඹහ සිමිනහ. භභ නළත්ස කිඹනහ
ජනතහශ
ඉේලී්කරට ංශදී  ් න කිඹරහ. ජනතහ
ඉේලුශද තුය කිඹරහ ශව ට භතත තඵහ ග් න. ශ්ක ප්රලසනඹ
පිටුඳ සිමින කුභ් ්රණතහයශඹෝ තවුද කිඹරහ ජනතහ ඇහුශද
නළවළ. ඒත ශව ඹ් න තරඵර ් න දඳහ. ඒත ඳසශ ශව ඹහ
ග් න. ජනතහශ ඉේලී්ක ගළන ශව ට අධහනඹ ශඹ ු.
තය් න කිඹරහ භහ තහරුණිත කිඹනහ. ශ්කත factory දශක්
ප්රලසනඹක් න්ක තරුණහතය ශ්ක හ්තතහ ශද් න කිඹරහයි
ඒශග ේර්  ඉේලුශද. දළ්  භහ ශදතතට කිට්ටු නහ. සිඹඹට
සිඹඹක් ්කප්තණ හ්තතහක් තභ ශද් න ඵළරි ඇයි? ශ්ක
ිරගභනඹ ශද් න ඵළරි ඇයි?

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, who is going to clarify whether it is a "ශත පු"?
නිගයෝතය ක ානායකතුමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)
If you like you can test that “ශත පු” to see if it is
something else.

රු අජිත් මාන්නප්ගපරුම මශතා

(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
ශ්කත ළදග්ස ප්රලසනඹක් ිරහ ගරු දිශ් ස ගුණ්තධන
ඇභතිතුභහශ අධහනඹ භභ ශ්ක වහ ශඹ ු. තයනහ. ශ්ක
ප්රශ්ධලශේ ජනතහට තුය රඵහ ශද් න ඔඵතුභහ ්ධබහශඹ් 
උ්සහව තයනහ. නු.්ස කිශරෝවට්ත 200ත ඳභණ දුය නශ
ඳ්ධධතිඹක් ශ්ක උස බි්ක ප්රශ්ධලශේ දශ් න සි්ධධ නහ. ඒහශේ
level ප්රලසන තිශඵනහ. භභ විශලශඹ් භ කිඹනහ අද ශන
ශත ට ජහතිත ජර ්කඳහදන වහ ජරහඳවන භ්ඩඩරඹ ශර කු
ප්රලසනඹතට ු.හුණ ී රහ තිශඵන ඵ. ශභහිී  ඵට දීමභ හශ භ
level ප්රලසනඹකු්ස තිශඵනහ. ඒ ිරහ භභ ගරු ඇභතිතුභහශ
අධහනඹ ශඹ ු. තයනහ ශ්ක තටයු්සතට ිකිර් ශදෝරු
ශදඳහ්තතශ්ක් තු්ස ඒතහඵ්ධධ තය ග් න කිඹරහ. [ඵහධහ කිරී්ක]
ගරු ඇභතිතුභිර ඒ විතයක් ශන ශයි ශ්ක කිශරෝවට්ත 200ත
ඳභණ දුය ඵට දශහ අ්  වුණහභ ඔඵතුභහ ඵරහශඳ ශය ්සතු න
තුය ප්රභහණඹ ද් ශ්  නළවළ කිඹරහ භභ හිතනහ. Pressure දත
භදි කිඹනහ. ශ්ක කිශරෝවට්ත 200 ශතශය තිශඵන tap දත
ඇරිඹහභ භවය විට තුය ද් ශ්  නළති ් න පුළු් . ඒ ිරහ
භභ විශලශඹ්  කිඹනහ අ්සතනගේර යහඳෘතිශේ වදන
ටළංකිඹ වට භගහව තඩිනික්  ක්රිඹහ්සභත තය් න කිඹරහ.
දතශත ට දශවභ ප්රලසනඹක් ආහභ ඳසුතළවිිම ් න ශදඹක් නළවළ.
දතශත ට අ්සතනගේර ටළංකිශඹ්  ශතළි් භ ශඳ ්කඳ තයරහ වරි
ශ්ක ප්රශ්ධලඹට තුය ශද් න පුළු් තභ රළශඵනහ. දවිට
ඝ්තණඹ ිරහ න ප්රලසනඹ්ස ඒ හශ භ උ ප්රභහණඹ ිරහ දන
ප්රලසනඹ්ස තේ ශදරහ ඇතු විහ ග් න පුළු්  නහ. දභ ිරහ
ශ්ක තහයණහ ශදත ශතශයහි ඔඵතුභහශ අධහනඹ විශලශඹ්  භහ
ශඹ ු. තයනහ. [ඵහධහ කිරී්ක]

රු වන්ත අගියලන්න මශතා

(ண்புகு யசந்த அயகலன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
ඔඵතුභහ කිදහට ඳසශ තභයි ඒත ද් ශ් .

රු අජිත් මාන්නප්ගපරුම මශතා

(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
ඔඹ දළ්  තෆ ගවන තට්මිඹ ඒ ශරහශද තෆ ගළහුශද නළවළ. ඒ
ශරහශද ශග ළුශෝ හශ සිමිඹහ. දළ්  ශභතළනට ඇවිේරහ තෆ
ගව් ශ්  රේජහටයි. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ හශ භ ශභඳභණ

ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ඒ විතයක් ශන ශයි
භයණඹට ඳ්ස වුණු අඹට ් දි ශද් න කිඹහ භහ ඉේරහ සිමිනහ.
ග්කශඳ ශ ප්රශ්ධලශේ ශඳ ඩි දරුකු සිමින පිශඹක් ජී්ස ් න
විධිඹක් නළති ිරහ බිඹගභ ශශ තරහඳඹට ඇවිේරහ යසහක්
තයරහ ජී්ස වුණහ. ශ්ක පු්ධගරඹහ ශඵෝඩිභට ඹ්ධදි ශ්ක සි්ධධිඹ ව
සථහනශේ යු්ධධඹක් හශ ශඩි තිඹහ ග් නහ දළතරහ අහිංත
ඔහු අර තිබුණු ඳේිමඹට ඇතුළු වුණහ. ඳේිමඹට ඇතුළු වුණහට
ඳසශ ඒ ිකිරවහට ගවරහ ආයුධිම්  ඳවය ී රහ භළරුහ. අද ඒ
ඳවුරට ජී්ස ශ් න විධිඹක් නළවළ. ඒ ිරහ ඒ අඹට ් දි
ශගවීශ්ක තටයු්සත තඩින්ක තය් න. ශගන ් දිඹ කීඹද කිඹරහ
කිඹ් න. දශවභ නළතු ඒ භනුසඹහ ශශ්  නළඟිටරහ දනතේද
් දි ශග් න ඵරහශගන ඉ් ශ් ? ඒ භළරුණු ිකිරසසු ශශ් 
නළඟිටරහ දනතේද ් දි ශග් න ඵරහශගන ඉ් ශ් ? ් දි
ු.දරක් ශදනහ කිදහ න්ක ශදන ගණන කීඹද කිඹරහ ප්රතහල
තයරහ ඒ ් දි ු.දර ශද් න.
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ඒ විතයක් ශන ශයි භවය
ඳවුේ නඩ්සතු තශ පු්ධගරශඹෝ අද ශයෝවරගත ශරහ ඉ් නහ. ඒ
ිරහ ඒ අඹශ ඳවුේරට නඩ්සතු ශ් න විධිඹක් නළවළ. ශරඩහ
ඵර් න ඹ් න ඵස ගහසතු ශග් න ඵළරි ඳවුේ ඉ් නහ. ඒ
අඹශ ඳරීක්ණ තටයුතු ඉක්භ්  තයරහ ් දි රඵහ ී භට තටයුතු
තය් න. ඳහු ශරහ ් දි ී රහ ළඩක් නළවළ. ඒ ිරහ ශ්ක
ප්රලසනඹට උ්සතයඹක් ශද් න. ජනතහ ඉේර් ශ්  ඒතයි.
ජනතහ ශන කිසික් ඉේර් ශ්  නළවළ. භභ නළත්ස කිඹනහ
දත දත කුභ් ්රණ වුණහඹ ඒත යුශයෝඳශේ ඵරඳෆභ
ඇශභරිතහශද ඵරඳෆභ දශවභ නළ්සන්ක ඒත අධියහජයහී 
කුභ් ්රණඹක්ඹ ඒත ජනතහ විු.ක්ති ශඳයු.ශ්ඩ ඵරඳෆභ
දක්්ස ජහතිත ඳක්ශේ ඵරඳෆභ ඒ ිරහ ඒහ ගළන ශව ඹ් න
කිඹරහ ශන ශයි ජනතහ ඉේලුශද. ජනතහ ඉේර් ශ් 
දතළනට වු.දහ ශගනහශද තවුද වු.දහට අණ දු් ශ්  තවුද
කිඹන දත ශ ඹ් න කිඹහයි. "භභයි වු.දහට අණ දු් ශ් "
කිඹරහ දත දශ්  අත උසරහ කිඹ් න පුළු් . දශවභ
කිඹරහ ඔහුට ඉදිරිඳ්ස ශ් න කිඹ් න. ඔහු වළංගිරහ ඉ් ශ් 
ඇයි? ඒතට්ස ඳරීක්ණ හ්තතහ ඕනෆද? " වු.දහට අණ දු් ශ් 
තවුද" කිඹන ඒ ග කි යුතු ප්රතහලඹ ශවළි තය් න ඳරීක්ණ
හ්තතහ ඕනෆද?
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ඒ විතයක් ශන ශයි ඒ
ප්රශ්ධලඹ CID දශත්  පුයරහ. ිකිරසසු් ට තථහ තය් න විධිඹක්
නළවළ. දක්්ස ජහතිත ඳක්ශේ ඵරභ්ඩඩර රැසවීභ -පිළිග්ස
විඳක්ඹත ඵරභ්ඩඩර රැසවීභ- ශ්ක ප්රශ්ධලශේ ඳ්ස් න වදන
ශත ට ඒ වහ ශඳ ලීසිශඹ්  ත්තජනඹ තයනහ. ශ්ක තහයණඹ
ශතශයහි භභ ගරු ඵළසිේ යහජඳක් භළතිතුභහශ අධහනඹ ශඹ ු.
තයනහ. ඒ රැසවීභ ඳළළ්සවීභ වහ භහ රඵහ ග්ස ඉඩභ
ශඳ ලීසිශඹ්  ඇවිේරහ ඒ ිකිරසසු් ට ත්තජනඹ තයරහ ඵඹ තයරහ
ආඳහු ග්සතහ. ප්රහශ්ධශීඹ බහ තු පිට්ටිර ශදතක් තිශඵනහ. ඒ
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පිට්ටිර ශදශත්  දතක්්ස අඳට ශද් න ඉඩ තිඹ් ශ්  නළවළ.
දශවභ භ්තදනඹ තයරහ ජනතහ ඳහරනඹ තය් න ඵළවළ.
ජනතහශ අදවසරට ත්  ශද් න පුරුදු ශ් න. ඵරශඹ් 
භ්ස ශරහ තටයුතු තය් න දඳහඹ කිඹන තහයණඹ පිළිඵ භභ
විශලශඹ්  අධහනඹ ශඹ ු. තයනහ. විඳක්ඹට තථහ තය් න
ඉඩ ශද් න. විඳක්ඹ්ස විඳක්ශේ යහජතහරිඹ ශඵ ශව භ අංත
තශහ. අශේ ගරු විඳක් නහඹතතුභහ -ගරු යිරේ වික්රභසිංව
භළතිතුභහ- ඳළවළදිිම ප්රතහල තශහ "තරඵර තය් න දඳහ ශ්ක
ප්රලසනඹ වරිඹට විහ ග් න අපි උ්සහව තයු." කිඹරහ. දතුභහ
ඳස වඹ තහක් ළිමශදරිඹ ප්රශ්ධලඹට ඇවිේරහ ගිඹහ. අපි
වළශභෝභ ශ්ධලඳහරන ශේදඹකි්  ශත ය දතතු ශරහ ශ්ක ජනතහ
ප්රලසනඹට උ්සතය ශ ඹ් න උ්සහව තයනහ. දශවභ උ්සහව
තය්ධී  අපි භ්තදනඹ තය් න තටයුතු තය් න දඳහ කිඹන දත
භභ විශලශඹ් භ කිඹනහ. ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර
විශලශඹ් භ ජනතහශ වඬට ංශදී  ශරහ ශ්ක ජනතහ
ප්රලසනඹට ජනතහශ ඉේලී්ක අනු තටයුතු තය් න කිඹික්  භභ
ිරවඬ ශනහ. ශඵ ශව භ සතුතියි.

නිගයෝතය ක ානායකතුමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)
වශෙට ගරු ඒ.ඩී. සුසිේ ශප්රභජඹ් ත භවතහ.

Order, please! Before he starts, will an Hon. Member
propose the Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama to take the
Chair?
රු ක්ෂ්මන් යාපා අගබ්ලර්ධාන මශතා (ණගයෝතන
ප්රලර්ධාන අමාතයතුමා
(ண்புகு யக்ஷ்ன் ப்ப
ஊக்குலப்பு அமச்சர்)

அதபலர்தன -

முதலீட்டு

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of
INVESTMENT PROMOTION)

I propose that the Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama
do now take the Chair.
ප්ර්නය විමවන දින් වභා වම්මත විය.

லன லடுக்கப்பட்டு ற்ரக்தகள்ரப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුරුල නිගයෝතය ක ානායකතුමා මූාවනගයන් ඉලත්
වුගයන් රු ශ්රියානි විගිවි්රම මශත්මිය මුාවනාරඪ විය.
அதன் பமகு, பதச் சபநகர் அலர்கள் அக்கசனத்தனன்ர
அகயதல, ண்புகு (தருத) ஸ்ரீை லதஜலக்க அலர்கள்
தமயம லகத்தர்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair.

[අ.බහ. 2.39]

රු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රේමතයන්ත මශතා
පුනර්තනනීය බක්ති අමාතයතුමා
(ண்புகு .டி. சுசல் பதஜந்த
புதுப்பக்கத்தக்க சக்த அமச்சர்)

(පරිවර ශා
-

சுற்மடல்,

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of
Environment and Renewable Energy)
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර අද දිනශේ තේ තළබීශ්ක
විහදඹ ඳළළ්සශ් ශ්  ළිමශදරිඹ
නළඳු් ගු. පිහිමි
ශිරශ්ර ස ත්තභහ් තලහරහ භඟි්  තහරහ් තයඹක් තිසශ
ිරකු්ස වහ ඹළයි කිඹනු රඵන අඳද්රය ශවතුශ්  යතුඳසර
්රහවඹ ප්රශ්ධලශේ ජරඹ අඳවි්ර වීභ ිරහ භතු ව ප්රලසනඹ පිළිඵයි.
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මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර භධයභ ඳරිය අධිතහරිඹ
භඟි්  භහ ශත රඵහ ී  තිශඵන ශත යතුරු අනු දභ
ත්තභහ් තලහර ළිමශදරිඹ ශවශ් ගභ ඳහශ්ත නළඳු් ගු.
නභළති ගශ්ක තළකුණගව්සත නභළති අක්තය 14ක් ඳභණ විලහර
ඉඩභ තුශ තභයි 1996 ී  ආය්කබ තයරහ තිශඵ් ශ් . දභ
ත්තභහ් තලහරහ භඟි්  හ් ද්ර යඵ්ත කිරි උඳශඹෝගී තය ශගන
යඵ්ත අ්ස ළසු්ක ිරසඳහදනඹ කිරීභ සිදු තයනු රඵනහ. 1980 අංත
47 දයන ජහතිත ඳහරිරිත ඳනතට අනු දභ ත්තභහ් තඹ
ඳහරිරිත ආයක්ණ ඵරඳ්රඹක් රඵහ ගත යුතු ක්රිඹහිමඹක්
ශභශවඹනහ. 1997 ශ්ත සිට භධයභ ඳරිය අධිතහරිඹ ඹටශ්ස
ඳහරිරිත ආයක්ණ ඵරඳ්රඹක් රඵහ ශගන ක්රිඹහ්සභත ව ශභභ
ත්තභහ් තඹ 2001 ්තශේ සිට ශ්රී රංතහ ආශඹෝජන භ්ඩඩරශේ
ිමඹහ ඳදිංිත ත්තභහ් තඹක් ශර භධයභ ඳරිය අධිතහරිශේ
දතෙතහ හිත ශ්රී රංතහ ආශඹෝජන භ්ඩඩරශඹ්  ිරකු්ස
තයන රද ඳහරිරිත ආයක්ණ ඵරඳ්රඹක් ඹටශ්ස ශභශතක්
ක්රිඹහ්සභත ශරහ තිශඵනහ.
හභහනය ත්ස්සඹ්  ඹටශ්ස භධයභ ඳරිය අධිතහරිඹ ඳරිය
ආයක්ණ ඵරඳ්ර ිරකු්ස තයනහ. ඹ්ක ත්තභහ් තලහරහක් ශ්රී
රංතහ ආශඹෝජන භ්ඩඩරඹට ඹටතට ගළනුණහට ඳසු ආශඹෝජන
භ්ඩඩරඹ භඟි්  තභයි ඳහරිරිත ආයක්ණ ඵරඳ්රඹ ිරකු්ස
තය් ශ් . ඒ වහ භධයභ ඳරිය අධිතහරිශඹ්  රඵහ ගනු
රඵ් ශ්  දතෙතහ - concurrence දත - ඳභණයි. ඒත
ආශඹෝජන භ්ඩඩරශේ සිඹලුභ ත්තභහ් තරට ඵරඳහන
නනතිත ත්ස්සඹක්. ශ්ක සි්ධධිඹ හ්තතහ න අසථහ න විට
ඒ ආතහයශඹ්  තභයි ඵරඳ්රඹ ිරකු්ස තය තිබුශ්ඩ. ිරකු්ස තයන
රද ඳහරිරිත ආයක්ණ ඵරඳ්රශේ ශත ් ශ්ධසිරට අනු ඒ
ත්තභහ් තඹ ඳ්සහශගන ඹනහද කිඹන තහයණඹ්ස ශ්රී රංතහ
ආශඹෝජන භ්ඩඩරශේ ඳසු විඳය්ක තිකටු භඟි්  ඳරීක්හ තයනු
රඵනහ.
ශභහි ඵළවළය තයන අඳජරඹ වහ ඝන ද්රය ශභ් න ශ්ක
විධිඹටයි තිශඵ් ශ් . දිනතට දභ ත්තභහ් තලහරහ දශ ලශඹ් 
ඝන වට්ත 600 අට ළිංිම්  රඵහ ග් නහ. දිනතට ඵළවළය
තයන අඳජර ප්රභහණඹ හ්තතහ අනු දශ ලශඹ්  ඝන වට්ත
550ක් ඳභණ ශනහ. දභ ජරඹ පිරිඳවදු තයරහ සිඹඹට 35ක්
නළත දභ ත්තභහ් තලහරහ භඟි් භ බහවිතඹට ග් නහ. ඉතිරි
ප්රභහණඹ තභයි ු.දහ වළරීභට තටයුතු තය් ශ් . ඳවි්ර කිරීශභ් 
ඳසු ආයක්ණ ඵරඳ්ර අනුයි ඒ තටයු්සත තශ යුතු ් ශ් . ශ්ක
භඟි්  ඝන අඳ ද්රය ජනනඹ ් ශ්  ශභ් න ශ්ක ආතහයශඹ් .
ඒ උඳු්  භඟි්  ිරකු්ස න අඳද්රය තිශඵනහ. ඒ හශ භ දළ අළු
අු. ද්රය ශගන දනු රඵන බහජන ඵළයේ ශඳ ිමති්  තහඩ්ශඵෝඩ්
ළිර ද්රය හශ භ ිරසඳහදිත අ්ස ළසු්කර ඇතුශතට ශඹ දහ ගනු
රඵන පුළු්  - cotton flock, අඳජර පිරිඳවදු ඳ්ධධතිඹ භඟි් 
ජනනඹ න භඩිති - sludges, ිරසඳහදිත අ්ස ළසු්කිම්  ඉ්ස
තයනු රඵන ශත ටස වහ ප්රතික්ශඳ න අ්ස ළසු්ක. ශභළිර
අඳද්රය ශත ටස තිශඵනහ. සිශභ් ති ිරසඳහදනශේී  උඳුන භඟි් 
දහරන යහඹිරත අඳද්රය ව ඒහ තළරුණු තඩදහසි ළිර
අඳද්රය ශව ේසි්ක භහගභ භඟි්  නදිරත ඵළවළය තයනු
රඵනහ. ඒ ත්තභහ් තපුයශේභ තිශඵන දළිර අඳද්රය ඵළවළය
කිරීභට රක් තයනු රඵනහ.
ු.ිම් භ 17 න දහ ශ්ක පිළිඵ ඳළිකණිේරක් රළබුණහ.
ඳළිකණිේර රළබුණහභ භධයභ ඳරිය අධිතහරිඹ 19 න දහ න විට
ඳරිය ිරරධහරි්  ඹහ ඳරීක්ණ තටයුතු ආය්කබ තශහ. ඒ අනු
ජර හ්කඳර රඵහ ගළනීභට තටයුතු තශහ. ඒ ආ් න ප්රශ්ධලශේ්ස
ඊට ඹ්ක ප්රභහණඹක් දුරිනු්ස ඒ ආී  ලශඹ්  ඳරීක්ණ අඛ්්ඩඩ
ඳ්සහශගන ගිඹහ. ඒ හශ භ අධිතයණඹ භඟිනු්ස ිරශඹෝගඹක්
රළබුණහ ඳරීක්ණ හ්තතහ රඵහ ශද් න කිඹහ.
බීභට ග් නහ ජරශේ තිබිඹ යුතු පීදච් අගශේ ප්රතිලතඹ
හභහනයශඹ්  6.5්ස 6.9්ස අතය. නු.්ස විවිධ ශවත්  භත
දියිශ්  විවිධ ප්රශ්ධලර පීදච් අගඹ ශනස ශ් න පුළු් .
උදහවයණඹක් ලශඹ්  උතුරු ඳශහත ග්සශත ්ස රණ හිත
ජරශේ ව හුණු ගේ හිත ජරශේ පීදච් අගඹ ශනස. කිසිභ
ත්තභහ් තලහරහකි්  අඳද්රය ඵළවළය ශන තය වුණ්ස සහබහවිත
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[ගරු ඒ.ඩී. සුසිේ ශප්රභජඹ් ත]

ක්රිඹහතහරි්සඹ තුළි්ස දඹ ශනස ශ් න පුළු් . ශ්ක
ඳරීක්ණර මූරිමත අයු.ණක් වුශ්ඩ ශ්ක විශලෂිත
ත්තභහ් තලහරහ භඟි්  ිරකු්ස න අඳද්රය ිරහ ශ්ක ත්ස්සඹ
භතු වුණහද කිඹන තහයණඹ ඳරීක්හ කිරීභයි. ඒ අනු ශ්ක න විට
අධිතයණ ිරශඹෝගඹ අනු්ස රළබුණු ිරශඹෝග අනු්ස භධයභ
ඳරිය අධිතහරිඹ්ස භ විදයහ වක්ණ වහ ඳතේ තහ්තඹහංලඹ
භඟිනු්ස හ්කඳේ අයශගන ඳරීක්හ තයනු රළබුහ. භ විදයහ
වක්ණ වහ ඳතේ තහ්තඹහංලඹ 2013 ජිම 30 න දහ ආය්කබ
තයරහ අශගෝසතු 16 න විට ක්ශ්ර ිරරීක්ණ වහ හ්කඳේ දතතු
කිරීභ අ්  තශහ. ඳස හ්කඳේ 35ක් කුඹුරු භඩ හ්කඳේ 106ක්
කුඹුරු ආශ්රිත ජර හ්කඳේ 52ක් රැස තය ඒහ විලසශේණඹට
බහජන තයනු රඵනහ.
ශභහිී  විශලශඹ්  ඳරීක්හ තය තිශඵනහ
ශ්ක
ත්තභහ් තලහරහ ආශ්රිත දතතු තය ග් නහ රද ඳස හ්කඳරර
ඇති පීදච් අගඹ ව ේශෂට් ක්ශරෝරී්  නයිශෙට් තළේසිඹ්ක
ඔක්යිඩ් ළිර රණර ප්රතිලතඹ. ශ්ක ිරරීක්ණ අනු ඳස
හ්කඳේ 35්  24ත පීදච් අගඹ 3්ස 5්ස අතය ශරහ තිශඵනහ.
ශභශ පීදච් අගඹ අඩු වීභ දශවභ නළ්සන්ක ආ්කිමතතහ ළඩි වීභ
පුළුේ ප්රශ්ධලඹත ඳළතිරිරහ තිශඵනහ. ඒ කිඹ් ශ්  ශ්ක
ත්තභහ් තලහරහ ආ් නශේ විතයක් ශන ශයි ඊට කිශරෝවට්ත
තුනතට දවහ ප්රශ්ධලර ඳහ ඒ ආතහයශඹ්  පීදච් අගශේ
ශනක් දකි් න රළශඵනහ. ඉදිරි තහරඹ තුශී  -ඊශෙ දින කීඳඹ
තුශී - අ්  හ්තතහ ිරකු්ස කිරීභට ඵරහශඳ ශය ්සතු ශනහ.
අද ශ්ක විහදඹ ඳළළ්සශන ිරහ අතුරු හ්තතහක් වළමිඹට තභයි
ශ්ක තරුණු ඉදිරිඳ්ස කිරීභට භහ අදවස තශශ.
භහ ශභහිී  උ්සහව තශශ ඵරඳ්රඹ ිරකු්ස ශරහ තිශඵන
ආතහයඹ්ස ඉ්  ඳනහ තිශඵන ශත ් ශ්ධසි්ස දහි අධීක්ණ
තටයුතු්ස ඒ හශ භ ග්සතු ඳස හ්කඳරර තිශඵන ත්ස්සඹ
පිළිඵ්ස තරුණු ඳළවළදිිම තය් නයි. ශ්ක ්කඵ් ධශඹ් 
විදයහ්සභත තයනු රඵන ඳරීක්ණිම්  ඳසශ රළශඵන තී් දු
අනු ිරගභන අනු ඉදිරි පිඹය ගළනීභ සි්ධධ ශනහ.
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ඒ හශ භ අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහශ ප්රධහන්සශඹ්  ඳසු ගිඹ තිශේ ඳළළ්සවුණු
හතච්ඡහශදී  ඉතහ ඳළවළදිිම ව්  තයරහ තිශඵනහ ශ්ක
ඳරීක්ණිම්  තවවුරු ශනහ න්ක ඒ ත්තභහ් තලහරහ ිරහ
ඳසර ශ්ක ත්ස්සඹ ඇති ශරහ තිශඵනහ කිඹරහ ඒ
ත්තභහ් තලහරහ ශන්ස තළනතට ශගන ඹෆශ්ක තී් දුක් ග් නහ
ඵ්ස ික්  ඳසු ශභළිර ත්තභහ් තලහරහ ත්තභහ් ත පිහිටුවීභ
වහ තිශඵ් නහ ව ත්තභහ් ත පුයරට ශගන ඹන ඵ්ස. ඒ
හශ භ ශභළිර ත්තභහ් තලහරහ වහ අනුභළතිඹ ී ශ්කී 
විශලශඹ්  ශ්ක තහයණඹ පිළිඵ රතහ ඵරහ ඳරියඹට
වහිරඹක් ශන න ආතහයශඹ්  -ඒහට treatment plants ශඹ දරහ
ඒ ශත ් ශ්ධසි අනු තටයුතු තයික් - ඒ ත්තභහ් තලහරහ පිහිටුවීභ
උිතතයි කිඹන
තී් දුතට ිරගභනඹතට යජඹ ඇවිේරහ
තිශඵනහ.
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර දහිී  සිදු ව ඹ්ක
අහනහ් ත ශදඹක් පිළිඵ හ්තතහ ශරහ තිශඵනහ. ඒ ගළන
ඳරීක්හ තයරහ ඒ පිළිඵ ිරලසිතත ිරගභනඹතට ද් න ඹ්ක තහර
තහනුක් ගත ශනහ. යහඹනහගහය ඳරීක්ණඹක් ගිරු..
භවය ඒහ තිශඵනහ දත දකි්  ශභ ශව තකි්  ඳරීක්හ
තය් න ඵළරි. ඳරීක්හ වහ ශයෝගිඹකුශග්  ශේ හ්කඳරඹක්
ග්සශත ්ස භවය ඳරීක්ණ ප්රතිපර විනහඩි ගණනක් තුශ රඵහ
ශදනහ. භවය හ්තතහ රඵහ ශදනහ දකි් . භවය හ්තතහ
දස වතකි්  රඵහ ශදන අසථහ තිශඵනහ. විදයහනුකර තශ
යුතු ඳරීක්ණඹත ඒ ඒ අසථහ ඳසු තශ යුතු තිශඵනහ. ඒ ිරහ
ශභහිී  ඒ ආතහයශඹ්  තටයුතු කිරීභට සිදු ශනහ ඕනෆභ ග කි
යුතු ආඹතනඹතට.
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වළඵළයි යතුඳසර ඇති ව ප්රලසනඹ ශභ තක්ද? යතුඳසරී 
ඉතහභ අහනහ් ත තනගහටුදහඹත සි්ධධිඹක් වුණහ. ඒ පීඩහට
ඳ්ස ව ඳවුේර නහති් ට හිත ික්රහදි් ට යජඹක් වළමිඹට
ළඵවි් භ අපි අශේ තනගහටු ශලෝතඹ ඳශ තයනහ. යජඹ
භඟි්  ඒ අඹට ් දි ශගවීභ වහ්ස තටයුතු තයනහ. ඒ හශ භ
පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ ී භ වහ යහඳෘතිඹක් ශ්ක න විට්ස
ක්රිඹහ්සභත ශරහ තිශඵනහ.
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර භට ශභහිී  විශලශඹ් 
ව්  තය් න අලය වුශ්ඩ ශ්කතයි. අද තථහ තයපු විඳක්ශේ
භ් ත්රීරු්  ශභ නහද කිදශද? ශ්ක ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්ස තයික් 
තථහ තයපු විඳක්ශේ ප්රධහන ංවිධහඹතතුභහ ශභ නහද කිදශද?
ශ්ක ශඹෝජනහශද ශ්සභහ වුශ්ඩ ශභ තක්ද? 'තුය ඉේරපු
ජනතහට උ්ඩඩ' කිඹන දතයි. භභ විශලශඹ්  දක්්ස ජහතිත
ඳක්ඹට කිඹනහ තරුණහතය තභ් ශ
ඉතිවහඹ භතක්
තයග් න කිඹරහ. යතුඳසර සි්ධධිඹ අහනහ් තයි;
තනගහටුදහඹතයි. ඒ පිළිඵ කිසි ත්තතඹක් නළවළ. වළඵළයි ඒ
සිදුවීභ ව තළනට කිශරෝවට්ත කීඳඹක් ඔේශඵ්  තිබුණු
පුගසත් ද ඵටර් ශ්ධ ශභ තක්ද වුශ්ඩ? [ඵහධහ කිරීභක්]
තු.් නහ් ශ ඉ් න ශතෝ. භභ ඵහධහ තය් න ගිශේ නළවළ ශ් .
තු.් නහ් ශ ද් ශ්  නළවළ ශ්  ඉතිවහඹ. අවශගන ඉ් න.
ඵටරනශ
ස ්ධ ශභ තක්ද වුශ්ඩ? විජඹදහ ිමඹනහයච්ිතට ශභ තද
වුශ්ඩ? ජනතහ විු.ක්ති ශඳයු.ශ්ඩ අශේ විජිත ශවය්ස ගරු
භ් ත්රීතුභහ දළ්  ශ්ක ගරු බහශද ඉ් නහ. විජඹදහ ිමඹනහයච්ිත
ශත ශම භශවස්රහ්ස උහවිශේ නීතිනයඹකු වළමිඹටයි තටයුතු
තශශ. දතුභහ ජනහධිඳති නීතින යංජි්ස අශේසරිඹ භව්සභඹහශ
තිරසඨ නීතින භව්සභඹහ. දතුභහශ ගභ රසු.ේර. දතුභහ දශව
ඉරහ ශගනහහ ශත ශමට. දතුභහ ශඵ ශව භ ශව ට ආහ.
පුගසත් දට ශගන ගිඹහට ඳසශ පුගසත් ශ්ධ ඵටර් ශ්ධදි
දතුභහ ිකඹ ගිඹහ. ඒ ්කඵ් ධ භයණ ඳරීක්ණඹ ඳළළ්සවහ. ඒතට
inquest කිඹරහ කිඹනහ.
තු.් නහ් ශ ද් නහද ඒත? Inquest දතක් තිඹනහ. ඒත
තිඹ් ශ්  උහවිශේයි. ඒ inquest දශක්ී  භතු වුණු තරුණුයි.
දතශත ට භභ භවහධිතයණශේ නඩුරට ශඳනී සිමිඹහ. භහ
කිඹ් ශ්  ශඵ ශව භ තිම්  සිදුවීභක්. දතශත ට ශභ තක්ද ඒ
නදය හ්තතහශ්  භතු වුශ්ඩ? ඳවය ී භ ිරහ ඉශ ඇට තළඩිරහ
ඉශ ඇට ශඳනවළේශේ ළදිරහ හුසභ ග් න ඵළරි ිකඹ ගිඹහ. ශඩි
තඵහ භළරුහද? දතළනී  ශභ නහ්ස ඉේර් න ගිහි්  භළරුහ
ශන ශයි. දශව ඉරහ ශගනහපු නීතින භව්සභඹහ දතළනී  ඳවය
ී භට රක් ශරහ ිකඹ ගිඹහ. ඒත සිදු වුශ්ඩ යතුඳසරට
කිශරෝවට්ත කීඳඹක් ඈති්  තිශඵන බිඹගභ ආනශේයි.
දතශත ට යිරේ වික්රභසිංව භව්සභඹහ තභයි බිඹගභ ආනශේ
දක්්ස ජහතිත ඳක්ශේ ංවිධහඹත. [ඵහධහ කිරීභක්]
තු.් නහ් ශ ද් ශ්  නළවළ. දතළනී  තභයි ඒ ඳවය ී භට රක්
වුශ්ඩ; ඳවයී භට රක් ශරහ ිකඹ ගිශේ. ඒ ඉතිවහඹ භතත නළවළ
ශ් . ඒත සිදු ශරහ දළනට ශත ච්චය තහරඹක් ගත ශරහද? ඒත
සිදු වුශ්ඩ 1989 - 1990 තහනුශදයි. දළනට අවුරුදු කීඹක් ගත
ශරහද? අද ඒත භතත නළවළ. ඒ තහනුශද ශභ තක්ද තිබුණු
ත්ස්සඹ? ශභ නහ්ස ඉේරරහ ශන ශයි ිකිරසු්  භළරුශද.
ශභ නහ්ස ඉේරරහ ශන ශයි. හි දත තළනත ත ත
තළනත. ළිමභඩ ඳහරශ්ක දශවභ තභයි භශ සිරුරු තිබුශ්ඩ. භභ
තතයගභ ඹන ශත ට Ranna bus stand දශක් ිර්තස්ර
ශඵේශර්  දේරරහයි තිබුශ්ඩ. දළ්  ඒ bus stand දත මිතක්
නවීතයණඹ තයරහ. තංගේර නගයශේ ඉරහ අ්කඵර් ශත ටට
ඹන ශතක් භශ ිකනී තිබුණහ. භහ ගණ්  තශශ නළවළ. ශභ තද ඒත
ිකිරස ගතිගුණරට ඳටවළිර ිරහ. රයිට් තණුර ිර්තස්ර අ්ස
ශදත ගළට ගවරහ ශඵේර ඳළ්සතතට තඩහ ළටුණු භශ ිකනී කීඹක්
තිබුණහද? ඒ තහශ තහනුශදද? තහශ තහනුශදද? භතක්
තය් න. ආ්ත. ශප්රභදහ ජනහධිඳතිතුභහ ගළන භහ දළක්තහ ජි්ස
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ශප්රභදහ භ් ත්රීතුභහ ඊශේ ශඳශ්තදහ ශර කු ශර කු තථහ මිතක්
කිඹරහ තිබුණහ. භහ දළක්තහ දතුභහ ඳ්සතයරට කිඹහ තිශඵනහ
ආසිඹහශද ආලසච්තඹ ශන ශයි ශන ශභ තක්ද තය් න ඹනහ
කිඹරහ. භහ කිඹනහ දතුභ් රහශ ඳහරන තහරඹ ගළන ශඳ ඩ්ඩක්
භතක් තය් නඹ කිඹරහ.
අපි යු්ධධඹක් අ්  තයරහ තිශඵනහ. අපි යට ං්තධනඹ
තයරහ තිශඵනහ. අපි යටට හභඹ ශගන්ස ී  තිශඵනහ. අද
තු.් නහ් ශරහශ අශේක්ත ත්ඩඩහඹ්ක ඹහඳනශේ තයග
තයනහ. යශට් ඕනෆ තළනත ගිහි්  රැසවී්ක ඳ්සනහ. දදහ
ශත ශව භද ඡ් ද තිේශේ? දදහ ජනහධිඳතියණරට යශට්
අනහගතඹ තී් දු න භවහ භළතියණරට ඡ් ද තිේශේ
ශත ශව භද? දේටීටීඊ ඳහරන ප්රශ්ධලඹ යජශේ ඳහරන ප්රශ්ධලඹ
ඹන ශ්ක ශදත අතය වට්ත 500ත No-Fire zone දතක් තිශඵනහ.
දේටීටීඊ දත දභ ඳහරන ප්රශ්ධලර ඉ් න ජනතහ ශඳෝිම්ක
ගසහ ඵසිම්  ශගශනනහ. ඔවු්  ඵසිම්  ඵසනහ.
ඵළවළරහ ඳයි්  දනහ. ඇවිේරහ ළට ඳිරනහ. ඊට ඳසශ වු.දහ
ඳරීක්හ තයනහ. දත ශෙ දත ශෙ දත ශෙ ඡ් ද ශඳ ශේ
50ක් විතය ගවරහ තිශඵනහ. තභ් ට අදහශ ඡ් ද ශඳ ශට ගිහි්  ඒ
ජනතහ ඡ් දඹ ඳහවිච්ිත තශහට ඳසශ ආඳහු ඒ අඹ ඵස දශක්
න ගහ ශගන ඹනහ. දළ්  ශ්කශග ේශරෝ ිරදවස වහ හධහයණ
භළතියණ ගළන තථහ තයනහ. දදහ ඡ් ද 12්  ඳහ්තිමශ්ක් තු
භ් ත්රීරු බිහි වුණහ. ඡ් ද 12්  ශ්ක ඳහ්තිමශ්ක් තුට භ් ත්රීරු
ආහ. දදහ භළතියණ යහඳහය තය් න ව්කඵ වුශ්ඩ නළවළ. ඒ
තහශ ඳහරනඹ තිශඵන ශත ටද? ඒහ සිඹේර අභතත තයරහ
කිසි ශදඹක් සිදු වුශ්ඩ නළවළ හශ තභයි අද ශභතළනට ඇවිේරහ
තථහ තය් ශ් . ජරඹ ඉේරපු ජනතහට උ්ඩඩ දු් නහ ලු.
තු.් නහ් ශරහ ද් නහද 2005 න ශත ට ශ්ක යශට්
ජනතහශග්  විදුිමඹ ී රහ තිබුශ්ඩ සිඹඹට 46තටයි කිඹරහ. අද
සිඹඹට 93තට විදුිමඹ ී රහ තිශඵනහ national grid දශත් . දදහ
විදුිමඹ ජනනඹ තශශ ශභගහශ ට් කීඹද? අද ශභගහශ ට් 3 350ත
ධහරිතහක් තිශඵනහ. දදහ යශට් ජනගවනශඹ්  ජරඹ දු් ශ්  කී
ශදශනකුටද? ප්රතිලතඹ ඵර් න. ඒ්ස සිඹඹට 42යි. අද සිඹඹට
83තට ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ ී රහ තිශඵනහ.

රු අජිත් මාන්නප්ගපරුම මශතා

(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
උග් ඩහක්.

රු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රේමතයන්ත මශතා

(ண்புகு .டி. சுசல் பதஜந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ිරත්ක කුණුවරුඳ තථහ තය් න දඳහ. උග් ඩහ කිඹ් ශන්ස
යටක්. දළ්  ශ්ක ශඳ් ් න වද් ශ්  ජරඹ ඉේරපු ජනතහට
උ්ඩඩ දු් නහ කිඹරහයි. ඒත ශන ශයි ශභතළන සි්ධධ වුශ්ඩ. සි්ධධ
වුණ ශ්ධ භහ කිඹහ ශගන ආහ. තු.් නහ් ශ ඔතළන හිමිශේ
නළවළ. භහ ශ්ක කිඹ් ශ්  හ්තතහ සිඹේර්ස දක්තයි. දළ්  ශ්ක
ශ්ධලඳහරන හසිඹක් ග් න ට්  ඳහඨඹක්ශ්  වදහ ශගන
තිශඵ් ශ් . දළ්  ශ්ක කිඹ් න වද් ශ්  භහන හිිකත්ක
උේරංඝනඹ කිරීභක් ගළන. [ඵහධහ කිරීභක්] තු.් නහ් ශරහට
භතත නළවළ තු.් නහ් ශරහ ආ්ඩඩු ඳක්ශේ ඉ් න ශත ට අපි
භළතියණ තයපු වළමි. අපිට ය් ශන ඳ් ශේ්ස ඉ් න දු් ශ් 
නළවළ. දදහ -1993- දකුණු ඳශහ්ස බහ අතුරු භළතියණඹ ශරහශද
ඳ් ශේ හිටපු ිකිරසු් ට්ස තු.් නහ් ශරහ ශඩි තඵරහ
දශරදහ. දදහ ඳශහ්ස බහශද භව ඇභතිතුභහට ළඩ තය් න
දු් ශ්  නළවළ.

දදහ දශවභ ත්සඹකුයි තිබුශ්ඩ. සුප්රසි්ධධ ප්රළ් සිසකු- [ඵහධහ
කිරීභක්] ප්රළ් සිසකු අතුරුද්  තශහ. දශවභයි දදහ තටයුතු තශශ.
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දශවභ පිරික් තභයි නළත ඵරඹට ද් න වද් ශ් . ශ්ක
ශග ේර් ශ
ඉතිවහඹ ශර් න ඵළවළ. දදහ බිඹගභ
පුගසත් ශ්ධ ඵටර් ද කිඹන සථහනඹ යවක් ශන ශයි. දදහ
ශචෝදනහ දේර තයරහ උහවිඹට ශගනහපු තරුණශඹෝ ඒ අඹශ
ප්රතහලනර ඒහ කිදහ. ඒ අඹශ ප්රතහලන කිශඹදහ. ඒහශේී 
තභයි අපි දළන ග්සශ්ස ශ්ක ශග ේර්  ධ්තභ චක්රශේ ඹළදශද
ශත ශව භද කිඹරහ. තු.් නහ් ශ ඒත ද් නහද?

රු අජිත් මාන්නප්ගපරුම මශතා

(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
වළ්සතෆදශක් තයපු ශ්ධේ-

රු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රේමතයන්ත මශතා

(ண்புகு .டி. சுசல் பதஜந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ශඳ ඩ්ඩක් ඉ් න. ඒත්ස ඕනෆ න්ක කිඹ් න්ක. වළ්සතෆදශක්
තු.් නහ් ශ ඉඳදිරහ්ස නළති ඇති. ඒත්ස ඕනෆ න්ක කිඹ් න්ක.

දත ශච්්  දශක් දභරහ තභයි 125ක් 200ක් උහවිඹට
ශගනහශද. ඒ විතයක් ශන ශයි තවඩුට current දත අේරරහ
ගවරහ ගවරහ භළශය් න ළටුණහට ඳසශ ඒ තවඩුට දභරහ
switch දත දභරහ තිශඵනහ. ඒහ තභයි ඒ ප්රතහලනර තිබුශ්ඩ.
ඒ හ්තතහ අද්ස තිශඵනහ. ගිහිේරහ අධිතයණශේ තිශඵන ඒ
හ්තතහ -ටව් - අය ශගන ඵර් න. අපි ඒ නඩු තයපු ිරහ තභයි
ශ්කහ ද් ශ් . දදහ නීතිනශඹෝ වඹ ශදශනක් යට අතවළයරහ ගිඹහ.

රු අජිත් මාන්නප්ගපරුම මශතා

(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
ඳ්සතයතහයශඹෝ.

රු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රේමතයන්ත මශතා

(ண்புகு .டி. சுசல் பதஜந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ඳ්සතයතහයශඹෝ ශන ශයි නීතිනශඹෝ වඹ ශදශනක් ගිඹහ.
ප්රි් ස ගුණශතය්ස තභ දශව ඉ් ශ් . ඕනෆ න්ක අශඳ් 
අවග් න. ඇයි ගිශේ? නීතිනඹකුට නඩුතට ශඳනී ඉ් න ඵළරි
වුණහ. භශ ඳසශනු්ස ආහ ශ් . තු.් නහ් ශ ඒත ද් නහද?
අපි ජනතහ විු.ක්ති ශඳයු.ශ්ඩ ශන ශයි. දතුභ් රහ දශව
ඉ් නහ. ඊට ඳසශ 2004 අපි ් ධහන ගළහුහ. ඒත ශන්ස
තථහක්.

වළඵළයි 1988-1989 තහරශේ අපි උහවිශේ නඩුරට ශඳනී
සිමි නීතිනශඹෝ. අඳ ශෙට දන ඕනෆභ ශහදහඹතඹකු ශනුශ් 
අපි ශඳනී සිමිඹහ. තරුණයි්  ශනුශ්  ශඳනී සිමිඹහ. අශේ කුභහ්ත
ශඳ ් න්කඵර්ක භව්සතඹහ ශභ තිරහේ ශ් රු භව්සභඹහ PTA
දත ඹටශ්ස ආපු නඩු ශනුශ්  උතුශ්ත තරුණඹ් ට ශඳනී
සිමිඹහ. සුභ් තිය්  භව්සභඹහ ඒ ශග ේර්  ද් නහ. ඒ තහරශේ
තභයි අපි හිමිශේ. අපි නඩුරට ශඳනී සිමිඹහභ අශේ ඳසශ් 
ආහ. දශවභ ත්ස්සඹක් තභයි දදහ තිබුශ්ඩ. අද ෘ්සතීඹ ිරදව
ගළන ශ්ක සිඹේර ගළන තථහ තයනහ.
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ඒ ිරහ භභ ශභහිී 
ඉේලීභක් තයනහ. අහනහ් ත සි්ධධිඹක් තනගහටුදහඹත
සිදුවීභක් සි්ධධ වුණහ. ඒ ජනතහට ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ ශද් න ඕනෆ.
ඒ පිළිඵ ඳරීක්ණඹක් තය් න ඕනෆ. ඒ අඳද්රය පිටශරහ
තිශඵ් ශ්  ඒ ත්තභහ් තලහරහශ්  න්ක ඒ වහ විතේඳ ළඩ
පිළිශශතට ඹ් න ඕනෆ. ආ්ඩඩු ඒ පිළිඵ තී් දුක් අය ශගන
තිශඵනහ. ඒ පිළිඵ ප්රලසනඹක් නළවළ. වළඵළයි තු.් නහ් ශරහ
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ඳහ්තිමශ්ක් තු

[ගරු ඒ.ඩී. සුසිේ ශප්රභජඹ් ත භවතහ]

470
රු වන්ත අගියලන්න මශතා

(ண்புகு யசந்த அயகலன்ன)

ශ්කත දඩවභහ තය ශගන ආ්ඩඩුට දේර තයන ඔඹ ශචෝදනහ
ඉතහභ අහධහයණයි කිඹන තහයණඹ භභ ශභහිී  ව්  තයනහ.
තු.් නහ් ශරහට දශවභ කිඹ් න අයිතිඹක් නළවළ. ඒ ිරහ භභ
ශභහිී  ව්  තය් ශ්  ශ්ක තයන යහඹනහගහය ඳ්තශේණ
සිඹේර්ස දක්ත රළශඵන හ්තතහ්  අනු ඒ ප්රශ්ධලශේ ජනතහට
ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ ශද් න යජඹ භඟි්  තටයුතු තයනහඹ කිඹන
තහයණඹයි.
ඒ විතයක් ශන ශයි ශ්කත දත සි්ධධිඹක්. දළ්  ග්කඳව
දිසත්රික්තශේ ං්තධනඹ ඵර් න. දත ගභත්ස තහඳට් ශන තශ
ඳහයක් නළවළ. ශත ් ක්රීට් ශන තශ ඳහයක් නළවළ දත ගභත්ස.
අද සඹං රැකිඹහ ළඩ පිළිශශ දිවි නළඟුභ ළඩ පිළිශශ ජනතහ
අතයට ශගිරහිේරහ අ්සවළය දළමූර අ්ස ඹ් ්ර ශඳශවත්කවේ
ආය්කබ ශරහ ඒ සිඹේර සිදු ශික්  ඹනහ. ඒහ ක්රිඹහ්සභත
තිබුශ්ඩ නළවළ. අ්සවළය දභරහයි තිබුශ්ඩ.
ඒ ිරහ පීඩහට ඳ්ස වුණු ඒ ජනතහට වන රහ ී රහ
අශේ යජඹ භඟි්  ශ්ක පිළිඵ ිරළයදි තී් දුක් ග් නහඹ කිඹන
දත භභ ශභහිී  ඉතහ ඳළවළදිිම ව්  තයනහ.

රු වන්ත අගියලන්න මශතා

(ண்புகு யசந்த அயகலன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ගරු අජි්ස භහ් නේශඳරුභ
භ් ත්රීතුභහශ තථහශදී  ශඩි උ්ඩඩඹක් ශඳ් නුහ. ගරු අස්ත
භ් ත්රීතුභහ ඒ පිළිඵ යප්රහද ප්රලසනඹක් ශ්ක ගරු බහට
ඉදිරිඳ්ස තශහ. ඒ පිළිඵ ඳරීක්ණඹක් තය් න කිඹරහ ඔඵතුිකඹ
ිරශඹෝගඹක් රඵහ දු් නහ. ඒතට සි්ධධ වුශ්ඩ ශභ තක්ද කිඹන දත
පිළිඵ තරුණහතය ශ්ක බහ දළනු්ස තය් න. දශවභ ශඩි
උ්ඩඩඹක් තිබුණහද නළ්ධද කිදශද අතයඹක්ද කිඹන දත
ඳළවළදිිම තය් න.

මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
තභ භට ඒ ්කඵ් ධශඹ් -

රු වන්ත අගියලන්න මශතා

(ண்புகு யசந்த அயகலன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
ඒත අතයඹක් න්ක ඒ ශත ට වළ් හඩ් හ්තතහශ්  ඉ්ස
තය් න.

මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
ඒ ්කඵ් ධශඹ්  හ්තතහ භට තභ රළබුශ්ඩ නළවළ.
රළබුණහභ ඉදිරිඳ්ස තය් න්ක.

රු වන්ත අගියලන්න මශතා

(ண்புகு யசந்த அயகலன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
වළභ ශදඹතී භ ශ්ක හශ ඳට්ටඳේ ශඵ රුභ තභයි කිඹ් ශ් .

රු ගරෝහිත අගබ්ගුණලර්ධාන මශතා (ලරාය ශා මශාමාර්
අමාතයතුමා

(ண்புகு தஹத அதபகுைலர்தன - துமமமுகங்கள்,
தநடுஞ்சமயகள் அமச்சர்)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports
and Highways)
අතයඹක් න්ක අතයඹක් කිඹරහ කිඹ් න.

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
අතයඹක් න්ක අතයඹක් කිඹරහ කිඹ් න. දශවභන්ක ඒත
වළ් හඩ් හ්තතහශ්  ඉ්ස තය් න. තයඹක් න්ක ඒත
උහවිඹට අලය තයන ශදඹක්. දශවභ න්ක උහවිඹට අලය
තයන නඩු බහ්ඩඩඹක් දතුභහ ශෙ තඵහ ගළනීභ පිළිඵ
නීතයනුකර තටයුතු තය් න. [ඵහධහ කිරීභක්]

මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
ඒ හ්තතහ රඵහ ශද් න තටයුතු තය් න්ක.

රු ගරෝහිත අගබ්ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு தஹத அதபகுைலர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)
දශවභ දතක් ශගනහහද නළ්ධද කිඹරහ කිඹ් න.
ඳහ්තිමශ්ක් තු ශතෝපි තඩඹක් ශන ශයි. [ඵහධහ කිරීභක්]

රු වන්ත අගියලන්න මශතා

(ண்புகு யசந்த அயகலன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
ගරු භ් ත්රීතුභහ ශ්කත නගය බහක් කිඹරහ හිතහ ශගනද
තථහ තය් ශ් ? [ඵහධහ කිරීභක්]

මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
ගරු ිරශඹෝජය ඇභතිතුභහ. [ඵහධහ කිරී්ක]

රු වන්ත අගියලන්න මශතා

(ண்புகு யசந்த அயகலன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
ශ්ක පිළිඵ තී් දුක් රඵහ ශද් න.

මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
භභ ඒ ගළන ශ ඹහ ඵරහ තටයුතු තය් න්ක.

රු වන්ත අගියලන්න මශතා

(ண்புகு யசந்த அயகலன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
ඔඵතුිකඹ ශ්ක ගරු බහ තේ තිඹහ තී් දුක් රඵහ ශද් න.
දක්ශතෝ දතුභහට ප්රතහලඹක් තය් න කිඹ් න අතයඹක්
කිදශද කිඹරහ.

මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
ඉසශේරහ භට හ්තතහ තය් න අලයයි ශභ තක්ද තිබුශ්ඩ
කිඹරහ.

රු වරණ ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு சை குைலர்தன )
)

(The Hon. Sarana Gunawardena)
දතුභහට ප්රතහලඹක් තය් න කිඹ් න.
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රු වන්ත අගියලන්න මශතා

(ண்புகு யசந்த அயகலன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
නළ්සන්ක වළ් හඩ් හ්තතහශ්  දභ ප්රතහලඹ ඉ්ස තය් න.

මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
හ්තතහ රළබුණු ඳසු ශ්ක ්කඵ් ධශඹ්  ශ්ක ගරු බහ
දළනු්ස තය් න්ක. අපි විහදඹ ඉදිරිඹට ශගන ඹු..

රු වන්ත අගියලන්න මශතා

(ண்புகு யசந்த அயகலன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
ඒ ්කඵ් ධශඹ්  දළනු්ස තය් න ශත ඳභණ ශරහ
ඹනහද?

මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
ශද්රධහරිතුභහ ශ්ක ්කඵ් ධශඹ්  භට හ්තතහ ඉදිරිඳ්ස
තය් න.

ඊ ශෙට ගරු විජිත ශවය්ස භ් ත්රීතුභහ තථහ තය් න.
[අ.බහ. 3.02]

රු විජිත ගශේරත් මශතා

(ண்புகு லஜத தஹத்)

(The Hon. Vijitha Herath)
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ළිමශදරිඹ යතුඳසර
ජනතහ ඉේලුශද තුයයි. තුය කිඹ් ශ්  ජීවිතඹයි. ජීවිතඹ
ඉේරහ හිටපු ජනතහට තභයි ශ්ක ආ්ඩඩු ශඩි උ්ඩඩ රඵහ
දු් ශ් . ඒත වංග් න ශදඹක් ශන ශයි. ඒත තභයි ඇ්සත.
යතුඳසර ජනතහ තහරඹක් තිසශ ු.හුණ ී පු ජී්ස වීභට තිබුණු
ඇ්සත ප්රලසනඹ ගළන හතච්ඡහ තය් න ශ්ක ආ්ඩඩුශද
ඵරධහරි් ශග්  අසථහ්  ඉේලුහ. තනගහටුට තරුණ ඒ
වහ අලය තයන භළදිව්සවීභ හතච්ඡහ රඵහී භ අදහශ
ඇභතිරු් ශග්  විඹබහය ඇභතිරු් ශග්  සිදු වුශ්ඩ නළවළ.
යතුඳසර ජනතහ ඳක් ශේදශඹ්  ශත ය ශ්රී රංතහ ිරදවස
ඳක්ඹ දක්්ස ජහතිත ඳක්ඹ ජනතහ විු.ක්ති ශඳයු.ණ ව
විවිධ ශ්ධලඳහරන ඳක්රට අයිති ඒ ප්රශ්ධලශේ ජනතහ
අහනශේී  හතච්ඡහ භඟි්  විඳුභක් රළශඵ් ශ්  නළති ිරහ
තභයි උ්ධශඝෝණ ක්රිඹහ භහ්තගරට ගිශේ. ඒ උ්ධශඝෝණ ක්රිඹහ
භහ්තගරට ඹ්ධී  ඔවු් ශ තිබුණහ ප්රධහන ඉේලී්ක කිහිඳඹක්. ඒ
ශන ශත ට්ස ඒ ප්රශ්ධලශේ ජනතහ ළත තශහ ශභඹට ඵරඳහන
ප්රධහන ශවතු තභයි ඒ ආ් නශේ තිශඵන ශිරශ්ර ස ආඹතනඹ
කිඹරහ.

ශිරශ්ර ස ආඹතනඹ භඟි්  ඳරියඹට ිරකු්ස තයපු නයිට්රික්
ඇසිඩ් ඒ හශ භ ේෆියුරික් ඇසිඩ් ිරහ ශ්ක තුයර ආ්කිමත
ගතිඹ ළඩි වුණහ කිඹන ළතඹ ඔවු්  තුශ තිබුණහ. ඒ ිරහ
ඔවු් ශ ඳශු.ළිර ඉේලීභ වුශ්ඩ තහතහිමත ශ්ක ආඹතනඹ
ව් න කිඹරහයි. නු.්ස ශ්ක ආ්ඩඩු ඇභතිරු දභ
ත්තභහ් තලහරහශද ඳළ්සත ග්සතහ ිකක් ඒ කිසිභ විටතී 
ජනතහශ
ඳළ්සත ග්සශ්ස නළවළ. ඒ ත්තභහ් තලහරහශද
අයිතිතහරු්  ආයක්හ තශහ. ශ්ක යශට් සුප්රතට තළසිශනෝ
යහඳහරිතඹ් ශ අයිතිශේ තිශඵන ඒ ආඹතනඹ ආයක්හ තශහ
ිකක් ජනතහශ
ඳළ්සත ග්සශ්ස නළවළ. ඒ ිරහ තභයි
අහනශේී  ඒ ප්රශ්ධලශේ ජනතහට උ්ධශඝෝණ ක්රිඹහ භහ්තගරට
ඹ් න සිදු වුශ්ඩ.
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දළ්  අපි ඳලසචහ්ස යතුඳසර හතච්ඡහ ආය්කබ තයරහ
තිශඵනහ. ශ්ක ඳලසචහ්ස යතුඳසර සි්ධධිඹ ගළන තථහ තය්ධී  දළ් 
ආ්ඩඩු ඳළ්සශත්  පුන පුනහ කිඹනහ "අපි තුය ී රහ තිශඵනහ
පිරිසිදු තුය ී රහ තිශඵනහ" කිඹරහ. ගිහිේරහ ඵර් න. ගිහිේරහ
වරිඹට ඵළලුශ ්ස ඉතහ ඳළවළදිිම ශඳශනනහ තහතහිමත ී රහ
තිශඵන ඒ තුය පිළිඵ්ස ඵයඳතශ ප්රලසන තිශඵන ඵ. ඒ තුය
ටළංකිිම්  දන තුය ශඳයහ ගළනීභට දශහ තිශඵන සුදු ශඳශ්තන
තෆේර දුඹුරු ්තණ න වළමි ඒ ප්රශ්ධලශේ ජනතහ ශඳ් නහ.
ත් ිරභවය ඳළ්සශ්ස තිශඵන තුය ටළංකි හුශෙට වීසි ශරහ
තිශඵනහ.
තරට ශදරහට තුය පුය් ශ්  නළවළ. ඒත තභයි ඇ්සත
ත්ස්සඹ. ඒ ඇ්සත ත්ස්සඹ ශ්ක බහට වරිඹට හ්තතහ
ශ් ශ්  නළවළ. තහතහිමත තුය ශදන දත්ස අද ශන ශත ට
වරිඹහතහය සිදු තයරහ නළවළ. ඒ ජනතහ සථිය තුය ළඳයීභක්
ඉේරහ සිමිනහ. ඒ සථිය ජර ඳවසුත්ක රඵහ ී ශ්කී  ආ්ඩඩු
ශභ තක්ද අද තය් ශ් ? ජහතිත ජර ්කඳහදන වහ ජරහඳවන
භ්ඩඩරඹ හභහනය ජනතහට රඵහ ශදන ආතහයශේ ජර
ළඳයුභක් තභයි රඵහ ශද් ශ් . ජහතිත ජර ්කඳහදන වහ
ජරහඳවන භ්ඩඩරශේ බහඳතියඹහභ ඉතහ ඳළවළදිිමභ
කිඹනහ අභ ගහසතු රුපිඹේ 17 900ක් ශග් න ශනහ
ඕනෆ න්ක අඩු ආදහඹ්කරහභී් ට හරිත ලශඹ්  ශග් න
වනඹක් ශද් න පුළු්  කිඹරහ. දශවභ නළ්සන්ක අභ මූරිමත
ශගවීභ රුපිඹේ 17 900යි. ඒත්ස දුය අනු ශනස ශනහ. ඒ
කිඹ් ශ්  17 900ට ළඩි ශ් න්ස පුළු් .
ඉති්  ශ්ක ප්රශ්ධලශේ ජනතහ ඵහුතයඹක් ඉ් ශ්  සථිය
රැකිඹහක් නළති අඹයි. භවය අඹ ශත ් ්රහ්ස ඳදනභ ඹටශ්ස
භවය ශඳෞ්ධගිමත ආඹතනර ළඩ තයනහ. දශවභ්ස නළ්සන්ක
තභ් ශ දු ගහභ් ට් දශක් ළඩට ගිහිේරහ ඒ ව්කඵ තයන
ආදහඹශභ්  තභයි ජීවිතඹ ගළට ගව ග් ශ් . අය තුහර ශරහ
ශයෝවේගත ශරහ ඉ් න ඒ ශයෝගී් ශ ජීවිත ගළට ගව ග් න
තිඹහ ඒ අඹට අලය තයන ශඵශව්ස මිත ග් න්ස අද ේිම
නළතුයි ඉ් ශ් . ඉති්  දශවභ ත්ස්සඹක් තිශඵ්ධී  "ගශව් 
ළටුණු ිකිරවහට ශග නහ අිරනහ" හශ ශ්ක ආ්ඩඩු දළ් 
ශභ තක්ද තයරහ තිශඵ් ශ් ? ේිමරට තුය ග් න
ත්ස්සඹක් ඇති තයරහ තිශඵනහ.
ශ්ක ආ්ඩඩුශද ඔශශභ ට්ටශ තීයණ ිරහ තභ් ශ ළිශ් 
සහබහවිත ශන ිකරශේ ග්සත තුය මිත ශනුට ේිමරට
තුය ශඵ ් න සි්ධධ න ත්ස්සඹතට අද ඒ ප්රශ්ධලශේ ජනතහ
ඳ්සශරහ තිශඵනහ. ශ්ක ප්රලසනඹ තභ්ස වරිඹහතහය විරහ
නළවළ. ශභඹට සථියහය උ්සතයඹක් ශදනහඹ කිඹන දතට ඒ
ප්රශ්ධලශේ ජනතහට ශන ිකරශේ තුය මිත ශඵ ් න ශදනහඹ
කිඹන දතට වතිතඹක් තභ්ස ආ්ඩඩු ඳළ්සශත්  ී රහ නළවළ.
ඊශෙට ශ්ක සි්ධධිඹ ්කඵ් ධශඹ්  විශලශඹ්  වු.දහ
භළදිව්ස ශරහ ශඩි තළබී්ක ඳවය ී ්ක සි්ධධ වුණහට ඳසශ භව්ස
ආ් ශදෝරනඹක් ඇති වුණහ. විවිධ ඇභතිරු විවිධ තළ් ර විවිධ
ප්රතහල ිරකු්ස තශහ. ඒ සි්ධධිඹ පිටුඳ තු් න ඳහ්තලසඹක් සිමිඹහ;
ඒ තු් න ඳහ්තලසඹ ශඳෙේ ශඵෝ්කඵ දභරහ ගළහුහ කිඹරහ ප්රතහල
වුණහ. ගරු ිරභේ සිරිඳහර ද සිේහ ඇභතිතුභහ ශ්ක
ඳහ්තිමශ්ක් තුශදී  තශ ප්රතහලශේී  ඳළවළදිිම කිදහ තු් න
ඳහ්තල
ස ශේ අඹ ශඩි තිඹර්ස තිශඵනහඹ කිඹරහ. දතුභහ දශවභ
තු් න ඳහ්තලසඹක් ගළන තථහ තශහ. ආ්ඩඩුශද ඇභතිරු
කිඹනහ ඒ පිළිඵ අ්  ඳරීක්ණ තභ්ස ඉය ශරහ
නළවළයි කිඹරහ; ඳරීක්ණ තභ්ස ශතරී ශගන ඹනහඹ කිඹරහ.
ඳරීක්ණ ශතරී ශගන ඹනහඹ කිඹන ගභ්  අිරක් ඳළ්සශත් 
විවිධ අඹට අභත ශචෝදනහ නෙනහ. ශ්ක ්කඵ් ධශඹ් 
"අේලු ග කිඹ් න ඕනෆ ශ්ක අඹ ග කිඹ් න ඕනෆ ශ්ක අඹ
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තභයි ශභශවභ තශශ" කිඹරහ ශචෝදනහ නෙනහ. දත ඳළ්සතකි් 
කිඹනහ තභ්ස ඳරීක්ණ තය ශගන ඹනහඹ කිඹරහ. අිරක්
ඳළ්සශත්  ශචෝදනහ නෙනහ. තභ්ස ඳරීක්ණ ශතශයනහ න්ක
තභ්ස ඳරීක්ණ ඉය නළ්සන්ක අේලු ග කිඹ් න ඕනෆඹ
කිඹරහ ශත ශව භද අ්  ිරගභනඹක් ශද් ශ් ? දතළනභ
තිශඵනහ ඳයසඳයඹක්. තභ් ශ
ප්රතහලඹ තුශ තිශඵන
ඳයසඳයඹ්ස ශ්සශය් ශ්  නළවළ භවය ඇභතිරු් ට. අය
තයපු ළරැ්ධද අඳයහධඹ හවසිත ක්රිඹහ වග් න දළ්  විවිධ
අඹට අභත ශචෝදනහ නෙික්  ශේගේ කිඹික්  ඉ් නහ. දභ
ිරහ අපි ආ්ඩඩුට අධහයණඹ තයනහ; භතක් තයනහ; දළ් 
ශ්ක ශේගේ නතය තය් න ශ්ක ශේගේ නතය තයරහ ඒ යතුඳසර
ජනතහට යුක්තිඹ ඉටු තය් න ඒ ිකඹ ගිඹ තරුණඹ් 
තු් ශදනහට යුක්තිඹ ඉටු තය් න ඇ්සත ප්රලසනඹට උ්සතය ශද් න
කිඹරහ.
අහනශේී  ඒ උ්ධශඝෝණඹට තවුද භළදිව්ස වුශ්ඩ? ඒ
ප්රශ්ධලඹ ිරශඹෝජනඹ තයන ඇභතිරුද? නළවළ. ඇභතිරු
හතච්ඡහ ඳළළ්සවහ. ඳළඹ ගණ්  හතච්ඡහ ඳළළ්සවහ. නු.්ස
උ්සතය නළවළ. රෑ 8.00 න තේ ිරශඹෝජය ඇභතිරු හතච්ඡහ
ඳළළ්සවහ. ශභ තක්ද උ්සතයඹ? ජනතහ ඉේලීභක් තශහ
ත්තභහ් තලහරහ තහතහිමත ව් න කිඹරහ. පුළු්  වුණහද
දභ ඉේලීභ ඉටු තය් න? තවුරු්ස ඉටු තශශ නළවළ. ශ්ක ප්රලසනඹ
වින ශතක් ත්තභහ් තලහරහ තහතහිම ව් න කිදහ. ඒ
තී් දු ග් න තිබුණහ. වළඵළයි ඒ තී් දු ග්සශ්ස නළවළ. ඒතට
බඹයි. ඒතට බඹ ඇයි? දඹ අභහතයහංල ශේත්කයඹකුශ
අයිතිතහය්සඹ තිශඵන factory දතක්; රංතහශද ඉ් න සුපිරි
තළසිශනෝතහයඹකුශ factory දතක්. ඒ තළසිශනෝතහයඹහ තභයි
ආ්ඩඩුට ේිම විඹද්ක තය් ශ් . ඒහ යකි් න ඕනෆ. ඒහ
යකි් න ඕනෆ ිරහ තභයි යතුඳසර ජනතහට ශඩි තඵන
ත්ස්සඹට ඳ්ස වුශ්ඩ. ඒ ආඹතනඹ රැක්තහ. ඒ යහඳහරිතඹහ
රැක්තහ. ඒත තභයි ආ්ඩඩු තශශ. අද න තේ ඇභතිරු ශ්ක
ප්රලසනඹට වරිඹට භළදිව්ස වුශ්ඩ නළවළ. ඒ ශඩි තළබීභ සි්ධධ වුණු
දශ උශ්ධ තළබිනට් භ්ඩඩරශේ රැසවීභ තිබුණහ. ජර ප්රලසනඹ
යශට් ප්රධහන ප්රලසනඹක්; ජී්ස වීශ්ක අයිතිඹ පිළිඵ ප්රලසනඹක්.
තළබිනට් භ්ඩඩරඹට හමූරහිත තී් දුක් ග් න තිබුණහ. අඩුභ
ගණශ්  තළබිනට් භ්ඩඩරඹ්ස තී් දුක් ග්සශ්ස නළවළ.
අහනශේී  තවුද භළදිව්ස වුශ්ඩ? ආයක්ත ශේත්කයඹහ. සිවිේ
ප්රලසනඹතට භළදිව්ස ශ් න ආයක්ත ශේත්කයඹහට තිශඵන
අයිතිඹ ශභ තක්ද? දඹ යශට් සිවිේ ප්රලසනඹක්; ජරඹ පිළිඵ
ප්රලසනඹක්. ු.ේ අසථහශදී  ජර ්කඳහදන වහ ජරහඳවන
ඇභතියඹහ්ස භළදිව්ස වුශ්ඩ නළවළ. ජර ්කඳහදන වහ
ජරහඳවන ඇභතියඹහශ ප්රතහලඹක්්ස දළක්ශක් නළවළ. වළඵළයි
ආයක්ත ශේත්කයඹහ ශභඹට භළදිව්ස වුණහ. දතුභහ ජර
්කඳහදන වහ ජරහඳවන ඇභති ශන ශයි ශ් ? ශත ශව භද ඒත
ශ් ශ් ? තළබිනට් භ්ඩඩරඹ තී් දු ග් ශ්  නළවළ. ඇභතිරු
තී් දු ග් ශ්  නළවළ. අ් තිභට ඒ ප්රලසනඹ යශට් වු.දහ ඳහරනඹක්
දක්හ ශගන ගිඹහඹ කිඹන දත තවවුරු වුණු ශව ටභ ඔේපු වුණු
අසථහක් වුණහ ආයක්ත ශේත්කයඹහ භළදිව්ස ශරහ
හතච්ඡහ ඳළළ්සවීභ. ආයක්ත ශේත්කයඹහ තළන
හතච්ඡහට තභයි භවය ඇභතිරු ිරශඹෝජය ඇභතිරු ගිශේ.
ඉති්  ඵර් න ශතෝ ශරහ තිශඵන ත්ස්සඹ; යශට් ත්ස්සඹ?
යශට් සිවිේ ඳරිඳහරනඹ බි ළමිරහ යුදභඹ ත්ස්සඹතට යට ඳ්ස
ශරහ තිශඵනහ.
දභ සි්ධධිශේී  භහධයශදදි් ට ඳවය දු් නහ. දභ සි්ධධිඹ ඳට් 
ග් න
ශත ට
ඉසශේරහභ
ගළහුශද
භහධයශදදි් ට.
භහධයශදදි් ශ තළභයහ අයශගන ගිහි්  කුඩුඳට්ට්ක තශහ. භවය
භහධයශදදි් ශ ශඵේශර්  අේරහ ශගන ගිහි්  රයිට් තණුරට
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ශව්සතු තයරහයි ඔවු් ට ගළහුශද. ආ්ඩඩුශද ිරශඹෝගරට
දතළනට ආපු වු.දහශද ිරරධහරි්  ඵස දශත්  ඵළසශභ ශඳ ලු
අයශගන. ශඳ ලු අයශගන ද් න වු.දහට අයිතිඹක් තිශඵ් ශ් 
ශත ශවද? ශභ තක්ද ශ්ක යශට් තිශඵන නීතිඹ? ශභ තක්ද ශ්ක
යශට් තිශඵන ිරදව? ශ්ක යශට් ිරදවක් නළවළ; නීතිඹක් නළවළ.
වු.දහශද ිරරධහරි්  හවශන්  ඵළසශභ ගසර ශඳ ලු අයශගන.
දශවභ ආපු වු.දහ ිරරධහරි්  ඉසය ශරහභ ඳවය දු් ශ් 
භහධයශදදි් ටයි. අද තු් ළිර ඳහ්තලසඹක් ගළන තථහ තයනහ. ඒ
භහධයශදදි් ට ිරදවශ තභ් ශ තටයු්සත තය ග් න ඉඩ
දු් නහ න්ක තු් ළිර ඳහ්තලසඹ තවුද කිඹරහ ඡහඹහරඳිම්  ු.ළු
යටටභ ශරෝතඹටභ ශව ට දළත ග් න තිබුණහ. ඇයි ඒත
ළහුශද? වීදි රහ්කපුරට ශඩි තිේඵහ. වීදි රහ්කපුරට ශඳ ලුිම් 
ගළහුහ. දශවභ තයරහ තභයි භහධයශදදි්  දතළිර්  ඉ්ස තශශ.
ඒශත් භ ශ්සශයනහ ශ්ක ඳවය ී භ ජනතහශග්  වංග් න
ආ්ඩඩුට වුභනහක් තිබුණු ඵ. ඒ වුභනහ ිරහ තභයි භහධය
භඟි්  දඹ යටට ඹන දත ළශළක්වශද.
ගරු ිරභේ සිරිඳහර ද සිේහ ඇභතිතුභහ දදහ ශ්ක ගරු බහශදී 
ශ්ක පිළිඵ ඹ්ක ප්රතහලඹක් තශහ. ඒ ප්රතහලඹ තුළි්  දතුභහශ
ඳළ්සශත්  ඹ්ක ඳළවළදිිම කිරීභක් තශහ. තු් ළිර ඳහ්තලසඹක් ගළන
තථහ තශහ; ශඳෙේ ශඵෝ්කඵ ගළන තථහ තශහ; ශඩි තිේඵහ කිඹරහ
කිදහ. ඒ හශ භ ඳරීක්ණ ඳළළ්සශනහ කිඹරහ්ස කිදහ.
දළ්  ඳරීක්ණ තිඹනහ. භහන හිිකත්ක ශත ිකශභ්  තදහ්ස
නළති තතවිරශේ -වදිසිශේ- ශ්කතට භළදිව්ස වුණහ. ඒත ශව යි.
නු.්ස ශභ තක්ද වුශ්ඩ? ශතෝ තභ හ්තතහක් නළවළ. දළ්  ශ්ක
bullet දතට හ්තතහක් ඉේරනහ. ශතෝ යතුඳසර සි්ධධිශේ
ඳරීක්ණ හ්තතහ? දළ්  ති ගණනක් ගත වුණහ. තභ ඒ
හ්තතහ නළවළ. අද ශ්ක විහදඹක් තිශඵන ශරහශද්ස ශ්ක
ඳහ්තිමශ්ක් තුට ඒ හ්තතහ ආශද නළවළ. අඳ ද් නහ ශය ශ් 
චහනතශ භයණඹ ්කඵ් ධ තරුණු ශ ඹ් න ජනහධිඳති
ශත ිකභක් ඳ්ස තශ ඵ. තිඹක් ඇතුශත ඒ පිළිඵ හ්තතහක්
ශද් න්ක කිඹරහ කිදහ. භවහනහභ තිරතය්සන භවතහශ
ු.ිමත්සශඹ්  තිකටුක් ඳ්ස තශහ. ශතෝ ඒ හ්තතහ? අද න
තුරු යශට් ජනතහට ඒ හ්තතහ ඉදිරිඳ්ස තශශ නළවළ. ඕහ
ප්රලසනරට උ්සතය නළති වුණහභ ප්රලසන තේ දභ් න තභ් ශ
ඒ භ්තදනඹ ජනතහශග්  ්  තය් න තයන ශඵ රු ශප්රෝඩහ.
තභ ඒ පිළිඵ ිරළරැදි හ්තතහක් ඉදිරිඳ්ස තය නළවළ. දළ් 
භශවස්රහ්ස ඳරීක්ණ තිශඵනහ. දත ඳළ්සතකි්  භහන හිිකත්ක
ශත ිකභ ඳරීක්ණ ඳ්සනහඹ කිඹනහ. වරි පුදුභ ළශඩ්!
අිරක් ඳළ්සශත්  වු.දහශනු්ස ඳරීක්ණඹක් තිඹනහ. වු.දහට
පුළු්  අබය් තය ඳරීක්ණඹක් තිඹ් න. ඒ ඳවය ී භ ශඩි
තළබීභ සි්ධධ තශ දතට වු.දහ ිරරධහරි්  නීති විශයෝධී විධිඹට
තටයුතු තශහද නළ්ධද කිඹන දත පිළිඵ ඳරීක්ණ තය් න
පුළු් . නු.්ස වු.දහට අයිතිඹක් නළවළ සිවිේ ජනතහශග් 
හක්ෂි තළ් න. දළ්  ළිමශදරිඹ ජනතහට සිතහසි දහ
තිශඵනහ හක්ෂි ඉදිරිඳ්ස තය් න ගශ් ු.ේර වු.දහ තවුයට
ද් න කිඹරහ.
අශේ යශට් සිවිේ ඳහරනඹ ඹටශ්ස අඳයහධ නඩුවිධහන
ං්රවශේ 108 109 ග් ති අනු හක්ෂි විභ් න ඵරඹ
තිශඵ් ශ්  තහටද? දක්ශතෝ ශඳ ලීසිඹට දශවභ්ස නළ්සන්ක
ඇභතියඹකු විසි්  ඳ්ස තයන රද තිකටුතට ඒත තය් න
පුළු් . ඒත්ස තය් න ඕනෆ විශල ගළට් ිරශදදනඹක් භඟිනුයි.
දශවභ නළති වු.දහට ඵළවළ සිවිේ ජනතහශග්  හක්ෂි
තළ් න. අභ ලශඹ්  දහචහයඹක් තිශඵනහ වු.දහශද ඒ
අබය් තය ඳරීක්ණඹ අ්  තයරහ ළඩිදුයට්ස ශත යතුරු රඵහ
ගළනීභ වහ කිඹන අ්තථශඹ් ්ස හක්ෂි ශදන ශර
ජනතහශග්  ඉේරහ සිමි් න. දශවභ නළති ිරශඹෝග තය් න
සිතහසි ද් න අයිතිඹක් නළවළ. දශවභ අයිතිඹක් තිශඵනහ
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කිඹරහ පිළිග් නහ න්ක දයි් භ ඔේපු ශනහ යශට් තිශඵ් ශ් 
සිවිේ ඳහරනඹක් ශන ශයි වු.දහ ඳහරනඹක් කිඹරහ. ශ්කත යශට්
නීතිඹ ශ්කත සිවිේ නීතිඹ කිඹරහ තවුරු වරි පිළිග් නහ න්ක භට
ශඳ් ් න අඳයහධ නඩුවිධහන ං්රවශේ ඒත තිශඵ් ශ් 
ශත ශවද කිඹරහ. දශවභ දතක් නළවළ. වු.දහ අධිතයණඹ
තිශඵනහ. වු.දහ අධිතයණඹට පුළු්  වු.දහ නීතිඹ ඹටශ්ස
තටයුතු තය් න.
වු.දහශද අබය් තය ිරරධහරිඹකු ශවෝ
ශ ේදහදුකු තයපු ළරැ්ධදක් පිළිඵ ඳරීක්ණ තය් න පුළු් .
දශවභ නළති සිවිේ ජනතහ තළ් න වු.දහට අයිතිඹක්
නළවළ. නු.්ස අද සි්ධධ ශික්  තිශඵ් ශ්  ඒතයි. යතුඳසර
ජනතහ ළිමශදරිශේ ජනතහ ඒතට ගිශේ නළවළ. ඔවු්  ඒත
ප්රතික්ශඳ තශහ. ඒ ිරහ දඹ ළශකුණහ. අද ආ්ඩඩු
වළසිශය් ශ්  ඒ විධිඹටයි.
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ශ්ක භහධයශදී ් ට ව
හභතහව භළදිව්ස වුණු උ්ධශඝෝතඹ් ට ඳවය ශද් න ශඩි
තිඹ් න ිරශඹෝග තශශ තවුද? ඒත අද න තුරු තවුරු්ස
කිඹ් ශ්  නළවළ. ශඩි තිඹ් න ිරශඹෝග තශශ තවුද? උතුශ්ත
යු්ධධශේ ජඹ්රවණඹට න්ක අයිතිතහයශඹෝ ශග ඩක් හිමිඹහ.
දතශත ට කිදහ "භභ තභයි ිරශඹෝග දු් ශ් " කිඹරහ.
"ශගෝඨහශ
යු්ධධඹ" කිඹනහ; ශඳ ්ස ගවනහ. ඒතට
අයිතිතහයශඹෝ ඉ් නහ. යතුඳසර සි්ධධිඹට ිරශඹෝග ී පු ශතනහ
ශතෝ? අද න තුරු කිඹ් ශ්  නළවළ "භභ තභයි ිරශඹෝග දු් ශ් "
කිඹරහ. ඇයි ඵඹද? කිඹ් න ශතෝ "භභ තභයි ිරශඹෝග දු් ශ්  ඒ
ිරශඹෝග දු් ශ්  අවේ ශවතු ිරහ" කිඹරහ. "තු් ළිර ඳහ්තලසඹ
භභ වඳුනහ ග්සතහ ඒ තු් ළිර ඳහ්තලසඹ ශභශවභ තශහ ඒ ිරහ
තභයි භභ ශඩි තිඹ් න ිරශඹෝග තශශ " කිඹරහ ඒ ිරශඹෝග ී පු
ශතනහ පුළු්  න්ක දළිඹට ඇවි්ස කිඹ් න. "තු් ළිර ඳහ්තලසඹක්
හිමිඹහ ඒ ිරහ තභයි භභ ිරශඹෝග දු් ශ් " කිඹරහ කිඹ් න.
දශවභ කිඹ් න ිරශඹෝග ී පු ශතනහ ද් ශ්  නළවළ. අට ශන
ශන තට්මිඹ දභරහ කිඹනහ. ඒශත් භ ඳළවළදිිමයි ශභතළන
ිරශඹෝග දු් ශ්  තවුද කිඹන දත.
ආයක්ත ශේත්කයඹහ දත ඳළ්සතකි්  ඒ අදහශ වු.දහ
භළදිව්ස වීභ තශහ. ඉේලී්ක ඳරිදි වු.දහ ඳළ්සශත්  ඒ භළදිව්ස වීභ
සි්ධධ වුණහ. ඒ පිළිඵ හතච්ඡහක් ආයක්ත ශේත්කතුභහ විසි් 
තළහ තිබුණහ. ආයක්ත ශේත්කයඹහ ඒ හතච්ඡහ තළහ
තිශඹ්ධදි සි්ධධිශඹ්  ඳසු ඳලසචහ්ස යතුඳසර ත්ස්සඹ ඹටශ්ස
ඵළසිේ යහජඳක් ඇභතියඹහ භහධය වයවහ භහ ග්සතහ.
ගරු ඇභතිතුභහ ශ්ක ගරු බහට කිඹ් න ඔඵතුභහ භහ
ග්සශ්ස ශභ තට ද කිඹරහ. ඔඵතුභහ භහ ග්සශ්ස භහධයශදී ් ට
ඳවය ී පු දතටද? ඔඵතුභහ භහ ග්සශ්ස ඒ අහිංත ජනතහට
ශඩි තිඹපු දතටද? දත ඳළ්සතකි්  ඵළසිේ යහජඳක් ඇභතියඹහ
භහ ග්සතහ. අශනක් ඳළ්සශත්  ආයක්ත ශේත්කයඹහ වු.දහ
ඹළදහ. ශභ තක් ද ශ්ක ඳයසඳයඹ? ශභ තක් ද ශ්ක ජයභයඹ? ශ්කත
ඇතුශශ ජයභයඹක් ද? ශ්කත ආ්ඩඩු අබය් තයශේ ඇති වුණ
ජයභයඹක් ද ඳටරළවිේරක් ද? ඒත ශ්සරු්ක තය ග් න ශ්ක යශට්
ජනතහට අලයයි. ශභ තද භහ ග් ශ්  ළරැ්ධදක් තශහ න්ක
ශ් ; ළරැ්ධදක් තයපු හි් දහ ශ් . දශවභ න්ක භහ ග්සශ්ස
භහධයශදී ් ට ඳවය ී පු හි් දහ ද? ඒ ිරශඹෝගඹ ී පු හි් දහ ද?
දශවභ්ස නළ්සන්ක ශඩි තිඹ් න කිඹහ ිරශඹෝගඹ දු් ශ්  තභ් 
ිරහ ද භහ ග්සශ්ස? ඒත දළන ග් නට තළභළතියි ශ්ක ගරු
බහ ව ශ්ක යශට් ජනතහ. දශවභ නළ්සන්ක තවුද ිරශඹෝග
දු් ශ්  කිඹන දත ශ්ක යශට් ජනතහට ඳළවළදිිම තශ යුතු
ශනහ. දශවභ ග කීභ බහය ග්සත තට්මිඹ ගළන අඳ ද් නහ.
තටුනහඹත සි්ධධිශේදි ඒ ශඩි තළබීභ ්කඵ් ධශඹ්  ශඳ ලීසිඹ
ග කිඹ් න ඕනෆ කිඹරහ දතට සිමි ශඳ ිමසඳතියඹහ ග කීභ
බහය ග්සතහ. ඒ ශරහශද හිටපු ශඳ ිමසඳතිතුභහ ඵහරසරිඹ
භව්සභඹහ ග කීභ බහය ග්සතහඹ කිඹහ භව්ස ආ් ශදෝරනඹක් ඇති
වුණහ. ග කීභ බහය ග්සතහට ඳසශ දු් නු දඬුභ ශභ තක් ද? ති
ශදතයි විරහභ ඹ් න හිමිශේ. ග කීභ බහය ග්සත
ශඳ ිමසඳතියඹහට බ්රසීරශේ තහනහඳතිතභ දු් නහ. අ් න ී පු
දඬුභ. දළිර ඉතිවහඹක් ශ්ක ආ්ඩඩුශද තිශඵනහ. දළිර
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ත්ස්සඹක් ඹටශ්ස තභයි අද ශ්කතට අණ දු්  දක්ශතනහ
තභ්ස ශවළිදයවු ශන තය සිමි් ශ් .
ඳසු ගිඹ තහරශේ රතහ් ත -ච් ද්රශේඛ්හ සිදුවීශ්කී  අඳ
දළක්තහ අවුරුදු ගණනක් ගිහිේරහ අහනශේ ඒ සි්ධධිඹට ග
කිඹ් නට ඕනෆ ශඳ ිමස ිරරධහරි් ට දඬු්ක රළබුණු ඵ. ළයදි
ශ්ධලඳහරන ිරශඹෝග පිළිඳදි් න ගිහිේරහ අ් තිභට අභහරුශද
ළශට් ශ්  අය ශඳ ලීසිශේ යහජතහරිඹ තයන ඳවශ ිරරධහරි් .
වළඵළයි තභ ශ්කතට අණ ී පු අඹ ිරදළේශේ කිඹහ රතහ් ත
භව්සභඹහභ කිඹනහ. අද්ස සි්ධධ ශ් ශ්  ඒත. වළඵළයි තදහ
ශවෝ දත ශ්ක ශඩි තළබීභ තයපු වු.දහශද ඳවශ ිරරධහරි් ට
දඬු්ක විඳි් නට සි්ධධ ශනහ. වළඵළයි අණ ී පු දක්ශතනහ අය
විධිඹටභ වළංශගනහ. දතළන තභයි ඵයඳතශ අඳයහධතහයඹහ
ඉ් ශ් . ළඵෆ වි්සතිතරුහ අණ ී පු ශතනහයි. ළඵෆ වි්සතිතරුහ
ශ්ක යශට් ජනතහ දළන ගත යුතුයි. ළඵෆ වි්සතිතහයඹහ වි්සතිඹ
ඉදිරිශේ හක්ෂි ශද් න තළ් න ඕනෆ. තභ්ස ඒ පිළිඵ
කිසිශක් අ්ස අඩංගුට අය ශගන නළවළ. තවුද අ්ස අඩංගුට අය
ශගන තිශඵ් ශ් ? දක්ශතශනක් කිඹ් න. ශ්ක ළිමශදරිශේ
ශඩි තළබීශ්ක සි්ධධිශේ ළතතරු්  කිසි ශතශනක් උහවිඹතට
ඉදිරිඳ්ස තයරහ ශභ වු්  තභයි ශඩි තිේශේ කිඹරහ කිඹහ
තිශඵනහ ද? තභ දශවභ ඉදිරිඳ්ස තයරහ නළවළ. ආ්ඩඩු ශ්ක
උ්සහව තය් ශ්  ඇ්සත අංත ඳරීක්ණඹක් තිඹරහ ශ්ක
පිළිඵ හධහයණ ඳරීක්ණඹතට ගිහිේරහ ශභ වු් ට දඬු්ක
ශද් න ශන ශයි කිඹන දත දතළිර් භ ශේනහ. නළත ශභළිර
සිදුවී්ක සිදු ශන ශ් න තටයුතු කිරීභට අංත උ්සහවඹක්
තිශඵනහ න්ක ආ්ඩඩු ඳළ්සශත්  ප්රභහද වී ශවෝ තය් න ඕනෆ
තය් ශ්  ඒ තහයණහයි. නු.්ස දශවභ දතක් නළවළ.
භහන හිිකත්ක ශත ිකශ්ක බහඳතිරිඹ නනීද්  පිේශේ
25 ශිර දහට රංතහට දනහ. ශ්ක ආ්ඩඩු දළ්  ශභ තක් ද තය
තිශඵ් ශ් ? ආ්ඩඩු ත්තතඹක් වදහ ී  තිශඵනහ. උතුශ්ත අ්තධ
ිකිමටරි ඳහරනඹ ශගන ඹ් ශ්  ශතශව භ ද කිඹන දතට අදහශ
උදහවයණඹ අද දකුශණ්  ඳඹහ තිශඵනහ. නනීද්  පිේශේට
අද ත්තතඹක් ඇති ශනහ. වු.දහශද ශ ේදහදු් ට ශඵෝධි පජහ
ඳ්ස් න වු.දහශද ශ ේදහදු් ට ත් න ශඵ ් න ශද් න ඒ
අඹ ශනුශ්  ආශී්තහද තය් න තභ් ශ දවඩිඹ භව් සිශඹ් 
ඉඳළය ු.දේ ඳරිතයහග තශ ජනතහට ශ්ක විධිඹට අභහනුෂිත
ශර ශඩි තිඹ් න ිරශඹෝග දු් නහ න්ක ආ්ඩඩුශද ිරශඹෝග
භත වු.දහ ශ්ක විධිඹට වළසිරුණහ න්ක උතුශ්ත ජනතහ අතය
ශත ශව භ වළසිශය් නට ඇ්ස ද කිඹන ත්තතඹට අද ශ්ක ආ්ඩඩු
උදවයණඹක් ී රහ තිශඵනහ. ඒත දළ්  නනීද්  පිේශේට
තභ් ශ රිශඳෝට් දතට ඉතහ ඳවසුශ්  දතතු තය් න තිශඵන
අලු්ස තරුණක් විතයයි. ඒතට දතතු තය් නට තිශඵනහ
්රෆ් ඩ්ඳහස සි්ධධිඹ. තවුද ශ්ක ජහතය් තය තළවීභ තය ග් ශ් ?
තවුද භහන හිිකත්ක උේරංඝනඹ තයනහ කිඹන දත ශරෝතඹට
තවවුරු තය ඔේපු තය් ශ් ? ඒත විඳක්ඹ ද තය් ශ් ?
විඳක්ඹට ශ්කත දඩවභහ තය ශගන ශ්ධලඳහරන හසි ග් න ඕනෆ
නළවළ. දශවභ ඕනෆ න්ක ඇයි ඔඵතුභ් රහ ඒතට අසථහ
ශද් ශ් ? විඳක්ඹ ශ්කත දඩවභහ තය ශගන ශ්ධලඳහරන හසි
ග් නහඹ කිඹහ දළ්  විඳක්ඹට ඵණිනහ.

මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
ගරු භ් ත්රීතුභිර ඔඵතුභහට
තිශඵ් ශ් .

ත විනහඩිඹත තහරඹක්

රු විජිත ගශේරත් මශතා

(ண்புகு லஜத தஹத்)

(The Hon. Vijitha Herath)
ඔඵතුභ් රහ කිඹනහ විඳක්ශේ අඳ ශ්ධලඳහරන හසි
ග් නහඹ කිඹහ. ඇයි හසි ග් න ඉඩ ශද් ශ් ? ඒත
ඔඵතුභ් රහශ ශභෝඩතභ ශ් . ඒත ඔඵතුභ් රහශ ළයදි
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ඳහ්තිමශ්ක් තු

[ගරු විජිත ශවය්ස භවතහ]

බහවිතහ ශ් . අද නනීද්  පිේශේරහ ශ්ක සි්ධධිඹ ඳහවිච්ිත තය
ශගන අශේ යශට් භහන හිිකත්ක උේරංඝනඹ තයනහඹ කිඹන
ශචෝදනහ අඳට දේර තයනහ.
ඒ දේර තය් නට අලය තයන ඉ් ධන ඳඹහ තිශඵනහ;
ඳහය තඳරහ තිශඵනහ. ඇ්සතටභ ග්සශත ්ස අද න තුරු ශ්ක
ප්රලසනඹට විඳු්ක ී රහ්ස නළවළ. ප්රලසන ඇති තයනහ. ප්රලසන ඇති
තයරහ ඊශෙට විඳු්ක ඳසශ ඹනහ. ඒත තභයි ශ්ක ආ්ඩඩුශද
ශඳ දු මූරර ධ්තභඹ ශරහ තිශඵ් ශ් . ශතෝ දළ්  අය ංශදී 
නහඹතඹහ? ංශදී  නහඹතඹහශ
ඳංශච්් ද්රීඹ ිර්තවි් දනඹ
ශරහද? හිරිළමිරහද? ශතෝ ංශදී  නහඹතඹහශ ඳපු උණු
් ශ්  නළ්ධද? අහිංත ශියඹ් ට ශඩි තඵරහ භයණශත ට
තුය ඉේල ජනතහට ශඩි තඵන ශත ට ංශදී  නහඹතඹහශ
ඳංශච්් ද්රීඹ හිරිළමිරහද? ඇයි ඒහ ළඩ තය් ශ්  නළ්ධද? අද ඒ
ප්රලසනඹ යශට් ජනතහට තිශඵනහ. අද ළිමශදරිඹ ජනතහට
අලය තයන තුය මිත ශද් න ඵළරි වුණහ. ඔවු් ට දු් ශ්  ශඩි
උ්ඩඩයි. වළඵළයි තභ් ශ
ඳළටවු් ට ශඵෝර ගව් න්ස
ආයක්හ ශදන ශ්ක ආ්ඩඩු ඳළටහට ශඵෝර ගව් න ආයක්හ
ශදන ශ්ක ආ්ඩඩු තුය ඉේල යතුඳසර ජනතහට ශත ේර් ට- ශඩි තළබුහ. ඒ ිරහ ශ්ක භ්තදනඹ වහභ නතය
තයරහ ආ්ඩඩු දළ් ්ස වරිඹට සථීය විඳුභක් ශද් න; ඒ
ප්රශ්ධලශේ ජනතහට ශන ිකශේ තුය රඵහ ී භ ්කඵ් ධශඹ් 
සථීය උ්සතයඹක් ශද් න; ඒ හශ භ ශභළිර ඳරිය විනහලඹ් 
ඳරිය වහිර සිදුවීභ ශක්හ ග් න්ස වහභ ක්රිඹහ්සභත ් න;
ශඵ රු ශේගේ න්සරහ යතුඳසර දභ ජනතහට යුක්තිඹ ඉටු
තය් නඹ කිඹරහ ඉේරහ සිමිික්  භහ ිරවඬ නහ.
[අ.බහ. 3.22]

රු ක්ෂ්මන් යාපා අගබ්ලර්ධාන මශතා (ණගයෝතන
ප්රලර්ධාන අමාතයතුමා
(ண்புகு யக்ஷ்ன் ப்ப அதபலர்தன - முதலீட்டு
ஊக்குலப்பு அமச்சர்)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of
INVESTMENT PROMOTION)
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර අද දින ඉදිරිඳ්ස තය තිශඵන
බහ තේ තළබීශ්ක ශඹෝජනහට අදහශ යතුඳසර සි්ධධිඹ
්කඵ් ධශඹ්  න විහදඹ ශන්ස අයු.ණතට ශඹ ු. කිරීභ
වහ දළඩි උ්සහවඹක් තිශඵන ඵ ශඳශනනහ. ශභ තද ශ්ක ගරු
බහශද සිමින අඳ්ස ශ්ක භහජශේ ඕනෆභ ශතශනකු්ස පිළිග් නහ
තහයණඹක් තභයි යතුඳසර සි්ධධිශේ ී  ශඩි තළබීභ අව්කශඵ් 
සිදු වක් කිඹන දත. ශභ තද ශ්ක සි්ධධිශේ ී  ජනතහ භීතිඹට
ඳ්ස තය් නට දශවභ නළ්සන්ක ජනතහ ඝහතනඹ තය් නට
කිසිභ ශතශනක් ළරසු්ක වගත ක්රිඹහ තශශ නළවළ. නු.්ස ශ්ක
ගරු බහශද භහතෘතහ තයශගන තිශඵ් ශ්  "තුයරට උ්ඩඩ"
කිඹන දතයි. දළ්  ඒත තභයි භහතෘතහ. දතශත ට භට්ස
ප්රලසනඹක් අව් නට තිශඵනහ. ශප්රභකී්තති ද අේවිස විජඹ
කුභහයතුංග ශ්ධ ඵ්ඩඩහය ශනහය්සන ඹන අඹට ශඩි තළබුශද
ශභ නහ ඉේරරහද? ඒ අඹට ශඩි තළබුශද අයගශ තයරහද? ඒ
ගළන භහ ග්සශ්ස තවුද? තවුරු්ස භහ ග්සතහද? අශේ අති් 
ශභශවභ යදක් සිදු වුණහඹ කිඹරහ රහේ තහ් ත හිටපු භ් ත්රීතුභහ
කිදහ ිකක් ශ්ක සිමින භ් ත්රීයශඹක් වරි නහඹතශඹක් වරි
තවුරු වරි ශ්ක භහජශඹ්  භහ ග්සතහද? ඒහ ළරසු්ක වගත
තශ ඝහතනයි. නු.්ස ශ්කහ අව්කශඵ්  සිදු වුණු ඝහතනයි. අපි
අනුභත තය් ශ්  නළති සි්ධධිඹක් සිදු වුශ්ඩ; අහනහ් ත
සි්ධධිඹක් සිදු වුශ්ඩ; අහනහ් ත තහයණඹක් සිදු වුශ්ඩ. ඒ
තහයණඹ සිදු වුණු ආතහයඹ පිළිඵ තථහ තයරහ ළඩක් නළවළ.
නු.්ස අංත කිඹනහ න්ක ශ්ක සි්ධධිශේ ී  ිකිරසු්  ඝහතනඹ
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තය් න යජඹට වුභනහක් තිබුශ්ඩ නළවළ. ිකිරසු්  පීඩහට ඳ්ස
තය් න ශ්ක යජඹට වුභනහක් තිබුශ්ඩ නළවළ. ශභ තද ශ්ක
යශට් භවජනතහ රැත ග්ස වු.දහට භවජනතහට ආයක්හ දු් 
වු.දහට ඵළරි තහරශේ ජීවිත පජහ තශ වු.දහට ිකිරසු් 
ඝහතනඹ තය් න ළරසු්ක වගත තටයුතු තය් න කිසිභ
වුභනහක් තිබුශ්ඩ නළවළ. ශ්ක ඵ ඔඵ අපි තවුරු්ස පිළිග් නට
ඕනෆ. ශ්ක හශ අයගශඹක් ශරහශද ී  භවය ශරහට අපි
ශන හිතන ශදඹක් භතු ශරහ සි්ධධ ් නට පුළු් . ශභතළන
සි්ධධ වුශ්ඩ ඒතයි. නු.්ස යජඹක් වළමිඹට ශ්ක ගරු බහශද හිටපු
ිරශඹෝජය ඇභතිරු්  ඒ හශ භ දිහඳතිතුභහ ආයක්ත
ශේත්කතුභහ ඹන ශ්ක අඹ සිඹලු ශදනහ විමි්  විට ශ්ක ප්රලසනඹ
්කඵ් ධශඹ්  හතච්ඡහ තශහ. ශ්ක සි්ධධිඹ සිදු වුණු දශ
ආයක්ත ශේත්කතුභහ භෙ ඳළළති හතච්ඡහශද ී  දතුභහ ශ්ක
ත්තභහ් තලහරහ ව් න තී් දු තයරහ තිබුණහ. දශ තිබිඹී 
තභයි ශ්ක අහනහ් ත සි්ධධිඹ ඇති වුශ්ඩ.
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර
1978 භව ශත ශම
ආ්තථිත ශත ික්  බහ ඳනත ඹටශ්ස තභයි ආශඹෝජන
භ්ඩඩරඹ පිහිශටදශද. ශ්ක ආශඹෝජන භ්ඩඩරඹ පිහිශටදහට
ඳසු ත්තභහ් තලහරහ ඇති තශශ ආශඹෝජන භ්ඩඩර භිකඹ තුශ
ඳභණයි. ත්තභහ් තලහරහරට අනුභළතිඹ දු් ශ්  ආශඹෝජන
භ්ඩඩර භුිකඹ තුශ ඳභණයි. නු.්ස 1993 තහනුශද ී 
ආශඹෝජන භ්ඩඩර භිකඹට පිමි්  ශ්ක ත්තභහ් තලහරහ ඇති
තය් නට අයඹක් දු් නහ. ඒ අයඹ පිට තභයි භවය
ත්තභහ් තලහරහ ආශඹෝජන භ්ඩඩර භිකඹට පිමි්  ඇති වුශ්ඩ.
හභහනයශඹ්  ආශඹෝජන භ්ඩඩර භිකඹ තුශ වුණ්ස ආශඹෝජන
භ්ඩඩර භිකශඹ්  පිට වුණ්ස ත්තභහ් තලහරහ ඇති තය් නට
භව ශත ශම ආ්තථිත ශත ිකභ ඹටශ්ස තිබුණු ආශඹෝජන
භ්ඩඩරඹට ඒ ගකීභ තිශඵනහ. ඒ ිරහ ශ්ක ඵරඳ්ර රඵහ ී භට
ක්රභ ශදතක් අනුගභනඹ තයනහ.
දතක්
තභයි
ආශඹෝජන
භ්ඩඩරශේ
සථහපිත
ත්තභහ් තලහරහක් න්ක ආශඹෝජන භ්ඩඩරඹට අනුඵ්ධධිත
ඳරිය ඒතතඹ භඟි්  ඒ වහ න ක්රභශදදඹ්  ඒ නීති-රීති
අනු ත්තභහ් තලහරහ ඳ්සහශගන ඹහභ වහ අයඹක් රඵහ
ී භ. දශවභ අය රඵහ ශදනශත ට භධයභ ඳරිය අධිතහරිශේ
දතෙතහක් රඵහ ගළනීභ්ස සි්ධධ ශනහ. 1994 භහ්තතු 07ළිර
දින ඳනශ්ස 16ළිර ග් තිඹ ඹටශ්ස හභහනය නීතිඹට අනු
household and industrial category දත ඹටශ්ස අ්ස ළසු්ක
ිරසඳහදනඹ කිරීභ වහ ශ්ක ත්තභහ් තලහරහ ඳ්සහශගන
ඹහභට අයඹක් දු් නහ. ඒ අය ී ශභ්  ඳසු 1994
ළේතළ්කඵ්ත 20ළිර දහ ඒ ආශඹෝජතඹහ ආශඹෝජන භ්ඩඩරශඹ් 
ඉ්ස වුණහ. දශවභ ඉ්ස ශරහ 1994 අශගෝසතු 03 දයන
ිමපිශඹ්  ඉේලීභක් තයික්  ශිරශ්ර ස කිඹන භහගභ භඟි් 
ඔහු ශ්ක ත්තභහ් තලහරහ ක්රිඹහ්සභත තශහ. 1995 ජනහරි
12ළිර දහ ශ්ක අනුභළතිඹ ඉ්ස තයරහ දු් නහයි්  ඳසු හභහනය
නීතිඹ අනු ඳනශ්ස 16ළිර ග් තිඹ ඹටශ්ස ආශඹෝජන
භ්ඩඩරඹ නළති ශ්ක ත්තභහ් තලහරහ ඳ්සහශගන ගිඹහ. 1995
ශඳඵයහරි භහශේී  නළත ආශඹෝජන භ්ඩඩරශඹ්  අය
ග්සතහ ආශඹෝජන භ්ඩඩරඹ ඇතුශට ද් න ඕනෆඹ කිඹහ. අශේ
නීති-රීතිරට අනු ඒ ත්තභහ් තලහරහ නළත ආශඹෝජන
භ්ඩඩරඹ ඇතුශට ආහ. 2000 න තුරු ත්තභහ් තලහරහ
ඳ්සහශගන ඹහභට ඳරිය ආයක්ණ ඵරඳ්ර භධයභ ඳරිය
අධිතහරිශේ දතෙතහ භත ිරකු්ස තශහ. හභහනයශඹ් 
ආශඹෝජතශඹකුට ත්තභහ් තලහරහක් ඳ්සහශගන ඹහභට
ඳරිය අධිතහරිශඹ්  අය ශද් ශ්  භවජනතහට පීඩහක්
ශන න ඳරිදි නීති-රීතිරට අනුකර අඳ ද්රය ඵළවළය තයලීභ
සි්ධධ තයනහ න්ක විතයයි. ආශඹෝජන භ්ඩඩරශඹ්  ඵර් ශ් 
ඒ මිත විතයයි.
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මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ශභහිී  අංත පිළිග් න
ඕනෆ දත ශදඹක් තිශඵනහ. අද්ස අඳට ළතඹක් තිශඵනහ ශ්ක
ප්රලසනඹ ඒ ත්තභහ් තලහරහ ිරහභ සිදු වක්ද දශවභ නළති ඒ
අට අිරකු්ස ු.ළු basin දශක්භ pH අගඹ අඩු වීභ ිරහ සි්ධධ
ශරහ තිශඵනහද කිඹන දත පිළිඵ. අද ු.ළු රංතහ පුයහභ
ග්සත්ස ඳරීක්ණඹක් තශශ ්ස ත ශතශනකුට ශවට කිඹ් න
පුළු්  ශ්ක යහඹිරත ද්රය භතු ශරහ acidity දත ළඩි ශරහ
ශ්ක ත්ස්සඹට රංතහශද විවිධ තළ්  ද් න පුළු් ඹ කිඹහ.
ඒත අු.තු ශදඹක් ශන ශයි. ඒ ිරහ ශ්ක ප්රලසනශේී  ඳරිය
අධිතහරිඹට්ස දශවභ නළ්සන්ක ශ්ක ආ්ඩඩුට්ස ඇඟිේර දික්
කිරීභ ළයදියි කිඹ් ශ්  ශභඹ ු.ළු රංතහශදභ ශනභභ
ඳරීක්ණඹක් තශ යුතු තහයණඹක් ිරහයි. රංතහ විතයක්
ශන ශයි ශරෝතඹභ අද ශ්ක ප්රලසනඹට ු.හුණ ී රහ තිශඵනහ. ඒ
ිරහ අද ආශඹෝජන භ්ඩඩරඹ වළමිඹට අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශ
තී් දුක් අනු අපි තී් දු කිහිඳඹක් ග් නහ. ඳශු.න දත තභයි
ශ්ක ිර්තශ්ධල ක්රිඹහ්සභත න තුරු ත්තභහ් තලහරහ ඳ්සහශගන
ඹ් න ඵළවළ කිඹන දත. තහතහිමත ඒ ත්තභහ් තලහරහ
ව් න ඕනෆ නඩ්සතු විතයයි තය ශගන ඹ් න පුළු් .
ආ්ඩඩු අද ඒ තී් දු අයශගන තිශඵනහ.
ශදළිර දත තභයි ප්රශ්ධලශේ ළිංර ජරශේ ආ්කිමත්සඹ
ළඩි වුශ්ඩ
ත්තභහ් තලහරහශද ක්රිඹහතහයත්කර ඵරඳෆභක්
ශන භළති ඵ තිකටු හ්තතහ ආහභ තවවුරු වුශණ ්ස
තහතහිමත ශ්ක ත්තභහ් තලහරහ ඳ්සහශගන ඹ් න පුළු් 
කිඹන දත. වළඵළයි අිරහ්තඹශඹ් භ ඒහ ආශඹෝජන තරහඳඹ
තුශට ද් න ඕනෆ. ඉදිරි තහරශේී  ඒ ත්තභහ් තලහරහ ආශඹෝජන
තරහඳඹ තුශට ද් න ඕනෆ. ඒ තී් දු ආ්ස ද් න ඕනෆ; නළත්ස
ද් න ඕනෆ. ත්තභහ් තලහරහ ආශඹෝජන තරහඳඹ තුශට
ශගශන් නඹ කිඹහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ විසි්  අඳට ිරඹභ තය
තිශඵනහ. ඒ ශදළිර දතයි.
තු් ළිර දත තභයි අ්ස ළසු්ක ආී  ඒ ශග ේර්  ිරසඳහදනඹ
තය තිශඵන ශ්ධේ පිටතට ශගන ගිහි්  අශශවි තය ගළනීභ වහ
ඒ ශග ේර් ට සුදුසු තහරඹක් ශදනහඹ කිඹන දත. ඔවු් ට
ිරසඳහදනඹ තය් න පුළු්  න්ක තරහඳඹ තුශ ශන තළනක්
අයශගන ඒ ිරසඳහදනඹ දළනට්ස ඔවු් ට ආය්කබ තය් න පුළු් .
වතයළිර දත තභයි ික්  ඉදිරිඹට ශභළිර ත්තභහ් තලහරහ
ඳ්සහශගන ඹ් න ශද් ශ්  අඳනඹන තරහඳඹක් තුශ ඳභණයි
කිඹන තහයණඹ. අද අපි ඒ තී් දු අයශගන තිශඵනහ. ආ්ඩඩුක්
වළමිඹට අපි ශ්ක තී් දු කිහිඳඹභ ග්සශ්ස අනහගතශේී  ශ්ක යශට්
ශභළිර ප්රලසන ඇති ශන ශ් නයි.

රු මන්ත්රීලරගයක්

(ண்புகு உரப்பனர் எருலர்)

(An Hon. Member)
භළරුණහට ඳසශදි.

රු ක්්මන් යාපා අගබ්ලර්ධාන මශතා

(ண்புகு யக்ஷ்ன் ப்ப அதபலர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)
භළරුණහට ඳසශ ග්සතු තී් දු හුෙක් තිශඵනහ. ඒහ ගළන
කිඹනහ න්ක භට්ස ඉතිවහශේ සිදු වුණු ඒහ ඔක්ශතෝභ කිඹ් න
පුළු් . ගරු ශජෝ්  අභයතුංග භ් ත්රීතුභිර ග්කඳව දිසත්රික්තශේ
නහඹතඹහ වළමිඹට අංත ඔඵතුභහශ වදතට තට්ටු තයරහ තථහ
තය් න. අද ශ්ක basin දශක්භ pH අගඹ ශනස ශරහ
තිශඵනහද නළ්ධද? ශ්ක ත්තභහ් තලහරහ ිරහභද ශ්කත වුශ්ඩ?
ඒහ ඔේපු ශයි ශ්ක ඳරීක්ණ තයරහ ඉය වුණහභ. ඒ ිරහ ශ්ක
ප්රලසනඹ තුළි්  ශ්ධලඳහරන ශග ඩ වීභක් තය් න තවුරු ශවෝ
උ්සහව තයනහ න්ක ඒත ශඵ රු ළඩක්.
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රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
ගරු ඇභතිතුභිර ශ්ක තහයණඹ ශව ට භතත තිඹහ ග් න.
ශ්ක ත්තභහ් තලහරහ විතයක් ශන ශයි ත ත්තභහ් තලහරහ
යහශිඹක් තිශඵනහ ඒ අට ප්රශ්ධලර. ඒහයිනු්ස අඳවි්ර ද්රය
ගිහිේරහ දළ්  ජරශේ pH අගඹ 4ට 3ට ඵළවළරහ.

රු ක්්මන් යාපා අගබ්ලර්ධාන මශතා

(ண்புகு யக்ஷ்ன் ப்ப அதபலர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)
ඒත පිළිග් නහ. ගරු භ් ත්රීතුභිර ඒ ත්ස්සඹ ඇති ශරහ
තිශඵ් ශ්  ඔඹ කිඹන ත්තභහ් තලහරහ විතයක් ිරහ ශන ශයි.
භව ජනතහ ඳරියඹට වහිර කිරීශ්ක ක්රිඹහර ශඹශදන ිරහ්ස ශ්ක
ත්ස්සඹ ඇති ශරහ තිශඵනහ. ශඳ දු ජනතහශ ක්රිඹහතහයත්ක
ිරහ්ස ශ්ක ත්ස්සඹ ඇති ශරහ තිශඵනහ. ඒ ිරහ වළභ
ශතනහටභ ශ්ක ගළන ග කීභක් තිශඵනහ. ඒ ිරහ ශ්ක ප්රලසනඹ
ගළන ඳරිය අධිතහරිඹට්ස ත්තභහ් තලහරහතට්ස අත දිගු
තය් න ඵළවළ. ශ්කත භසත ජනතහ ිරහභ ඇති ව ප්රලසනඹක්.

රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
ඔඹ ත්තභහ් තලහරහශද අඳද්රය පිරිසිදු කිරීශ්ක ඹ් ්රඹ
තළඩුණහභ ඒත වද් ශ්  නළති ඒ අඳද්රය ිරත්කභ ශඳ ශශ ට
දළ්කභහ. ඒතයි ශ්ක ප්රලසනඹ.

රු ක්්මන් යාපා අගබ්ලර්ධාන මශතා

(ண்புகு யக்ஷ்ன் ப்ப அதபலர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)
නළවළ නළවළ. ශ්ක ත්තභහ් තලහරහ අක්තය 15ත තිශඵන
ත්තභහ් තලහරහක්. අක්තය 14්ස-15්ස අතය ප්රභහණඹක්
තිශඵනහ. ඒ හශ භ 600ත ඳභණ පිරික් ෘජු රැකිඹහර ිරයත
ශනහ. රුපිඹේ ිකිමඹන ව්සරක් තිසතු් දවස වඹසිඹඅසක්
ආශඹෝජනඹ තයරහ තිශඵනහ ශ්ක ත්තභහ් තලහරහට. දට
අ්සළසු්ක දක්රක් අසඳ් දවක් ිරසඳහදනඹ තයනහ. පිට
යමි්  ශ්කස ශග් ් ශ්  නළති ශ්ක ත්තභහ් තලහරහශ්  තභයි
විශලශඹ් භ ශෞඛ්ය අංලඹට අලය ශ්කස රඵහ දු් ශ් . අපි ශ්ක
හශ ත්තභහ් තලහරහක් වන ශත ට රැකිඹහ අසථහරට ව
ජහතිත ආ්තථිතඹට ප්රලසනඹක් ඇති ශනහ. ඒ වුණ්ස ශ්ක ආ්ඩඩු
තේඳනහ තයනහ ඒ සිඹලු ශ්ධේ නළති වුණ්ස ශ්ක
ත්තභහ් තලහරහර තටයුතු ජනතහට ඵරඳහනහ න්ක ශ්ක සිඹලු
ත්තභහ් තලහරහ ආශඹෝජන තරහඳඹ තුශට ශගන ආ යුතුයි කිඹරහ.
ඒ තී් දුශද ආ්ඩඩු ඉ් නහ. ඒතට ඔඵතුභ් රහ්ස වශඹෝගඹ
රඵහ ශද් න. ඒ ත්තභහ් තලහරහ අපි ආශඹෝජන තරහඳඹ තුශට
ශගශන් න තටයුතු තයු.. ආ්ඩඩු විඳක්ඹ විධිඹට ශන ශයි
ශ්ක ගළන ශඳ දුශද තටයුතු තශ යුතුයි. ශ්ක ප්රලසනඹ වයවහ
ශ්ධලඳහරන ලශඹ්  ශග ඩ ද් න ඵළවළ. අතීතශේ වට ඩහ
සි්ධධී්  වුණහ. ඒහයි්  ශ්ධලඳහරන ලශඹ්  ශග ඩ ආපු අඹ
නළවළ. ශ්කහ තිශඵ් ශ්  මිත තරයි. ඒ ිරහ ශ්කහයි් 
ශ්ධලඳහරන ලශඹ්  ශග ඩ ද් න ඵළවළ. ශ්ක ක්රිඹහතහයත්ක තුළි් 
අඳට භව ජනතහට දේර න ඵහධහ ශත ශව භද අපි අභ
තය් ශ්  කිඹරහ යුක්ති වගත ඵර් න ඕනෆ. දශවභ නළති
අශේ යටට ආ්තථිතඹට ත්තභහ් තලහරහ නළති ඵළවළ. අශේ ගරු
භ් ත්රීතුභ් රහ ද් නහ ශ්ක තරහඳ තුශ කී ශදනකු ළඩ තයනහද
කිඹරහ. ආශඹෝජන තරහඳශඹ්  පිට ඒ ප්රශ්ධලශේ විතයක්
ත්තභහ් තලහරහ 750තට ළඩි ප්රභහණඹක් තිශඵනහ. ඒහ දත
ඳහයට වරහ දභ් න ඵළවළ. ඒහශේ සිමින සිඹලුභ ිකිරසු් ට
රැකිඹහ අසථහ තිශඵ් න ඕනෆ. ශ්ක සිඹලු ශ්ධේ දක්ත තභයි
අඳට ගනු ශදනු තය් න සි්ධධ ශරහ තිශඵ් ශ් .
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ඳහ්තිමශ්ක් තු

[ගරු රක්සභ්  ඹහඳහ අශේ්තධන භවතහ]

අද ශ්ක යතුඳසර සි්ධධිඹ ඉදිරි තහරශේ ඳශහ්ස තුනත
ඳළළ්සශන ඡ් දඹට්ස ඵරඳහන ආතහයඹට වසුය් න හුෙක් අඹ
උ්සහව තයනහ. ඒත තදහ්ස ශ් ශ්  නළවළ. අද භව
ජනතහ පිළිග් න දත ශදඹක් තිශඵනහ. භහ ු.ිම් භ කිදහ
හශ ශ්කත අව්කශඵ්  සි්ධධ වුණු තනගහටුදහඹත සි්ධධිඹක්. අඳට
ගකීභක් නළවළ කිඹරහ අපි කිඹ් ශ්  නළවළ. ශ්ක ගළන අපි
ආ්ඩඩුක් වළමිඹට අලය ඉදිරි තහ්තඹබහයඹ තය් න ඕනෆ. ඒත
අපි තයනහ. නු.්ස ශ්කත "තුය ශනුට උ්ඩඩ" කිඹන
භහතෘතහට ශගශන් න රඝු තය් න හුෙක් අඹ උ්සහව
තයනහ න්ක ඒත ඉතහභ තනගහටුදහඹතයි. ශ්ක ආ්ඩඩු තුය
ශනුට උ්ඩඩ ී පු ආ්ඩඩුක් ශන ශයි. යු්ධධඹක් තිබිඹී ්ස
ිකිරසු් ට ත් න ී පු ආ්ඩඩුක්. යු්ධධඹක් තිබිඹී  ිකිරසසු
ආයක්හ තයපු ආ්ඩඩුක්. යු්ධධඹක් තිබිඹී  ිකිරසු් ශ
ජීශනෝඳහඹ භහ්තග වනහධහය ඒ සිඹේරභ ආයක්හ තයපු
ආ්ඩඩුක්. ශත යි විධිඹට යු්ධධඹ තිබුණ්ස අපි ජනතහට කිදශද
නළවළ ඳමි තද තය ග් න කිඹරහ. අඳට භතතයි ඹ්ක ඹ්ක
නහඹතශඹෝ ගිහිේරහ කිදහ "ආ්තථිතඹ තඩහ ශගන ළමිරහ
ශඳ ශව ය ශද් න ඵළවළ ශන්ස වනහධහය ශද් න ඵළවළ ශ්කහ
තඳහ වරි් න ඕනෆ" කිඹරහ. යු්ධධඹ තිබිඹී ්ස ශ්ක ආ්ඩඩු
ිකිරසු් ට පීඩහක් දු් ශ්  නළති ආ්ඩඩුක්. ඒ ිරහ ිකිරසසු
භය් න සදහන්ක ශන ආ්ඩඩුක් ශ් ශ්  නළවළ.
ඒත පිළිග් න ඕනෆ. ඒත ශ්ක යශට් භවජනතහ පිළිග් නහ.
ශ්ක සිඹලු ශදඹක්භ ගිහි්  ශදදිතහර කිඹ් න. ආ්ඩඩුද ිකනී
භළරුශද කිඹරහ ළේතළ්කඵ්ත භහශේ 21 න දහ ිකිරසසු තී් දු
ශදයි. ළේතළ්කඵ්ත භහශේ 21 න දහ ිකිරසසු ඒත කිඹයි. ඹඹි් 
තුශන්  ශදතත ඡ් ද රළශඵන ශත ට අශනක් ඳශහතු්ස දිනන
ශත ට ඒත ඵර් න පුළු් . ඔඹ කිඹන ඒහද ිකිරසසු පිළිග්සශ්ස
කිඹරහ දතශත ට දළන ගත වළකියි. ිකිරසසු ද් නහ ශච්ච
සි්ධධිඹ ශභ තක්ද කිඹරහ.

රු ්ම්.ඒ. සුමන්තිරන් මශතා

(ண்புகு ம்.. சுந்தன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)
උතුශ්ත ශභ නහද ශ් ශ් ?

රු ක්්මන් යාපා අගබ්ලර්ධාන මශතා

(ண்புகு யக்ஷ்ன் ப்ப அதபலர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)
ශ්ක සිදුවීභ ශභ තක්ද කිඹන දත ිකිරසසු ද් නහ
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර. ඒත පිළිගිරයි ිකිරසසු.

ශ්ක අහනහ් ත සි්ධධිඹ පිළිඵ අපි තනගහටු ශනහ.
යජඹක් වළමිඹට ඒ පිළිඵ ග් න ඕනෆ පිඹය අපි ග් නහ;
් දි ශදන දත ශදනහ; භවජනතහශ අශනක් ඳවසුත්ක
ශනුශ්  ක්රිඹහ තයනහ. ඒහ දතක්්ස භෙ වරි් න අඳට
වුභනහක් නළවළ. ඒ යුතුත්ක ඉටු තය් න අපි අලය තටයුතු
තයන ඵ ප්රතහල තයික්  භශ චන සේඳඹ අ්  තයනහ.
[අ.බහ. 3.38]

රු කරු තයසූරිය මශතා

(ண்புகு கரு ஜசூ)

(The Hon. Karu Jayasuriya)
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර
ග්කඳව ප්රශ්ධලඹ
ිරශඹෝජනඹ තයන භවජන ිරශඹෝජිතඹකු ලශඹ්  භභ අද තථහ
තය් ශ්  ශඵ ශව භ ශදදනහශ් . ශභ තද ශ්ක විඳතට ඳ්ස අඹ
තුහර වුණු අඹ ශඵ ශවෝ ශදශනක් අඳ ද් නහ ඳවුේර උදවිඹ
ිරහ. අඳ භෙ ආරඹ තශ ශඵ ශවෝ ශදශනක් ශ්ක අතය ඉ් නහ.
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අශනක් අති්  භභ හිටපු වු.දහ ිරරධහරිඹකු ලශඹ් 
තනගහටු ශනහ ශ්ක අසථහශදී  යුද වු.දහට්ස ශචෝදනහ ඒභ
ගළන. විනඹක් නළති කීඳ ශදශනකුශ දඩේඵය ක්රිඹහක් ිරහ ු.ළු
යුද වු.දහශදභ කී්තති නහභඹට ශ්ක අසථහශදී  ඹ්කකිසි වහිරඹක්
ඳළිකණුනහ. මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ඉසපිරිතහරඹට ගිඹ
අසථහශදී  ඒ භයණ ශගේරට ගිඹ අසථහශදී  ඒ ජනතහ
අශේ අ්ස අේරහශගන කිඹපු ශදේ භට අද ශභතළනී  භතක්
ශනහ. "ශ්ක යණ විරු්  ශනුශ්  අපි ශේ දු් නහ අපි යණ
විරු්  ශනුශ්  ශඵෝධි පජහ තශහ දශවභ තයරහ්ස ඇයි අඳට
ශභශවභ ශදඹක් වුශ්ඩ?" කිඹන තථහ ෆභ විටභ අඳට අව් න
රළබුණහ.
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ඒ ිරහ භභ ව් 
තයනහ ශ්කත සිදු ශන විඹ යුතු සි්ධධිඹක් ඉතහභ තනගහටුදහඹත
සි්ධධිඹක් ඵ. ඒ හශ භ දතළන ්රසතහී ්  සිමිශේ නළවළ; ශත මි
සිමිශේ නළවළ. දතළන සිමිශේ අහිංත ජනතහක්. ඒ අඹ ඉේරහ
සිමිශේ ශඵ ් න පිරිසිදු තුය ඳභණයි.
භවය අසථහරී  යජශේ ඳහ්තලසශඹ්  ශචෝදනහ තශහ
දතළන තඩහතේඳේතහරී ත්ඩඩහඹභක් සිමිඹහ ඒ හශ භ තු් න
ඳහ්තලසඹක් සිමිඹහ කිඹරහ. භභ න්ක කිසිභ විධිඹකි්  විලසහ
තය් ශ්  නළවළ තුක්කු ග්සතු ශඵෝ්කඵ ග්සතු තඩු කිණිසි
ග්සතු කිසි ශතශනක් ඒ අසථහශදී  දතළන සිමිඹහඹ කිඹරහ.
වු.දහ අති්  ඝහතනඹ වුශ්ඩ අහිංත ඳහේ සිසු්  ශද් ශනක්.
ඒ දත භශ ශගදයතට ගිඹහභ භභ දළක්තහ ඊට දින කීඳඹතට
ඳසු ඳළළ්සශන විබහගඹට ඹෆභට තස තය ශගන තිබ ඳහේ
ඇඳු්ක ටයි දත ඒ දරුහශ ිකනී ශඳට්මිඹ ගහභ තිඹරහ තිබුණ
අ් දභ. ඒ හශ භ ිකඹ ගිඹ අශනක් දරුහ්ස ශියශඹක්. ඊට
අභතය ිකඹ ගිශේ ග්කශඳ ශ ප්රශ්ධලශේ ඳදිංිතතරුකු ව අවුරුදු
26ක් ඹළති තහද ඵළපු යසහක් තශ තරුණශඹක්. ඒ
තරුණඹහ රැකිඹහ වහ ඹෆභට දතළනට ඳළිකණි අසථහශදී 
තභයි ශභභ අහනහ් ත සි්ධධිඹ ඇති වුශ්ඩ.
අපි ආශයෝගයලහරහරට ගිඹහ. තුහර ර්ස විසිඳස ශදශනක්
තිස ශදශනක් ඳභණ පිරික් අපි ඵළලුහ. ඒ අඹ්ස දක්ත තථහ
තය් නට අඳට පුළු්  වුණහ. ඒ හශ භ භභ දුටු දත ශදඹක්
තභයි ශ්ක ශඵ ශවෝ ශදශනකුට ශඩි ළදිරහ තිබුශ්ඩ දක්ශතෝ
ඳපු ප්රශ්ධලඹට දශවභ්ස නළ්සන්ක ඵඩ ප්රශ්ධලඹට ිකක් දණි් 
ඳවශට ශන ශයි කිඹන දත.
ශියඹ්  ශදශදශනක් ශඩි උ්ඩඩිම්  ිකඹ ඹන ශත ට
ග්කශඳ ශ තරුණඹහ ිකඹ ගිශේ ඔළුට ඳවය ී ශභ් . ඒ භයණ
ඳරීක්ණ හ්තතහ අශේ නීතිනරු්  ඳරීක්හ තය ඵරරහ
තිශඵනහ. ඒ ිරහ ඉතහ ගකීශභ්  යුතු භභ ශ්ක අසථහශද
ව්  තයනහ ඒ තරුණඹහ ඝහතනඹ තශශ ඳවය ී රහ ඵ. දඹ
භයණ ඳරීක්ණ ්තතහශද ව්  ශරහ තිශඵනහ. දශ ඳවය
දු් ශ්  ශත ශවී ද? ඳේිමඹ තුශ. ඒ ඳේිමඹ තුශ ශ්ක තරුණඹහට
ඳවය ශදනහ දළතපු ඵට හක්ෂි ශද් න පුළු්  ශඵ ශවෝ
ශදශනක් තභ ඉ් නහ. සහධීන නීතිනරු්  ගිහි්  ඒ අඹ
භෙ තථහ තශහ. ඒ ශඵ ශවෝ ශදශනක් ඉදිරිඳ්ස ශරහ තිශඵනහ
ශ්ක වහ හක්ෂි ශද් න. ශ්ක තරුණඹහට ඳවය ශදනහ ඇසි්  දුටු
අඹ ඉ් නහ. ඒ ිරහ භභ ශ්කත දකි් ශ්  මූරරහනහරඪ ගරු
භ් ත්රීතුිකඹිර ිකනී භළරුභක් විධිඹට; ඝහතනඹක් විධිඹට.
ග කිඹ යුතු ඳක්ඹක් ලශඹ්  අපි කිඹනහ ශ්ක සි්ධධිඹට
ගි් දය තිඹ් න අපි කිසිභ විටත උ්සහව තශශ නළති ඵ. අපි
ෆභ විටභ ක්රිඹහ තශශ ග කීශභ්  යුතුයි. ජනතහ වළඟී්ක කුපිත
තය් නට අපි උ්සහව තශශ නළවළ. ඊට ති ගණනතට ඉසය
ශ්ක හ්තතහ ආපුහභ ඒ ප්රශ්ධලශේ ජනතහ ඒ ප්රශ්ධලශේ
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ිරශඹෝජිතයි්  අඳට ශ්ක තරුණු ඉදිරිඳ්ස තශ අසථහශද අපි
අදහශ ඵරධහරි්  භෙ තථහ තශහ. ශ්ක ්කඵ් ධශඹ්  ක්රිඹහ තයන
ශර අපි ඒ අඹශග්  ඉේරහ සිමිඹහ. ජනතහට ඳළවළදිිම තය් න
කිඹරහ අපි ශ්ක අඹශග්  ඉේරහ සිමිඹහ. නු.්ස ඒ කිසි ශදඹක්
වුශ්ඩ නළවළ. ඒ ිරහයි අපි හුෙක්භ තනගහටුට ඳ්ස ් ශ් .
අහන ප්රතිපරඹ ශර ශභ තක්ද වුශ්ඩ? අහිංත ජීවිත තුනක්
නළති වුණහ. අපි දරු් ට ආදශයයි. ශ්ක ගරු බහශද සිමින සිඹලුභ
ශදභවුපිඹ්  දරු් ට ආදශයයි. ජනහධිඳතිතුභහ දතුභහශ
දරු් ට ආදශයයි. ඒ භළරුණු අඹශ භවය භයණ ශගේරට
ගිඹහභ ඒ භෆණිරු් ශ
පිඹරු් ශ ඇසිම්  දන තඳුළු
දළක්තහභ අඳට විලහර ශදදනහක් ඇති ශනහ. ශ්ක අඹ දතළනට
ගිශේ තභ් ශ දරුශෝ භයහ ග් න ශන ශයි. ඒ හශ භ
ශභතළනී  කිසිභ ්රසතහදිශඹකුට ශවෝ කිසිභ ු.ය්ඩඩු
පු්ධගරශඹකුට ශඩිේරක් ළදිරහ තිබුශ්ඩ නළවළ; ඳවය ී රහ
තිබුශ්ඩ නළවළ. ශභතළන ඳවය ී රහ තිබුශ්ඩ අයණ ශියයි් ට
ව රැකිඹහක් තයන අයණ භනුයශඹකුට. ඒ ිරහ භභ දකින
විධිඹට ශභතළන වුශ්ඩ යජඹ ශ්ක ප්රලසනඹ වරිවළමි ශ්සරු්ක
ශන ගළනීභයි. දශවභ ශ්සරු්ක ග්සතහ න්ක ශභළිර සිදුවී්ක ් ශ් 
නළවළ. භට ශඳය විඳක්ශඹ්  තථහ තශ භ් ත්රීතුභ් රහ ව් 
තශහ ශ්ක ගළන වට ඩහ ඉක්භ්  පිඹයක් ග් න තිබුණහ කිඹරහ.
භභ දකින විධිඹට ශ්ක ප්රලසනඹ වරිවළමි තශභනහතයණඹ වුශ්ඩ
නළවළ. ශ්ක ප්රලසනඹ ඔඩු දු් නට ඉඩ දු් නහ.
ශ්ක ත්තභහ් තලහරහශද 700ක් ඳභණ ශතයි්  ළඩ
තයනහ. අපි කිසිභ විටත ශ්ක ශතයි්  700 ශදනහශ රැකිඹහ
අහිික තය් නට ශඹෝජනහ තය් ශ්  නළවළ. ශතයි්  700තශ
ළටුශඳ්  තු් දහවතශ
වහයදහවතශ
තටේරට ආවහය
ඳඹනහ. ශ්ක අඹශ ඵඩට ගව් නට ශ්ක අඹශ ජීශනෝඳහඹ
අහිික තය් නට අපි කිසි විශටත ශඹෝජනහ තය් ශ්  නළවළ.
ශ්ක යශට් ත්තභහ් ත ක්ශ්රඹ දියුණු තශ යුතුයි. ඒ හශ භ
ශ්ක යශට් ශඳෞ්ධගිමත අංලඹ ව අඳනඹන ත්තභහ් තඹ දියුණු තශ
යුතුයි. ඒ ිරහ තභයි භභ ව්  තශශ ශභතළනී  වරි විධිඹට
ශත යතුරු ගරහ ශගන ආශද නළවළයි කිඹරහ. ශ්ක සිදුවීභට ප්රධහන
ශවතු ලශඹ්  භභ දකි් ශ්  සිඹලුභ ඳහ්තලසරට ඒ අලය
ශත යතුරු ශන රළබීභයි. ශ්ක ිරහ තභයි අපි ඳසු ගිඹ අවුරු්ධදතී 
ශත යතුරු රඵහ ගළනීශ්ක ිරදව ඳන්ස ශතටු්කඳත ශ්ක
ඳහ්තිමශ්ක් තුට ඉදිරිඳ්ස තශශ. ඒ ඳන්ස ශතටු්කඳත ්කභත
වුණහ න්ක අද ශභළිර ශ්ධේ සිදු ් ශ්  නළවළ. දශවභ න්ක අඳට
රුපිඹේ 5ක් ළඹ තශහභ ශ්ක සිඹලු සි්ධධී්  සිඹලු විසතය දළන
ග් නට පුළු්  ශනහ. ඒ ඳන්ස ශතටු්කඳත ඳහ්තිමශ්ක් තුට
ඉදිරිඳ්ස තශ ශරහශද දඹ ඳයහජඹට ඳ්ස තශහ. භභ ඒ ගළන ී ්තඝ
ශර තථහ තය් ශ්  නළවළ. භභ දඹ දකි් ශ්  ප්රජහත් ්රහදඹට
ගවපු ශර කුභ ඳවයක් ශරයි. ශත යතුරු දළන ගළනීශ්ක අයිතිඹ
යටේ 90ත තිශඵනහ. අශේ හ්තක් යටේ අතරි් 
භහරදියිශ් ්ස භටහනශේ්ස තිශඵනහ. හ්තක් යටිම්  රංතහශද
තභයි ඒ අයිතිඹ නළ්සශ්ස. ඒ ිරහ දළ් ්ස ශ්ක පිළිඵ අධහනඹ
ශඹ ු. තශශ ්ස ශව යි.
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ඒ හශ භ අපි තථහ කිරීශ්කී 
දළන ග්සතහ ශ්ක ඳවය දු්  සි්ධධිශේී  සිඹ ගණනක් ජනතහ සිමි
ඵ. අපි තථහ කිරීශ්කී  ඒ සිඹලු ශදනහශග් භ දළන ග්සත දක්
ශදඹක් තභයි ඳවය ී භ සිදු තශශ ශනෙ ක්රභශඹ්  විසිය ඹන
අසථහශදී  ඵ. ඒ ප්රශ්ධලශේ සහව්  ව් ශරහ පජත
උතුභහණ්  ව් ශරහ ව තනයහ ශ ශව යුරිඹ්  ශ්ක ප්රලසනඹ
ශ්සරු්ක ග්සතහ. ඒ අඹ ශ්ක ජනතහට ආයක්හ ළඳයහ. ඒ
හශ භ ිර්තභීත තරුණ හිිකනභක් සිමිඹහ ශ්සරිඳළවළ සිරිධ්කභ
කිඹරහ. උ් ව් ශ තභයි උඳහඹක් ආය්කබ තශශ.
උ් ව් ශ්ස ශ්ක අදහශ අඹ භෙ හතච්ඡහ තශහ. භට භතතයි
උ් ව් ශ අහනශේී  ශ්ක ජනතහ ් සු්  තශහ. ් සු් 
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තයරහ ඒ අඹ දතළිර්  ඉ්ස ් නට සදහන්ක න අසථහශදදි
තභයි ඳවය ී  තිශඵ් ශ් . භට ශ්සරු්ක ග් න අභහරුයි දළිර
අසථහත විදුිම ඳව් රට ශඩි තිඹරහ විදුිම ඳව්  විනහල
තයරහ භහධයශදී ් ට ඳවය ී රහ භහධයශදී ්  ඳළ් නුශද ඇයි
කිඹරහ.
අපි ඒ ඳේිමඹට ගිඹ අසථහශදී  -ශ්ධසථහනඹට ගිඹ
අසථහශදී - ශඩි ළදුණු තළ්  කිහිඳඹක් දළක්තහ. ඒහශේ
ඡහඹහරඳ පු්ස ඳ්සර ඳශ වුණහ. ඳළවළදිිම ශඩි උ්ඩඩ ඇතුළු
වුණු සථහන කිහිඳඹක් අපි දුටුහ. අපි උශ්ධ ඹන විට දතළන ශේ
ඳළේර්ක තිශඵනහ දුටුහ. ඒ හශ භ දතළන තථහ තශ භවය අඹ
ව පජත ඳක්ශේ භවය අඹ ඒ අඹට රතපු ආතහයඹ ඒ අඹට
කුණුවරුඳශඹ්  ඵළණපු ආතහයඹ ඒ අඹට ඳවය දු් න ආතහයඹ ඒ
අඹ ඳරහ වළරිඹ ආතහයඹ ගළන සිඹේර අඳට ඳළවළදිිම තයරහ
දු් නහ. මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ඒ ිරහ භභ හිතනහ ශ්ක
සිදුවීභ ්කඵ් ධශඹ්  අපි රේජහ විඹ යුතුයි කිඹරහ.
ප්රජහත් ්රහදඹ යකින යටත ශභළිර ශ්ධේ සිදු ් ශ්  නළවළ.
අද අපි ඹව ඳහරනඹ ගළන තථහ තයනහ. ඒ හශ භ ිකිරස
අයිතිහසිත්ක ගළන තථහ තයනහ. ශ්ක සි්ධධිශේී  ඇති ් ශ් 
ශතළි් භ ිකිරස අයිතිහසිත්ක දරුණු ශර උේරංඝනඹ කිරීභක්.
ශභතළනදි අ් ත්තජහතිත ලශඹ්  අපි ශරෝතඹට ශදන
ඳණිවුඩඹ ශභ තක්ද? ශරෝත ප්රජහ ශ්ක දිවහ ඵර් ශ් 
ශත ශව භද? ඒ ිරහ ශ්ක ගළන යජඹට ශචෝදනහ දන විට
විඳක්ඹට ඇඟිේර දිගු තය් න දඳහ කිඹරහ්ස භභ ව් 
තයනහ.
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ඒ හශ භ ශ්ක සි්ධධිඹ වුශ්ඩ
දකුශ්ඩ. දකුශ්ඩ ශභළිර සි්ධධී්  ඇති න ශත ට උතුශ්ත පීඩනඹ
ගළන නළත්ස ජනතහට තථහ තය් න; අ් ත්තජහතිත ප්රජහට
තථහ තය් න අපි අසථහ රඵහ ශදනහ. අ් න ඒ ිරහයි භභ ශ්ක
ගළන ව්  තශශ. ශ්කහ ගළන අපි අටුහ ටීතහ තථහ තය් න
අලය ් ශ්  නළවළ. නු.්ස යජඹ ශ්ක ගළන වට ඩහ ඉක්භිර් 
ක්රිඹහ්සභත වුණහ න්ක ශ්ක ප්රලසනඹ තශභනහතයණඹ තශහ න්ක
ශභළිර ජීවිත විනහලඹක් ඒ හශ භ අහිංත ිකිරසු් ට ඳවය ී ්ක
අහිංත ිකිරසු්  පීඩනඹට ඳ්ස කිරීභක් සි්ධධ ් ශ්  නළවළ
කිඹරහ භභ හිතනහ.
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ඒ හශ භ ශ්ක ඳවය ී භ
ගළන ශ්ක ශඩි තළබීභ ගළන අපි ළයදි ප්තහද්තලඹක් දකිනහ.
ශභ තද ප්රජහත් ්රහී  යටත ශභශවභ ශදඹක් සි්ධධ න ශත ට ජනතහ ශ්ක විධිඹට උ්ධශඝෝණඹ තයන ශත ට- ඒ ජනතහ
ඳරහ වරි් න දශවභ නළ්සන්ක ඒ ජනතහ විසුරුහ වරි් න ඕනෆ
න්ක ඉසශේරහභ තශ යු්සශ්ස තුය ප්රවහයඹක් දේර කිරීභයි.
දශවභ නළ්සන්ක තඳුළු ගෆස ප්රවහයඹක් දශවභ නළ්සන්ක ඵළට්් 
ප්රවහයඹක් දේර කිරීභයි. දශවභ නළ්සන්ක යඵ්ත උ්ඩඩිම්  ශඩි
තළබීභයි. නු.්ස ශභතළනදි සිදු වුශ්ඩශභ තක්ද? ශභහිී 
ඉසශේරහභ ශඩි තළබුශද ජී උ්ඩඩිම් . ඇයි ශ්ක විධිඹට
ක්රිඹහ තශශ කිඹරහ අඳට ශ්සරු්ක ග් න අභහරුයි. ශ්කතට ු.ේ
වුශ්ඩ තවුද? ශඩි තළබීශ්ක ශ්ක උඳශ්ධලඹ ශ්ක ිරශඹෝගඹ දු් ශ් 
තවුද? භට ආයංිත වුණු විධිඹට ශ්ක ශඩි තළබීභ සිදු තයරහ
තිශඵ් ශ්  තු්  වතය ශදශනක් ඳභණයි. ශ්ක ශවතු ිරහ ු.ළු
වු.දහටභ ශචෝදනහ තයනහ න්ක ඒත්ස ඉතහභ්සභ අහධහයණයි.
ශ්රී රංතහ යුද වු.දහ කිඹ් ශ්  ඉතහ විනඹගරුත යුද වු.දහක්. ඒ
හශ භ ශ්ක යශට් ්රසතහදඹ ිරභ තය් න විනඹගරුත ක්රිඹහ
තයපු වු.දහක්. ඒ ෆභ ශදනහටභ දශවභ ශචෝදනහ තයනහ න්ක
අඳට ඒතට දතෙ ් න ඵළවළ.
ශ්ක අසථහශදී  ශභශවභ සි්ධධ න ශත ට අඳට ත්ස
ප්රලසනඹක් ඇති නහ. අපි අද රඳහහිිරඹ ඵරන ශත ට ගු් 
විදුිමඹට ්  ශදන ශත ට අපි දකිනහ අවනහ ඊජිේතු ඒ
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[ගරු තරු ජඹසරිඹ භවතහ]

යශට් ජනතහට ශඩි තඵන ආතහයඹ. ඒතහධිඳති ඳහරනඹක්
ඳතින සිරිඹහ ඒ යශට් ිකිරසු් ට ඳවය ශදන ආතහයඹ ශඩි
තඵන ආතහයඹ දළක්තහභ භවය විට අඳට හිශතනහ ශ්කත
අනහගතශේ ශඳය ිරික්සතක්ද කිඹරහ. ඒ ිරහ භභ විශලශඹ් භ
ඉේරහ සිමි් ශ්  යුද වු.දහශද කී්තති නහභඹ ඒ හශ භ යුද
වු.දහශද ගරු්සඹ ආයක්හ තය් න වහභ ඳරීක්ණඹක්
ඳ්ස් න කිඹරහයි. ඳරීක්ණඹක් ඳ්සරහ ළයදි තයපු අඹට
දඬු්ක තය් න. පීඩහට ඳ්ස ජනතහට වනඹක් රඵහ ශද් න. ඒ
හශ භ දහිී  ිකඹ ගිඹ අඹට ් දිඹක් රඵහ දිඹ යුතුයි. තුහර ව
අඹට ් දිඹක් රඵහ දිඹ යුතුයි.
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ඒ හශ භ අඳ විලසහ
තයනහ 700තශ ඳභණ රැකිඹහ සුයක්ෂිතබහඹ ආයක්හ තය
ගළනීභ්ස යජශේ යුතුතභක් කිඹරහ. දළ්  අපි ද් නහ ශ්ක
ප්රශ්ධලශේ ජනතහට තුය ඳඹ් න යජඹ විසි්  ඹ්ක කිසි
ක්රිඹහදහභඹක් ඇති තය ශගන ඹනහ කිඹරහ. භට ආයංිත වුණු
විධිඹට දශර තුය ඳඹන විට භවය අඹට රුපිඹේ 25 000
රුපිඹේ 30 000 ශග් න සි්ධධ ශරහ තිශඵනහ. ශ්ක අඹ දළිර
ු.දරක් ශග් න පුළු්  ත්ස්සශේ සිමින අඹ ශන ශයි. භවය
අඹ ළිං ඳහවිච්ිත තයපු අඹ. ඔවු්  තුය වහ ලත ඳවක්්ස විඹද්ක
තශශ නළවළ. ඒ ිරහ ශභතළනී  යජඹ ශ්ක අඹ දිවහ ඵළිමඹ යු්සශ්ස
ශන්ස ඇකි් . දක්ශතෝ ඒ අඹට ශන ිකරශේ ඒ ඳවසුත්ක රඵහ
ශද් න. දශවභ නළ්සන්ක ඒ ළඳයී්ක ගහසතු ඉ්ස තය් න. දශවභ
නළ්සන්ක ඒ ළඳයී්ක ගහසතු අවුරුදු ඳවකි්  දවඹකි්  ශගශන
විධිඹට හධහයණ ළරසුභක් තස තය් න. ශභ තද ඒත යජශේ
යුතුතභක් ලශඹ්  භහ දකිනහ. ශ්ක අසථහශදී  ඒ දුේඳ්ස
ජනතහට ඒ විධිඹට ු.දේ ශග් න ඵළවළ. ඒ ිරහ ශ්ක තරුණ භභ
යජශේ අධහනඹට ශඹ ු. තයනහ.
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ඒ හශ භ භභ ත්ස දත
ඳළවළදිිම කිරීභක් තය් න්ක. භභ හභහනයශඹ්  අතීතඹ ගළන තථහ
තය් ශ්  නළවළ. නු.්ස ශභතළනී  ගරු සුසිේ ශප්රභජඹ් ත
ඇභතිතුභහ -භශග්  ඳසශ ඳ්ස වුණු විදුිමඵර ව ඵරලක්ති
ඇභතිතුභහ- තරුණු කීඳඹක් ව්  තශහ. ඒ ගළන්ස දළනු්ස තශ
යුතුයි කිඹරහ භභ හිතුහ. දතුභහ ව්  තශහ 2005 ී  ශ්ක යශට්
විදුිමඹ තිබුශ්ඩ සිඹඹට 40තටයි කිඹරහ. ඒත ්කප්තණශඹ් භ
ළයදි ප්රතහලඹක්. භභ ශ්ක අසථහශදී  දතුභහට භතක් තයනහ
2001 ී  අපි බහය ග්සශ්ස ඳළඹ අටත විදුිම තේඳහදුක් තිබුණු යටක්
කිඹරහ. දදහ ඒ යජඹ විසි්  ශගනහපු GT 7 කිඹන විදුිමඵර unit දත
්කප්තණශඹ් භ අක්රීඹ ශරහයි තිබුශ්ඩ. ඒ හශ භ ඉවශ
ශත ්සභශේ වහ අලය ු.දේ ්කප්තණශඹ් භ දදහ අශේ යජඹ
විසි්  රඵහ ග්සතහ. ඒ හශ භ කුකුශශ ගෙ යහඳහයඹ අක්රීඹ
ශරහ තිශඵන ශත ට ඒ යහඳහයඹ අපි ්කප්තණශඹ් භ
ක්රිඹහ්සභත තයරහ දිඹ්ස තශහ. ඒ හශ භ ශන ශය ච්ශචෝශේ
ශනුට අපි ව්කඵ් ශත ට නවීන තහක්ණඹ ශඹ දහ අලු්ස
ත්තභහ් තලහරහක් ඇති තය් න තටයුතු තශහ.
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ඒ හශ භ දතුභහ 1989
්තඹ ගළන ව්  තශහ. 1989 ්තඹ ගළන ව්  තයන
ශත ට භට 1971 ්තඹ ගළන තථහ තය් න පුළු් . ශභ තද
1971 ී  භභ්ස වු.දහශද සිමිඹහ. 1989 ී  සි්ධධිඹක් වුණහ. ඒ හශ භ
1971්ස දළිර සි්ධධී්  වුණහ. ඒ හශ භ දතුභහ 1993 භළතියණඹ
ගළන ව්  තශහ. දතශත ට භට 1999 ්තශේ ඹම
භළතියණඹ ගළන ව්  තය් න පුළු් . ඒ කිඹ් ශ්  රංතහ
ඉතිවහශේ ඇති වුණු ඉතහභ්ස රේජහ වගත භළතියණඹ
්කඵ් ධශඹ් . ඒ හශ භ නීතිනයි්  ඝහතනඹ කිරීභ ්කඵ් ධ
දතුභහ ව්  තශහ. භට ව්  තය් න පුළු්  පු්ස ඳ්ස
ත්තතෘරු 15ක් 20ක් ඝහතනඹ කිරීභ පිළිඵ. ඒ ිරහ භභ හිතුහ
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ශභතළනී  අතීතශේ කුණු වහය් න අලය නළවළ කිඹහ. නු.්ස ඒ
ගළන ව්  තශ ිරහ ඳභණයි භභ්ස ඒ ගළන ව්  තශශ.
ගශ්ක තථහක් තිශඵනහ "වළභ කිේශරෝටඹතභ හුණු තිශඵනහ
ලු" කිඹරහ. ඒ තථහ්ස භතක් තය ශදික්  භට ශ්ක අසථහ රඵහ
ී භ පිළිඵ්ස සතුති්  ශික්  භශ චන සේඳඹ අ් 
තයනහ.
[අ.බහ. 3.53]

රු ෆීලික්ව් ගපගර්රා මශතා (වමාත ගවේලා අමාතයතුමා

(ண்புகு பீலிக்ஸ் தபத - சமூக தசமலகள் அமச்சர்)

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services)
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ග්කඳව දිසත්රික්තශේභ ගරු
භ් ත්රීයශඹකුශ තථහකි්  ඳසු භට තථහ තය් නට රළබීභ
පිළිඵ භභ ් ශතෝ ශනහ. වළඵළයි භභ දතුභහට්ස සතුති
තයනහ වළභ වු.දහ ශතඹකුටභ ශචෝදනහ තය් න දඳහඹ
කිඹන දත ප්රතහල කිරීභ පිළිඵ. දඹ ශේවීපී දතට දු්  පිළිතුයක්
ලශඹ්  තභයි භභ දකි් ශ් .

ශතශ ශත්ස අද ඳෘතුවිඹ ජීවී් ට සුදුසු ්රවශරෝතඹක්
ශරහ තිශඵ් ශ්  ජරඹ ිරයි. ශරෝතශේ තිශඵන ජරශඹ් 
සිඹඹට 1ක්්ස ඳහනඹ කිරීභට සුදුසු නළවළ. තුශන්  ශදතක්භ
තිශඵ් ශ්  තයදිඹ; ු.හුදු ජරඹ. ු.හුදු ජරශේ ලුණු ප්රභහණඹ salinity - වැඩි යවලා තියබන්යන් ඒවා ගලන්යන් ාැති නිසයි.
ගර් ශ්  නළතු දත තළන ඳේ න ිරහ තභයි විශලශඹ් භ
ු.හුදු ජරශේ රණතහ ළඩි ශරහ තිශඵ් ශ් . රංතහ දිවහ
ඵරන ශත ට අපි තුටු ශ් න ඕනෆ. ළද මිත ඒ හශ භ ගංගහ
මිත යට භළද තඳු මිත ඒ සිඹේරභ තිශඵන ිරහ ජරඹ අති් 
අශනක් යටරට තිශඵන ප්රලසන අඳට නළවළ. සිංගේපරුට ජරඹ
ශ ් ශ්  භළශේසිඹහශ් . ජරඹ ්කඵ් ධශඹ්  න ඇ්සත
ත්ස්සඹ ඒතයි.
ග්කඳව දිසත්රික්තඹ අයශගන ඵළලු්ස ජරඹ ශනුශ්  අපි
විලහර ආශඹෝජනඹක් තය තිශඵනහ. භභ ඒත ශත ශව භද කිඹරහ
කිඹ් ශ්  නළවළ තහරඹ සීභහ හිත ිරහ. තහරඹ ඉතිරි වුශණ ්ස
කිඹ් න්ක. බිඹගභ්ස ජරහලඹක් විෘත තශහ. ආ්තථිත ං්තධන
අභහතයතුභහ ඒ භඟි්  ු.ළු ග්කඳව දිසත්රික්තඹභ ආයණඹ න
විධිඹට තටයුතු තයරහ තිශඵනහ. දතුභහ ඉතහභ්සභ ශව ඳි්  ඒ
තටයු්සත තය ශගන ඹනහ. ඒ හශ භ ජනහධිඳතිතුභහ ප්රතිඳහදන
ශ්  කිරීභ ිරහ්ස දඹ ශව ඳි්  තය ශගන ඹ් න පුළු්  ශරහ
තිශඵනහ.
ජහ-ඇර ප්රශ්ධලඹ ඵළලු්ස ශඳශනනහ ඒ ු.ළු ආනඹටභ
ඳහනීඹ ජරඹ ශද් න අපි තටයුතු තය ශගන ඹනහඹ කිඹරහ. ජහඇර තටහන ශද ්කශේ තළරණිඹ හශ ප්රශ්ධලර්ස දශවභයි.
තළරණිශේ ජර අලයතහශ්  සිඹඹට 90තට්ස ළඩිඹ දළ්  රඵහ
ී රහ තිශඵනහ. ඒ අතයතුය තභයි ශ්ක ප්රලසනඹ ඇති ශ් ශ් . ශ්ක
ප්රලසනඹ ඇති ශ්ධී  අඳට දත ශදඹක් කිඹ් න පුළු් . ඒ ප්රලසනඹ
පිළිඵ තථහ තයන ශත ට කිඹ් න ඕනෆ ශ්ක හශ ප්රලසනඹක්
ඇති වුණහභ ශ්ධලඳහරනනශඹෝ ලශඹ්  අපි සිඹලුභ ශදනහභ
දතට දතතු ශරහ ඒත ජනතහට ශ්සරු්ක තයරහ ශද් න ඕනෆ
කිඹන දත. දශවභ ශ්සරු්ක තයරහ දු් ශ්  නළ්සන්ක අඳයහශ්ධ
අහිංත ජනතහ පීඩහට ඳ්ස ශනහ.
භභ්ස දභ දිසත්රික්තශේ ඇභතියශඹක් භ් ත්රීයශඹක් ිරහ
යතුඳසර ශිරශ්ර ස ත්තභහ් තලහරහ පිළිඵ ශ ඹහ ඵළලුහ.
දභ ත්තභහ් තලහරහ ආය්කබ තයරහ තිශඵ් ශ්  1995ී ; 1995 ී 
non-BOI project දතක් විධිඹට. ඊට ඳසශ Environmental
Protection Licence දතක් ී රහ තිශඵනහ. 1998 ළේතළ්කඵ්ත
භහශේ ත්තභහ් තලහරහශද ිරසඳහදන තටයුතු ඳට්  අයශගන
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ඊශෙට 1998 ශන ළ්කඵ්ත භහශේ 16 ළිර දහ ආශඹෝජන
භ්ඩඩරශේ ආශඹෝජන යහඳෘතිඹක් ශර අනුභත තයරහ ඊශෙට
1999 ළේතළ්කඵ්ත භහශේ 17 ළිර දහ ආශඹෝජන භ්ඩඩරඹ
විසි්  බහවිත තයන රද ජරඹ පිරිසිදු ශත ට ත්තභහ් ත තටයුතු
වහ හරි තටයුතු - irrigation purposes - වහ නළත බහවිත
තශ යුතුයි කිඹන ඳරිය අධීක්ණ ශත ් ශ්ධසිඹට ඹට්ස තභයි
ඒතට අය ී රහ තිශඵ් ශ් . දළ්  ජහ-ඇර්ස factory දතක්
තිශඵනහ. ශඩිර්ක තිම්ක ශයභ ශෝද් ශ්  දතළන. භභ ඒත
ඳරීක්හ තයරහ ඵළලුහ. ජහ-ඇර ත්තභහ් තලහරහ 160ක් තිශඵනහ.
රුපිඹේ රක් 55 000ක් විඹද්ක තයරහ ඒ තහ්තිකත අඳද්රය ශු්ධධ
තයරහ පිරිසිදු තයරහ ඳහනඹ තය් න පුළු්  තුය රඵහ ශදන
system දතක් අපි විෘත තශහ ආ්තථිත ං්තධන අභහතයතුභහ්ස
දක්ත. ගිහිේරහ ඵර් න ඒත. ඒත ඵළලුහ න්ක ශ්ක ප්රලසනඹ
ඉයයි.
ඊශෙට ශ්ක sludge ගළන කිඹ් න ඕනෆ. හභහනයශඹ්  තුය
පිරිසිදු තශහභ ඉතිරි න heavy metal, ඹ්කකිසි අඳද්රය ඒ හශ භ
ඒශත්  දන භ්ඩඩි - sludge - මිත pack තයරහ දළ්  Holcim
Lanka Limited ආඹතනඹට ඹනහ. ඉති්  ශ්ක තරුණු තහයණහ
පිළිඵ තු.් නහ් ශරහ ශව ට තේඳනහ තය් න ඕනෆ. විලහර
පිරික් ශභභ ත්තභහ් තිම්  ජී්ස ශනහ. ඹ්ක විධිඹත ශන්ස
ඹමි අයු.ණක් තිබුණහද කිඹහ්ස භට ළතඹක් තිශඵනහ. දභ
ත්තභහ් තලහරහ පිළිඵ ග කි යු්සත්  රහ ඒහ ළහුහ න්ක
ජහතය් තයඹට ඹ් ශ් ; "ශභශව ශභ කු්ස තය් න ඵළවළ" කිඹහයි.
"ශභ තටද ශභශව දනශ
ස ් ? ශ්ධලඳහරනනශඹෝ ගිහි් 
ත්තභහ් තලහරහ වනහ ශ් " කිඹරහයි. ඊශෙට කිඹ් ශ් 
ඒතයි. ඒත්ස කිඹ් න තට ඇයශගන ඵරහශගන හිමිඹහ. ශ්ක
අහිංත ජීවිත නළති කිරීභ ගළන අපිට විලහර තනගහටුක්
ශදදනහක් ඇති ශනහ. ඒ ශදදනහ විතයක් ශන ශයි. ශ්ක
සි්ධධිඹ ්කඵ් ධ ආ්තථිත ං්තධන අභහතයතුභහ ළදග්ස විධිඹට
භහ ඉේලුහ. 1952 ව්තතහරශේී  ශඩි තළබුහභ භහ
ඉේලුහද? Batalanda case දශක්ී  භහ ඉේලුශද තවුද?
කිඹ් න ඵර් න. ඊශෙට ශත ශවද භහ ඉේරහ තිශඵ් ශ් ?
ජනතහ විු.ක්ති ශඳයු.ණ ශත ශව්ස භහ ඉේලුහද ශ්කහ
අශඳ්  වුණු ළරැදි කිඹහ. නු.්ස දවහට ශභවහට ශඵෝරඹ ඳහස
තය් ශ්  නළතු- [ඵහධහ කිරීභක්] ශත ශවද භහ ඉේරහ
තිශඵ් ශ් ? ශ්ක ප්රලසනඹ පිළිඵ නහඹතශඹක් ලශඹ්  ග කීභ
බහය අයශගන තශභනහතයණඹ තය් න තටයුතු තයන ඵට
ශඳ ශය ් දු ශික්  තභයි භහ ඉේලුශද. ඉසය ආයක්ත
අංලර ශඹ තයන අඹට කිදශද "ශඳ ිමසතහයඹහ ආිකතහයඹහ
දඹහ්ත ශෂෝසතහයඹහ ශ් විතහයඹහ" කිඹහයි. [ඵහධහ කිරී්ක] භහ
කිඹන තුරු ශඳ ඩ්ඩක් ඉ් න. දළ්  "යණවිරුශෝ" කිඹනහ. [ඵහධහ
කිරීභක්] ගරු අජි්ස භහ් නේශඳරුභ භ් ත්රීතුභිර භශ තථහ
අහන න තුරු අවශගන ඉ් න. භහ ඔඵතුභහට උ්සතය
ශද් න්ක. උ්සතය ශද් න ඵළරිතභක් භට නළවළ.

රු අජිත් මාන්නප්ගපරුම මශතා

(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
ශඩි තිඹරහ අභතතයි කිදහභ වරි.

රු ෆීලික්ව් ගපගර්රා මශතා

(ண்புகு பீலிக்ஸ் தபத)

(The Hon. Felix Perera)
නළවළ. ඔඵතුභහට අභතත වුණ්ස භහ අභතත තය් ශ්  නළත
කිඹන දත හිතහ ග් න. "ඔඵට භතත නළවළ භට අභතත නළවළ"
කිඹහ සි් දුකු්ස තිශඵනහ. ඒත විතයක් වදහ ග්සතහ න්ක වරි.
ඔඵතුභහශ පිඹහ භශ ඹහළුශක් කිඹන දත්ස භතත තිඹහ ග් න.

භවය යටේ ජරඹ රඵහ ග් ශ්  ු.හුදු තුරි් . අපි ජරඹ
තශභනහතයණඹ තය් න ඕනෆ. ත්තභහ් ත තිශඹ් න්ස ඕනෆ.
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ඳරිය ංයක්ණඹ තයික්  තශශ ්ස විතයයි ශ්කත තය ග් න
පුළු්  ් ශ් . ිකිරසසු කුපිත තයරහ උ්ධශඝෝණඹ කිරීශ්ක
අයිතිඹ තිශඵනහ. ජහ-ඇර අධිශදගී භහ්තගඹ ඹන විට ප්රලසනඹක්
භතු වුණහ ශ් . භභ කිදහ උ්ධශඝෝණඹ තය් න; ඒතට තභක්
නළවළ; නු.්ස ඳහය අහිය තය් න දඳහ කිඹහ. ශභ තද ශරඩ්ඩු
ශයෝවේරට ඹනහ. ිකිරසසු යක්හරට ඹනහ. දදිශනදහ
යක්හට ගිහි්  ඇඟිිම රකුණ ගළහුශද නළ්සන්ක විලහර ු.දරක්
අහිික ශනහ. දළ්  ත්ස්සඹ ශභ තක්ද? ශ්කත ඳළවළදිිම තශහට
ඳසු ශදඳක්ඹභ තළභළතියි කිඹනහ. ශ්ක ශග ේර ග්සත තී් දු
වරි. අපි full support දත ශදනහ කිඹන ත්ස්සඹට ඒ ශග ේර් 
ශගනළවි්ස තිශඵනහ. ශ්ක තරුණු ්කඵ් ධ තදහ්ස තටයුතු
තය් න ඵළවළ. ශ්ක තරුණු ශව ට භතත තිඹහ ශගන අපි ළඩ මිත
තය ග් න ඕනෆ.
උදහවයණඹක් ලශඹ්  ජහ-ඇර ත්තභහ් තලහරහ 160ක්
තිශඵනහ. අශේ ශජෝ්  අභයතුංග භ් ත්රීතුභහ යිරඹ්  තහඵයිඩ්
භහගභ ද් නහ ශ් . යිරඹ්  තහඵයිඩ් භහගශ්ක "ඵළට්රි" ශ් 
වළදුශද. ්කප්තණශඹ්  දහි ඳස වහයහ ඵළලුහභ තිරතය තළුයි.
අපි ශභ නහද කිදශද? අපි දළනු්ස තශහ. තුය ශඵ ් න දඳහ. අපි
ප්රජහ ජර යහඳෘතිඹක් වදරහ තුය අයශගන දු් නහ. තුය
ඵවු්තිම්  ශගනළවි්ස දු් නහ. ශ්කහ ්කඵ් ධ ිකිරසු් 
දළනු්ස තය් න ඕනෆ. දළනු්ස ශන කිරීභ ගළන ශඳ ඩි ළරැ්ධදක්
තිශඵනහ.
Tsunami Warning System දතක් දළ්කභහ. ඒ තහරශේ ිකිරසසු
"සුනහික" කිඹන චනඹ්ස අවරහ තිබුශ්ඩ නළවළ. "සුනහික" කිඹන
චනඹ දළන ග්සතහට ඳසු ආ්ඩඩු භළදිව්ස ශරහ Tsunami
Warning System දතක් වළදූ ිරහ අද ශදරහන කිඹනහ
ශභ් න ු.හුශ්ධ තුය ශභච්චය උස ශනහ කිදහභ සිමින
තළ් ිම්  ඉ්ස විඹ යුතු ඵ ිකිරසසු ද් නහ. දත අතකි් 
ශ්කත ශසරහග්ස ආශි්තහදඹක්ද ද් ශන්ස නළවළ. ඒත ශන්ස
විධිඹතට අ්තථ තථනඹ තය් න දඳහ. නු.්ස ශ්ක ්කඵ් ධ අපි
අධහනශඹ්  ඉ් න ඕනෆ. වරිඹට ශර රිඹතට බීභ්ස ඩ්රයි්ත
ශතශනක් ග්සතහ හශගයි. යහත්රි තහරශේ ශර රිඹක් දශ්ධදි blood
sugar, high blood pressure තිශඵන ඩ්රයි්ත ශතශනක් ග්සශත ්ස
ශභ තද ් ශ් ? ඒ පු්ධගරඹහට sugar ිරහ ිර් ද ඹනහ. ශර රිඹ
වේඳහ ග් නහ. ඒ ිරහ test තය ඵර් න ඕනෆ. යට අධහනඹට
රක් තය් න ශ්කත ප්රශඹෝජනඹට ග් න පුළු් . අපි තනගහටු
වුණහ. ජනහධිඳතිතුභහ තනගහටු වුණහ. ඒ හතච්ඡහශදී  ඒ Sisterට
කිදහ "අපි තනගහටු ශනහ" කිඹහ. ඒ Sister දතළනට ඇවි්ස
සිමිඹහ. ඒ ිරහ ඒ ශග ේශරෝ්ස ශ්සරු්ක ශගන තිශඵනහ ශ්ක
තත් දයඹ ඇතුශත ඹ්ක ඹ්ක ශ්ධේ තිබුණ්ස අපි ඒහ සිඹේර
අ්සවළය දභහ යට ශනුශ්  ශ්ක ශ්ධ තය් න ඕනෆ කිඹහ. ශ්ක
ත්තභහ් තලහරහශ්  ශත ච්චය ු.දේ ව්කඵ ශනහද කිඹහ භහ
ඵළලුහ. අශේ exports ිම්  සිඹඹට 3.5ක්ද ශත ශවද ව්කඵ
ශනහ. භශ ප්රශ්ධලශේ ත්තභහ් ත ළහුශ ්ස ශභ තද ් ශ් ?
යක්හේ ශද් ශ්  තවුද? දතශත ට උ්ධධභනඹ ඇති ් ශ් 
නළ්ධද? ඊශෙට ශභ තක්ද ් ශ් ? ඊශෙට තු.් නහ් ශරහ
කිඹයි විරැකිඹහ ළඩියි. විරැකිඹහශද ප්රතිලතඹ ළඩියි. ඒත්ස
කිඹනහ. ශත ශව්  වරි උ්සතය ශව ඹ් න පුළු් . ශත ශව් 
ශවෝ ශචෝදනහ තය් න පුළු් . ඕනෆ ශදඹක් තය් න පුළු් .
ශභතළන යට වදන තළන. යට වද් න තභයි ශදඳක්ඹටභ තථහ
තය් න ක්රිඹහ තය් න ඳහ්තිමශ්ක් තුක් වදරහ තිශඵ් ශ් .
ශ්ක ඳහ්තිමශ්ක් තුශද ඉරහ දකිශනතහට ඇඟිිම දිගු තය
ග් ශ්  නළති ප්රලසනඹට විඳුභ ශ ඹහ ගළනීභට අපි ළඩ
තයශගන ඹු.යි කිඹන ශඹෝජනහ තය් න භභ තළභළතියි. ජරඹ
්කඵ් ධශඹ්  ශ්ධලඳහරන ශතෝණශඹ්  ඵර් න දඳහ. ජරඹ
ශඳ දු ශදඹක්. තය් ට් දත ්කඵ් ධශඹ්  දශවභ ඵර් න දඳහ.
ඒත්ස ශඳ දු ශදඹක්. සුශෙ ්කඵ් ධශඹ්  දශවභ ඵර් න දඳහ.
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[ගරු ෆීිමක්ස ශඳශ්තයහ භවතහ]

සුශේස ශඳ දු ශදඹක්. සබහ ධ්තභශේ නීතිඹක් තිශඵනහ ශ් .
ඵර් න තහ් තහයඹක් දිවහ. ශභ නහද තිශඵ් ශ්  තහ් තහයශේ?
ශභ කු්ස නළවළ. වළඵළයි ශගෝලීඹ උසණ්සඹ ඹමි්  ළඩි වුණහභ
සුළි කුණහටු සුශං කුණහටු දනහ. දතශත ට ඒ ළිම්ස ඔඵශභ ඵ
ඹනහ. දතශත ට තභයි pressure දත නළති ඹ් ශ් . අශනක්
ඳළ්සශත්  අයිස ිකශදනහ. ඊට ඳසශ කුරුේශරෝ දශව ඉ් න
ඵළරි දශව ඉරහ ශභශවට දනහ. ශ්ක සබහ ධ්තභශේ නීතිඹට
අනු අපි ක්රිඹහ තය් න ඕනෆ. ඒ නීතිඹ අනු ක්රිඹහ තය්ධී  අඳට
තරුණු ළටශවනහ. ඒහ විතයක් ශන ශයි. අඳට උශ්ධට්ස
ඔක්සිජ්  අලයයි; රෑට්ස අලයයි. නු.්ස ගව උශ්ධට ඔක්සිජ් 
අයශගන රෑට ශභ නහද තය් ශ් ? දහරට ඔක්සිජ්  පිට තයරහ
රෑට තහඵ්  ඩශඹ ක්යිඩ් වදරහ ඒශත්  ශත ශ මිත වද් න
තටයුතු තයශගන ඹනහ.
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර භහ කිඹන ශ්ක තත් දයඹ
අව් න. භභ ශඳ ඩි තහරශේ trip දතක් ගිඹහ ඹහඳනඹට.
ඉසශතෝරශඹ්  අඳ අයශගන ගිශේ. කීරිභශේ ටළංකිඹ පිහිටහ
තිශඵ් ශ්  ශත ශව භද? ු.හුද අරභ කීරිභශේ ජරහලඹ්ස
තිශඵනහ. දඹ ශඵ ශව භ famous තළනක්. ශදභශ ජනතහශග් 
ඇහුශ ්ස ඒ ගළන කිඹහවි. වළඵළයි දතළන තුය පිරිසිදුයි. ගරු
සුභ් තිය්  භ් ත්රීතුභිර ඔඵතුභහ ද් නහ ඇති. ගරු භ් ත්රීතුභිර
වරිද භහ කිඹන දත?

රු ්ම්.ඒ. සුමන්තිරන් මශතා

(ண்புகு ம்.. சுந்தன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)
වරි.

රු ෆීලික්ව් ගපගර්රා මශතා

(ண்புகு பீலிக்ஸ் தபத)

(The Hon. Felix Perera)
ශඵ ශව භ සතුතියි. දතුභහ ඔළු නරහ 'වරි' කිදහ. දතළන
තුය පිරිසිදුයි. ශත ශව් ද ඒ තුය ද් ශ් ? භහතශර්  තුය
ද් ශ් . ඒ හශ භ තේපිමිඹ අයශගන ඵර් න. ශභතළන අශේ
ශද්රධහරිතුභහ ඉ් නහ තළන ඉරහ භහ ඉ් නහ තළන දක්හ තිශඵන
ශඳ ඩි distance දත හශ තේපිමිශේ ශඳ ඩි distance දශක් දත
තළනත ශව  තුය අශනක් තළන ලුණු තුය. ඹමිනු්ස ජරඹ ගරහ
ශගන ඵසිනහ. දක් ඳළ්සතකි්  ශ්ක යශට් තිශඵන ඳරිය ප්රලන
ස
ශඳ දු ප්රලසන ිරහ්ස අශනක් ඳළ්සශත්  අවස තුය ළශට්ධී  ඒ
ළශටන තුයර තිශඵන තහඵිරත ද්රය ිරහ්ස භගත ජරඹ
විනහල ශ් න පුළු් . භගත ජරශේ pH value දත අඩු ශ් න
ළඩි ශ් න පුළු් . ඒත තිශඵ් න ඕනෆ ප්රභහණඹ ශත ච්චයද
කිඹරහ තු.් නහ් ශරහ ද් නහ ශ් . ඒ ිරහ අපි සිඹලු ශදනහ
තේඳනහ තය් න ඕනෆ ශභ තක්ද? ශ්ක ප්රලසනඹ ඇදශගන
ආ්ඩඩුට ගවරහ ළඩක් නළවළ; ශන්ස තහට්ස ගවරහ ළඩක්
නළවළ. ඒත තු.් ට තු.්  ගව ග් නහ හශ තත් දයඹක්.

මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර pH value දත අඩු ව විට
භවය ළිංර ආ්කිමතතහ ශව්ස ඇඹුේ ගතිඹ ඇති ශනහ.
භශ ආනඹ න ජහ-ඇර ප්රලසනඹ ආශද ශභ තද? ජහ-ඇර ජන
ඝන්සඹ ළඩි ශරහ. ඳ්තචස ඳව දවඹ හශ තෆිමරට ඉඩ්ක මිත
තළඩිරහ. ඒ ත්ස්සඹ ද් න ද් න ළඩි ශනහ. ළිංිම්  තුය
ශඵ ් න ඵළවළ. ළි ඵම ශදතක් තුනක් තඳනහ. Toilet දශක් pit
දත අඩි 5යි. සීේ තයරහ නළවළ. "ඳව්ස තළිර්  ඹයි ගරහ ජශේ"
කිඹන නයහඹ උඩ අ් න ඵඩු මිත -අඳ ද්රය මිත- තිශඵනහ ළිශ.
ඒහ තභයි බිදශද හුෙ ශදශනක්. අපි ඒහ නතය තයරහ තිශඵනහ.
වළභ තළනභ දශවභයි. යතුඳසර ප්රශ්ධලශේ ආදයණීඹ ජනතහ
ඳහනඹ තශශ ළිංර තිශඵන තුය. නු.්ස අද හශ ජන ඝන්සඹ
ළඩි න තහරඹත ශභ තක්ද තය් න ඕනෆ? ු.රතිදර ජන
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ඝන්සඹ ්තග කිශරෝවටයඹට 33ක් විතය තභයි ඉ් ශ් . දශවභ
න්ක ග්කඳව ශත ච්චය ප්රභහණඹක් ඉ් නහද? ශත ශම තු් දවස
ගණනක් ඉ් නහ. ශත ශම පුළු් ද ළිං තඳරහ තුය ශඵ ් න?
ඇයි ශ්කහ තථහ තය් ශ්  නළ්සශ්ස? දළ්  ග්කඳව පුළු් ද ළිං
තඳරහ තුය ශඵ ් න? ශඵ ශවෝ ශයි්  ජනගවනඹ ළඩි ශ්ධී 
අිරහ්තඹශඹ්  ටළේ තුය ද් න ඕනෆ; ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ ග් න
ඕනෆ. ඳහනීඹ ජරඹ ශත ශව් ද රළශඵ් ශ් ? ඳහනීඹ ජරඹ
රළශඵ් ශ්  සිරිඳහද ත් ද ඳළ්සශත්  දන තළරණි ගශේ තුය
මිශත් . ඒ තුය මිත රබුගභට ශගනළේරහ රබුගික්  ශත ශඹි් 
දවහ ඳළ්සතට තුය ශදන අතශ්ත ඒ තුය මිත ශභශවට
ශගනළේරහ ශ්ක ආ්ඩඩු වදරහ තිශඵන පුගසත් ශ්ධ ජර
ඳවි්රහගහයශඹ්  ශු්ධධ තයරහ ඳවි්ර තයරහ විලහර විඹදභක්
දයහශගන -ිරත්ක ශන ශයි ආ්ඩඩු ජරඹ ලීටයඹතට ඹ්කකිසි
ු.දරක් විඹද්ක තයනහ- තභයි ජරඹ ශද් ශ් . ිරසඳහදන විඹදභ
ළඩියි; නු.්ස ිකිරසු් ට ශදන ිකර අඩුයි. දශවභ තටයුතු තයරහ
තභයි දළ්  ශ්ක ඳහනීඹ ජරඹ ශද් ශ් . ඒ ජරඹ ශඵ ් න ශව යි.
නහග්සතහට තභක් නළවළ අශනක් තුයිම් .

මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
ගරු ඇභතිතුභහ ඔඵතුභහට ිරඹිකත තහරඹ අහනයි.

රු ෆීලික්ව් ගපගර්රා මශතා

(ண்புகு பீலிக்ஸ் தபத)

(The Hon. Felix Perera)
භට ත්ස ත්සඳයඹක්
භ් ත්රීතුිකඹිර.

ශද් න

මූරරහනහරඪ

ගරු

ගරු භ් ත්රීතුභිර තු.් නහ් ශරහ ළත නහ් න ගිඹහභ
ගෙත නහ් න ගිඹහභ test තයරහ ඵරරහද නහ් ශ් ? නළවළ.
ඒහශේ තිශඵන තුය මිත නහනහ. නු.්ස ශඵ ් න ඕනෆ ජරඹ
කුභක්ද කිඹන දත තේඳනහ තය් න ඕනෆ. අයහබිතයශේ
ඳළට්ශයෝේ රහඵයි; තුය ගණ් .
දභ ිරහ ජර ප්රලසනඹ ශඳෞ්ධගිමත ප්රලසනඹක් විධිඹට්ස
ශන ශයි තිශඵ් ශ් . අශේ ගරු දිශ් ස ගුණ්තධන ඇභතිතුභහ්ස
දළ්  ගරු බහශද ඉ් නහ. දතුභහ භට ශර කු උදදකු්ස තශහ.
දතුභහ අශේ ආඵහධිත ජනතහට ජර ළඳයුභතට රුපිඹේ 4 000ත
භට්ටභතට වනඹක් ී රහ තිශඵනහ. තවුරු්ස ඒහ ගළන
ශභශතක් තේ තථහ තශශ නළවළ.
ඳහනීඹ ජරඹ පිළිඵ ශරෝතඹටභ තිශඵන ගළටලු දිවහ
ඵර්ධදි අපි ් ශතෝ ් න ඕනෆ. ශභ තද අශේ අඹට ශභශවභ
වරි ජරඹ මිතක් රඵහ ග් න පුළු්  ඳරියඹක් රංතහශද තිශඵන
ිරහ. රංතහශද දළිර ඳරියඹක් තිශඵ්ධදි්ස ශ්ක ප්රලසනඹක් ු.ේ
තය ශගන යශට් අවුේ විඹවුේ වදරහ ඒ භඟි්  ශ්ධලඳහරන
හසිඹක් ග් න තටයුතු තයන දත ළයදියි. දළ්  ශ්කතට
ිත්රඳමිඹකු්ස ිරසඳහදනඹ තයරහ තිශඵනහ. ඒශක් තිය යචනඹ
දක්්ස ජහතිත ඳක්ඹ. ඉදිරිඳ්ස කිරීභ ඩඹසශඳෝයහ.
ශඳ් ් ශ්  ශත ශවද? ජහතය් තය සිනභහවේර. ඒත අශේ
ශඳ දු යහජය භ්ඩඩලීඹ රැසවීභ ු.ේ තය ශගන ශඳ් න අලු්සභ
ිත්රඳටඹ. ඒශක් තිය යචනඹ දක්්ස ජහතිත ඳක්ඹ. ඉදිරිඳ්ස
කිරීභ ඩඹසශඳෝයහ. ිත්රඳටලහරහ තභයි ඵටහිය යටේ. දශ
කිඹික්  භශ චන සේඳඹ අ්  තයනහ.

[4.08 p.m.]
රු ්ම්.ඒ. සුමන්තිරන් මශතා

(ண்புகு ம்.. சுந்தன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Madam Presiding Member, right at the outset I would
like to extend our Party’s and our people’s sympathies to
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the families who have lost their loved ones due to the
indiscriminate shooting by the military at Rathupaswala,
Weliweriya.
The Debate today has taken very strange forms. On
the one hand, the Members of the Government side are
talking about the quality of the water, the pH levels. The
issue of drinking water is a common problem and should
not be made into a political issue. So, this issue in
Rathupaswala, Weliweriya must be resolved without
political differences, and the Government’s resolve and
commitment to address that issue should be in a
responsible way.
But, the issue at hand is not just the water at
Weliweriya. The most crucial issue is the manner in
which the military got involved in this situation when the
people protested. That is the issue at hand. On the other
hand, the Opposition also, so far, takes the view that by
this incident, the Government has permitted space for
people who are ready to accuse the military, an
opportunity of slinging mud at the military. They are
worried that this one issue is going to be used to tarnish
the good image of the Sri Lanka Army. I say these are
the strange facets of this Debate today because every
month when His Excellency the President calls out the
three forces by a Gazette notification under the Public
Security Ordinance to assist the police in maintaining law
and order, we open ourselves to incidents such as what
happened in Rathupaswala, Weliweriya. The war - as it is
called - ended in May, 2009. There has been no reason
why the three forces have to assist the police in
maintaining law and order. Is the Sri Lanka Police so
inefficient that during the last four years they have been
unable to maintain law and order? Had there been any
civil conflict or any incident during these four years, even
if we look back, that our police force was not able to
handle?
With the benefit of hindsight, looking back at the last
four years, today can we honestly say that the situation in
any part of the country has been such that you needed the
assistance of the three forces to maintain law and order?
The answer is, no. There has been no such necessity. The
question then is, why is that proclamation being made and
what are the effects of that proclamation? The effect is
what we saw in Rathupaswala the other day. More than
two years ago, in November or December, 2011, when I
spoke during the Budget on the Vote of the Ministry of
Defence, I appealed to the Ministers and Members of the
Government not to blindly support this process of
militarization in the North. I read my speech in that
Hansard recently, where I have said, “You might be
applauding now but it will come to visit you very soon.
This will come to the South very soon”. And, not long
after, it has come.
The army is the same in any part of the world. They
are trained to do a job of work. They might be efficient at
that and they do that at a war. But, where the military is
involved in civilian affairs - this is one issue that we keep
raising time and time again with regard to the military’s
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involvement in civilian affairs in the North - it always
ends in disaster like it happened in Rathupaswala in
Weliweriya. We might have our own emotions, our own
views with regard to the military. That is all right, but we
must also act in the interest of the country; we must act in
the interest of the people; we must act in the interest of
the unarmed civilian population of this country. If we are
to do that, then there is a place to which the military must
be relegated.
It was sad to hear even the Opposition Members
saying that this is going to give an opportunity to
demonstrate how the military behaves. But, that is how
the military behaves; there is no exception. Nowhere in
the world do you have an exception. They are trained for
that. That is how, even in the North, they behave and if
you want to get a taste of how it happens in the North day
in and day out by the large military that is present, which
is involved in all the civilian affairs, you have examples
like the one that we had in Rathupaswala, Weliweriya.
We regret very much that lives were lost in
Weliweriya. We empathize with the people there; we
understand what it is like. But, the regret is not because it
happened to people who performed bodhi poojas and
because it has happened to people in the South only;
wherever it happens, it is regretful and to whoever it
happens, it is regretful. There is no point in saying “I told
you so”, but I appeal to the Government today to stop, to
pause for a moment and think; think of this growing
militarization that is taking a stranglehold of this country.
You must come to your senses. If you truly love this
country, you must start reversing this at least now, at least
when it begins to affect the South. If you are not
concerned about the North, if you thought that the people
in the North are not citizens of this country, not equal
citizens and they do not have the right to the protection of
the State, at least now when it affects you, you must stop,
you must pause, you must think and you must act. That is
the only way in which this country can come out of this
kind of stranglehold, which many countries have not been
able to do because when the military takes over, it is very
difficult for civilian rule to be established. But, I believe it
is still possible if you, who are seated on the other side in
the Government pews, act, if you say enough is enough.
The military did something that we appreciated. You
can say you appreciated that. Our people do not
appreciate that because they, the civilians, were killed in
their thousands. You might appreciate that.
රු වන්ත අගියලන්න මශතා

(ண்புகு யசந்த அயகலன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

Not civilians.
රු ්ම්.ඒ. සුමන්තිරන් මශතා

(ண்புகு ம்.. சுந்தன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

No, civilians were also killed. You cannot deny that.
We are not complaining about the LTTEers being killed. I
am not complaining about the LTTEers being killed, but I
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am certainly complaining about the civilians who were
killed in tens of thousands. You might appreciate that, but
you will not appreciate your own people being killed like
flies on the road. At least, for your own selfish sake, you
must now stand up and bring an end to this tyranny.
Thank you.
[අ.බහ. 4.21]

රු ගරෝහිත අගබ්ගුණලර්ධාන මශතා (ලරාය ශා මශාමාර්
අමාතයතුමා

(ண்புகு தஹத அதபகுைலர்தன - துமமமுகங்கள்,
தநடுஞ்சமயகள் அமச்சர்)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports
and Highways)
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ළිමශදරිඹ යතුඳසර
සිදුවීභ ්කඵ් ධශඹ්  අද දශ විඳක්ඹ විසි්  ශගන දනු රළබ
බහ තේ තඵන ශඹෝජනහ ්කඵ් ධ චන සේඳඹක් තථහ
තය් න භහ ඵරහශඳ ශය ්සතු ශනහ.

ඒ සිදු වීශභ්  අඳට අහිික වුණු ජීවිත ව ශ්ධශඳ ශ
ශනුශනු්ස ඒ හශ භ තුහර රළබ යුධ වු.දහශද ව අශනකු්ස
සිඹලු ශදනහ ශනුශනු්ස අඳශ තනගහටු ශ්ක අසථහශදී  ඳශ
තයනහ. ඒ හශ භ ඒ සිදුවීභ අහනහ් ත සිදුවීභක් කිඹන
දත්ස අපි භතක් තයනහ.
ඒ සිදුවීභ ්කඵ් ධ අද ශජෝ්  අභයතුංග අශේ ික්ර භ් ත්රීතුභහ
ශ්ක ශඹෝජනහ ගරු බහට ඉදිරිඳ්ස තශහ. ඒ ඉදිරිඳ්ස තශ
තරුණු තහයණහ අපි අවශගන හිමිඹහ. ඒ භ් ත්රීතුභහශ තථහ ඒ
හශ භ විඳක්ඹ ිරශඹෝජනඹ තයික්  ජනතහ විු.ක්ති ශඳයු.ශ්ඩ
ද්රවිඩ ජහතිත ් ධහනශේ භ් ත්රීරු අද ඳහ්තිමශ්ක් තු බහ ගළඵ
තුශ තයපු තථහ අපි අවශගන හිමිඹහ. අපි හශ භ ශ්ක සිදුවීභ්ස
දක්ත විඳක්ඹ වළසිරුශ්ඩ ශතශද කිඹන දත ශ්ක යශට්
ජනතහ්ස ශව ට ඵරහශගන ඉ් නහ.
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර භෆත ඉතිවහඹට ගිඹහභ
ළිමශදරිඹ යතුඳසර ශ්ක සිදුවීභට ශඳය ව ත්ස සිදුවී්ක යහශිඹක්
තිශඵනහ. භභ කිඹ් න ඹ් ශ්  නළවළ දක්්ස ජහතිත ඳක්ශේ
ආ්ඩඩු තහරඹ ගළන. අපි ආ්ඩඩු තයන ශත ට දත දත
අසථහරී  ශන ශඹක් සිදුවී්ක යට තුශ සිදු ශන ශත ට විඳක්ඹ
ඒ සිදුවී්ක ශත ශව භද තභ් ශ ශ්ධලඳහරන නයහඹ ඳ්රඹට
ඇතුශ්ස තය ග් ශ්  කිඹන දත දිවහ අපි අධහනශඹ්  ඵරහශගන
හිමිඹහ. අපි විතයක් ශන ශයි යට්ස අධහනශඹ්  ඵරහශගන
හිමිඹහ. භවය අසථහරී  ශ්ක යශට් විබහග ප්රලසන ඳ්ර ළයදුණහ.
විබහගඹට දන ප්රලසන ඳ්රඹ ළයදුණහභ ඒ ළයදිච්ච ප්රලසන ඳ්රඹ
ශත ශව භද තභ් ශ ශ්ධලඳහරන නයහඹ ඳ්රඹ ඵට ඳ්ස තය
ග් න ක්රිඹහ තය් ශ්  කිඹරහ ඔවු්  තේඳනහ තයනහ.
විලසවිදයහර ආචහ්තඹරු් ශ ප්රලසනඹ්ස දශවභයි. දළිර
සිදුවීභක් ශන ශත ට විලසවිදයහර ආචහ්තඹරු්  දිවහ වදති් 
ඵළලුහද දශවභ නළ්සන්ක විලසවිදයහර ආචහ්තඹරු තභ් ශ
ශ්ධලඳහරන නයහඹ ඳ්රශේ ළඩතට දතතු තය ග් න පුළු් ද
කිඹහ ඵළලු වළමි අපි දළක්තහ. විලසවිදයහර ආචහ්තඹරු ගහේශේ
ඉ්  ඳහ ගභ්  දන ශත ට විඳක්ශේ භ් ත්රීරු ඒතට ්කඵ් ධ
ශරහ ශත ශව භද ඒත ශ්ධලඳහරන තතිතහතට වය් න වළදුශද
කිඹරහ අපි දළක්තහ. නු.්ස ඒ ළශඩ් වරි ගිශේ නළවළ.
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ඒ හශ භ ආ්ඩඩුයි
අධිතයණඹයි අතය ගළටුභක් ිර්තභහණඹ තය් න වළදුහ. ශ්ක
ආ්ඩඩු අධිතයණඹ්ස දක්ත වළේශඳනහඹ කිඹරහ හිටපු
අගවිිරසුරුරිඹශ ප්රලසනඹ යට ශට් අයශගන ඹ් න උ්සහව
ශතරුහ. දශවභ අයශගන ගිහිේරහ ආ්ඩඩුට ශට ක්තක් අිර් න
පුළු් ද ආ්ඩඩු ශඵේශර්  අේරරහ දළිශඹ්  තිඹ් න
පුළු් ද කිඹරහ උ්සහවඹක් දළරුහ. ඒත්ස වරි ගිශේ නළවළ
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර.
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ඒ විතයක් ශන ශයි ඳසු ගිඹ තහරශේ අඳට ග්කිම් 
ඇහුණහ දශව්  ශභශව්  ග්රීස ඹක්කු භතු ශනහ කිඹරහ. ඒ ග්රීස
ඹතහ ඳිරනහ ශගේරට. ඳළ් නහට ඳසශ ිකිරසසු බඹ
ශනහ. ඒ ගළන්ස කිදහ ශ්ක ග්රීස ඹතහ පිමි ඳසශ ඉ් ශ් 
ආ්ඩඩු ආ්ඩඩු තභයි ශ්ක ග්රීස ඹතහ ිර්තභහණඹ තය් ශ් 
කිඹරහ. ශ්කහ කිඹන අඹ තවුද? මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර
අද දේශර් න ළරක් නළතු ඉ් න න් න්සතහය ශරහ ඉ් න
දක්්ස ජහතිත ඳක්ඹට ශ්කහ ිර්තභහණඹ තයරහ තභයි අද
තභ් ශ ගභන ඹ් න සිදු ශරහ තිශඵ් ශ් . දඹහසිරිරහ අශේ
ඳළ්සතට දන ශත ට විඳක්ඹ දශවභ පිමි් භ අවුේ ජහරහක්
ශන ශත ට ඊ ශෙ භළතියණඹ අ්  ශන ශත ට අපි්ස
තී් දුක් ග් නහ කිඹරහ නහඹතතුභහට කිඹ් න ඕනෆ කිඹරහ ඒ
ඳක්ඹ ඇතුශශ තතිතහ ශන ශත ට අශ්  පි්  සි්ධධ ශ් න
ආහ යතුඳසර සි්ධධිඹ.
දළ්  ඒ ප්රලසන තිේඵහ ඳළ්සතකි් . ඒ ප්රලසන ඳළ්සතකි්  තිඹරහ
උ්සහව තයරහ ඵළලුහ දළ්  ශත ශව භද ශ්ක ප්රලසනඹ
විකුණ් ශ්  කිඹරහ. ශ්ක ප්රලසනඹ විකුණ් න රළවළසති න
ශත ට - [ඵහධහ කිරී්ක] තු.් නහ් ශරහ ඔතළන ඉ ශගන කුචුකුචු
ගෆහට ඔඹ වද්ස ඇතුශශ තිශඵ් ශ්  ශදදනහ. ඔඹ වද්ස
ඇතුශශ තිශඵන ශදදනහ සිරිශත ත ඇතුශශ පිට ශතරුශ ්ස
ව්කඵ ශ් ශ්  විනඹ ඳරීක්ණ. ඒ ිරහ ශභතළන කුචුකුචු ගෆහට
තභක් නළවළ. ශභතළන ප්රජහත් ්රහදි අයිතිඹ තිශඵනහ.
අපි ශඳ් නහ ශ්ක භ් ත්රීතුභ් රහට තභ් ශ නහඹතඹහශ
ක්රිඹහ තරහඳඹ. අපි කිදහ ඒ ිකඹ ගිඹ අහිංත දරු්  ශනුශ් 
අශේ තනගහටු ප්රතහල තයනහ කිඹරහ. තු.් නහ් ශරහශ
අනහගත නහඹතඹහ 2014 ී  ආ්ඩඩු අේර් න වදන නහඹතඹහ
යතුඳසර ප්රවහයඹට දශයහි උ්ධශඝෝණඹක් ඳ්සරහ ඒ ිකඹ
ගිඹ දරුහශ photo දතට භේ භහරඹක් දළ්කභහ. ඒත ශව යි
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර. ඒත ශව යි. දශවභ ශ් න
ඕනෆ. නහඹතශඹෝ දශවභ තය් න ඕනෆ. වළඵළයි නහඹතශඹෝ
ආද්තල්ස ශ් න ඕනෆ. යතුඳසර ශ්ක සිදුවීශ්ක ග කීභ අශේ
ඳළ්සතට වයන ශත ට අඳට සි්ධධ නහ ශභතුභ් රහශ ශ
ඇතුශශ සි්ධධ න ශ්ධේ තථහ තය් න. ශභ නහද ඒ සි්ධධ
ශරහ තිශඵ් ශ් ? අපි ඒ ගළන අවනහ
විඳක්
නහඹතතුභහශග් . ශ්ක භ් ත්රීරු් ශග්  අවනහ. තභ්  දක්ත
අවුරුදු 17ක් ශ්ධලඳහරනඹ තයරහ ආන ංවිධහඹතත්ක තයරහ
ඇභතිත්ක තයරහ UNP දත ශනුශ්  ඇති න තුරු තශඩ් ගිඹ
ංවිධහඹතයඹකු භළරුණහට ඳසශ ශ්ක හශ භේ භහරඹක්
දභ් න ශ්ක විඳක් නහඹතතුභහට ඹ් න පුළු්  වුණහද? ඒතයි
ඇ්සත තථහ. ඒ ගළන තථහ තය් ශ්  නළවළ. තථහ තය් න ඵඹයි.
දශවභයි ත්ස්සඹ. අද ඒ තයභට තු.් නහ් ශරහ න් න්සතහය
ශරහ ඉ් න ශත ට ඵරනහ ශ්ක සි්ධධිශඹ් ්  අයුතු ප්රශඹෝජන
ග් න.
දළ්  භභ අව ශගන හිමිඹහ අජි්ස භහ් නේශඳරුභ
භ් ත්රීතුභහශ තථහ. දතුභහ අලුති්  ආපු භ් ත්රීයශඹක්. දතුභහ
තථහ තයන ශත ට භට දළනුශ්ඩ ශ්කතයි අපි භහ වඹක්
අවුරු්ධදක් විතය ඹන තුරු ශඳ ඩි දශතකුශ තශට් සේපුක්
ගවරහ තිඹනහ. අ්කභහශ තශන්  අ්ස වළරිච්ච ගභ්  ඒ සේපු
ගවනහ. ඒ සේපු ශන ගළහුශ ්ස ශ්ක ශඳ ඩි දතහ ඤංඳචං
ඤංඳචං ගහරහ අඬනහ. ඵඩගිිර වුණ්ස අඬනහ ශන වුණ්ස
අඬනහ. ඒ ඵඩගිිර වුණ්ස ශන වුණ්ස අඬන ශඳ ඩි දශතක්
හශ
සේපු තමි්  ළමිරහ හශ
ඳහ්තිමශ්ක් තුශද තථහ
තයනහ යතුඳසර සිදුවීභ ගළන.
අශේ ජර ්කඳහදන වහ ජරහඳවන ඇභතියඹහට උඳශදස
ශදනහ ිකිර් ශදෝරුශෝ අයග් න කිඹරහ. ිකිර් ශදෝරු් ශ
උඳශදස අයශගන තුය ශද් න ලු. ශදයිවහු.දුරුශ්  අඳට ශ්ක
භ් ත්රීතුභහශ උඳශදස ඕනෆද යතුඳසරට තුය ශද් න? ශ්ක
භ් ත්රීතුභහ උඳශදස ශදන තුරුද අපි යතුඳසරට තුය ශද් න
ඉ් ශ් ?
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භශ ික්ර ශජෝ්  අභයතුංග භ් ත්රීතුභහ දළ්  ඉේරනහ මූරිමත
ගහසතු ග් ශ්  නළති තුය ශද් න කිඹරහ. අපි ඔඵතුභහට
දතක් කිඹනහ. [ඵහධහ කිරී්ක] ඔශව භ ඉ් න. ඔශව භ ඉ් න.
ඔඵතුභ් රහ කිදද්ස නළත්ස භහි් ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහශ
ආ්ඩඩු යතුඳසර ජනතහට තය් න තිශඵන යුතුතභ ග කීභ
ඉටු තයනහ. ඒත අඳට ඔඵතුභ් රහ කිඹහ ශද් න ඕනෆ නළවළ.
ඒත තයන විධිඹ අපි ශව ට ද් නහ. [ඵහධහ කිරී්ක] අශේ
ආ්ඩඩු අ බිහිරි ආ්ඩඩුක් ලු. [ඵහධහ කිරීභක්] ඳ්සතු ශච්ච
ශඩි උ්ඩඩඹක් ඳහ්තිමශ්ක් තුශද බහ ග්තබඹට ශගනහහ ලු.
ශගනහහ න්ක තභක් නළවළ. වළඵළයි මූරරහනහරඪ ගරු
භ් ත්රීතුිකඹිර ඒ භ් ත්රීතුභහට නළදිම්  ශ ් න තිබුණහ ඳසු ගිඹ
අවුරුදු 30ක් තිසශ ඳ්සතු තයපු උ්ඩඩ. අවුරුදු 30ක් ශ්ක යශට්
උ්ඩඩ ඳ්සතු වුණහ. ඒ උ්ඩඩ තවුද දු් ශ් ? දදහ ආ්ඩඩු තයපු
ඔඵතුභ් රහශ ජනහධිඳතිරු ශභ නහ ද තශශ? ඒහ තවුද
කිදශද? වළ් හඩ් හ්තතහ අය ශගන ඵර් න. ගරු යවි
තයණහනහඹත
භ් ත්රීතුභහ
කිඹනහ
ආ්ත.
ශප්රභදහ
ජනහධිඳතිතුභහශ තහරශේ දේටීටීඊ දතට ආයුධ දු් නහ කිඹරහ.
ශභ් න වළ් හඩ් හ්තතහ. අපි ශඳ් ් න්ක. තවුද ශ්කහ
කිඹ් ශ් ? ඒ ශග ේශරෝභ තභයි කිඹ් ශ් .

රු අජිත් මාන්නප්ගපරුම මශතා

(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
ඒහ ශ්ක විහදඹට අදහශ නළවළ ශ් .

රු ගරෝහිත අගබ්ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு தஹத அதபகுைலர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)
අදහශද නළ්ධද කිඹරහ ශද් න ඕනෆ න්ක දළිඹට ද් න. ශ්ක
අදහශ ශ්ධ තභයි තථහ තය් ශ් . අදහශ දතයි නළති දතයි
ශදතභ තථහ තය් න ශව ට භභභ ද් නහ. ත ඒ ගළන කිඹරහ
ශද් න ඕනෆ න්ක ශ්ක තථහ ඉය වුණහට ඳසශ දළිඹට ද් න.
[ඵහධහ කිරී්ක] ඔඵතුභහ ද් ශ්  නළ්සන්ක ගරු ශජෝ්  අභයතුංග
භ් ත්රීතුභහ වු. ශ් න. දතුභහ ශජයසඨ භ් ත්රීයශඹක්. දශවභ
නළ්සන්ක අශේ ගරු ශජෝලේ භයිතේ ශඳශ්තයහ භ් ත්රීතුභහ වු.
් න. වට මිතක් දතුභ් රහ ශෙට ගිහිේරහ ඔළු නරහ
"්ත" කිඹරහ තතහ තයරහ "ශත ශව භද ්ත ඳහ්තිමශ්ක් තුශද
තථහ තය් ශ් . ශත ශව භ ද ්ත ශ්කත තය් ශ් ?" කිඹරහ
අවග් න. අපි දශවභ අවශගනයි ආශද. අපි දශවභ තභයි ඉශගන
ග්සශ්ස. [ඵහධහ කිරී්ක] ශභතළනට ආපු ගභ්  දත ඳහයට ශඵිම
තඳ් න රළවළසති ශ් න දඳහ. දතශත ට ශච්ච ශ්ධ ශව ඹහ
ග් න්ස ව්කඵ ශන දතක් නළවළ.

මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර අද බුරට් ගළන තථහ
තයනහ. අද තුය ගළන තථහ තයනහ. ඔද! තුය ශනුශ් 
අපි ශඩි උ්ඩඩ ඳහවිච්ිත තශහ. අපි තුය ශනුශ්  ශඩි උ්ඩඩ
ඳහවිච්ිත තශශ ශත ශව ද?
ඒ භහවිේආරුශදී . දදහ දේටීටීඊ ංවිධහනඹ භහවිේආරුශද
අහිංත ශග වි ජනතහශ තුය මිත තළපුහ. ඔවු් ට ශඵ ් න
තිබුණු තුය මිත නළති තශහ. සුභ් තිය්  භ් ත්රීතුභහ ශභතළන තථහ
තයරහ ශවිකහිට භහරු වුණහ. වළභ දහභ භහරු ශනහ. අද්ස
භහරුශරහ ගිඹහ ශ්ක තථහ අවශගන ඉ් ශ්  නළති. දේටීටීඊ
්රසතහදඹට දශයහි අපි ශඩි උ්ඩඩ ඳහවිච්ිත තශහ. දේටීටීඊ
්රසතහී ්  ශභ නහද තශශ මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර?
ශග වි බි්ක ඳවශශ ස දහවක් ඳභණ ගහ තයන අහිංත ශග වි
ජනතහට තුය බිංදුක් ශන ී  භහවිේ ආරු ශ ශය ද වපු
ශරහශද ශත ් ද ශතළි්  තිඹහශගන ශ්ක යට තශ කිසිභ
නහඹතඹකුට ග් නට ඵළරි ව තී් දු ග්සශ්ස දේටීටීඊ දත විනහල
තයනහඹ කිඹන තී් දු ග්සශ්ස භහි් ද යහජඳක් අශේ
ජනහධිඳතිතුභහඹ කිඹන දත භහ ශ්ක අසථහශදී  භතක් තයනහ.
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දශවභ තටයුතු තයපු අශේ ආ්ඩඩුට ශ්ක යතුඳසර ිකිරසසු
භය් න කිසිභ උභනහක් ඇ්සශ්ස නළවළ.

රු රන්තන් රාමනායක මශතා

(ண்புகு ன்ஜன் நக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)
භහර තළඩුහ.

රු ගරෝහිත අගබ්ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு தஹத அதபகுைலர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)
භහ තඩපුහ කිඹහ ශදනහ ව්කඵ වුශණ ්ස. තඩපු වළමියි
තළඩිච්ච වළමියි ශදතභ ශව ට අවග් න පුළු්  ලුණු -ඇඹුේ
ඇති. තඩ් න රළවළසති ශන වළමි තඩපු වළමි ඔක්ශත භ කිඹහ
ශද් න පුළු්  කිසිභ අඩු ඳහඩුක් නළති. ඒහ දළන ග් න ඕනෆ
න්ක ශ්ක විහදඹ න්සරහ ඒ විහදඹට දු.. දශවභ දු් ශන ්ස
අභහරුශද ළශටයි අද ඇරහ ඉ් න ඇඳුභ ව් දහ.

රු මන්ත්රීලරගයක්

(ண்புகு உரப்பனர் எருலர்)

(An Hon. Member)
තහටද කිඹ් ශ් ?

රු ගරෝහිත අගබ්ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு தஹத அதபகுைலர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)
ශත ේපිඹ වරි න්ක දහ ග් න. [ඵහධහ කිරී්ක] කිඹ් ශ්  නළවළ.
වළඵළයි භතත තිඹහ ග් න. [ඵහධහ කිරී්ක] ඔඹ ඔක්ශත ටභ
ශත්කඳයහදු ශරහ ඔඹ ඔක්ශත භ මිත ශව ට හුරු පුරුදු ශරහ
තභයි අපි ශභතළන හඩි වුශ්ඩ. [ඵහධහ කිරී්ක] භතත තිඹහ ග් න.
අපි ත්රීවිේරට ටඹ්ත දිරහ ඡ් ද ග්සත ිකිරසසු ශන ශයි.
අපි tap දත ඇරිඹහභ බිඹ්ත වීදුරුර බිඹ්ත දහපු ිකිරසසු ශන ශයි.
අපි අයක්කු ී රහ ඡ් ද ග්සත ිකිරසසු ශන ශයි. අපි ිකිරසසු්ස
දක්ත ශඳ ශශ ශද ඳඹ ගවරහ ශ්ධලඳහරනඹ තයපු ිකිරසසු. [ඵහධහ
කිරී්ක] ඔශව භ ඉ් න. ඔශව භ ඉ් න ඉතිරි මිත කිඹහ ශදනත්ක.

මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ජනතහ විු.ක්ති ශඳයු.ණ
අවනහ ගරු ඵළසිේ යහජඳක් ඇභතිතුභහ භහ ග්සශ්ස ඇයි
කිඹරහ. ශ්කත ග්කඳව දිසත්රික්තශේ සිදුවීභක්. ශ්ක හශ සි්ධධිඹක්
වුණහභ ග්කඳව දිසත්රික්තශේ දිසත්රික් නහඹතඹහ වළමිඹට ශ්ක
භසත සිදුවීභ ශතශයහිභ ිරවතභහනී දතුභහශ තනගහටු
ප්රතහල තශහ. ඒත ිරවතභහනී ශ්ධලඳහරන නහඹතඹකුශ ශව 
ගුණහ්සභතබහඹක්. ඒතයි දතුභහ ඉටු තශශ. අද ජනතහ විු.ක්ති
ශඳයු.ණ යුද වු.දහ ගළන තථහ තශහ. මූරරහනහරඪ ගරු
භ් ත්රීතුිකඹිර දතළන යුද වු.දහ වළසිරුශ්ඩ අශීරහචහය විධිඹටයි
කිඹික්  ජනතහ විු.ක්ති ශඳයු.ණ භවහ නයත විධිඹට යුද වු.දහ
ගළන තථහ තශහ. ශ්ක යශට් වීශයෝදහය යණවිරුහ යු්ධධඹ
ජඹ්රවණඹ තයන ශත ට ජනතහ විු.ක්ති ශඳයු.ණ පුදුභ
උ්සහවඹක් ග්සතහ ඒ රකුණු මිත ශගනළේරහ තභ් ශ
හක්කුට දභහ ග් න. ඒ ශරහශද වීශයෝදහය යණවිරුහ ගළන
තථහ තශශ භවහ අභිභහනශඹ් . වීශයෝදහය යණවිරුහ ගළන භවහ
අභිභහනශඹනුයි තථහ තශශ. තවුරු වරි දක්ශතශනක් ශද් නක්
ළරැ්ධදක් තශහ න්ක අපි ඒත ශවශහ දකිනහ. ඒ ගළන ශ්ක න විට
ඳරීක්ණ ඳළළ්සශනහ. නු.්ස භසත යුද වු.දහට නය
තය් න ශව  නළවළ.
යහජය ආයක්ත අභහතයහංලශේ ශේත්කතුභහ ගළන තථහ
තයනහ. ජනතහ විු.ක්ති ශඳයු.ණට ඇෙට වරි අභහරුයි. ඇයි
ජනතහ විු.ක්ති ශඳයු.ණ උ්සහව තය් ශ්  - try තය් ශ්  1988-1989 තහරශේ හශ නළත ශ්ක යශට් ිකනී තඳු ශග ඩ
ගව් න ශත ේර්  අයශගන ගිහිේරහ ඔවු් ශ ජීවිත විනහල
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ඳහ්තිමශ්ක් තු

[ගරු ශයෝහිත අශේගුණ්තධන භවතහ]

තය් න. ජනතහ විු.ක්ති ශඳයු.ණ ශ්ක යශට් ත්තභහ් තලහරහ
කීඹක් වරහ තිශඵනහද මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර? ඒතට
ශ්ක භ් ත්රීරු හක්ෂි දයනහ. ජනතහ විු.ක්ති ශඳයු.ණ
ත්තභහ් තලහරහ කීඹක් වරහ තිශඵනහද කිඹරහ කිඹ් න ගරු
ශජෝ්  අභයතුංග භ් ත්රීතුභිර.

රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
දළ්  ඒ අඩි ඳහශ්ත ශ්  ශ්ක ආ්ඩඩු්ස ඹ් ශ් .
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දශ කිඹික්  විශලශඹ් භ අපි ශ්ක සිදු වුණ සිදුවීභ
්කඵ් ධශඹ්  අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශ භෙ ශඳ් වීභ තුශ ගරු
ඵළසිේ යහජඳක් ඇභතිතුභහශ
නහඹත්සඹ ඹටශ්ස ඒ
දිසත්රික්තඹ ිරශඹෝජනඹ තයන අශේ ගරු ර් ත අරගිඹ් න
ිරශඹෝජය ඇභතිතුභහ ගරු යණ ගුණ්තධන ිරශඹෝජය
ඇභතිතුභහ ඇතුළු සිඹලු ශදනහභ තහට ශවෝ අහධහයණඹක් සි්ධධ
වී තිශඵනහ න්ක ඒ සිදු වුණු වළභ අහධහයණඹතටභ අලය තයන
පිළිඹභ ශඹ ද් න රළවළසතියි කිඹන දත භතක් තයික්  භශ
චන සේඳඹ අ්  තයනහ. ශඵ ශව භ සතුතියි.
[අ.බහ. 4.38]

රු ගරෝහිත අගබ්ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு தஹத அதபகுைலர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)
ඔශව භ ඉ් න ඔඵතුභහට කිඹ් න්ක. කිසිශ්ස දශවභ
තය් ශ්  නළවළ. ත්තභහ් තලහරහකි්  ගභතට ඹ්ක තයදයඹක්
ශනහ න්ක දඹ දශවභ පිමි් භ නළළ්සවිඹ යුතුඹ කිඹන භතශේයි
අපි ඉ් ශ් . වළඵළයි ඔඵතුභහ විලසහ තය් න 600ක් යක්හ
තයන තළනක් විතයක් ශන ශයි භසතඹක් ලශඹ් 
ත්තභහ් තලහරහක් වනහඹ කිඹ් ශ්  ඒශක් ශතඹ් ට
භහඹක් භහ දතවභහයක් ඒ අඹශ දරු භේශර ්ස දක්ත
ඵඩගි් ශ්  ඉ් න ශන දතයි. ඒත තභයි ඇ්සත. නු.්ස ජනතහ
විු.ක්ති ශඳයු.ණට ඕනෆ තය් ශ්  ඒහ ව් නයි. ඒහ ළහුහභ
තභයි ජනතහ විු.ක්ති ශඳයු.ණට ඳළළ්සභක් තිශඵ් ශ් . ජනතහ
විු.ක්ති ශඳයු.ශ්ඩ ඳළළ්සභ තිශඹ් න න්ක ශ්ක යශට් ආ්තථිතඹ
තඩහ ළශට් න ඕනෆ. ශ්ක යශට් ආ්තථිතඹ තඩහ ළටුශණ ්ස තභයි
ජනතහ විු.ක්ති ශඳයු.ණට නළත යක් "ගවපිඹද භයපිඹද"
කිඹරහ ශඳෝසටයඹක් ගව් න ශත ේශරක් දතතු ් ශ් . දළ් 
කිසි ශතශනක් ඒතට දතතු ් ශ්  නළවළ මූරරහනහරඪ ගරු
භ් ත්රීතුිකඹිර. ඒ ිරහ තභයි ජනතහ විු.ක්ති ශඳයු.ණ යහජය
ආයක්ත අභහතයහංලශේ ශේත්කතුභහ ගළන නයශඹ්  තථහ
තය් ශ් . "1988-1989 තහරශේ තශ ිකිරස ඝහතනරට අශ් 
අපි ග කිඹ් න ඕනෆ" කිඹරහ පුළු්  න්ක ශ්ක බහ ග්තබඹ තුශ ී 
ජහතිශඹ්  භහ ග් න කිඹරහ ජනතහ විු.ක්ති ශඳයු.ණට අපි
කිඹනහ. "අපි ගකිඹ් න ඕනෆ ්රහභ ශත ිරරධහරිඹහ
භළරුහට; අපි ග කිඹ් න ඕනෆ ශඳ ිමස ිරරධහරිඹහ භළරුහට;
අපි ග කිඹ් න ඕනෆ අහිංත යණවිරුහ භළරුහට; අහිංත
ගුරුතුිකඹ භළරුහට තරහ තරුහ භළරුහට අපි ග කිඹ් න
ඕනෆ." කිඹරහ ජනතහ විු.ක්ති ශඳයු.ශ්ඩ දක් ශතශනක්්ස
ඇවිේරහ දත දත්ස ශ්ක ඳහ්තිමශ්ක් තු තුශී  භහ ග්සතහද?
නළවළ. භහ ග් න ඵළවළ. මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ඒ
තයභට තභ්  තයපු ළයදි ළයදි කිඹරහ දළන ශගන්ස ඒ යද
ිරළයදි තය ග් න තළභළති නළති ජනතහ විු.ක්ති ශඳයු.ණ තළභළති
් ශ් - [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු අජි්ස කුභහය භ් ත්රීතුභිර ඔඵතුභහට
ශන ශයි කිඹ් ශ් . ඒත ශ්සරු්ක අය ශගන ඔඵතුභහ දළ් 
ශඵ ශව භ ශව  ගභනක් ඹන භ් ත්රීයශඹක්. අ් න ඒ ිරහ අපි
ශඵ ශව භ ඳළවළදිිම කිඹනහ ආ්ඩඩුක් වළමිඹට අපි ශවට්ස
ඵර් ශ්  ශ්ක සිදුවීභ ිරළයදි තය් නයි. වළඵළයි ගරු
මූරරහනහරුඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ශ්කත දඩවභහ තය ශගන-

මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
ගරු ඇභතිතුභිර තහරඹ අහනයි.

රු ගරෝහිත අගබ්ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு தஹத அதபகுைலர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)
ශ්කත දඩවභහ තය ශගන ශවට අිර්ධදහ ශනශත ට ත්ස
ත්තභහ් තලහරහ ව් න වදනහ න්ක ශ්කත දඩවභහ තය ශගන
ිකිරසසු් ශ ආ්තථිතඹ ට්ට් න වදනහ න්ක ඒත ශ්ධලඳහරන
නයහඹ ඳ්රඹ ශන ශයිද කිඹන දත අපි භතක් තයනහ.

රු රුලන් විතයලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ருலன் லஜலர்தன)

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana)
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර භශ තථහ ආය්කබ කිරීභට
ප්රථභශඹ්  දදහ යතුඳසර ළිමශදරිශේ සි්ධධිශඹ්  ජීවිතක්ඹට
ඳ්ස ව අකිර දිශ් ස ශියඹහශ ඳවුශේ සිඹලු ශදනහට්ස යවිලහ් 
ශඳශ්තයහ ශියඹහශ
ඳවුශේ සිඹලු ශදනහට්ස ිරර් ත
පුසඳකුභහය භව්සභඹහශ ඳවුශේ සිඹලු ශදනහටභ්ස භශ ඵර්ස
ශලෝතඹ ප්රතහල තය් න තළභළතියි.

ප්රජහත් ්රහී  ඕනෆභ යටත ශශන ජනතහශ නදිරත
අලයතහක් තභයි පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ. ඒ අලයතහ ඔවු් ට
රඵහ ී භ ඒ යශට් යජශේ ග කීභක්. අඳ තවුරු්ස ද් නහ
යතුඳසර ප්රශ්ධලශේ ඇති වුණු සි්ධධිඹ. ශ්ක ප්රශ්ධලශේ
ත්තභහ් තලහරහකි්  පිට න අඳද්රය ඒ ප්රශ්ධලශේ ජරඹ්ස
භෙ ිකර වී ඒ ජරඹ වි වී ඇසිඩ් ඵට ඳ්ස ශනහ කිඹරහ ඒ
ප්රශ්ධලශේ ජනතහ විලසහ තයනහ. ඒ ිරහ තභයි ඒ
ත්තභහ් තලහරහට
විරු්ධධ
ඒ
ප්රශ්ධලශේ
ජනතහ
උ්ධශඝෝණඹක් ආය්කබ තශශ. නු.්ස ඒ උ්ධශඝෝණඹ ආය්කබ
තයන ශත ට ශ්ක ආ්ඩඩු විසි්  වු.දහක් ඹළදහ ඒ
ත්තභහ් තලහරහ ආයක්හ තය් න. භභ ඒත ළරැදියි කිඹ් ශන්ස
නළවළ වරියි කිඹ් ශන්ස නළවළ. නු.්ස ඒ උ්ධශඝෝණඹ තය් න
ආපු ජනතහ ශ්කත දළක්ශක් ශ්ක ආ්ඩඩු ජනතහශ ඳළ්සත
ග් ශ්  නළති ත්තභහ් තලහරහශද ඳළ්සත ග්සතහ කිඹරහයි.
ජනතහ ත්ස ශතෝඳ වුණහ. ශ්ක ආ්ඩඩු ශතශයහි තිබුණු
ඔවුනශ
ස
විලසහඹ බිඳුණහ. ඒ ිරහ ආ්ඩඩු ශතශය්  ඒ අඹට
හධහයණ විඳුභක් රළශේවි කිඹන විලසහඹ බිඳුණහ. දස
ගණනක් තිසශ උ්ධශඝෝණඹ තයර්ස තභ් ශ ඉේලී්කරට
ආ්ඩඩු ඇහු්කත්  දු් ශ්  නළවළ කිඹරහ ශන විතේඳඹක් නළති
ිරහ තභයි දදහ ළිමශදරිශේ ඳහයට ඵළවළරහ ඒ ප්රශ්ධලශේ ජනතහ
උ්ධශඝෝණඹක් තශශ. නු.්ස ඒ උ්ධශඝෝණඹ භ්තදනඹ
තය් නට ශ්ක ආ්ඩඩු වු.දහ තභයි ඹළදශද.
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර අඳ තවුරු්ස ද් නහ ඕනෆභ
යටත වු.දහක් තිශඵ් ශ්  ඒ යට ආයක්හ තය් න ඵ; යශට්
ජනතහ ආයක්හ තය් න ඵ. යට තුශ ඹ්ක ්රසතහී  උදුයක්
තිශඵනහ න්ක ඒත භ්තදනඹ තය් න තභයි වු.දහක් ඉ් ශ් .
තළරැේරක් ඇති ශනහ න්ක ඒත භ්තදනඹ තය් න තභයි
වු.දහක් ඉ් ශ් . නු.්ස ගභත ප්රශ්ධලඹත ඇති ව තුය
ප්රලසනඹතට හධහයණ ඉේලීභතට හධහයණ ප්රලසනඹතට ඳහයට
ඵළස ජනතහ -ඒ උ්ධශඝෝණඹ- භ්තදනඹ තය් න ශ්ක ආ්ඩඩු
වු.දහ ඹළදහ. ඒ තීයණශඹ්  ශභ තක්ද වුශ්ඩ? දදහ ළිමශදරිඹ
යුද පිමිඹක් ඵට ඳ්ස වුණහ. අඳ අව් ශ්  ඒ තීයණඹ ග්සශ්ස
තවුද කිඹරහයි. ශ්ක සි්ධධිඹට ග කිඹ් ශ්  තවුද? ඒ ග්සත
තීයණඹ ිරහ අඳ ද් නහ තයික්  ජීවිත තුනක් නළති වුණහ. ඒ
ප්රශ්ධලහසී්  න්ක කිඹ් ශ්  තු්  ශදශනකුට ඩහ භළරුණහ
කිඹරහයි.
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ශ්ක සි්ධධිශඹ්  ඳසශ ඒ උ්ධශඝෝණඹට ්කඵ් ධ වුණු ඒ
ප්රශ්ධලශේ ජනතහ්ස භෙ අඳ තථහ තශහ. ඒ අඹ කිදශද වු.දහ
විසි්  ශඩි තිඹ් න ඳට්  ග්සතහභ ඒ තට්මිඹ සීසීතඩ දිදහ
කිඹරහයි. නු.්ස ඒ අඹශ පිමිඳසශ්  අතුරු ඳහයරට්ස ඇවි්ස
ශඩි තිේඵහ කිඹරහ කිදහ. භවය තභ් ශ
ආයක්හ
ශනුශ්  ළිමශදරිඹ ඳේිමඹට දිදහඹ කිදහ. ඳේිමඹට දුරහ
වළංගිරහ ඉ් න ශත ට ඳේිමඹට්ස ඇවි්ස ඒ ඳේිමශේ ඉ් න
පජතතුභහට්ස ඳවය ී රහ දතළන වළංගිරහ හිටපු ඒ තරුණ
ත්ඩඩහඹභ දණ ගසරහ ශඩි උ්ඩඩිම්  ගවශගන ගවශගන
ගිඹහ කිඹරහ තභයි ඒ ශග ේර්  කිදශද. ශ්කත තභයි ති්සත
ඇ්සත. ඒ ප්රශ්ධලහසී්  තභයි අඳට ශ්කහ කිදශද. ඒ විතයක්
ශන ශයි
ඒ උ්ධශඝෝණඹ හ්තතහ තය් න ඳළිකණි
භහධයශදී ් ට්ස ඉතහභ අභහනුෂිත ශර ඳවය ී  තිබුණහ. "අද"
පු්ස ඳශ්ස හ්තතහතරු තභ් ශ භහධය වළඳුනු්කඳත ශඳ් 
ශඳ් හ ඉ් න ශත ට ඕහයි්  ළඩක් නළවළ තු.ශරහ "භහධය
ඵේශරෝ" කිඹරහ ඵළණරහ ශඵළු තු්  වතය ශදශනක් දතුභහට
ශඩි උ්ඩඩිම්  ඳවය ී රහ තිශඵනහ. දතුභහ ළටුණහභ ඳයි් 
ගවරහ තහනුතට විසි තයරහ තිශඵනහ.
භභ හිතන විධිඹට "රංතහී ඳ" "රක්බිභ" ව "සිය"
භහධයශදී ්  තු් ශදශනක් තභ් ශ ජීවිත ශේයහ ගළනීභ වහ
ිරතට ගිහි්  රයිට් ිරරහ ඇේ ඹට ඳළඹ වතයක් ඳවක්
වළංගිරහ ඉරහ තිශඵනහ. ඉති්  ශ්ක යශට් ප්රජහත් ්රහදඹ
ශත ශවද? ශ්ක සි්ධධිඹට ග කිඹ් ශ්  තවුද? ශ්ක අහිංත
ජනතහට ශඩි තඵ් න වු.දහට අණ දු් ශ්  තවුද? ශ්ක
පිළිඵ ග කීභක් ග් න තභ්ස තවුරු්ස ඉදිරිඳ්ස ශරහ
නළවළ. මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර 1953 ී  අ්රහභහතය ඩඩ්ිම
ශනහනහඹත භළතිතුභහශ තහරශේ ශ්ක යශට් ළඩ ්තජනඹක් ව්තතහේ දතක් - ඳළළ්සවහ භට භතතයි. ඒ ව්තතහරඹ අ් 
ශ්ධී  10 ශදශනක් ජීවිතක්ඹට ඳ්ස ශරහ තිබුණහ. ඒ තහරශේ
යශට් නහඹතඹහ වළමිඹට ඩඩ්ිම ශනහනහඹත අ්රහභහතයතුභහට ඒ
ශදදනහ දයහ ග් න ඵළරි දහි ගකීභ බහය ශගන දතුභහ
අ්රහභහතය ධුයශඹ්  ඉ්ස වුණහ. දදහ ශ්ධලඳහරනශේ ව අද
ශ්ධලඳහරනශේ ශන ඒතයි.
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර දදහ යතුඳසර දභ සි්ධධිඹ
සිදු ශනශත ට භභ හිමිශේ භහතය. අශේ නහඹතතුභහ ව වරි් 
ප්රනහ් දු භ් ත්රීතුභහ්ස භෙ භංගර භයවීය භ් ත්රීතුභහශ ඵර
භ්ඩඩරශේ රැසවීභතට වබහගී ශිකනුයි සිමිශේ. ඒ අසථහශද
තභයි අඳට ආයංිතඹක් රළබුශ්ඩ ශ්ක හශ සි්ධධිඹක් ළිමශදරිශේ
සිදු ශරහ තිශඵනහ කිඹරහ. භහ දදිනභ භහතය ඉරහ ශතළි් භ
ගිශේ ග්කඳව ශයෝවරටයි. ග්කඳව ශයෝවරට ඹනශත ට භශ ඇස
ශදතටභ දුටුහ ශඩි ළදුණු පු්ධගරඹ්  තු් ශදශනක්.
දක්ශතශනක් ග්කඳව විදුවරත ඉශගනුභ රඵන ශියශඹක්.
දඹහශ අතටයි තකුරටයි ශඩි ළදිරහ තිබුණහ. භහ ඔහුශග් 
ඇහුහ "භේිම ඔඹහට යඵ්ත උ්ඩඩිම් ද ශඩි තළබුශද?" කිඹරහ.
ඔහු කිදහ "නළවළ අඳට ඳතශය ්කිම්  ශඩි තළබුශද" කිඹරහ.
ඒ හශ භ පිටට ශඩි ළදුණු ත්ස තරුණශඹක් සිමිඹහ. ඒ
කිඹ් ශ්  ඳරහ ඹනශත ට ඔහුශ
පිටුඳට ශඩි තඵරහ
තිශඵනහ. ශත ් දට ශඩි ළදිරහ තිබුණහ. තනගහටුයි කිඹ් න
ත ශතශනක් සිමිඹහ යණවිරුශක්. ඳස යක් දේටීටීඊ
ංවිධහනශඹ්  ශඩි තහපු යණවිරුශක්. දතුභහ භශ අත
අේරහශගන කිදශද "භභ යට ශනුශ්  ඳස තහක් දේටීටීඊ
දශත්  ශඩි තෆහ. භට කිඹ් න තනගහටුයි අද භශ ගභ
ශනුශ්  භභ ශඹ තයපු වු.දහශදභ බටශඹකුශග්  භට ශඩි
තෆහ" කිඹරහ. ඇ්සතටභ ශ්කහ අවනශත ට අශේ ඇේස
හිරිළශටනහ.

වු.දහ විසි්  ශභළිර ඳත්රිතහක් ශඵදරහ තිශඵනහ. දභ
ඳත්රිතහශද කිඹ් ශ්  "යට තුශ ක්රිඹහ්සභත න හභතහව
හතහයණඹ පිළිඵ අතභළ්සශත්  සිමින ශ්ධශීඹ ඵරශදග
ශභ් භ විශ්ධල ඵරශදගද දභ ළඵළඳිඹහ බි දළවභ උශදහ විවිධ
ක්රිඹහ භහ්තග ගිරික්  සිටී." කිඹරහ. ඒ හශ භ දහි ත්ස කිඹනහ
"ළිමශදරිඹ ඔඵ ප්රශ්ධලඹ තුශ ඇති ව අහනහ් ත ත්ස්සඹ
ඇති කිරීභ උශදහ යටට වහිරතය ශ්ධශීඹ ශභ් භ විශ්ධශීඹ
ඵරශදග ඉතහ විලහර දහඹත්සඹක් රඵහ ී  ඇත." කිඹරහ. ඉති් 
ශභශවභ ශ්ධශීඹ වරි විශ්ධශීඹ වරි ඵරශදග තිශඵනහ න්ක
තරුණහතය ඒ ගළන ශ්ක යටට ශවළිදයවු තය් න.
අපි ඒ ප්රශ්ධලශේ ජනතහ්ස දක්ත තථහ තශහ. අපි ඇහුහ
දතළන ඹ්ක කිසි ශ්ධලඳහරන ඵරඳෆභක් තිබුණහද කිඹරහ. අපි
ශව ටභ ද් නහ දතළන කිසිභ ශ්ධලඳහරන ඵරඳෆභක් තිබුශ්ඩ
නළති ඵ. ඒ ප්රශ්ධලශේ ජනතහ ඳහයට ඵළසශ තභ් ශ තුය
ප්රලසනඹට. ශ්රී රංතහ ිරදවස ඳක්ශේද යද් පී දශක්ද ශේවීපී
දශක්ද කිඹරහ ඵළලුශද නළවළ. ඳක් ශේදඹකි්  ශත ය තභයි
දභ ප්රශ්ධලශේ පු්ධගරඹ්  ඳහයට ඵළසශ. හධහයණ ඉේලීභතට
තභයි ඳහයට ඵළසශ.
අද ළිමශදරිශේ ඉතහභ්ස භීණතහරී ත්ස්සඹක් තිශඵනහ.
අද ළිමශදරිශේ තවුරු්ස දළිඹට ඇවිේරහ තථහ තය් න බඹයි.
ශභ තද ඒ ප්රශ්ධලශේ ඔ්සතු ඵර් න ආයක්ත අභහතයහංලශඹ් 
CID දත ජනතහ අතයට දහරහ තිශඵනහ කිඹරහ ඒ අඹ
කිඹනහ. ඒත ඇ්සතද නළ්සතද කිඹරහ භට කිඹ් න ඵළවළ. නු.්ස
ඒ ප්රශ්ධලශේ ිකිරසසු විලසහ තය් ශ්  ඒතයි. දතළන බඹක්
තිශඵනහ. බඹ වුණහට ඒ ශග ේර් ශ හි්ස තුශ තහභ්ස ඒ
ශදදනහ තිශඵනහ.
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ශභතළන මූරිමත ප්රලසනඹ
තුය. අද න තුරු තහභ්ස ඒ ප්රශ්ධලශේ ජනතහට ශ්ක ප්රලසනඹට
විඳුභක් රළබිරහ නළවළ. භභ ද් නහ ශ්ක සි්ධධිශඹ්  ඳසශ
ආ්ඩඩු විසි්  ශ්ක යතුඳසර ප්රශ්ධලඹට තුය ටළංකි ගණනහක්
ඳඹහ තිබුණු ඵ. නු.්ස ඒ ප්රශ්ධලශේ ජනතහ අද්ස කිඹ් ශ්  ඒ
තුය ටළංකිර තිශඵන තුය ඒ ශග ේර් ට ශඵ ් න ඵළවළ;
ඳහවිච්ිත තය් න ඵළවළ කිඹරහයි.

මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
ගරු භ් ත්රීතුභහ තහරඹ අහනයි.

රු රුලන් විතයලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ருலன் லஜலர்தன)

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana)
භට ත විනහඩිඹක් රඵහ ශද් න මූරරහනහරඪ ගරු
භ් ත්රීතුිකඹිර.

අද ඒ ටළංකිරට තුය ශඵද් ශ්  භවය ප්රහශ්ධශීඹ
බහශනුයි ග්කඳව ප්රහශ්ධශීඹ බහශනුයි. ඒ ප්රශ්ධලශේ ජනතහ
ශචෝදනහ තය් ශ්  අ්සතනගලු ඔශඹ්  තුය අය්  තභයි ශ්ක
ටළංකි පුය් ශ්  කිඹරහ. ඒ තුය තුශ කුණු ශය ඩු දිඹ ශර ඒ
හශ භ භවයක් ටළංකිර භහළු්ස ඉ් නහයි කිඹන ශචෝදනහ
තයනහ.

මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

ශ්ක ්කඵ් ධශඹ්  අද න තුරු කිසිශකු්ස ග කීභක් ශගන
නළවළ. දභ සි්ධධිශඹ්  ඳසු ළිමශදරිඹ ප්රශ්ධලශේ ජනතහට
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(The Presiding Member)
දළ්  අ්  තය් න ගරු භ් ත්රීතුභහ.
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ඳහ්තිමශ්ක් තු
රු වරණ ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு சை குைலர்தன)

(The Hon. Sarana Gunawardena)
National Water Supply and Drainage Board දශත්  තුය
ශඵද් ශ් .

රු මන්ත්රීලරගයක්

(ண்புகு உரப்பனர் எருலர்)

(An Hon. Member)
නළවළ නළවළ. National Water Supply and Drainage Board
දශත්  ශඵදුශද නළවළ.

මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(The Presiding Member)
දළ්  අ්  තය් න ගරු භ් ත්රීතුභහ. තහරඹ අහනයි.

රු රුලන් විතයලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ருலன் லஜலர்தன)

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana)
අපි කිඹ් ශ්  පුළු්  තය්ක ඉක්භිර්  ශ්ක තුය ප්රලසනඹ ශ්ක
ජනතහට විරහ ශද් න කිඹරහයි. ඒ විතයක් ශන ශයි භහ
ිරශඹෝජනඹ තයන බිගඹභ ආනශේ්ස දළනටභ්ස ශ්ක ප්රලසනඹ ඇති
ශරහ තිශඵනහ. භභ හිත් ශ්  අශේ ඩුිමේ විශේශතය
ිරශඹෝජය අභහතයතුභහ්ස ද් නහ ඇති -

රු ඩුලිප් විගිගවේ කර මශතා (ණපදා කෂමනාකරණ
නිගයෝතය අමාතයතුමා
(ண்புகு துலிப் லதஜதசக - அனர்த்த முகமத்துல பத
அமச்சர்)

(The Hon. Duleep Wijesekera - Deputy Minister of Disaster
Management)
සිඹඹට 99ක්භ තුය ී රහ තිශඹ් ශ් .

රු රුලන් විතයලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ருலன் லஜலர்தன)

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana)
භභ ද් නහ. නු.්ස අද අකුරුු.ේර ශදේශග ඩ වගව්සත
සිඹමරහශඳ්සත ප්රශ්ධලර ජනතහ්ස කිඹනහ ඒ ඳළ්සශ්ස
තුයර්ස pH අගඹ -

රු මන්ත්රීලරගයක්

(ண்புகு உரப்பனர் எருலர்)

(An Hon. Member)
ගණ්  වළදුශද ශත ශව භද?

රු රුලන් විතයලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ருலன் லஜலர்தன)

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana)
ශත ශව භට්ස ජනතහ කිඹන ශ්ධ භභ ඔඵතුභහට කිඹ් ශ් .
ඒ ඳළ්සශ්ස තුයර්ස pH අගඹ 4තට ඵළවළරහ කිඹරහ තභයි
කිඹ් ශ් . තරුණහතය පුළු් තය්ක ඉක්භිර්  ශ්ක ප්රලසනඹ
විරහ ශද් න කිඹරහ භභ ආ්ඩඩුශ්  ඵළගෆඳ්ස ඉේරික් 
භශ තථහ අ්  තයනහ.

[අ.බහ. 4.50]

දිවානායක

මශතා

(ගවෞඛ්ය

ශභ තද යද් පී ආ්ඩඩුශද අශේ වරි්  ප්රනහ් දු භ් ත්රීතුභ් රහ
ශර කු විේරඹක් තය් න ගිඹහ. ළිමශදරිඹ සි්ධධිශඹ්  ිකනී තය
ගව ශගන අශේ රු්  භ් ත්රීතුභහ අභිශත තය් න උ්සහව
තශහ. භභ හිතන වළමිඹට ඒත වරි ගිශේ නළවළ. රක් ගණනක්
දයි කිඹරහ ඵරහශඳ ශය ්සතු වුණහ. ඵිරස දශවභ ශගනළේරහ
තිබුණහ. නු.්ස භභ දළක්තහ ඒ ඵිරස මිත ව තඩරට
ශගිරහි්  අශේ වරි්  ප්රනහ් දු භ් ත්රීතුභහ ආඳහු ශද් න වදනහ.
අඩු ිකරට ඵිරස දු් න හි් දහ දදහ පිටශත ටුශද ඵිරස ිකර ඳවශ
ඵළසහ. ශභ තද ශවතු ඵරහශඳ ශය ්සතු වුණ ගණන දදහ
ශත ටුට ආශද නළවළ. ඒ ිරහ ශඵ ශව භ අහ්තථත ශභශවයුභක්
තය් න සි්ධධ වුණහ.

රු ශරින් ප්රනාන්දු මශතා

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

රු ලිත්
අමාතයතුමා
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(ண்புகு யலித் தசநக்க - சுகத பத அமச்சர்)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ඳසු ගිඹ තිශේ දත වස
රුත ගේඵිරසරට පිටශත ටුශද ශව  ඉේලුභක් තිබුණහ.

(ண்புகு ஹன் பர்னந்து )

(The Hon. Harin Fernando)
ිරශඹෝජය ඇභතිතුභහ අශේ තථහ්ස අව් න; ඹ් න දඳහ.

රු ලිත් දිවානායක මශතා

(ண்புகு யலித் தசநக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුභිර දදහ භහවිේ ආරු ශ ශය ද
වරහ ශග වි ජනතහට තුය ශද් ශ්  නළතු සිමිඹහ. අපි
ඳළවළදිිම කිඹනහ අශේ යජඹ අතිගරු ජනහධිඳති භහි් ද
යහජඳක් භළතිතුභහ ඒ ශ ශය ද අරි් න කිඹරහ ත්රිවිධ වු.දහට
ශඳ ලීසිඹට අණ ී රහ -

රු රන්තන් රාමනායක මශතා

(ண்புகு ன்ஜன் நக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)
ශඩි තිේඵහ.

රු ලිත් දිවානායක මශතා

(ண்புகு யலித் தசநக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
අපි ශඩි තිේඵහ තභයි ්රසතහදඹට.

තුය මිත ග් න ශ්ක යශට් ජනතහට අසථහ රහ ී රහ
ශ්ක යශට් අවුරුදු තිස තුනක් තිසශ තිබුණ ්රසතහදඹ නළති
තයරහ ිරදව අය්  දු් නහ. වළඵළයි යිරේ වික්රභසිංව
භව්සතඹහශ ආ්ඩඩු ශභ තක්ද තශශ?
රු්  විජඹ්තධන භ් ත්රීතුභිර ඔඵතුභහශ ඵහේඳහද තවුද
කිඹරහ භහ ද් ශ්  නළවළ ඔඵතුභහශ නහඹතතුභහශ ආ්ඩඩු
තහරශේ ශභ තද තශශ? යට ඳහහ දු් නහ; ප්රබහතය්  දක්ත
ගිවිසු්ක ගළහුහ. අශේ ශඳ ලීසිර අඹ ශඳෝිම්ක ගසරහ ශඩි
තිඹරහ අු. අු.ශද භයහ දළ්කභහ. තු.් නහ් ශරහශ
ප්රතිඳ්සතිරට ඩහ අශේ ආ්ඩඩුශද ප්රතිඳ්සති ශනස. ඒත අපි
ශ්ක යශට් ජනතහට ශඳ් හ ී  තිශඵනහ. අපි වු.දහ ශඹ දහ
ිකිරසසු භයරහ නළවළ.
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ඊශෙට ගරු රු් 
විජඹ්තධන භ් ත්රීතුභහ කිදහ ව්තතහේ දතක් අසථහශදී  දව
ශදනකු භළරුණු ිරහ ඩඩ්ිම ශනහනහඹත භව්සභඹහ තභ් ශ
ධුයශඹ්  අයි්  වුණහ කිඹරහ. නු.්ස යිරේ වික්රභසිංව
භව්සභඹහශ තහරශේ වළටදවක් භළරිරහ්ස දතුභහ ඉේරහ අස
වුශ්ඩ නළවළශ් . ධතහගහය්ස තිබුණහ. ගරු රු්  විජඹ්තධන
භ් ත්රීතුභිර දශවභ න්ක ඩඩ්ිම ශනහනහඹත භළතිතුභහශ
ආද්තලඹ අයශගන තු.් නහ් ශශ නහතිඹහට තභයි ු.ිම් භ
ඉේරහ අස ශ් න තිබුශ්ඩ. තු.් නහ් ශරහශ ආ්ඩඩු
තහරශේ ශ්ක යශට් තරුණ තරුණිඹ්  වළටදවක් භළරුහ. දදහ
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යවිඹට ඹන දරුශක් ඉ් න අ්කභරහ තහ්සතරහට ට උණ
ගළශනනහ. යිරේ වික්රභසිංව භව්සභඹහශ ආ්ඩඩුශ්  දදහ
තරුණ තරුණිඹ්  ඝහතනඹ තයපු ිරහයි දශවභ වුශ්ඩ. දදහ ශ්ක
යශට් අහිංත තරුණ තරුණිඹ්  වළටදවක් භළශය්ධී  ඩඩ්ිම
ශනහනහඹත භළතිතුභහශ
ආද්තලඹ යිරේ වික්රභසිංව හිටපු
අගභළතිතුභහ දු් ශ්  නළවළ. රෑට ශද යට තට්ටු තයරහ ශද ය ඇයහ
ශගන අයශගන ගිහිේරහ ිකනී භය්ධදි ඩඩ්ිම ශනහනහඹත
භළතිතුභහශ ආද්තලඹ තු.් නහ් ශරහ දු් ශ්  නළවළ. ඒ ිරහ ඒ
ගළන තථහ තයනහ න්ක ශඳ ඩ්ඩක් හිත් න. තු.් නහ් ශරහ
දත ඇඟිේරක් අඳට දිගු තයන ශත ට ඇඟිිම වතයක්
තු.් නහ් ශරහශ ඳළ්සතට නළශභනහඹ කිඹන දත හිතට
ග් න. වු.දහ ශඹ දහ ිකනී භය් නට අතිගරු භහි් ද යහජඳක්
ජනහධිඳතිතුභහශ
ආ්ඩඩුට ඕනෆතභක් නළවළ. දතුභහ
ප්රබහතය් ශ ්රසතහදශඹ්  ශ්ක යට ශේයහ ග්සතහ. දදහ අහිංත
ිකිරසසු් ට ළඩ ඇරිරහ ශතෝච්ිතඹත ඹ් න පුළු් තභක්
තිබුශ්ඩ නළවළ. භවය ශරහට ශතෝච්ිතශේ යඹුක්තනට ඹන
ශත ට ශඵෝ්කඵඹක් පිපිරිරහ භළශයන ත්ස්සඹක් තිබුශ්ඩ. අ්කභයි
තහ්සතයි දතට ශගදය ගිශේ නළවළ. ඒ ත්ස්සඹ අද නළති තයරහ
තිශඵනහ. තු.් නහ් ශරහට්ස අද බඹක් නළති ශ්ක
ඳහ්තිමශ්ක් තුට ඇවිේරහ තථහ තය් න අසථහ රළබිරහ
තිශඵනහ. තු.් නහ් ශරහශ නහඹතශඹෝ කී ශදශනක් ඝහතනඹ
තශහද? ්රසතහදි ශඵෝ්කඵඹක් ිරහ ශප්රභදහ හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ
pavement දශක්යි භළරුශ්ඩ. ගහිකණී දිහනහඹත ඇභතිතුභහ
ජනහධිඳති භළතියණඹ ශරහශද ශඵෝ්කඵඹතට වසු ශරහයි
භළරුශ්ඩ. ඒ ත්ස්සඹ නළති තයරහ අතිගරු භහි් ද යහජඳක්
ජනහධිඳතිතුභහ ශ්ක යටට හභඹ උදහ තයරහ තිශඵනහ.
ශ්ක තහයණශේී  ශෞඛ්ය ්කඵ් ධශඹනු්ස තථහ තශහ.
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර අශේ ගරු අජි්ස භහ් නේශඳරුභ
භ් ත්රීතුභහශ ශනෝනහ තභයි ඒ ප්රශ්ධලඹ බහය ඉ් න MOH. ඒ
ිරහ තු.් නහ් ශරහ ශෞඛ්ය ඳළ්සශත්  ශභ නහද තශශ
කිඹරහ අඳට ඳළවළදිිමයි. ගරු භහ් නේශඳරුභ භ් ත්රීතුභහ
ඳහ්තිමශ්ක් තුට ඇවි්ස ළඩි තහරඹක් නළවළශ් . අඳයහශ්ධ අශේ
අය හිටපු ශද සතය භව්සභඹහ නළති වුණු දශත් - [ඵහධහ කිරීභක්]
ඒ ිරහ ශඳ ඩ්ඩක් ශ්සරු්ක අයශගන තථහ තය් න. ශනෝනහට
ශභ තක්ද දු් නු උඳශ්ධලඹ? ශනෝනහ අහිංත ජනතහ ශනුශ් 
ශත ශව භද තටයුතු තශශ? ඒහ්ස කිඹ් න නළඟිටරහ.
තු.් නහ් ශ අද න තුරු ඳහ්තිමශ්ක් තුශද කිඹරහ නළවළශ් 
"භශ ශනෝනහ තභයි MOH" කිඹරහ. ඇයි තුරු්කපු වංගහ ශගන
ගව් ශ් ? "භශ ශනෝනහ තභයි ශ්ක ප්රශ්ධලඹ බහය තටයුතු
තයන ශෞඛ්ය නදය ිරරධහරිතුිකඹ" කිඹරහ අද න තුරු
ඔඵතුභහ ශ්ක ඳහ්තිමශ්ක් තුශද කිඹහ තිශඵනහද කිඹරහ භහ
අවනහ. ඇයි තුරු්කපු වංගරහ ගව් ශ් ? ශගදය තිශඵන ප්රලසනඹ
-[බාධා කිරීනක්] නාන්ාප්යෙරුන නන්ත්රීුමනනි, ුන්න්ාාන්යස
අංත භවජන ිරශඹෝජිතඹකු න්ක "භශ ශනෝනහ ශභ් න ශ්ක
පිඹය අයශගන තිශඵනහ" කිඹරහ කිඹ් න. වළඵළයි ග කීභ
තු.් නහ් ශශ
ශනෝනහට්ස
දනහ.
ශ්ක
ගළටලු
්කඵ් ධශඹ්  අලය ක්රිඹහ භහ්තග අපි අයශගන තිශඵනහ.
තු.් නහ් ශට කිඹ් න ඵළරි න්ක භභ ඒ ගළන කිඹ් න්ක.
ග්කඳව ප්රහශ්ධශීඹ ශෞඛ්ය නදය ිරරධහරි තහ්තඹහරඹට ජිම
භහශේ 24 ළිර දහ ශ්ක විසතය ඇවිේරහ තිශඵනහ. දතශත ට ඒ
්කඵ් ධශඹ්  ශෞඛ්ය අභහතයහංලඹට
භධයභ ඳරිය
අධිතහරිඹට ආශඹෝජන භ්ඩඩරඹට හ්තතහ තයරහ තිශඵනහ. ඒ
හශ භ ජිම 29 ළිර දහ දිසත්රික් ශේත්ක ඇතුළු අශනකු්ස
ිරරධහරි්  ග්කහසී්  ව දභ දිසත්රික්තශේ ශ්ධලඳහරන අධිතහරිඹ
භෙ අශේ ගරු ර් ත අරගිඹ් න භළතිතුභහ හතච්ඡහක්
ඳ්සහ තිශඵනහ. ඒ හශ භ භවය ශෞඛ්ය නදය ිරරධහරිතුභහ
විසි්  ග්කඳව ප්රශ්ධලශේ තුය හ්කඳේ 100ක් ඳභණ යජශේ ය
ඳරීක්තට ඹහ තිශඵනහ. ඒ ශත යතුරු අඳට රළබිරහ තිශඵනහ.
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ශ්ක විධිඹට තටයුතු තය තිශඵනහ. තු.් නහ් ශරහ කිඹ් ශ් 
ශ්ක තුය ශව  නළවළ කිඹරහයි. ශ්ක ශත යතුරු අපි රඵහ ශගන
තිශඵනහ. තු.් නහ් ශ අද න තුරු ඒහ ගළන කිදශද නළවළ.
ඉති්  ශ්ක ප්රලසනඹ වංගරහ වරි ඹ් ශ්  නළවළ.
ජනතහ විු.ක්ති ශඳයු.ණ්ස දක්්ස ජහතිත ඳක්ඹ්ස උ්සහව
තය් ශ්  ශ්ක ප්රලසනශඹ්  ආ්ඩඩු වද් නයි. තවුරු ශවෝ
අහිංතශඹක් දශවභ නළ්සන්ක ඉසශතෝශේ ශභශඹක් භයහ ශගන
තු.් නහ් ශරහ උ්සහව තය් ශ්  ඒතටයි. ශභ තද ශ්ක කිඹන
ශත ්කඳළිරශඹ්  අයි්  තයපු අඹශග්  දතසිඹ ගණනක් ශේවීපී
හභහජිතඹ් . ශ්ක අයි්  තයපු ිකිරසසු තභ්  අයි්  තශහට
විරු්ධධ ශත ්කඳළිරඹ ඉසයවහ picket තයික්  ඉ් න ශත ට
තභයි ශ්ක ජනභතඹ අයශගන ඹ් න උ්සහව තශශ. ශභ තද
තු.් නහ් ශරහ ද් නහ අශේ ත්තභහ් ත තරහඳඹ ් ශ්  ශ්ක
ග්කඳව ප්රශ්ධලඹයි කිඹරහ.
ශ්ක ශත ්කඳළිරශේ ශතශය් ශ්  යඵ්ත ිරසඳහදන. යඵ්තිම් 
gloves ිරසඳහදනඹ තයනහ. ඒහ ිරසඳහදනඹ තශශ නළ්සන්ක
ශෞඛ්ය අංලඹට ප්රශඹෝජනඹට ග් න ශ්කහ පිට යමි් 
ශග් ් න ඕනෆ. ඒ ිරහ ශ්කශතී  ශදඳළ්සතක් ගළන හිත් න
ඕනෆ. ශත ්කඳළිරඹක් දත ඳහයටභ -ඳළඹ ඳවකි්  හශ - වන
දත ශන ශයි තිශඵන ප්රලසනඹ. දශවභ තශහ න්ක
තු.් නහ් ශරහභ තභයි ඊශෙට තෆ ගව් ශ්  ආශඹෝජතශඹෝ
ද් ශ්  නළවළ කිඹරහ. ඒ ිරහ හ්තතහක් අයශගන ඒ හ්තතහ
ශ්ධලඳහරන අධිතහරිඹ තුශ හතච්ඡහ තය තිශඵනහ. ග්කඳව
දිසත්රික්තශේ නහඹතඹහ වළමිඹට ගරු ඵළසිේ යහජඳක් භළතිතුභහ
ශ්ක වහ පිඹය ග් න ඹන ශත ට තු.් නහ් ශරහට ඕනෆතභ
තිබුශ්ඩ ශභ නහ තය් නද? දතුභහ්ස දතළනට ශග් හ ශගන
දතළන පිරි කුරේපු තයහ දතළන අයගරඹක් ඇති තයරහ
දතුභහශ ආයක්ත ිරරධහරි්  රහ ශඩි තිඹහ ශගන ගරු
ඵළසිේ යහජඳක් භව්සභඹහ්ස ිකනී භළරුහ කිඹ් නයි
තු.් නහ් ශරහශ
කුභ් ්රණඹ තිබුශ්ඩ. නු.්ස ඒ
කුභ් ්රණරට අපි අහු ශ් ශ්  නළවළ. තු.් නහ් ශරහට
දක්්ස ජහතිත ඳක්ඹට ඕනෆ තවුරු ශවෝ භයහ ශගන දයි් 
ප්රශඹෝජන ග් න. ශ්ක ත්තභහ් තලහරහ ගළන යජඹට ග කීභක්
තිශඵනහ. දළ්  ප්රලසනඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහ. ඒ
ත්තභහ් තලහරහශද ඒ ආශඹෝජතයි් ශ බහ්ඩඩ තිශඵනහ. ඒශක්
ශඹ තයන අඹ ඉ් නහ. ඒ ිරහ ඒ ත්තභහ් තලහරහ ආයක්හ
තය් න ඕනෆ.වට අවුරුදු ගණනහතට ශඳය කුඩුතහයශඹක්
ඇේලුහ කිඹරහ ශද ්කශඳ ශඳ ලීසිඹට ඳවය දු් නහ. ඒ ගරු
විශේශතය ිරශඹෝජය ඇභතිතුභහශ
ආනඹ. ශද ්කශඳ
ශඳ ලීසිඹට ්කප්තණශඹ් භ ඳවය දු් නහ. ශද ්කශඳ ශඳ ලීසිඹට
ඳවය ී රහ ්කප්තණශඹ් භ විනහල තශහ. දළිර අසථහත
ශඳ ලීසිඹට ආයක්හ ශද් න ඵළවළ. දශවභ න්ක ශභ තක්ද
කිඹ් ශ් ? ශඳ ලීසිශේ ඉ් ශන්ස ිකිරසසු. ශභළිර අ්ස දළකීභක්
තිශඵන ත්ස්සඹතී  තභයි ශ්ක සි්ධධිඹට ු.හුණ ශද් ශ් . දශවභ
න්ක අපි ශදඳළ්සතක් ගළන හිත් නට ඕනෆ. ඊට ඳසු ශභ තක්ද
වුශ්ඩ? ආයක්ත ශේත්ක ශගෝඨහබඹ යහජඳක් භළතිතුභහශ
ප්රධහන්සශඹක් ඳළළති හතච්ඡහශදී  ශ්ක ත්තභහ් තලහරහ
ව් න තී් දු තයරහ තිබුණහ. ඒ හශ භ ඉ්  ඳසු අශේ ගරු
ර් න අරගිඹ් න ිරශඹෝජය ඇභතිතුභහ ඇතුළු අශනකු්ස
ශ්ධලඳහරන අධිතහරිඹ්ස තී් දු තීයණ අයශගන තිබුණහ. අශේ ගරු
ර් ත අරගිඹ් න භළතිතුභහ්ස ්කඵ් ධ තය ශගන භහ 3ක්
ඇතුශත ශ්ක අඹට තුය ශදනහ කිඹරහ තිශඵනහ. ශ්ක භභ
ශන ශයි හ්තතහ තය් ශ්  ති අ් ත පු්ස ඳතක්. ඒශක්
ශභ තක්ද කිඹ් ශ් ? ජිම 26 ළිර දහ ිරශඹෝජය ඇභති ර් ත
අරගිඹ් න විසි්  සථහන තුනතී  ප්රශ්ධලශේ ජනතහ වු. වී
භහ දතවභහයක් තුශ ප්රශ්ධලඹට නශ ජරඹ ශදන ඵට
ශඳ ශය ් දුක් දු්  ඵ ව්  නහ. ඒ හශ භ නශ ජරඹ
දු් නහ. අශේ ගරු දිශ් ස ගුණ්තධන ඇභතිතුභහ ශ්ක ගරු බහශද
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ඉ් නහ. නශ ජරඹ රඵහ ී රහ තිශඵනහ. මූරරහනහරඪ ගරු
භ් ත්රීතුිකඹිර ශ්ක ශ්ධේ ශ්ක විධිඹට තයශගන ඹ්ධී 
ශත ්කඳළිරශඹ්  අස තශ ජනතහ විු.ක්ති ශඳයු.ශ්ඩ ශතඹ් 
ශ්කතට දතතු ශනහ. ශ්ක සි්ධධිශේී  ග්කඳව ඉසපිරිතහරඹට
ශයෝගී්  30 ශදශනකු ඇතුශ්ස තශහ. ඒ අඹශග්  ලරයත්තභ
තය් නට අලය අඹට ලරයත්තභ තශහ. ශඵශව්ස මිත දු් නහ.
ගරු විජිත ශවය්ස භ් ත්රීතුභහ ශභ තක්ද කිඹ් ශ් ? භට්ස
ඇහුණහ. ග්කඳව ඉසපිරිතහශේ ශඵශව්ස මිත නළවළ; ශඵශව්ස
ශද් ශ්  නළවළ; යජඹ ශර කු ළයදි ශදඹක් තයනහ; ශ්ක
ිකිරසු් ට ශඵශව්ස ශද් න්ස විධිඹක් නළවළ කිඹරහ ශඵ රු ප්රචහය
ඹනහ. දදහ ද තුශ දත දත කුභ් ්රණයි තිබුශ්ඩ. දත
ඳළ්සතකි්  යතු කුභ් ්රණඹ අශනක් ඳළ්සශත්  ශත ශ
කුභ් ්රණඹ.තු.් නහ් ශරහ ළිමශදරිශේ සි්ධධිඹ වයවහ
ආ්ඩඩුක් වද් න ඵළලුහ. දශවභ ඵළවළ ජනතහ භතඹ වද් න.
තු.් නහ් ශරහ ජනතහශ ඳපුට තථහ තය් න. ඒත තභයි
ප්රධහනභ ශ්ධ. දශවභ තථහ තය් ශ්  නළති තු.් නහ් ශරහට
ආ්ඩඩු වද් න ඵළවළ.
ව්කඵ් ශත ට යහශේ ගේ තිශඵනහ කිඹරහ ශර කුට තථහ
තශ දඹහසිරි භ් ත්රීතුභහ දළ්  ශත ශවද ඉ් ශ් ? අද අශේ ඳළ්සශ්ස.
තු.් නහ් ශරහ තථහ තයරහ ළඩක් නළවළ. තු.් නහ් ශරහ
අවුරුදු 17ක් ආ්ඩඩු තශහ. විඳක්ශේ භ් ත්රීරු්  දළනට්ස අශේ
ඳක්ඹට දනහ. භළතියණ ඉතිවහඹ ශඳයශරහ ඵර් න ශතෝ.
ශේ.ආ්ත. ජඹ්තධන භව්සභඹහ න්ක භළතියණ සිතිඹභ වකුශහ
දළ්කභහ. භළතියණඹක් ඳ්සන විට තු.් නහ් ශරහශ
භ් ත්රීරු්  අඳට දතතු ශනහ. ආ්ඩඩුක්රභ යසථහට
ංශලෝධනඹක් ශගශනන විට තු.් නහ් ශරහශ
ඳළ්සශ්ස
භ් ත්රීරු්  අඳට දතතු ශනහ. තු.් නහ් ශරහශ විඳක්ඹට
අශඳ්  දක්
ශතශනකු්ස ග්සතහද? අඩුභ තයික් 
තු.් නහ් ශරහට දශවභ ශදඹක් තය් නට ඵළරි වුණහ. අශේ
ආ්ඩඩුශද භවිේ ගවතට්ස තු.් නහ් ශරහට අත තිඹ් න
ඵළවළ. ඒ ිරහ තු.් නහ් ශරහට ආ්ඩඩු වදන දත හීනඹක්.
විඳක්ශේ ගරු අජි්ස භහ් නේශඳරුභ භ් ත්රීතුභහශ ශනෝනහ
තභයි ඒ ප්රශ්ධලඹ බහය ඉ් න MOH. දතුභහ්ස ඒත කිඹ් ශ් 
නළති ශ්කහ යටට වංගනහ. ඒහ යටට වංගරහ ශ්ක ප්රලසනඹ
වයවහ ආ්ඩඩු වද් න ඹනහ මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර. ශ්ක
යශට් ත්රිවිධ වු.දහට ශඳ ලීසිඹට සිවිේ ආයක්ත ඵර තහඹට අපි
ගරු තයනහ.
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ශ්ක අඹ දදහ වු.දහ
ශත ඳභණ වෆේලුට රක් තශහද? දදහ දශවභයි. දදහ යද් පී
ආ්ඩඩුශද ගරු යවි තරුණහනහඹත භ් ත්රීතුභහ ශභ තක්ද කිදශද?
වු.දහ ඉසයවට ඹන විට කිිමශන ච්ිතඹට ශන ශයි භළදච්ිතඹට
ඹ් ශ්  කිඹරහ කිදහ. දදහ තු.් නහසශරහශ නහඹතතුභහ රු්  භ් ත්රීතුභහශ ඵහේඳහ ශ් න ඇති ගරු යිරේ වික්රභසිංව
භළතිතුභහ- "ශත ේපිගර" භව තළරඹක් කිඹරහ කිදහ. දදහ දශවභයි
කිදශද. ශ්ක ශ්ධේ වෆේලුට රක් තශශ තු.් නහ් ශරහ.
වු.දහ ශ්ක සි්ධධිඹට ්කඵ් ධ තයරහ වු.දහ මූරර ඝහතනඹක්
තශ විධිඹට ළයදි ශ්ධේ ප්රචහයඹ තය් න දඳහ. ඉදිරි භහරී 
ශ්ක යශට් ජහතය් තය ්කශ්කරනඹක් ඳළළ්සශනහ. ශ්ක
ශ්ධේරට තභයි තු.් නහ් ශරහ ශ්කහ රඝු තය් නට
ඵර් ශ් . ්රසතහදශඹ්  ඳසු ශ්ක යශට් ිරදව ඇති තය ග්සතහ.
ඊශෙට දේටීටීඊ ඩඹසශඳෝයහ විශ්ධල යටර විලහර
ප්රචහයඹක් තය ශගන ඹනහ ශ්ක යශට් මූරිමත අයිතිහසිත්ක තඩ
ශනහ කිඹරහ. ඒ හශ විවිධ ශ්ධේ දන විට තු.් නහ් ශරහ
ශ්ක යශට් ශ්රී රහංකිතයි්  වළමිඹට යටට ආදයඹ තයන ිකිරසු් 
වළමිඹට ශ්කහට ්කඵ් ධ ් න දඳහ.
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තු.් නහ් ශරහ ශ්ක විධිඹට ළරැදි ආතේඳ ශද් න දඳහ.
තු.් නහ් ශරහට්ස ශ්ක යශට් ිරදවශ ජී්ස ් න පුළු් 
භහජඹක් ඇති තශශ ශ්ක යශට් ත්රිවිධ වු.දහ වහ ශඳ ලීසිඹයි.
ශත ශම - භවනුය භහ්තගඹ කිඹ් ශ්  A-1 ප්රධහන භහ්තගඹක්
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර. ශ්ක භහ්තගශේ ඹ්ක කිසි සි්ධධිඹක්
ඇති වුණහ න්ක ඒ ගළන තවුරු්ස ශභ න්ස කිඹන දතක් නළවළ.
දභ සි්ධධිඹ ිරහ අද යතුඳසර ළිමශදරිඹ ප්රශ්ධලර
ජනතහට ජහතිත ජර ්කඳහදන වහ ජරහඳවන භ්ඩඩරඹ තුය
මිත ශදනහ. ඒ තුය මිත්ස ශව  නළවළයි කිඹරහ කිඹනහ. දයි් 
තු.් නහ් ශරහශ
තිශඵන ්ධශදඹ ශඳශනනහ. දශවභ
හිත් න දඳහ. අශේ ගරු ඇභතිතුභහ දඹට ්කඵ් ධ ශරහ දභ
ප්රශ්ධලර ජනතහට තුය ශද් න අලය තටයුතු තයරහ
තිශඵනහ.
අද ග්කඳව දිසත්රික්තඹ තුශ විලහර ං්තධනඹක් සිදු ශරහ
තිශඵනහ. තු.් නහ් ශරහට ඒ තටයුතු තය ග් න ඵළරි වුණහ.
තු.් නහ් ශරහ ආ්ඩඩු තශහ. නු.්ස තු.් නහ් ශරහට ඒ
තටයුතු තය ග් න ඵළරි වුණහ. අශේ හිටපු නහඹතතුිකඹතට්ස ඒ
තටයුතු ශඵ ශව භඹක් තය ග් න ඵළරි වුණහ. නු.්ස අශේ ගරු
ඵළසිේ යහජඳක් අභහතයතුභහ වයවහ අද ග්කඳව දිසත්රික්තශේ
විලහර ං්තධනඹක් සි්ධධ නහ. ඒ තටයුතු න්ස් න ඒ
නහඹතඹ්  ළරැදි ශර විශදචන තය් න තු.් නහ් ශරහ
උ්සහව තශහට ඒහ වරිඹ් ශ්  නළවළ. ශභ තද ජනතහ
ද් නහ "අපි ශභ නහ තශ්ස අඳට ශ්ක යජඹ විලහර ශඹක්
තයරහ තිශඵනහ"යි කිඹරහ. අ් න දභ ිරහ තු.් නහ් ශරහ
ළරැදි විධිඹට ශභ න ශ්ධ තශ්ස ශ්ක වයවහ තවුරු්  අභිශත
තය් න වළදු්ස ඒත සිහිනඹක්ඹ කිඹන දත භහ ප්රතහල තයනහ.
අහන ලශඹ්  අය විකුණහ ග් න ඵළරි වුණු ඵිරස මිත දළ් 
ශේශ්ත ළටභ දභරහ දතළිර්  ඔඹ ටන න්ස් න කිඹහ අශේ
ගරු වරි්  ප්රනහ් දු භ් ත්රීතුභහට කිඹහ සිමිික්  භහ ිරවඬ නහ.
සතුතියි.
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ශඵ ශව භ සතුතියි ගරු ිරශඹෝජය ඇභතිතුභිර.

ඊශෙට ගරු ය් ජ්  යහභනහඹත භ් ත්රීතුභහ.
[අ. බහ. 5.03]

රු රන්තන් රාමනායක මශතා

(ண்புகு ன்ஜன் நக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර යතුඳසර ඝහතන
්කඵ් ධශඹ්  ඳ්සන තේ තළබීශ්ක විහදශේී  ඒ පිළිඵ
චන සේඳඹක් තථහ කිරීභ භශ යුතුතභක් වළමිඹට භහ
රතනහ. යහජය ්රසතහදඹ ක්රිඹහ්සභත වීභ ළඩි ශරහ දළ්  භව
දේ ඳහේ දරු් ට ශඩි තළබීශ්ක ප්රණතහක් ඇති ශරහ
තිශඵනහ. ඒ දක්තභ විරු්ධධ භත දය් න්  දත දිගට ඝහතනඹ
තයන -භයන- විනහල තයන ත්ස්සඹතට අද යජඹ ඳ්ස ශරහ
තිශඵනහ. ඒ ප්රණතහ ද් න ද් නභ ළඩි නහඹ කිඹන දත
තනගහටුශ්  වුණ්ස කි යුතුයි
මූරරහනහරඪ ගරු
භ් ත්රීතුිකඹිර. දළ්  ශ්ක ත්ස්සඹ ඔඩු දුහ තිශඵනහ.

ඳශු.ශ් භ යතුඳසර සි්ධධිශේී  ජීවිත නළති ව දරු් ශ
ඳවුේර අඹට්ස ඔවු් ශ නහතී් ට්ස ශලෝතඹ ප්රතහල තය් න
භහ ශ්ක ශභ ශව ත අසථහක් තය ග් නහ. ඇ්සශත් භ ක්රිසතු
ආගභ ශඵෞ්ධධහගභ ඉසරහ්ක ආගභ ඹන ශ්ක ශභ න ආගභ
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ඳළ්සශත්  ඵළලු්ස මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර කිසිභ
ශ්ධලඳහරන ඳක්ඹතට නළති ඳහටතට නළති ශගෝ්රඹතට නළති
ඳහේ ශඳ ්ස අතළති සිමි ිරයහයුධ ඳහේ දරු් ට ශඩි තළබීභ
ඉතහභ භෘග ්කශේච්ඡ තක්තඩි ක්රිඹහක්. දභ සි්ධධිඹ විහිළුට
ග්සතහ ශ්ක ගරු බහශද තථහ තශ ශඵ ශවෝ භ් ත්රීරු ඇභතිරු.
ශභ තද ඒ ඝහතනඹට රක් ව අඹ ශ්ක අඹශ දරු්  ශන න
ිරහ. ඔවු්  ශන අඹශ ඳහේ දරු්  ිරහ දඹ විහිළුතට joke දතතට- අයශගන ශ්ක ප්රලසනශඹ්  පිට ඳළනරහ ශන්ස
නදයරු්  ගළන තථහ තශහ; අජි්ස භහ් නේශඳරුභ
භ් ත්රීතුභහශ බිරි ගළන තථහ තශහ. දභ සි්ධධිඹ විහිළුතට
ග්සතහ. නු.්ස අපි රඳහහිිරශඹ්  ඳ්රිම්  දළක්තහ ඝහතනඹට
රක් ව දත දරුකුශ අ්කභහ ඒ ිකනී ශට ඳස දභන තළන ළමිරහ
ළතිරිරහ අඬන වළමි. මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ඔඵතුිකඹ්ස
තහ් තහක් ිරහ දරු දුත ඇති. ඒ දරුහ නළති වීභ දයි්  ඒ භට
ඇති ව ශලෝතඹ ශ්ක අඹට විහිළුක් comedy දතක් වුණහ. ඒත
තභයි අද ඳහ්තිමශ්ක් තුශද ත්ස්සඹ. ඒත තභයි අද යජඹට තශඩ්
ඹන ඇභතිරු් ශ භ් ත්රීරු් ශ ත්ස්සඹ. ඒ ිකනී භළරුභ සුදු
හුනු ගහරහ -අ් න මඩයා

[මූාවනගේ අණ පරිදි ඉලත් කරන දී.]

[அக்கசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ආහ- justify තයරහ හධහයණීතයණඹ තයරහ තු.් ශ භතඹ
තු.් ශ තනතුය රැත ග් න දත තභයි අද ආ්ඩඩුශද අලු්සභ
ක්රභඹ.
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර දභ සි්ධධිඹ ්කඵ් ධශඹ් 
විභ්තලනඹ තය් නට commission දතක් ඳ්ස තශහඹ කිඹරහ දළ් 
කිඹනහ. Commission ඳ්ස තයපු දශක් ඉතිවහඹ ගළන අපි
ඵරු.. මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර
දභ සි්ධධිඹ
්කඵ් ධශඹ්  විභ්තලනඹ තය් නට තිකටුක් ඳ්ස තය
තිශඵනහ ලු. අපි ර් ත වික්රභතුංගශ ඝහතනඹ ගළන ඵරු.. භව
දේ barriers ශදතක් භළද ඔහුට ගවරහ උේ ආයුධඹකි්  ඇනරහ
ඔහු භයහ දළ්කභහ. අද න තුරු ඒ ්කඵ් ධශඹ්  විභ්තලනඹක්
තයරහ නළවළ. ග්කඳව ශය ශ්  චහනත භයහ දළ්කභහ. අද න තේ
ඒ ්කඵ් ධශඹ්  ශභ කු්ස විභ්තලනඹක් නළවළ; commissions
ශභ කු්ස නළවළ. ඒ හශ භ වරහත ධීයඹකු -ඇ් ටනී ප්රනහ් දුඅු. අු.ශද භයහ දළ්කභහ. අද න තේ ඒ ්කඵ් ධශඹ්  තිකටු
ශභ කු්ස ඳ්ස තයරහ නළවළ. භහ අද කිඹනහ ශ්ක ඳහේ සිසු් 
ශදශදනහ ව අිරක් පු්ධගරඹහශ ඝහතනඹට්ස ඒතභ තභයි සි්ධධ
ශ් ශ්  කිඹරහ.
දළ්  ශ්ක ඕඩයඹ ී රහ තිශඵ් ශ්  තවුද? ඕඩයඹ දු්  ශතශනක්
නළවළ. ඕඩයඹ දු්  ශතනහ ළෙවුණු අු.්සශතක් an invisible
man. ඒ කිඹ් ශ්  invisible man තභයි ඕඩයඹ ී රහ තිශඵ් ශ් .
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ඒ තහරශේ යුද ජඹ්රවණඹක්
රඵහ ග්සතහ. අවුරුදු වතයතට ඉසශේරහ ශ්ක සිඹලුභ ශදනහ
දතතු ශරහ යුද ජඹ්රවණඹ රළබුහ. යණ විරුශෝ ඵදු ශගව භව
ජනතහ භළති ඇභතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ශ්ක වහ දතතු වුණහ.
අපි කුවත නළවළ. අපි වළභ දහභ ඇ්සත තථහ තයනහ. ආයක්ත
ශේත්ක ශගෝඨහබඹ යහජඳක් භව්සභඹහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ
ය්ස ශෂ ් ශතහ භව්සභඹහ තරුණහ අ්කභහ්  තඩහ දභපු අශේ
විඳක් නහඹත යිරේ වික්රභසිංව භව්සභඹහ ඵදු ශගව ශ්ක යශට්
ජනතහ ශ්ක යු්ධධඹ ජඹ්රවණඹ තය් න දහඹත වුණහ. ඒ වහ
ඊට ඩහ ශර කුභ තළඳවීභ තශශ ශ්ක යශට් යණ විරුශෝයි. ශ්ක
සිඹලු ශදනහ දතතු ශරහ යු්ධධඹ ජඹ්රවණඹ තශහ. ශ්ක යු්ධධශේ
ජඹ්රවණඹ ශඵදහ ග් න දළ්  ශඳ යඹක් තිශඵනහ. අයඹහශ war
කිඹනහ. ශභඹහශ war කිඹනහ. Gota’s war කිඹනහ. Sarath’s
war කිඹනහ. Mahinda’s war කිඹනහ. Dinesh’s war කිඹනහ.
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අශ්  භහ ශ් න දිශ් ස ඇභතිතුභහ දශවභ කිදශද නළවළ. ශ්ක
සිඹලු ශදනහභ දළ්  war දශක් අයිතිතහයශඹෝ ශරහ. ඒ
අයිතිතහයශඹෝ ිකඹ ගිඹ යණ විරුශෝ ශන ශයි. දළ්  war දශක්
අයිතිතහයශඹෝ ශග ඩක් ඉ් නහ. දළ්  "රක්බිභ" ඳ්සතයශේ
Thilanga’s war කිඹරහ ඳශ තයයිද ද් ශ් ්ස නළවළ. ඒත
කිඹ් න ඵළවළ. නු.්ස දතුභහ දශවභ තය් ශ්  නළවළ. දළ්  භභ
අව් ශ්  war දශක් අයිතිතහයශඹෝ හශ භ ශ්ක ඕඩයඹ දු් 
ිකිරවහ දළිඹට ද් ශ්  නළ්සශ්ස ඇයි කිඹරහයි. දළ්  ශ්ක
Weliweriya war දතට “Weliweriya War” කිඹරහ තවුරු්ස
ශඳ තක් ිමඹ් ශ්  නළ්ධද? ඒ ශඳ ශ්ස අයිතිතහයඹහ තවුද? දළ් 
සුභහන ගණනහක් ගිඹහ. Weliweriya war දශක් ඕඩයඹ දු්  ඒ
යුද වීයඹහ - war hero - නළවළ. යුද වීයඹහ වළංගිරහ. ඒ කිඹ් ශ් 
"ජඹ්රවණඹට පිඹරු ශඵ ශවෝඹ. ඳයහජිතඹහ අජහතතශඹකි."
ශ්කත තභයි theory දත. හිටපු war hero න ය්ස ශෂ ් ශතහ
භව්සභඹහ සුභහනඹක් ඇතුශත Royal College දත ශෙදි
ශඵේශර්  ඇද ශගන ගිහිේරහ අවුරුදු ගණනහතට සිය ශගදයට
දළ්කභහ. ඒහ තය් න ඳට් ඳට් ගහරහ ශභශව නීතිඹ ක්රිඹහ්සභත
නහ. ඒ war hero ඇතුශට දළ්කභහ. ශ්කශක් war hero නළවළ
දිශ් ස ඇභතිතුභිර. පුදුභ ත්ස්සඹක් තිශඵ් ශ් . ඔඵතුභහ ිකනී
භරුශකු ශන ශයි භහන හිතහදිශඹක් කිඹරහ භභ ද් නහ.
ඔඵතුභහ වුණ්ස ශ්ක ඳහේ සිසු්  ඝහතනඹ තශ දතට විරු්ධධයි
කිඹරහ අපි ද් නහ. නු.්ස ඔඵතුභහට්ස සි්ධධ ශරහ තිශඵනහ
ශ්ක ිකනී භරු ආ්ඩඩු දක්ත "ශව රු භෙ ශවළුශ් "
ඉග් න. අ් න ඒත තභයි අද ත්ස්සඹ. අද ශ්ක ආ්ඩඩු තයන
ිකනී භළරු්ක යකි් න ශ්ක ඳක්ශේ භළති ඇභතිරු් ට සි්ධධ
ශරහ තිශඵනහ. ඒත පුදුභ තනගහටුදහඹත ත්ස්සඹක්. ශභ තද
දශවභ ශන තශශ ්ස රෑට තළබිනට් ඇභතිරු් ශ ශගේරට
දන ශ්ක ිකනී භරු වු.දහ ඒශග ේර් ශ ශගදයට්ස දනහ. ඒතට
බශේ තභයි ශ්ක අඹ ශ්ක සි්ධධිඹ විශදචනඹ ශන තය් ශ්  කිඹන
දත භභ කිඹනහ. ශභ තද භව දේ තළබිනට් ඇභතියශඹකුශ
පුශතකුට "ඔශඩේ" දත ඉදිරිපිටී  ඳවය ී රහ තිශඵනහ. නු.්ස අද
න තුරු ඒ ගළන ශ ඹ් න ශත ිකමිඹක් ඳ්ස තයරහ්ස නළවළ
ශත ිකනු්ස නළවළ ගවපු අඹ්ස නළවළ ශභ කු්ස නළවළ. තවුරු්ස ඒ
ගළන තථහ තය් ශ් ්ස නළවළ. ශභඳභණ තේ යජශේ ශත ් ්රහ්ස
තශ ශභඳභණ තේ යජඹට තශඩ් ගිඹ යජඹ ශනුශ්  දත දත
අඹට ඳවය දු්  ඒ ශයභ තශ තළබිනට් ඇභතිශ පුතහට ගළහුහ.
අද න තුරු ඒතට ග කිඹ් න තවුරු්ස නළවළ. ශභ තද අද
රංතහශද invisible dictatorsරහ ඉ් නහ. ශභ් න ශ්කතයි
ත්ස්සඹ. [ඵහධහ කිරීභක්] අස්ත භ් ත්රීතුභහට තවුරු්ස ගව් ශ් 
නළවළ. ශභ තද දතුභහ යජඹට සිඹඹට සිඹඹක් ශව ට තශඩ් ඹන
ිරහ දතුභහශ ජීවිත තහරඹටභ දතුභහට තවුරු්ස ගව් ශ් 
නළවළ. දතුභහ තශඩ් ඹ් ශ්  මරයි කියන බඹටයි. තහට ගළහු්ස
අස්ත භ් ත්රීතුභහට න්ක ගව් ශ්  නළවළ. ශභ තද-

රු අල්ශාි ඒ.්ච්.්ම්. අව්ලර් මශතා

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

Madam, I rise to a point of Order.
මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
ගරු අස්ත භ් ත්රීතුභහ.

රු අල්ශාි ඒ.්ච්.්ම්. අව්ලර් මශතා

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
ඒ භ් ත්රීතුභහ ක්ර භට ත්තජනඹ තයනහ. භභ ශද් ශ් 
“one shot” ශන ශයි double shot. දශව්ක පිමි් භ නළති ් න.
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රු අල්ශාි ඒ.්ච්.්ම්. අව්ලර් මශතා

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

(The Presiding Member)
ගරු භ් ත්රීතුභහ තථහ අ්  තය් න.

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

Madam, ask him to confine himself to the subject.
රු රන්තන් රාමනායක මශතා

රු රන්තන් රාමනායක මශතා

(ண்புகு ன்ஜன் நக்க)

(ண்புகு ன்ஜன் நக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර භශ
ශද් න.

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

තහරඹ භට රඵහ

That is my subject. I am explaining the subject.
රු අල්ශාි ඒ.්ච්.්ම්. අව්ලර් මශතා

[මූාවනගේ අණ පරිදි ඉලත් කරන දී.]

[அக்கசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

තීයණඹ තයරහ තිශඵනහ තකුේ තඳපු දිඹළඩිඹහතහයයි් ට
ගව් ශ්  න්ක නළවළ කිඹරහ. ආඵහධිතඹ් ට ගව් ශ්  නළවළ. ඒ
හි් දහ අස්ත භ් ත්රීතුභහ ශේරිරහ තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]
තකුර තකුර. අශනක් දත ගමොගෂේ අමාරුකාර ිළව්වන්

[මූාවනගේ අණ පරිදි ඉලත් කරන දී.]

[அக்கசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගව් ශ්  නළවළ කිඹරහ ඒශග ේර්  තීයණඹක් අයශගන
තිශඵනහ. ඒ ිරහ දතුභහට බඹ ශ් න ශදඹක් නළවළ.

මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
ගරු භ් ත්රීතුභහ දළ්  තථහ අ්  තය් න.

රු අල්ශාි ඒ.්ච්.්ම්. අව්ලර් මශතා

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

නැඟී සිටිගේය.
ழுந்தர்.
rose.

රු රන්තන් රාමනායක මශතා

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
තු.් නහ් ශට තිශඵන ශයෝගඹ අපි ද් නහ. ඒ ශයෝගඹ සු
තය් න ශතේශරෝ සිඹඹක් ඳළිකණිඹ්ස ඵළවළ.

රු රන්තන් රාමනායක මශතා

(ண்புகு ன்ஜன் நக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

I am talking about your life. I am talking about your
pathetic life, the sugar life - diyawediya life.
මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
ගරු භ් ත්රීතුභිර තථහ අ්  තය් න. ඔඵතුභහට ිරඹිකත
ශදරහ අහනයි.

රු රන්තන් රාමනායක මශතා

(ண்புகு ன்ஜன் நக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)
භට ඳක්ශඹ්  විනහඩි ඳවක් ව්කඵ ශනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]
ඔඵතුභහශ ශරහශ්  ශදනහ ශ් ද?

රු සුවතල ගවේනසිාශ මශතා

(ண்புகு சுஜல தசனசங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
භශ ශරහශ්  ශදනහ.

මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
ඔඵතුභහට ශදරහක් ශ්  තය නළවළ.

(ண்புகு ன்ஜன் நக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)
භභ ඔඵතුභහ ගළන ශන ශයි කිදශද.

වශෙට ගරු යණ ගුණ්තධන භවතහ.
[අ.බහ. 5.12]

රු අල්ශාි ඒ.්ච්.්ම්. අව්ලර් මශතා

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

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

Madam, I rise to a point of Order.
මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
ගරු අස්ත භ් ත්රීතුභහ රීති ප්රලසනඹ ශභ තක්ද?

රු වරණ ගුණලර්ධාන මශතා (ඛ්නිත ගතල් කර්මාන්ත
නිගයෝතය අමාතයතුමා
(ண்புகு
சை குைலர்தன - தபற்தமலிக்
ததறல்கள் பத அமச்சர்)

மகத்

(The Hon. Sarana Gunawardena - Deputy Minister of
Petroleum Industries)
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර අද දින ශ්ක ගරු බහශද
හතච්ඡහ ශ් ශ්  ඳසු ගිඹ දිනර යතුඳසර ප්රශ්ධලශේ ඇති
වුණු සි්ධධිඹ ්කඵ් ධශඹ් . ඇ්සශත් භ විඳක්ඹ පුළු්  තය්ක
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උ්සහව තශශ ''තුය ශනුට උ්ඩඩ දු් නහ'' කිඹන තථහ
තවවුරු තය් නයි. භහ්ස ඒ දිසත්රික්තඹ ිරශඹෝජනඹ තයන
භ් ත්රීයශඹක්. ශභඹ යජඹ ශවෝ දශවභ නළ්සන්ක ශන කිසි
ශතශනක් ශවෝ හිතහ භතහ ළරසු්ක තයරහ ශච්ච සි්ධධිඹක්
ශන ශයි. යජඹ ඳළ්සශත්  තදහ්ස දළිර ශදඹක් ශරහ නළවළ.
ශ්ක ත්තභහ් තලහරහශද ළඩ තයපු උදවිඹ ව ගශ්ක ජනතහ
අතය අවුරුදු 20ත ඳභණ ශර කු ඵළීමභක්
තිබුණහ. ශ්ක
ත්තභහ් තලහරහ ආය්කබ තශශ 1994 භහ්තතු භහශේී . ඒ
සථහනශේ දදහ තිබුණු ඉඩතඩ ප්රභහණඹභ තභයි අද නශත ට්ස
තිශඵ් ශ් . භහ ඒ ත්තභහ් තලහරහ ශනුශ්  තථහ තයනහ
ශන ශයි. විඳක්ශේ ත්ඩඩහඹ්ක කිහිඳඹක් උ්සහව තශහ ශ්ක
ත්තභහ් තලහර ිරහ ඒ ප්රශ්ධලශේ ජනතහට විඳතක් ශනහඹ
කිඹරහ ඒ බයවහ බඹහනත ත්ස්සඹක් ඇති තය් න. ශ්ක
ත්තභහ් තලහරහශද ළඩ තයන උදවිඹ අතය සථිය ශතඹ් 
තහතහිමත ශතඹ්  ආී  විවිධහතහය ශතඹ්  850ක් 900ක්
ඳභණ හිමිඹහ. 2013 භහ්තතු භහඹ නශතක් ශභළිර ප්රලසනඹක්
ඇති වුශ්ඩ නළවළ. ශ්ක ළඩ තයපු උදවිඹ දළනශගන ඉ් න ඕනෆ
ශ්ක ත්තභහ් තලහරහශ්  අඳවි්ර ජරඹ පිටට ඹනහද ඒහ
ජනතහට වහිරතයද ඒ වහිරඹ ඵරඳහ් ශ්  ශත යි ප්රශ්ධලඹටද
කිඹන තහයණහ. ශ්ක ශතඹ්  ඒ ත්තභහ් තලහරහශද ශඹ් 
ඉ්ස තය් න ඉසශේරහ ශ්කහ කිදශද නළවළ. ඒ ිරහ ඹ්ක
ශ්ධලඳහරන ත්ඩඩහඹභත කිහිඳ ශදශනක් තභයි ශ්ක තුශ ඉ් ශ් .
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර කුභන ශවෝ ගළටලුක් ිරහ
ශ්ක ත්තභහ් තලහරහශද දත ශතශඹක් ඔහු ළඩ තයපු section
දශත්  ශන්ස තළනතට භහරු තශහ. ඒ ිරහ ඒ පු්ධගරඹහ
ශනුශ්  -ජනතහ විු.ක්ති ශඳයු.ශ්ඩ අ් ත්ත ශත ංගභඹ
ෘජුභ ශන වුණ්ස- ශතඹ්  180 ශදශනක් භහ්තතු භහශේ 9
ළිර දහ දළිඹට ඵළසහ. ත්තභහ් තලහරහශද උදවිඹ ශ්ක අඹට
තරුණු තහයණහ ශ්සරු්ක තශහභ 60 ශදශනක් ආඳසු ශඹට
ආහ; 120 ශදශනක් දළිඹට ගිඹහ. දළිඹට ඵළවළපු ඒ 120 ශදනහ
භහ්තතු භහශේ සිට ජිම භහඹ නශතක් කුභ් ්රණතහරී
ළඩපිළිශශක් ක්රිඹහ්සභත තශහ.
ශයෝවණ වික්රභහයච්ිත භවතහ ඇතුළු ත්ඩඩහඹභක් ශ්ක
ත්තභහ් තලහරහ ශනුශ්  ජරඹ ශදනහ. ශයෝවණ වික්රභහයච්ිත
භවතහශ ඳවුශේ උදවිඹශ ඉඩභක් ශඵදහ ගළනීශ්ක ගළටලුක්
පිළිඵ අධිතයණශඹ්  රළබුණු නඩු තී් දුක් භත ශයෝවණ
වික්රභහයච්ිත භවතහට අයිති තිබුණු ඉඩ්ක ශත ටශ තිබුණු ළි
ශන්ස ශවෝදයශඹකුට අයිති වුණහ. අ් න දතළනී  ජනතහ
විු.ක්ති ශඳයු.ශ්ඩ ත්ඩඩහඹභ ආයුධ අතට ග් න ශයෝවණ
වික්රභහයච්ිත භවතහ ශභශවඹවහ.
අපි ශන ශයි ශ්කහ කිඹ් ශ්  ඒ ඳවුශේ නහතී් ; ඒ ඳවුශේ
උදවිඹ. ශ්ක ත්තභහ් තලහරහශ්  පිට න ජරඹ වි හිත න්ක ඒ
අට ඹ්ක කිසි උ්ධශඝෝණඹක් තය් න තිබුණහ. නු.්ස හිික් 
සීරුශද ක්රභහනුකර ඒ උ්ධශඝෝණඹ ්තධනඹ තයරහ භව ඳහයට
ශගනහහ; යතුඳසර පිට්ටිරඹට ශගනහහ.
ඵළසිේ යහජඳක් ඇභතිතුභහට කිඹ් න පුළු්  ග්කඳව
දිසත්රික්තශේ ඳහයේ තහඳට් තය් න කිඹරහ; ජනතහට ජරඹ
ශද් න කිඹ් න පුළු් . සිරිධ්කභ වහු.දුරු් ශ ඳ් ර අහිික
වුණහභ ඇභතිතුභහශ තහ්තඹහරඹට ගිහිේරහ ඳ් ර ශනුශ් 
ඉඩභක් ඕනෆ කිඹරහ ිමඛිත ඉේලීභක් තය් න තිබුණහ.
ශ්ක උදවිඹ ක්රභහනුකර යතුඳසර පිට්ටිරඹට ඇවිේරහ දින
ඳවක් හභතහව උ්ධශඝෝණඹත සිමිඹහ. ශඳ ලීසිශඹ්  ශවෝ
ශන්ස අඹශග්  කිසිභ වහිරඹක් ඒතට වුශ්ඩ නළවළ. ඒ අඹට
ත් න ශඵ ් න දු් නහ. අශේ බහඳතිතුභ් රහ භ් ත්රීරු
ගිහිේරහ දතට අ්සළේ ඵළ ග්සතහ. වළඵළයි ජනතහ විු.ක්ති
ශඳයු.ශ්ඩ තට්මිඹ වළභ දහභ තය් ශ්  පිටුඳසි්  ගිහිේරහ
අවුසන දතයි. දළක්ශක් නළ්ධද දළනු්ස ශභතළන ඉරහ අවුසරහ
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ගිඹ වළමි. දළ්  දක්්ස ජහතිත ඳක්ශේ ඔඵතුභ් රහ විතයක් තෆ
ගවනහ. ඒ ත්ස්සඹ අපි ශ්සරු්ක ග්සත ිරහ තභයි ඒ
ශග ේර් ශග්  ඈ්ස ශරහ තටයුතු තය් ශ් . [ඵහධහ කිරීභක්]
ඡ් ද ප්රතිපරිම්  ඒත දු් නහශ්  සුජී ශනසිංව භ් ත්රීතුභිර.
ඒ අඹ කුභ් ්රණතහරී ආතහයඹට ශ්ක තටයු්සත ශභශවඹවහ.
දස ඳවක් තිසශ හභතහව උ්ධශඝෝණඹක් තිබුණහ. නු.්ස
වු.දහශද කිසිභ ශතශනක් ආශද නළවළ. වු.දහ දතළනට ආශද
ඇයි? ජනතහ විු.ක්ති ශඳයු.ණ ළරසු්ක වගත ළිමශදරිඹ
යතුඳසර නළඳු් ගු. ව් දිඹ බු්සපිමිඹ ඌරුර කිණිගභ
භේතුහිරිපිමිඹ - කිශරෝවට්ත 15ක් විතය දවහ- ආී  ප්රශ්ධලර
ජනතහ දතතු තය ශගන නුය ඳහයට ආහ. නුය ඳහයට ඇවිේරහ
ඒ අඹ උ්සහව තශශ යශට් ළයදි භතඹක් ශග ඩ නේ නයි. ඒ
හශ භ ඒ අඹ ඵළලු්කභවය තිශඵන හනහ අ් නහසි තශඩ් ශෙට
ගිඹහ.

රු සුවතල ගවේනසිාශ මශතා

(ண்புகு சுஜல தசனசங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
ිරශඹෝජය ඇභතිතුභහ ඒ වුණහට ශඩි තිේඵ දත වරි නළවළ
ශ් .

රු වරණ ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு சை குைலர்தன)

(The Hon. Sarana Gunawardena)
ශඳ ඩ්ඩක් ඉ් න භභ ඒ ගළන කිඹනහ භ් ත්රීතුභිර. අපි
ඉ් ශ්  භව ජනතහශ
ඳළ්සශ්ස. ත්තභහ් තලහරහශද
ඳරිඳහරනඹ්ස දක්ත තථහ තයරහ ත්තභහ් තලහරහශ්  අඳවි්ර
ජරඹ පිට ශනහ න්ක ඒහට විඳු්ක ශද් න ක්රභඹක් අපි වදනහ.
දභ ත්තභහ් තලහරහ ඉ්ස තයනහ කිඹරහ ජනහධිඳතිතුභහ
ඳළවළදිිම උ්සතයඹක් ී රහ තිශඵනහ. ඒ ගශ්ක අඹ අඳට ඡ් දඹ ී පු
උදවිඹ. දක්්ස ජහතිත ඳක්ඹ කිඹුේ තඳුළු ශවළුහට ජනතහ
විු.ක්ති ශඳයු.ණ කිඹුේ තඳුළු ශවළුහට භළරිරහ තිශඵ් ශ් 
ශ්රී රංතහ ිරදවස ඳහක්ෂිතඹ් ශ දරුශෝ.

රු සුවතල ගවේනසිාශ මශතා

(ண்புகு சுஜல தசனசங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
දශවභ න්ක ඇයි ශඩි තිේශේ?

රු වරණ ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு சை குைலர்தன)

(The Hon. Sarana Gunawardena)
ඔඵතුභහට ළඩිඹ දුත අඳටයි. ශභ තද ඒ අඹ අඳට ඡ් දඹ දු් 
උදවිඹ. භළරුශ්ඩ භහ්රට් අක්තහශ පුතහ. ජඹ්තධන අයිඹහශ
දුශ පුතහ. දරුහට අවුරුදු ඳශවී  තහ්සතහ දහරහ ගිඹ ශරහශද ඒ
නංගී තභයි ඒ දරුහ වදහ ග්සශ්ස. ඒ ිරහ ඔඵතුභ් රහට ළඩිඹ
අඳට දුතක් තිශඵනහ. ඒතයි අශේ දිසත්රික්තශේ නහඹතඹහ භහ
ඉේලුශද. ශ්ක ශග ේර් ට ඕනෆ වුශ්ඩ ශන ශභ කු්ස ශන ශයි
ඵළසිේ යහජඳක් ඇභතිතුභහ දතළනට ශග් ් නයි.

උ්ධශඝෝණඹක් තයන ශත ට ක්රභඹක් තිශඵනහ. අපි
ඉ් නහ. ත ශ්ධලඳහරනනශඹෝ ඉ් නහ. ඒ අඹ ශ්ක ගළන ශ්ක
තහට්ස කිදශද නළවළ. දිහඳතිතුභහට කිදශද නළවළ; ප්රහශ්ධශීඹ
ශේත්කට කිදශද නළවළ. ගරු භ් ත්රීතුභහ ළඩිඹ ඕනෆ නළවළ වට
භහ තුනතට උඩී  ්තතභහන ඳහ්තිමශ්ක් තු භ් ත්රී අජි්ස
භහ් ේශඳරුභ භ් ත්රීතුභහශ ශනෝනහ හ්තතහක් ී රහ තිශඵනහ.
ශභ තක්ද හ්තතහ?
" අඹදු්කතරු විසි්  ඳ්සහශගන ඹහභට අදවස තය ඇති යහඳහයඹ වහ
ඵරඳ්රඹ රඵහී භ ිර්තශ්ධල තයික.
දිනඹ : 2013. 3.11"
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ඳහ්තිමශ්ක් තු

[ගරු යණ ගුණ්තධන භවතහ]
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රු වරණ ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு சை குைலர்தன)

MOH office දශත්  තභයි ඒ හ්තතහ ිරකු්ස තයරහ
තිශඵ් ශ් . ග කීශභ්  තභයි ඒ හ්තතහ ශද් ශ් . ඒ
භ් ත්රීතුභහ දළිඹට ඹනහ. ඇයි ඹ් ශ් ? අජි්ස භහ් නේශඳරුභ
භ් ත්රීතුභහ භශ ික්රඹහ. භහඹතට ළයඹක් භහ තුනතට
ළයඹක් ශභළිර ත්තභහ් තලහරහරට අලය ිර්තශ්ධලඹ
ග් නහ.
ඳහයට කුණු දළ්කශභ ්ස තුය මිත දළ්කශභ ්ස තළළිතශ මිත
දළ්කශභ ්ස ශන්ස අඳද්රය දළ්කශභ ්ස -ශඹෝගට් ශතෝේඳ
දළ්කශභ ්ස- පීදච්අයි භව්සභඹහ ගිහි්  ඒ අහිංත භනුයඹහ
අධිතයණඹට ශගන ඹනහ. දශවභ න්ක ශ්ක ළරැදි ළඩඹට ු.ර
පිරුශද තවුද? ශ්කතට උඳශදස දු් ශ්  තවුද? ශ්ක ළරැදි ළඩඹ
තය් න කිදශද තවුද? අපි අත ශවෝදහ ග් න ශන ශයි තථහ
තය් ශ් . අපි කිඹ් ශ්  තය සි්ධධිඹයි. දශවභ න්ක ශ්ක
ද්කඕදච් ිරරධහරිතුිකඹට තභ් ශ
ගකි යුතු ප්රධහිරඹහ
දළනු්ස තය් න තිබුණහ. දශවභ තශශ නළවළ. ශ්කශක් තය
තථහ ඒතයි. තහට්ස ළයදුණහ. තට්මිඹක් හිික්  ගිඹහ. අද ශ්ක
ත්ස්සඹට ්කප්තණශඹ් භ ගකිඹ් න ඕනෆ ඒ ආඹතනර
ිරරධහරි්  ඇතුළු ඒ පිටුඳ සිමින ශ්ධලඳහරන අධිතහරිඹයි. ඒ අඹ
භළරුණහ. තවුරු්ස ඵර් ශ්  නළවළ. දළ්  තුය මිත ශන ිකශේ
ඉේරනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු ශජෝ්  අභයතුංග භ් ත්රීතුභිර
ශීරහචහය විධිඹට හඩි ශ් න ශතෝ. ශීරහචහය ඳවුරත අශීරහචහය
දරුශක් ශ් න දඳහ. [ඵහධහ කිරීභක්] දළ්  තුය මිත ශන ිකශේ
ඉේරනහ.
දිවි නළඟුභ භෘ්ධධි යහඳෘති ශගනළවි්ස ජනතහශ ආ්තථිතඹ
නෙහ සිටු් න විදුිමඹ ඳවසුත්ක රඵහ ශද් න අශේ යජඹ
තදහ්ස ඳළකිලුශ්ඩ නළවළ. ජනහධිඳතිතුභහ ඳළකිශර් ශ්  නළවළ.
අශේ දිසත්රික් නහඹතතුභහ ඳළකිශර් ශ් ්ස නළවළ.ගරු භ් ත්රීතුභිර
ඔඵතුභහශ ශඹෝජනහ ශව යි. වළඵළයි ශ්කත හතච්ඡහට
බහජනඹ තය ඵරු.. අද ජහතිත විදුිමඵර ඳ්ධධතිශඹ්  ශත ටක්
ිරසඳහදනඹ තය් ශ්  ජරඹ උඳශඹෝගී තය ශගනයි. ත
ශත ටක් ගේ අඟුරු උඳශඹෝගී තය ශගන ිරසඳහදනඹ තයනහ.
ත්ස ශත ටක් ශතේ උඳශඹෝගී තය ශගන ිරසඳහදනඹ තයනහ.
ඒ ිරහ අශේ අජි්ස භහ් නේශඳරුභ භ් ත්රීතුභහ [ඵහධහ කිරීභක්]

රු සුවතල ගවේනසිාශ මශතා

(The Hon. Sarana Gunawardena)
භභ ශ්ක තථහ කිඹන තුරු ඉ් න. ය්ස ශෂ ් ශතහ
භව්සභඹහ ඡ් දඹ ඉේල ශරහශද ිරට්ටඹුශදී  භට අහු වුණහ
වු.දහ uniform පිමි්  තට්මිඹක් දඹහශ posters අදිනහ. භභ ඒ
ශරහශද වු.දහට තිශඵන ශගෞයඹ ිරහ්ස ශෂ ් ශතහ
භව්සභඹහ ඳයදින ඵ ද් නහ ිරහ්ස ශේ දශක් ඇරිඹහ. ය්ස
ශෂ ් ශතහ භව්සභඹහ plan තයරහ ඹ්කකිසි වු.දහ
ිරරධහරිශඹකුට කිදහ න්ක තිඹඳ්  ආ්ඩඩුට ශතශශ් න
කිඹරහ. ශභ තක්ද අපි ශදන උ්සතයඹ? අපි තයහතියභ ඵරරහද
වු.දහට ග් ශ් ? ශ්ධලඳහරනඹ ඵරරහද වු.දහට ග් ශ් ?
ඹ්කකිසි ක්රභශදදඹතට අනු ශ් ද වු.දහට ගනශ
ස ් ? අඳට
කිඹ් න ඵළවළ. අඳට හ්තතහ මිත ඕනෆ. අපි ද් නහ 1988-1989
තහරශේ ශරහශද ශජෝ්  අභයතුංග භ් ත්රීතුභහ ඒහ තශශ නළති
ඵ. යිරේ වික්රභසිංව භව්සභඹහ

[මූාවනගේ අණ පරිදි ඉලත් කරන දී.]

[அக்கசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ිකනී භළරුහ. ශඵෝේ ශඳ යි් ට් ඳෆනක් අයශගන දත තනකි් 
ගවරහ අශනක් තශන්  ඳහරු තශහ. ශඳ ේ ඳයහර ඇණ ඔළුට
ගවරහ ඵළසසුහ. වළඵළයි ඵටර් ශ්ධ ිකක් ශජෝලේ භයිතේ
භ් ත්රීතුභහශ ගශ්ක්ස ශජෝ්  අභයතුංග භ් ත්රීතුභහශ ගශ්ක්ස
ඒහ ශතරුශ්ඩ නළවළ. අඳට ඳහයට ඵහි් න ඵළරි වුණහ.

රු අජිත් මාන්නප්ගපරුම මශතා

(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

නැඟී සිටිගේය.
ழுந்தர்.
rose.

මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
ගරු අජි්ස භහ් නේශඳරුභ භ් ත්රීතුභහ.

(ண்புகு சுஜல தசனசங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර රීති ප්රලසනඹක්.

මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
ගරු සුජී ශනසිංව භ් ත්රීතුභහ.

රු සුවතල ගවේනසිාශ මශතා

(ண்புகு சுஜல தசனசங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
තවුද ශඩි තිේශේ? ග කි යුතු පු්ධගරශඹක් සිමිනහද?
දඳභණයි අව් ශ් . [ඵහධහ කිරීභක්]

ිරශඹෝජය ඇභතිතුභිර අපි ඒ ගළන ශන ශයි අව් ශ් .
ඔඵතුභහශග්  අව් ශ්  ශඩි තළබ පු්ධගරශඹක් සිමිනහද අණ
දු්  පු්ධගරශඹක් සිමිනහද ඒ තවුද කිඹරහයි. දච්චයයි අපි
අව් ශ් . ිරශඹෝජය ඇභතිතුභිර ශ්කතට උ්සතය ශද් න.
දච්චයයි.

රු අජිත් මාන්නප්ගපරුම මශතා

(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර භට රීති ප්රලසනඹක්
තිශඵනහ. ශ්ක ගරු ිරශඹෝජය ඇභතිතුභහ ශ්ක ගරු බහ ශන භෙ
ඹනහ; ශඵ රු හ්තතහ ඉදිරිඳ්ස තයනහ. ශ්ධලඳහරන හසි ග් න
වදනහ. [ඵහධහ කිරී්ක]

රු වරණ ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு சை குைலர்தன)

(The Hon. Sarana Gunawardena)
නළවළ. ගරු භ් ත්රීතුභහ. ශ්ක ඔඵතුභහශ
දතක්. [ඵහධහ කිරී්ක]

ශනෝනහ අ්ස්  තශ

මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
ගරු අජි්ස භහ් නේශඳරුභ භ් ත්රීතුභහ ඒත රීති ප්රලසනඹක්
ශන ශයි.
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ඊශෙට ශජෝලේ භයිතේ ශඳශ්තයහ භ් ත්රීතුභහ. [ඵහධහ කිරී්ක]
Order, please! තරුණහතය ිරලසලේද ් න. [ඵහධහ කිරී්ක] ගරු
යණ ගුණ්තධන ිරශඹෝජය ඇභතිතුභහ ිරලසලේද ් න.
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රු අල්ශාි ඒ.්ච්.්ම්. අව්ලර් මශතා

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර
තිශඵනහ.

භට

රීති

ප්රලසනඹක්

[අ.බහ. 5.27]

මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය
රු ්ම්. ගතෝප් මයිකල් ගපගර්රා මශතා

(ண்புகு ம். தஜசப் மக்கல் தபத)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර භභ තථහ ආය්කබ තයන
විටභ ගරු යණ ගුණ්තධන ිරශඹෝජය ඇභතිතුභහ ඉදිරිඳ්ස තශ
ද්කඕදච් හ්තතහ අඳට ශද් නඹ කිඹහ ඉේරනහ ඒ ගළන ශ ඹහ
ඵර් න. ඒ හ්තතහ අඳට ශද් න.

රු මන්ත්රීලරගයක්

(ண்புகு உரப்பனர் எருலர்)

(An Hon. Member)
ඒත බහගත තය් න. [ඵහධහ කිරී්ක]

රු ්ම්. ගතෝප් මයිකල් ගපගර්රා මශතා

(ண்புகு ம். தஜசப் மக்கல் தபத)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)
උම

[මූාවනගේ අණ පරිදි ඉලත් කරන දී.]

[அக்கசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

තථහ තය් න ඉශගන ගිර් 

[මූාවනගේ අණ පරිදි ඉලත් කරන දී.]

[அக்கசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඉසශේරහ. ශ්ක ඳහ්තිමශ්ක් තු. [ඵහධහ කිරී්ක]

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
ගරු අස්ත භ් ත්රීතුභහ.

රු අල්ශාි ඒ.්ච්.්ම්. අව්ලර් මශතා

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර භහ සථහය ිරශඹෝග අනු
රීති ප්රලසනඹක් භතු තශහ ශ්ක ගරු බහට bullet දතක් ශගන ඒභ
පිළිඵ. ඒ ඵයඳතශ ප්රලසනඹට ඔඵතුිකඹ කිදහ තී් දුක් ශදනහ
කිඹරහ. ඒ තී් දු කුභක්ද කිඹන දත ගළන යටභ දළන ග් නට
ඕනෆ.

මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
ගරු භ් ත්රීතුභහ ගරු ශජෝලේ භයිතේ ශඳශ්තයහ භ් ත්රීතුභහශ
තථහ අහනශේී  දඹ ඉදිරිඳ්ස තය් න්ක. ඒ හ්තතහ භට
රළශඵ් න රස් න.

රු ්ම්. ගතෝප් මයිකල් ගපගර්රා මශතා

(ண்புகு ம். தஜசப் மக்கல் தபத)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර භට විනහඩි 12යි
තිශඵ් ශ් . ඒ ිරහ භහ තයන තථහශද ඉතහ ළදග්ස ශත ට
ශභඹයි. ඒ සි්ධධිශඹ්  ඳසශ අති උතු්ක තහදිනේ හිිකඳහණ් 
තයපු ප්රතහලඹ ශභ් න තිශඵනහ. ශ්කත්ස ළදග්ස. ළිමශදරිඹ
යතුඳසර භතු ඇති ඳහනීඹ ජර ප්රලසනඹ පිළිඵ 2013
අශගෝසතු 11 න දින "නහනහත්රුරූ ප්රී ඳඹ" ඳ්සතයඹට අති උතු්ක
තහදිනේ හිිකඳහණ්  තය තිශඵන ප්රතහලඹ ශභශඹ:

රු ශරින් ප්රනාන්දු මශතා

(ண்புகு ஹன் பர்னந்து )

(The Hon. Harin Fernando)
ශභතුභහ ශජයසඨ භ් ත්රීයශඹක්; හිටපු තථහනහඹතයශඹක්.
[ඵහධහ කිරී්ක]

රු ්ම්. ගතෝප් මයිකල් ගපගර්රා මශතා

(ண்புகு ம். தஜசப் மக்கல் தபத)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)
ශ්කත ඳහ්තිමශ්ක් තු. [ඵහධහ කිරී්ක] ශ්ක උ්සතරීතය
ඳහ්තිමශ්ක් තුශද තු.් නහ් ශරහශ ගරු භ් ත්රීරු තථහ තයන
බහහ තභයි ශ්ක. ඳහ්තිමශ්ක් තුශදී  තථහ තයන වළමි ඉශගන
ග් න. [ඵහධහ කිරී්ක]

මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර භහ ී ්තඝ තථහක් තය් ශ් 
නළවළ. භහ විශලශඹ් භ ඵරහශඳ ශය ්සතු ් ශ්  වළ් හඩ්
හ්තතහට ඇතුශ්ස කිරීභ වහ තරුණු කීඳඹක් ඉදිරිඳ්ස
තය් නයි. ඒ ගළන විසතය ලශඹ්  කිඹ් න ගිශඹ ්ස-

" පජනීඹ භිකඹක් තුශට අවිආයුධ රැශගන ඇතුළු වී ප්රච්ඩඩ වළසිරීභ
්කශේච්ඡ ක්රිඹහක්!
තහදිනේ හිිකඳහශණෝ භහධය ිරශදදනඹක් ිරකු්ස තයික්  ප්රතහල තය
සිමිති
පජනීඹ භිකඹක් තුශට අවි ආයුධ රැශගන ඇතුළුවීභ ව දහිී  ප්රච්ඩඩ
ශර වළසිරීභ ප්රජහත් ්රහී  යටත කිසිකු අනුභත ශන තයන ඵ
අු.තුශ්  කි යුතු නළත. ඕනෆභ ආගිකත සි්ධධසථහනඹක් ශත
ආයක්හ ඳතහ ඳළිකශණන ජනතහ ආයක්හ කිරීශ්ක ගකීශභ්  අපි
ළභශදනහ ඵළීම සිමි් ශනු. ඹළයි යතුඳස ර සි්ධධිඹ පිළිඵ භහධය
ිරශදදනඹක් ිරකු්ස තයික්  ශත ශම අගයදගුරු අති උතු්ක භළේත්ක
තහදිනේ යංජි්ස හිිකඳහශණෝ ප්රතහල තයති.
අශගෝසතු 05 දහ ිරකු්ස ව තහදිනේ හිිකඳහණ් ශ ිරශදදනශේ ශභශ
ද දළක්ශද. ශ්ක අහනහ් ත භයණරට ව ශ්ධසථහන භිකඹට
ඇතුළු වී ිකශේච්ඡ ශර ඳවය ී භ පිළිඵ සිදු ශතශයික්  ඳතින
ඳරීක්ණ අඳක්ඳහතීද සහධීනද හධහයණ ද සිදු ශත ට ඒහට
ග කි යු්සත්  තයහතියභ ශන ඵරහ නීතිඹ ඉදිරිඹට ඳු.ණුන ශර
යජශඹ්  ද අදහශ ඵරධහරි් ශග්  ද අධහයණශඹ්  ඉේරහ සිමිු..
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ඳහ්තිමශ්ක් තු

[ගරු ද්ක. ශජෝලේ භයිතේ ශඳශ්තයහ භවතහ]
යතුඳසර භතු ඇති ඳහනීඹ ජර ප්රලසනඹ අයමඹහ සිදු ව උ්ධශඝෝණශේී 
උ්ධගත ව අහනහ් ත ත්ස්සඹ ගළන අහ අපි ත්කඳහට්ස
ශදදනහට්ස ඳ්ස වශඹු.. ශභහිී  අහිංත ජීවිත තුනක් දළනටභ්ස අහිික
වී තිශේ. ත්ස කිහිඳ ශදශනකු ඵයඳතශ තුහර රඵහ ශයෝවේ ගතශත ට
තිශේ. තභ දරු්  අහිික ව ශදභහපිඹ් ට්ස ඔවු් ශ නෆහිතතු් ට්ස
අඳශ ඵර්ස ශලෝතඹ පිරිනභන අතය ශභභ දුක්ඵය අසථහශදී 
ඔවු් ට ළනසීභ රඵහ ශදන ශර අපි ළනසීශ්ක ශදවිිකහන්  ඹදිු..
තුහර රඵහ සිමි් න් ට ඉක්භ්  සුඹ රළශේහ ඹයි ප්රහ්තථනහ තයු..
ඕනෆභ ප්රලසනඹතට විඳු්ක ශවීශ්කී  ජන ජීවිතඹ යහකර න අයුරි් 
නීතිඹ අතට ශගන ක්රිඹහ කිරීභ ශභ් භ ඵරඹ අයුතු ශර බහවිත ශත ට
දළිර විශයෝධතහ භ්තදනඹ කිරීභද අපි කිසි ශ්ස අනුභත ශන තයු..
දළිර විශයෝධතහ ඳභණ ඉක්භහ ඹෆශ්කී  වුද දශ භ්තදනඹ කිරීභ
භහනුෂීඹ ඳළළ්සභට සුදුසු ශන ශද. ෆභ ප්රලස නඹක්භ විීමශ්කී  ශව භ
ව හ්තථතභ ක්රිඹහභහ්තගඹ හභතහව හතච්ඡහ ව ංහදඹ ඵ අපි
විලසහ තයු..
දඵළවි්  ශ්ක සි්ධධීශේී  උ්ධශඝෝණශේ ශඹී  සිමි ිරයහයුද ජනතහට
ඳවය ී  ශඩි තළබීභ අඳ කිසි ශ්ස අනුභත ශන තයන අතය දඹ අපි දළඩි
ශර ශවශහ දකිු.. ශභහිී  ජීවිත අහිික වශේ්ස දහි ඳහඩු ව ශදදනහ
වි දයහ ගළනීභට සිදු වී ඇ්සශ්ස්ස ප්රශතෝඳතහරී ශර වළසිරුණ පිරිට
ශවෝ ඵරඹ අයුතු ශර ශඹ දහ ග්ස අඹට ශන  ශ්ක සි්ධධිඹට කිසිදු
්කඵ් ධඹක් නළති තභ නදිරත ළඩ තටයුතු වහ භව භෙට ඳළිකණි
අහිංතයි් ට ව ඔවු් ශ භහපිඹ හිතතු් ටඹ. දඹ අතිලයි් 
ශදදනහතහරීඹ.
ශභභ සි්ධධිශේී  තභ ජීවිත ආයක්හ ඳතහ ළිමශදරිඹ හ.අ් ශතෝිර
ු.ිරදු් ශ ශ්ධස ථහන භිකඹට ඳළිකණි ජනතහට ආයක්ත අංලර ඹ්ක
පිරික් විසි්  අභහනුෂිත ශර ඳවය ී භද අපි තයශේ ශවශහ දකිු..
පජනීඹ භිකඹක් තුශට අවි ආයුධ රැශගන ඇතුළු වීභ ව දහිී  ප්රච් ඩ
ශර වළසිරීභ ප්රජහත් ්රහදි යටත කිසිශකු අනුභත ශන තයන ඵ
අු.තුශ්  කි යුතු නළත. ඕනෆභ ආගිකත සි්ධධසථහනඹක් ශත
ආයක්හ ඳතහ ඳළිකශණන ජනතහ ආයක්හ කිරීශ්ක ග කීශභ්  අපි
ළභ ශදනහ ඵළීම සිමිු..
ශභභ අහනහ් ත භයණරට ව ශ්ධසථහන භිකඹට ඇතුළු
්කශේච්ඡ ශර ඳවය ී භ පිළිඵ සිදු ශතශයික්  ඳතින ඳරීක්ණ
අඳක්ඳහතීද සහධීනද හධහයණද සිදු ශත ට ඒහට ග කි
යු්සත්  තයහතියභ ශන ඵරහ නීතිඹ ඉදිරිඹට ඳු.ණුන ශර අපි
යජශඹ් ද අදහශ ඵරධහරි් ශග් ද අධහයණශඹ්  ඉේරහ සිමිු..
ශ්ක දුක්ඵය අසථහශදී  අඳ භහතෘ භිකශේ ආගිකත ඳසු බිභ අඳට වඳු් හ
ශදන ඉසීශ්ක ව හභශේ ගුණහංගඹ් ශග්  ළයසී තටයුතු තයන
ශරට අපි ජනතහශග්  තහරුණිත ඉේරහ සිමිු..
අතිඋතු්ක භළේත්ක තහදිනේ
යංජි්ස හිිකඳහශණෝ
ශත ශම අගයදගුරු"

අති උතු්ක තහදිනේ හිිකඳහණ්  ජිම භ 31න දින තයන රද
තථහක් පිළිඵ්ස හ්තතහක් තිශඵනහ. දහි ශභශ ව් 
නහ:
" දළ්  අධයහඳනඹ ඳති් ශ්  අභිශඹෝගහ්සභත තළනත. අඳ දතළනට
අධයහඳනඹ ශගනළවි්ස තිශඵනහ. දහි ප්රතිපරඹක් ශර අද
ශ්ධලඳහරතයි්  ඳහරට ඳළිකණ ශු.්  ඉදිරිශේ ගුරුරු්  දණ
ගසනහ. ශත යි ශරෝශතද දශවභ ශ්ධේ ශරහ තිශඹ් ශ් . ශ්කත
විනඹ වහ හික්වභ ඳහශර්  නළතු ගිහි්  ඒ ශනුට ශ්ධලඳහරන වයිඹ
ඳහරට ඳළිකණීශභ්  ශච්ච ශදඹක් ඹළයි අති උතු්ක තහදිනේ භළේත්ක
යංජි්ස තහදිනේ හිිකඹ්  ඳළසීඹ.
ඊශේ (31) තළුතය ශු්ධධ ව ඳවුශේ තනයහයහභශේ ශග ඩනළඟිේරක්
විෘත කිරීශ්ක උ්සඹතට වබහගි ශික්  උ් ව් ශ ශ්ක අදවස
දළක්ව අතය ළඩිදුයට්ස තරුණු දළක්ව උ් ව් ශ ඳහ සිමිශේ අපි
භව ශර කුට ආසිඹහශද ආලසච්තඹඹක් ගළන තථහ තයනහ. ශ්කහ
තයරහ ආසිඹහශද ආලසච්තඹ වද් න ඵළවළ. ආසිඹහශද ආලසච්තඹ
කිඹ් ශ්  ශග ඩනළඟිිම වදන දතට්ස ඳහයේ වදන දතට්ස
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ශන ශයි. දශවභ හිතනහ න්ක ඒත ළයදියි. ිකිරසු්  තුශ හික්වභ
වළදිඹහ වද් න ඕනෆ. අශේ ංසතෘතිඹ බය්සඹ රැකීභට ශඳයු.ණ
ග් න ඕනෆ. ආසිඹහට ආද්තලඹක් ් න ඕනෆ. දශ ශන භළති
ආලසච්තඹ වද් න ඵළවළ.
දළ්  සිඹේර ශ්ධලඳහරතඹ්  අශ්ස තිශඵ් ශ් . ඳහරක් ග්සතහභ ඒ
ඳහශේ ගුරුරු විදුවේඳතිරු ශ්ක වළශභෝභ ඳහරනඹ ් ශ් 
ශ්ධලඳහරතයි් ට ඕනෆ විධිඹට. ශභශ වීශභ්  අධයහඳනශේ ඳයභහ්තථ
ශනස ශනහ. ඳයහ්තථතහව ඉගළ් වී්ක ශනුට ආ්සභහ්තථතහව්සඹ
අධයහඳනඹට ඇතුේ ශනහ. ශ්ක ිරහ විනඹ කිඹන දත නළති ඹනහ.
ඒ ිරහ භහජඹ දූණශඹ්  පිරී දතක් ඵට ඳ්ස ශනහ. ශභඹ නළති
තශ යුතුයි. ඒ ිරහ තරුණහතයරහ ශ්ධලඳහරතයි්  ඳහිම්  ඉ්ස
ශ් න. ඳහරට දනහ න්ක ශදභහපිඹ්  ශර ද් නළයිද උ් ව් ශ
ළඩිදුයට්ස ඳළසීඹ."

ඒ අති උතු්ක තහදිනේ හිිකඳහණ්  ජිම භ 31ළිර දහ තළුතය
ඳහරත ඳළති උ්සඹතී  තයන රද තථහක් පිළිඵ
හ්තතහක්.
මූරරහනරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹ ශ්ක සි්ධධිඹ ඇති වුණු ශරහශද
ප්රලසනඹක් අවනහ තවුද වු.දහ දදශද තවුද ශඩි තිේශේ
කිඹරහ.
උ් ව් ශ ශ්ක ප්රතහලඹ තශශ 31ශිර දහ. ශ්ක සි්ධධිඹ ඇති
වුශ්ඩ ඳශු.ළිර දහ. අඳට තභ දළන ග් න ඵළවළ තවුද වු.දහ
දදශද කිඹරහ. භභ ආග්ක ප්රලසනඹක් අදි් න ඹ් ශ්  නළවළ.
ඹ්කකිසි ශතශනක් කිදහ "භභයි ඹළදශද" කිඹරහ. ඒ ආයක්ත
ශේත්කතුභහ ඳවසුත්ක ඳඹන තළනළ්සශතක්. "භභයි ඹළදශද"
කිඹරහ ඒ තළනළ්සතහ කිදහ. භහධයශේ ගිඹහ ඒත.

රු වන්ත අගියලන්න මශතා

(ண்புகு யசந்த அயகலன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
'නළවළ' කිඹරහ්ස කිදහ ශ්  ඊට ඳසශ.

රු ්ම්. ගතෝප් මයිකල් ගපගර්රා මශතා

(ண்புகு ம். தஜசப் மக்கல் தபத)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර භහ ශ්ක සි්ධධිඹ ශතශයහි
ඔඵතුිකඹශ අධහනඹ ශඹ ු. තය් ශ්  ශ්ක සි්ධධිඹ ශභශවභ
වුණ්ස ශ්කත ශන විඹ යුතු සි්ධධිඹක් ිරයි. ශඩි තළබීභ ඳේිමඹට
ඇතුළු වීභ පිඹතුභහට ඳවය ී භ තනයහ ශ ශව යුරිඹ් ට ඳවය ී භ
සිදු ශන විඹ යු්සතක්. ඒත තභයි අති උතු්ක තහදිනේ
හිිකඳහණ් ශ ප්රතහලනශේ තිශඵ් ශ් . උ් ව් ශ 31ළිර දහ
ඒ ප්රතහලඹ තයරහ ඳශු.ළිර දහ ශ්ක සි්ධධිඹ ව ිරහ අඳ අව් ශ් 
ශඵ ශව භ සුළු ප්රලසනඹයි. තවුද වු.දහට ිරශඹෝගඹක් දු් ශ් 
දතළනට ඹ් න? දතළනට ගිහිේරහ ඳේිමඹට ඇතුළු ශරහ ඳේිමඹ
ඇතුශශ රැතයණඹට ගිහිේරහ හිටපු අහිංත ිකිරශවකුට
තුක්කුශද butt දශත්  ඔළු ශඳ ඩි ශ් න ගවරහ භයණඹට
ඳ්ස තශශ තවුද? ශ්කත සුළු ප්රලසනඹක්.

රු සුවතල ගවේනසිාශ මශතා

(ண்புகு சுஜல தசனசங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
ශද් න උ්සතය.

රු ්ම්. ගතෝප් මයිකල් ගපගර්රා මශතා

(ண்புகு ம். தஜசப் மக்கல் தபத)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)
අශේ තශතෝිමත බහශද නහඹතතුභහ -අති උතු්ක තහදිනේ
හිිකඳහණ් - 31ළිර දහ ශ්ක ප්රතහලඹ තශහ; ඳශු.ළිර දහ ශ්ක

519

2013 අශගෝසතු 21

සි්ධධිඹ ඇති වුණහ. උ් ව් ශ තශශ තද ප්රතහලඹක්.
ශ්ධසථහනඹට ඵරව්සතහයශඹ්  ඇතුළු ශරහ ශඩි තිඹරහ ඳේිමශේ හිටපු ිකිරසු් ට ශඩි තිඹරහ- ඒ ඳේිමඹ ඇතුශශී 
ශතශනකු භළරුහ. භහ තු.් නහ් ශරහට කිඹ් ශ්  ශ්ක භතු
් ශ්  ළදග්ස ප්රලසනඹක් කිඹහයි. ප්රලසනඹක් ඇති වුණහ -තුය
ප්රලසනඹක් ඇති වුණහ-; "ෂළක්ටරි" දශක් ප්රලසනඹක් ඇති වුණහ;
ජනතහ උ්ධශඝෝණඹ තශහ. ශ්කත හභහනය ශදඹක්. ශත ශව්ස
තඩ තඩරහ නළවළ; ගිිර තිඹරහ නළවළ; ශඩි තිඹරහ නළවළ. දළිර
පිරික් -ශඵෞ්ධධ තශතෝිමත පිරික්- ශෙට වු.දහ ඹ් න
කිඹරහ වු.දහ ඹරහ ශඩි තිඹ් න කිඹරහ තවුද ිරශඹෝගඹ
දු් ශ් ? ශ්ක තථහ තයපු දක්ශතශනක්්ස ශ්කතට පිළිතුයක්
දු් ශ්  නළවළ. ශන ශඹක් ශන ශඹක් තත් දය කිදහ. ඒ ිරහ භහ
ඉේර් ශ්  ශඵ රුට ශත ිකමි ඳ්ස තයරහ ශත ික්  බහ ඳ්ස
තයරහ ළඩ තයනහ ශනුට ශතළි්  උ්සතයඹක් ශද් න
කිඹරහයි. ජිම 31ළිර දහ අතිඋතු්ක තහදිනේ හිිකඳහණ්  තයපු
ප්රතහලඹට ඳශු.ළිර දහ ශ්ක සි්ධධිඹ ව සථහනඹට වු.දහ ඹළවීභට
ඳශු.ළිර දහ ඳේිමඹට ගිහිේරහ පිඹතුභහට ඳවය ී භට ඳේිමඹ
ඇතුශශී  ිකිරකු භයණඹට ඳ්ස කිරීභට ඇති ්කඵ් ධතහ
ශභ තක්ද කිඹරහ ශ ඹ් න ශත ික්  බහක් ඳ්ස තය් න.
අ් න දතශත ට ඔක්ශතෝභ දළිඹට ඒවි. ශ්කත ිරත්ක අ්ස
වරි් න පුළු්  ශදඹක් ශන ශයි. මූරරහනහරඪ ගරු
භ් ත්රීතුිකඹිර භභ අති උතු්ක තහදිනේ යංජි්ස හිිකඳහණ් 
ව් ශ තයපු ප්රතහලඹ වට තිම්  ඉදිරිඳ්ස තශහ.
ශ්ක ප්රලසනඹට අපි දළ්  උ්සතයඹක් ශ ඹු.. ශට් පිශට්
ගිහිේරහ දත දත තත් දය කිදහට අද ශ්ක විහදශේ ළදග්සභ
අසථහටයි අඳ ඇවිේරහ ඉ් ශ් . තු් ශදශනක් භළරුණහ; විලහර
පිරික් තුහර වුණහ. ඳේිමඹට ගිහිේරහ ගළහුහ.

රු සුවතල ගවේනසිාශ මශතා

(ண்புகு சுஜல தசனசங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
ඳ් න ඳ් නහ ගළහුහ.

රු ්ම්. ගතෝප් මයිකල් ගපගර්රා මශතා

(ண்புகு ம். தஜசப் மக்கல் தபத)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)
ඔද ඳ් න ඳ් නහ ගළහුහ. දශවභ න්ක දතළන තිබුණු යව
ශභ තක්ද? තු් ළිර ඳහ්තලසඹක් සිමිඹහඹ කිඹනහ. තවුද ඒ
තු් න ඳහ්තලසඹ? භභ ශ්ක ඳහ්තිමශ්ක් තුශදී  වට ඉසය ශරහ
ඒ ගළන කිඹරහ තිශඵනහ. ළිමතඩ ඵ් ධනහගහයශේ ය්ස
ශෂ ් ශතහ භව්සභඹහශ ප්රලසනඹ ශරහශද ශ්ක භ් ත්රීරු ගිඹහ
දතළනට.

දතශත ට ශඳ ලු අය ශගන ඇවිේරහ ඳවය දු් නහ. ඒහ
වීඩිශඹෝ දශක් තිශඵනහ. ප්රසි්ධධ භහධයර ශ්කහ ඳශශරහ
තිශඵනහ. ශඳ ලීසිඹ ඵරහ ශගන ඉ් නශත ට ගවනහ. දශවභ
නළ්සන්ක ශඳ ලීසිශඹ්  ගිහිේරහ ගවනහ. වු.දහ්ස දශවභයි.
ශ්කත ආ්ඩඩුට්ස ශව  ඳහඩභක්. ආ්ඩඩු ඇතුශශ ත්ස
ආ්ඩඩුක් තිශඵන ඵ අපි ශ්ක ඳහ්තිමශ්ක් තුශද ී  ප්රතහල තය
තිශඵනහ. ශ්ක විහදශේී  ශ්කත ඉතහභ්සභ ළදග්ස තහයණඹක්.
භභ ශභතළන ශන්ස ශ්ධේ කිඹ් න ඹ් ශ්  නළවළ. ශ්කත අපිට
දළන ග් න ඕනෆ. 31 ළිරදහ තළුතයී  අති උතු්ක තහදිනේ
හිිකඳහණ්  ප්රතහලඹක් තශහ; ඒ ප්රතහලශේ්ස වු.දහක් දරහ
ශඩි තිඹරහ ඳේිමඹට ගිහිේරහ පිඹතුභහට්ස ඳවය ී රහ ඒ ඳේිමඹ
ඇතුශශ භයණඹක් සිදු කිරීභ්ස අතය ්කඵ් ධතහක් තිශඵනහද
නළ්ධද? ඒත තභයි ළදග්ස ් ශ් . ඒතට උ්සතය ශද් න. ඕනෆභ
තථිතඹකුශග්  භභ අවනහ. තථහ තශ දක්ශතශනක්්ස ඒ ගළන
තථහ තශශ නළවළ. ආ්ඩඩු ඳක්ශේ ප්රධහන ංවිධහඹතතුභිර
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ශ්කතට උ්සතයඹක් ශද් න කිඹරහ තරුණහතයරහ ආ්ඩඩුට
කිඹ් න. භභ ඵරහශඳ ශය ්සතු න උ්සතයඹ ් ශ්  ශභළිර
සථහනඹතට වු.දහ ද් න තිබුණ අලයතහ ශභ තක්ද කිඹන
දතයි. ශඩි තිඹ් න කිඹරහ වු.දහට ඕඩ්ත දතක් දු් ශ්  තවුද?
ශ්කත ළදග්ස තහයණඹක්. දතළන සිමිශේ වු.දහ ිරරධහරිශඹක්
න්ක ඳේිමඹට ගිහිේරහ ශ්ක විධිශේ ිකනී භළරුභක් තය් න ඔහුට
ිරශඹෝග දු් ශ්  තවුද? ශ්ක මිත විතයක් අඳට කිඹරහ ශද් න.
දතශත ට අඳට අශනක් මිත ශ ඹහ ග් න පුළු් .
ශභභ සි්ධධිශේී  අයණ දරුශෝ ශදශදශනක් ව ත්ස
අහිංත ත්කතරුශක් ජීවිතක්ඹට ඳ්ස වුණහ. ඒ ගළන භශ
තනගහටු ප්රතහල තයනහ. ඒ අඹ අයණ අඹ. ටනට ගිඹ අඹ
ශන ශයි. ශගේර හිටපු දරුශෝ ඳහේ ගිහිේරහ දන දරුශෝ
තභයි ඒතට ු.හුණ දු් ශ් . ග්කඳව දිසත්රික්තශේ භ් ත්රීයශඹක්
වළමිඹට ශ්ක ශරහශද ඒ අ්කභරහට තහ්සතරහට ජනතහට භශ
තනගහටු පුද තයනහ. භභ වට ඩහ තථහ තය් ශ්  නළවළ.
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ඔඵතුිකඹට සතුතියි.

මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
ශඵ ශව භ සතුතියි ගරු භ් ත්රීතුභිර. වශෙට ගරු දිශ් ස
ගුණ්තධන අභහතයතුභහ.

[අ.බහ. 5.39]

රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා (තවම්පාදන ශා
තාපලශන අමාතයතුමා වශ ණණ්ඩු පාර්්ලගේ ප්රධාාන
වාවිධාායකතුමා
(ண்புகு
ததனஷ் குைலர்தன - நர்லறங்கல்,
லடிகயமப்பு
அமச்சரும்
அசங்கத்
தப்பன்
முதற்தகயசநம்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply
and Drainage and Chief Government Whip)
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ඳසු ගිඹදහ යතුඳසර
නළදු් ගු. ප්රශ්ධලශේ ඇති වුණු සිදුවීභ ිරහ
දරු් 
ශදශදනකුශ ්ස ඒ හශ භ ඒ ප්රශ්ධලහසී භවතකුශ ්ස ජීවිත
අහිික වුණහ. ඒ පිළිඵ අඳශ ශලෝතඹ ඳශු.ශත ටභ ටව් 
තය් න තළභළතියි. ඒ ඵ ගිඹ තිශේ ගරු බහනහඹතතුභහ්ස
ඳහ්තිමශ්ක් තුශදී  ප්රතහල තශහ. කිසිභ ශතනකුශ ජීවිතඹක්
විනහල කිරීභට ශච්තනහක් ශවෝ අදවක් අඳ තුශ නළති ඵ ඉතහභ
අධහයණශඹ්  ප්රතහල තය් න තළභළතියි. ඒ හශ භ ඒ ගශ්ක
ළසිඹ්  වු.දහශද අඹ ශඳ ලීසිශේ අඹ අනතුයට ඳ්ස වී
ශයෝවේගත සිමිනහ. ඒ සිඹලු ශදනහ්ස ඒ ඇති වුණු
තනගහටුදහඹත ත්ස්සඹට ඳ්ස වී සිමිනහ.

යතුඳසර ප්රලසනඹ ගළන කිඹික්  විරු්ධධ ඳක්ඹ අද විලහර
හද විහදඹක් ඇති තශහ. අශේ ළරකිේරට ග් න තරුණු තුනක්
තිශඵනහ. දතක් තභයි ශ්ක ත්තභහ් තලහරහ 1994 ආය්කබශේදි
පිහිටුනු රළබක් වීභ. ශභළිර ත්තභහ් තලහරහක් පිහිටුවීශ්ක ී 
මූරිමත තිබුණු ඳරිඹට ඩහ ශදගශඹ්  ශ්ක තහර ඳරිච්ශේදඹ
තුශ ශ්ක ප්රශ්ධලඹ නහගරිතතයණඹට ඳ්ස ශරහ තිශඵනහ. ඒ
හධතඹ විරු්ධධ ඳක්ඹ ළරකිේරට ශන ග් නහ හධතඹක්
ඵට ඳ්ස ශරහ තිශඵනහ. ශදළිර තහයණඹ න ශ්ක ත්තභහ් ත
ලහරහ කිට්ටු ප්රශ්ධලශේ ජනතහශ ඳහනීඹ ජරඹ වහිරතය
ත්ස්සඹට ඳරි්තතනඹ වී තිශඵන ඵට තිබුණ විවිධ ඳළිකණිිම
ඳරීක්හ කිරීභට රක් වුණහ.
තු් ළිර තහයණඹ ශභඹයි. ශ්ක ත්තභහ් තලහරහ හ දළිකඹ
යුතුඹ කිඹන ප්රධහන ඉේලීභ ශනුශ්  ශ්ක උ්ධශඝෝණඹ තයන
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ඳහ්තිමශ්ක් තු

[ගරු දිශ් ස ගුණ්තධන භවතහ]

දත ත්ඩඩහඹභක් තදි් භ ශඳනී හිමිඹහ. ඒ හශ අයු.ණු
කිහිඳඹක් තිබුණු ඵ භශ ික්ර ශජෝ්  අභයතුංග භළතිතුභහට භභ
ව්  තය් නට තළභළතියි.
ජර ළඳයුභ වහ දභ ප්රශ්ධල තයහ ජරඹ ශගන ඹහභට අඳ
තටයුතු තය තිශඵනහ. යතුඳසර ශගේ 500තට කිට්ටු
ංඛ්යහතට ඳහනීඹ ජරඹ නශ භහ්තගශඹ්  රඵහ ී  තිශඵනහ. ඒත
භභ තිමනු්ස ප්රතහල තශහ. අද දිනශේ්ස ප්රතහල තය් නට
තළභළතියි. ඉ්  ඳසු නළදු් ගු.ට භේතු හිරිපිමිඹට පුක්පිමිඹ
අට ප්රශ්ධලඹට නශ භහ්තගශඹ්  ජරඹ ශගන ඹහභ වහ අපි
ළරසු්ක තය තිශඵනහ. ඒ ළරසුභ ක්රිඹහ්සභත කිරීභ අපි ආය්කබ
තයරහ තිශඵනහ. ඒ ළඩ පිළිශශ අනු ත දවදහවතට ඳභණ
නශ භහ්තගශඹ්  ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ ී භට අලය තටයුතු අපි දළ් 
ක්රිඹහ්සභත තයික්  ඳතිනහ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ආ්තථිත
තටයුතු පිළිඵ අභහතය ගරු ඵළසිේ යහජඳක් භළතිතුභහ ඇතුළු
භවජන ිරශඹෝජිතඹ්  භෙ ඳළළති හතච්ඡහරී  ග්ස තීයණඹ
අනු ඒ ළඩටවන ක්රිඹහ්සභත කිරීභ අපි ආය්කබ තයරහ
තිශඵනහ.
විඳක්ශේ ංවිධහඹතතුභහ ව විඳක්ශේ භ් ත්රීරු කිදහ
ශ්ක ගළන තවුරු්ස භළදිව්ස වුශ්ඩ නළවළ කිඹරහ. විඳක්ශේ
ංවිධහඹතතුභහට භභ ශ්ක තහයණඹ කිඹ් න තළභළතියි. ශ්ක
තහයණහට ්කඵ් ධිත ආඹතන යහශිඹක් තිශඵනහ. දතක් ඳරිය
අධිතහරිඹ. දතක් ජර ්කඳ්ස භ්ඩඩරඹ. ශඳ ශශ  ඹට ජරඹ
පිළිඵ ග කිඹ් ශ්  ජර ්කඳ්ස භ්ඩඩරඹයි. ශඳ ශශ  භත
ජරඹ ශඵදහ වළරීභට ග කිඹ් ශ්  ජර ්කඳහදන භ්ඩඩරඹයි. ඒ
හශ භ දභ ප්රශ්ධලශේ ප්රහශ්ධශීඹ ශේත්කරු දිහඳතිතුභහ අශේ
MOH තහ්තඹහරඹ ව භවජන ශෞඛ්ය ිරරධහරි්  ඇතුළු ශ්ක
සිඹලු ශදනහභ ්කඵ් ධ වුණු හතච්ඡහ කිහිඳඹක් තිම් 
ඳළතුණහ. දභ හතච්ඡහරී  ඳළිකණි දතෙතහ්  දළනට
ක්රිඹහ්සභත තයික්  ඳතිනහ.
ශ්ක ත්තභහ් තලහරහශද අඳද්රය පිළිඵ ශඳ ලීසිඹට රළබුණු
ඳළිකණිේරක් අධිතයණඹට ඉදිරිඳ්ස තශහ. අධිතයණඹ ශද් නහ
ව ිරශඹෝග භතයි ඒ ත්තභහ් තලහරහ නහද නළ්ධද කිඹන දත
තී් දු ් ශ් . භභ ඔඹ ඳළ්සශ්ස ඉ් න තහරශේ දදහ කිදහ
ඔඵතුභ් රහ ආශඹෝජන භ්ඩඩර ඳනත ඹටශ්ස වදපු BOI දත
ඳරිය අධිතහරිඹට ඩහ ඉවළි්  ඉ් න ඵළවළ කිඹරහ. භභ ඒතට
ංශලෝධනඹක් ශගනහහ ඳනත ශගනහපු දශ. භට අද හශ
භතතයි. ඔඵතුභ් රහ ශගනහපු ඳනශ්ස ග් ති අනු BOI දත
ඳරිය නීතිඹට ඉවළිනුයි ඉ් ශ් . ඒ වුණහට ඳරිය අධිතහරිඹට
භළදිව්ස ශ් න පුළු්  ප්රභහණඹට භළදිව්ස ශරහ තිශඵනහ.
1994 සිට ශ්ක ත්තභහ් තලහරහ බහ්ඩඩ පිට යට ඹහ විලහර
ආදහඹභක් රඵනහ. දහි ඹ්ක ඹ්ක අඳද්රයඹ්  පිට කිරීභ පිළිඵ
ිරය් තය ඳරීක්ණඹ්  කිරීශ්ක ග කී්ක ඒ ආඹතනරට
තිශඵනහඹ කිඹන ශ්ධ අපි පිළිග් නහ. ඒ අනු අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ යජඹ ඒ පිළිඵ ්කප්තණ ඳරීක්ණඹක් තය් න
ිරඹභ තයරහ තිශඵනහ. යජශේ ය ඳරීක්තයඹහ ඳරිය
අධිතහරිඹ ජර ්කඳහදන භ්ඩඩරඹ ජර ්කඳ්ස භ්ඩඩරඹ ITI
ඇතුළු ආඹතන ශ්ක පිළිඵ ඳරීක්ණ තයික්  ඹනහ. ඒ
ඳරීක්ණ වභහය වීශභ්  ඳසු ශභහි පිට තයන අඳද්රය වි අඳද්රය
ඵට ඳ්ස ශරහ තිශඵන ත්ස්සඹ නහථ ් ශ්  න්ක ශ්ක
ත්කවර ශ්ක ප්රශ්ධලශඹ්  තහ්තිකත ප්රශ්ධලඹතට ශගන ඹහ යුතුයි
කිඹරහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ්ස ඉතහ ඳළවළදිිම ප්රතහලඹක් තයරහ
තිශඵනහ.
දත ප්රධහන ඉේලීභක් තිබුශ්ඩ ශ්ක ත්තභහ් තලහරහ හ
දළවභ පිළිඵයි. ඒ ප්රධහන ඉේලීභ තයපු ත්ඩඩහඹභට තහරඹතට
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ශඳය්ස දශ තය් න වුභනහ තිබුණහ. දඹ ක්රභහනුකර භතු
ශික්  තිබුණු ප්රලසනඹක්. දඹ තහරඹතට ශඳය තය් න තිබුණු
උ්ධශඝෝණ යහඳහයඹක්. දතසිඹ ගණනක් ශශඹ්  ඳව තශහට
ඳසශ දත අයු.ණක් වළමිඹට දභ තහයණඹ ු.ේ තය ශගන
දක්තයහ ෘ්සතීඹ ිකතිඹක් දභ උ්ධශඝෝණඹ ශභශවඹනු රළබ
ඵ අඳ තවුරු්ස ද් නහ තයඹක්. ඳරීක්ණ හ්තතහ රළබීශභ් 
ඳසු ත්කවශේ අනහගතඹ පිළිඵ තීයණඹතට අතී්තණ ශ් න
යජඹ තී් දු තය තිශඵනහ. විශලශඹ්  යජශේ ය
ඳරීක්තයඹහ ශදන හ්තතහ ළදග්ස හ්තතහක් ශර
රත් නට අපි තටයුතු තයනහ.
ගරු ශජෝ්  අභයතුංග භ් ත්රීතුභහ ව්  තශ විධිඹට දතුභහ්ස ග්කඳව දිසත්රික්තඹ ිරශඹෝජනඹ තයන භ් ත්රීයශඹක්ශභභ දිසත්රික්තඹ තභයි රංතහශද ළඩිභ ත්තභහ් තලහරහ
ංඛ්යහක් තිශඵන දිසත්රික්තඹ. ත්තභහ් ත ජනඳදඹ්  තුශට ඒ
ත්තභහ් තලහරහ ශගන ඹහභට ළරසු්ක කිරීභ අතිවිලහර ප්රලසනඹක්.
ඒ විතයක් ශන ශයි මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ත්ස
ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. අද නහගරීතයණඹට රක් වීභ ිරහ ශෙ-ශෙ
ිරහ ඇති වීශ්ක ප්රණතහ ිරහ ව භගත ජරඹ ශභෝට්ත භඟි් 
ඉවශට ශගන ඳහවිච්ිත කිරීශ්ක ප්රභහණඹ ළඩි වීශභ්  භගත ජරඹ
්කඵ් ධශඹ්  ශන දහට ඩහ ගළටලු ඇති නහ. දභ ිරහ නර
භහ්තගශඹ්  පිරිසිදු ජරඹ ළඳයීශ්ක යහඳෘති ගණනහක් ග්කඳව
දිසත්රික්තශේ ක්රිඹහ්සභත කිරීභ ආය්කබ තය තිශඵනහ.

රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
ශ්ක ග්ක 12ට තුය ිරත්ක ශදනහද?

රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ඔඵතුභහ ඉසීශභ්  ඉ් න ශතෝ.

රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
ශභඹ යර ප්රලසනඹක්.

රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ඔඵතුභහට භහ shock දතක් ශද් න්ක මිත දකි් . දභ ිරහ
ඉසීශභ්  ඉ් න. ජනහධිඳතිතුභහ ඒ තීයණඹ shock දත ශදයි.
[ඵහධහ කිරීභක්] තරඵර ් න දඳහ. දත ඳළ්සතකි්  කිඹනහ
භයණ ගළන. අිරක් ඳළ්සශත්  කිඹනහ ිරත්ක තුය ශද් න
කිඹරහ. ඔඵතුභහට භහ කිඹ් න්ක ශ්ක දස කිහිඳශේභ ඵවු්ත 5ක්
භඟි්  භවය ප්රශ්ධලශේ ටළංකි 400තට ව ඵවු්ත 8ක් භඟි් 
ග්කඳව ප්රශ්ධලශේ ටළංකි 475තට දින ඳතහ හය ගණනහක් පිරිසිදු
ජරඹ ශඵදනහ. ඒ ශඵදන ජරඹ අඳවි්රයි කිඹහ තවුරු්  ශවෝ
භ් ත්රීයශඹක් අද ශ්ක ගරු බහශදී  කිදහ න්ක දභ ප්රතහලඹ
ගළන භහ තනගහටු නහ.

රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
අජි්ස භහ් නේශඳරුභ භ් ත්රීයඹහ කිදශද අ්සතනගලු ඔශේ
කුණු තුය ශගශනේරහ දභනහඹ කිඹරහ.
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රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
අ්සතනගලු ඔශේ තුය ජහතිත ජර ්කඳහදන වහ ජරහඳවන
භ්ඩඩරඹ භඟි්  ශඵද් ශ්  නළවළ ගරු භ් ත්රීතුභිර. ශ්ක ගරු
බහට අතය ප්රතහල තය් න දඳහ. ජරඹ කිඹ් ශ්  ිකිරස
ජීවිතශේ මිනහභ ශදඹයි.

රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
ශත ශවද තිශඵ් ශ් ?

රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
අපි ශඵද් ශ්  අශේ ජර ඳවි්රහගහයිම්  ශගශනන ජරඹ.
ශන ද් නහ ශ්ධේ කිඹරහ ජනතහ උසි ගළ් වීශ්ක ක්රිඹහ භහ්තගඹට
අතී්තණ වීභයි තු.් නහ් ශරහශ දතභ අයු.ණ. දභ ිරහ
තභයි ශත ශම - භවනුය ප්රධහන භහ්තගඹට පිවිසිශේ. ඵළලු්කභවය
සිට ශත ශම - භවනුය ප්රධහන ඳහය අහිය කිරීභට පිවිසි ජනතහ
ඉ්ස කිරීභ යජඹක් වළමිඹට අපි තය් න ඕනෆ. ශත ශම භවනුය ප්රධහන භහ්තගශේ දවස ගණනක් ගභ්  තයනහ;
ංචහයතශඹෝ ගභ්  තයනහ; යහජය ශතඹ්  විවිධ අඹ ගභ් 
තයනහ. දඹ ඔඵතුභහ පිළිග් නහ; භහ පිළිග් නහ; විඳක්
නහඹතතුභහ පිළිග් නහ.

රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
ශඩි තිඹන දත?
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තීයණඹක් අය ශගන තිශඵනහ. දශතක් ෂළක්ටරිඹ වරහ
තිශඵනහ. තු.් නහ් ශරහශ
ඉේලීභ -ජනතහ විු.ක්ති
ශඳයු.ශ්ඩ ඉේලීභ- ෂළක්ටරිඹ ව් න කිඹන දතයි. [ඵහධහ
කිරීභක්] ඔද. ඉ් න. වරි වරහ තිශඵනහ. තිම්  කිදශද වරහ
නළවළ කිඹරහ ශ් . ශ්ක ඳරීක්ණශේ තීයණඹ -ඳරීක්ණ හ්තතහදනතුරු වරහ තිශඵනහ. ඔඵතුභ් රහ අද ඒත කිදශද නළවළ.
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර භහ ඉතහභ ඕනෆතික්  තිම් 
ප්රතහල තශශ ඒ තුළි්  අඳ ඇති තය තිශඵන ත්ස්සඹයි. ඊට
ඳසු නළඳු් ගු. ප්රශ්ධලඹට
ජර නශ දීමශ්ක තටයු්සත
ශදගශඹ්  වභහය තය් න පුළු් තභට අද ඳළිකශණික් 
තිශඵනහ. ඒ හශ භ පිඹයතන භහත වයවහ ජර නශ දීමභට්ස
අඳ ඵරහශඳ ශය ්සතු ශනහ. ඒ හශ භ බිඹගභ ජර ශඹෝජනහ
ක්රභශඹ්  ජරඹ රඵහ ශද් න ළිමශදරිඹ දක්හ ජර නශ දීමශ්ක
තටයුතු කිරීභ වහ අඳ අතී්තණ ශනහ. ඒ අතයභ ඹක්තර
වහ තඩත ජර ශඹෝජනහ ක්රභ ශදත ප්රධහන නුය ඳහශ්තී 
්කඵ් ධ තයික්  ජර ළඳයුභ ළඩි තය් නට පුළු් තභ ඇති
ශනහ. ගරු භහ් නේශඳරුභ භ් ත්රීතුභහ කිදහ ජරඹ ළඳයුභ
භදි ශයි කිඹහ. දභ ිරහ තභයි ශ්ක ප්රධහන ජර භහ්තග කිහිඳඹ
්කඵ් ධ කිරීභට වළකිඹහක් අද ඇති තය ශගන ඹ් ශ් .
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර වට අතිශ්තත අ්සතනගලු
ඔශඹ්  ඵසනහශග ඩ ජරහලඹක් ඉදිශත ට අ්සතනගලුිකනු් ශග ඩ- ග්කඳව භව ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹ ඇති තය් න අඳ
තිම්  ළරසු්ක තය තිබුණහ. දඹ වට තිම්  ද ගරු ර් ත
අරගිඹ් න ිරශඹෝජය අභහතයතුභහ ව්  තශහ. ඒ භඟි්  ශ්ක
ප්රශ්ධලර ඉතිරි ග්ක ිරඹ්කග්ක ්කප්තණශඹ්  ආයණඹ
ශනහ.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
තු.් නහ් ශරහ ශඩි තිඹපු ඒහ ගළන න්ක භට කිඹ් න
ඵළවළ. නු.්ස ශභභ සි්ධධිශේී  ශඩි තළබීභ ගළන ඳරීක්ණඹක්
ආය්කබ තයරහ තිශඵනහ. ඒ ඳරීක්ණඹ අනු යජඹ තටයුතු
තයනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]

ගරු භ් ත්රීතුභිර ශ්ක තහයණඹ ගළන ඔඵතුභහ භහ භෙ දතෙ
ශදවි. ඳසු ගිඹ තහර ඳරිච්ශේදඹ තුශ අඳ ප්රධහන ජර ශඹෝජනහ
ක්රභ ගණනහක් වභහය තය තිශඵනහ. ඒ ජර ශඹෝජනහ ක්රභ
තුළි්  ග්කඳව ජර ළඳයුභ ශදගශඹ්  ළඩි තය් නට අඳට
පුළු් තභ ඇති වුණහ. ශ්ක අනු ජහ-ඇර ප්රශ්ධලශේ සිට වගු.
දක්හ්ස තඩත තළරණිඹ ප්රශ්ධල වයවහ බිඹගභ වහ දභ අ් ත්ත
ප්රශ්ධලර ිරහ තයහ ජර ළඳයුභ රඵහ ී  තිශඵනහ. දකි් 
ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹක් වභහය ශ් ශ්  නළවළ. දභ ිරහ අඳ ශ්ක
ගභ්  තයන පිළිශත පිළිඵ ග කීභක් ඇති විරු්ධධ ඳක්ඹක්
වළමිඹට දතෙ ශයි කිඹහ භහ හිතනහ. ඳසු ගිඹ තහර ඳරිච්ශේදඹ
තුශ සිදු වුණු පිඹයේ ගළන භභ අදිඹශය්  අදිඹය ව් 
තය් නට ඹ් ශ්  නළවළ. නු.්ස ජිම භහශේ 17න දහ ප්රධහන
ලශඹ්  ශ්ක ප්රලසනඹ ඳළන නළඟුණ දශ සිට අද දක්හ
දිනඳතහ යහජය ිරරධහරි්  භවජන ිරශඹෝජිතඹ්  වු. වී්ක තුළි් 
ශ්ක තටයුතු ක්රිඹහ්සභත ශනහ. ඳසු ගිඹ අශගෝසතු 12න දින
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ සුවිශල රැසවීභක් තිේඵහ. ආයක්ත
අංලශේ ංසථහර ජහතිත ජර ්කඳහදන වහ ජරහඳවන
භ්ඩඩරශේ ජර ්කඳ්ස භ්ඩඩරශේ ඳරිය අභහතයහංලශේ
ශෞඛ්ය අභහතයහංලශේ ිරරධහරි්  සිඹලු ශදනහ ඇතුළු ග්කඳව
දිහඳතිතුභහ වහ භවජන භ් ත්රීරු දභ රැසවීභට තළශදහ. දහිී 
ඉතහ ඳළවළදිිම තීයණ කිහිඳඹතට අතී්තණ වුණු අතය ශ්ක ව් 
තයන රද ඳරීක්ණ වභහය වීශභ්  ඳසශ අදහශ පිඹයේ
ගළනීභට අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඉතහ ඳළවළදිිම දතෙතහක්
ප්රතහලඹට ඳ්ස තශහ. ඒ දතුභහශ ඕනෆතභ. ශ්ක සි්ධධිඹ සිදු
වුණු දශ සිට ඳරීක්ණඹක් තය් නට ජනහධිඳතිතුභහ විශල
ිරරධහරි්  ඳ්ස තශහ.

අඳ ග කීශභ්  කිඹනහ තු.් නහ් ශරහට ඩහ ශ්ක
තහයණඹ ගළන අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ උන් දුශ්  තටයුතු
තයන ඵ. ශ්ක තරුණු ඔේපු වුණහට ඳසශ ශ්ක ෂළක්ටරිඹ ඳහ
දතළිර්  ඉ්ස තයර් න අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ සදහන්ක කිඹහ

මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර ඒ හශ භ ඹ්ක ගළටුභතී 
සිදු න තනගහටුදහඹත ත්ස්සඹ ශ ඹහ ඵරහ තටයුතු ශන තය
සිමිනහ න්ක අඳ ශචෝදනහතට ළයදිතහයශඹෝ ශනහ. නු.්ස
ශ්ක පිළිඵ ්කප්තණ ඳරීක්ණඹක් සිදු තයන අතය ඒ ිකඹ ගිඹ

රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
තු.් නහ් ශ තථහ තයන ශ්ධ ගළන ශත යතුරු වරිඹට දළන
ශගන තථහ තය් න. ශඩි තිඹරහ තිශඵනහ. ඒ තටයු්සත සිදු වීභ
පිළිඵ යජඹ ශනුශ්  භභ්ස යජඹ්ස තනගහටු නහ. ඒ
්කඵ් ධශඹ්  ඳරීක්ණඹක් ශතශයනහ. ඳරීක්ණඹ අනු
ළරැදි තයපු අඹ ළරැදි තීයණ ග්ස අඹ දඬු්ක රඵහවි. ඒ තටයුතු
තශ යුතු ක්රභඹක් තිශඵනහ. ඳරීක්ණඹක් නළතු -

රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
අය ඳයණ ශඩි තිේඵ ඒහට දඬු්ක තශහ හශ ද දඬු්ක
තය් ශ් ?

රු දිගන්් ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு ததனஷ் குைலர்தன)
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රු ශරින් ප්රනාන්දු මශතා

(ண்புகு ஹன் பர்னந்து )

අඹට ව තුහර රළබ අඹට ්කප්තණ ් දි ශගවීභට අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ ඉතහ ඳළවළදිිම ප්රතහලඹක් තය තිශඵනහ. ඒ අනු
ඒ තටයුතු සිදු ශනහ.
මූරරහනහරඪ ගරු භ් ත්රීතුිකඹිර භභ වට ඩහ තහර ශදරහ
ග් න උ්සහව දය් ශ්  නළවළ. ශභඹ ජරඹ ිරහ ඇති වුණු
ප්රලසනඹක් කිඹරහ විරු්ධධ ඳක්ඹ කිදහට සි්ධධහ් තඹක් ශර
ශභහි ගළේ වුණු ප්රධහන තහයණහ න්ක ශ්ක ත්තභහ් තලහරහ හ
දළවශ්ක ක්රිඹහ භහ්තගඹට ග්කහසී් ද ඕනෆතභ දළක්වීභයි. දඹට දත
හධතඹක් තභයි පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ පිළිඵ භතු වුණු දරුණු
ළතඹ. ත්තභහ් තලහරහ අට ප්රශ්ධලශේ දළිර ළතඹක් භතුවී
තිශඵනහ. නු.්ස තයන රද ඳරීක්ණ අනු ත්තභහ් තලහරහශ් 
ඈතට ඹන විට ඒ ඵයඳතශ ළතඹ අඩු වී තිශඵනහ. නු.්ස ඒ
්කප්තණ ප්රශ්ධලඹට නශ භහ්තගශඹ්  පිරිසිදු ජරඹ රඵහ ී භට
තටයුතු තයන ඵ ජර ්කඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතයතුභහ
ලශඹ්  භහ ඹළි්ස ව්  තයනහ. ඉදිරි ති කීඳඹ තුශ අඳ දභ
ප්රශ්ධලඹ තයහ දභ භහ්තග තයහ දභ ිරශස තයහ ජරඹ ළඳයීභට
තටයුතු තය ශභභ ප්රලසනඹට හ්තථත විඳුභක් රඵහ ශදන ඵ
ව්  තයික්  භශ තථහ අ්  තයනහ.

[අ.බහ. 5.59]

රු ශරින් ප්රනාන්දු මශතා

(ண்புகு ஹன் பர்னந்து )

(The Hon. Harin Fernando)
මූරරහනහරඪ
ගරු
භ් ත්රීතුිකඹිර
යශට්
අතිවිලහර
ආ් ශදෝරනහ්සභත ප්රලසනඹතට තුඩු දු්  ජීවිත තුනක් බිිම ග්සත
යතුඳසර සි්ධධිඹ ගළන හතච්ඡහ තයන ශ්ක ශභ ශව ශ්ස යශට්
ග කීභ ග් න ආ්ඩඩුක් වළමිඹට ශ්ක ප්රලසනඹ පිළිඵ වදතට
දළශනන කීශඹ්  කී ශදනහද ශභ න ශජයසඨ ඇභතියඹහද ශ්ක
විහදඹට වබහගී ශරහ සිමි් ශ්  කිඹන දත පිළිඵ සිතන විට
භට විලහර තනගහටුක් දළශනනහ. ශභතුභ් රහ කිඹ් නහ ව ශ්ක
ප්රශ්ධලශේ ප්රඵර නහඹතඹහ්ස අඩුභ ගණශ්  ශ්ක ගරු බහශද
දළ්  නළවළ. ළඩි වරිඹක් තථිතඹ්  ඒ නහඹතඹහශ ගුණ තථනඹ
විතයයි තශශ. "ඵළසිේ යහජඳක් භළතිතුභහ ඵළසිේ යහජඳක්
ඇභතිතුභහ අශේ නහඹතතුභහ ශ්ක ශ්ධ තයනහ" කිඹරහ දතුභ් රහ
කිදහ. නු.්ස ශ්ක යට වදන උ්සතරීතය තළන -ශ්ක
ඳහ්තිමශ්ක් තුශද- ළිමශදරිශේ උ්ධශඝෝණශඹ්  ිකඹ ගිඹ
පු්ධගරඹ්  ගළන
තථහ තයන ශත ට ඒ ප්රලසනඹ දිශ් ස
ගුණ්තධන ඇභතිතුභහට ඳයරහ දිසත්රික්තශේ ඉ් න අිරක්
ඇභතිරු මිත විතයක් ශභතළන තිඹරහ ශ්ක අසථහශදී  උ්සතය
ශද් න්ස දතුභහ ශ්ක ගරු බහ ග්තබශේ නළවළ.

මූාවනාරඪ මන්ත්රීතුමිය

(தமயமதங்கும் உரப்பனர் அலர்கள்)

(The Presiding Member)
Order, please! ශ්ක අසථහශදී  ගරු
තථහනහඹතතුභහ මූරරහනඹට ඳළිකශණනහ ඇති.

ිරශඹෝජය

අනතුරුල රු ශ්රියානි විගිවි්රම මශත්මිය මූාවනගයන් ඉලත්
වුගයන් නිගයෝතය ක ානායකතුමා මුාවනාරඪ විය.
அதன் பமகு, ண்புகு (தருத) ஸ்ரீை லதஜலக்க
அலர்கள் அக்கசனத்தனன்ர அகயதல, பதச் சபநகர்
அலர்கள் தமயம லகத்தர்கள்.
Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left
the Chair and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair.

(The Hon. Harin Fernando)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර භහ ප්රතහල තයික්  සිමිශේ
ශ්ක න විට ශ්ක උ්සතරීතය ඳහ්තිමශ්ක් තුට ශ්ක ප්රලසනඹ
විහිළුක් ශරහ තිශඵන ඵයි. ආ්ඩඩු ඳක්ශඹ්  තථහ තශ
වළශභෝභ දක්්ස ජහතිත ඳක්ඹට ශචෝදනහ තශහ. ඒ හශ භ
ඵටර් ද ගළන 1988-1989 තහර තහනු ගළන තථහ තශහ
ිකක් ශ්ක ප්රලසනඹට තුඩු දු් න තහයණඹ ශ්කතට අණ දු් න
ශතනහ ගළන ඒ කිසිභ ශතශනකුශග්  චනඹක්්ස පිට වුශ්ඩ
නළවළ. ශ්කත වරිභ තනගහටුයි. දතුභ් රහ කිද දතභ ශදඹ තභයි
අඳ භහ ඉේලුහ කිඹන දත. භහ ඉේලු ිරහ ඔක්ශත භ
වරි. ිකනී භළරුහ; භහ ඉේලුහ. ඇ්සත. ගුරුරු දණ ගසනහ;
ජනහධිඳතිතුභහ භහ ඉේරනහ. ප්රලසනඹ ඉයයි. ඒත ිරහ තභයි
අද රංතහට ශවණ ගවරහ තිශඵ් ශ් . ඕනෆ ශදඹක් තශහ. අිරක්
ඳළ්සශත්  ංශදී තභ ශඳ් නුහ. ඵඩු ඵිරස! ළශඩ් වරහ
දළ්කභහ. දතළිර්  දවහට ශභ කු්ස නළවළ. තථහ තය් න ශදඹක්
නළවළ. යශට් උ්සතරීතයභ පු්ධගරඹහ තථහ තශහ. භහ ඉේලුහ.
ප්රලසනඹ දතළිර්  ඉයයි. ඒතට තිත තිේඵහ. නු.්ස ඒතද අද විඹ
යු්සශ්ස?

ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර යු්ධධඹ අ්  කිරීශ්ක
්කප්තණ ගරු්සඹ ආ්ඩඩු ග්සතහ. දශවභ න්ක යුද වු.දහ
විසි්  අහිංත ජනතහට ශඩි තිේඵහ න්ක ඒශක් ග කීභ්ස
ආ්ඩඩු ගත යුතු නළ්ධද? ග කීභ ග් නහ න්ක ිරත්ක ් දිඹක්
ශගන දත විතයද තශ යු්සශ්ස? ඊට ඩහ ඔඵතුභ් රහශ
යුතුභතභක් නළ්ධද ශ්කතට අණ දු්  ඹ්ක කිසි ිරරධහරිශඹක් නීතිඹ
වු.ට ශ ් න? ඒත භවහ ශර කු ශදඹක්ද?
ඔඵතුභ් රහ භහන හිිකත්ක ගළන තථහ තයනහ. අතිගරු
භහි් ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ තභයි හසුශ්ධ නහනහඹක්තහය
භළතිතුභහ භෙ ජිනීහරට ගිහි්  1988-1989 තහරශේ රංතහට
විරු්ධධ භහන හිිකත්ක ගළන තථහ තශශ.
අපි තභ ශ්ක පිළිඵ භහන හිිකත්ක ශත ිකභට ගිශේ
නළවළ. අපි දක්ශතශනක්්ස තභ යතුඳසර ශඩි තළබීභ
්කඵ් ධශඹ්  භහන හිිකත්ක ශත ිකභට ගිශේ නළවළ. ඒ ිරහ
යද් පී දතට ඵිර් න දඳහ. යද් පී දත උ්සහව තය් ශ් 
විඳක්ඹ වළමිඹට ශභතළන තථහ තයරහ ඔඵතුභ් රහශග් 
විඳුභක් රඵහ ග් නයි. අපි ඔඵතුභ් රහශග්  ඉේලීභක් තයනහ
වු.දහට අණ ී පු තට්මිඹ තවුද කිඹ් න කිඹරහ. යු්ධධඹ අ් 
වීශ්ක
ශගෞයඹ
අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ්ස
ආයක්ත
ශේත්කතුභහ්ස අයශගන ශඵෝඩ් ගවග්සතහ හශ ශ්කශක්්ස ග
කීභ ඔඵතුභ් රහ ගත යුතු නළ්ධද? තරුණඹකු දක්තයහ තළනත
ිමඹරහ තිබුණු තවිඹක් භභ දළක්තහ. දඹ ශභශ ව්  තය
තිබුණහ;
" ශත මිඹට දදහ ශත පි උසපු
ශත ශව භද ඉසසුශද ඉදිරිශේ
අණ තශ ළිර්  ශඩි තිඹරහ ශ
ශත ශව භද භළරුශද රක් භශ

ඵයිශන්සතු
ඵර්සතු
්සතු
දූ පු්සතු"

ඒත ඇ්සත. ශභශවභ ශඩි තිඹ් න අණ තය් න ශභ තක්ද
ඒ අඹ තයපු යද? දළ්  කිඹනහ විජහතිත ඵරශදග ලු.
ිතිඃ! රේජහ නළ්ධද? විජහතිත ඵරශදගඹක් ශ්කතට ගහහ
ග් ශ්  ශභ න දතතටද? විජහතිත ඵරශදගඹක් ශභතළනට ආශද
ශත ශව් ද? ඇයි ඔඵතුභ් රහ වළභ ශදඹකි් භ ඳළනරහ ඹ් න
වද් ශ් ? දක්ශතෝ විජහතිත ඵරශදගඹක් දශවභ්ස නළ්සන්ක
ශන්ස ඳක්ඹත ඵරශදගඹක් කිඹනහ. ඔඵතුභ් රහ ශ්ක තය්ක
නීච ිර් දිත විධිඹට ශ්ධලඳහරනඹ ගළන හිත් ශ්  ඇයි?
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දතළනී  යදක් ශ් න ඇති. භභ විලසහ තය් ශ් ්ස නළවළ
කිසිභ නහඹතශඹක් ිකිරසු් ට ශඩි තිඹ් න කිඹයි කිඹරහ.
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ කිසි දත ිකිරසු් ට ශඩි තිඹ් න කිඹයි
කිඹරහ භභ හිත් ශ්  නළවළ. අපි ඒ ඇ්සත පිළිග් න ඕනෆ. අපි
ශ්ක සි්ධධිශඹ්  අනලය හසිඹක් ග් න වද් ශ්  නළවළ. නු.්ස
ඇයි ඔඵතුභ් රහට ඵළරි ඔඵතුභ් රහශ යුතුතභ ඉසට තය් න?
තුය ප්රලසනඹට විඳු්ක ශදනහ හශ භ ශ්ක ප්රලසනඹට්ස උ්සතය
ශද් න ඔඵතුභ් රහට ඇයි ඵළරි? පුංිත තරුණක් ශ්  තිශඵ් ශ් 
ඔඵතුභ් රහට උ්සතය ශද් න. ඕනෆභ අසථහතී  ශඩි තළබීභක්
සිදු වුශණ ්ස ඒතට ග කි යු්සශතක් ඉ් න ඕනෆ. ඇයි ඵළරි ඒ
කීඳ ශදනහ න්ක තය් න? අද ශභඹ ශන ශයිද අඳට
ජහතය් තයශඹ්  තිශඵන ශචෝදනහ? අද ශභඹ ශන ශයිද
ජහතය් තයශඹ්  අඳට ශචෝදනහ තයන මූරිමත සි්ධධහ් තඹ?
ගරු ඵළසිේ යහජඳක් ඇභතිතුභහ ශ්ක අසථහශද ගරු බහට
ඳළිකණීභ ගළන භභ තුටු ශනහ. දතුභහ ශ්ක අසථහශද බහශද
සිමිඹ යුතුයි. අපි උ්සහව තයනහ ඔඵතුභ් රහට තථහ තයරහ
ඉේලීභක් තය් න. අපි හිත් ශ්  නළවළ ඔඵතුභ් රහ ශ්ක ශ්ධ
හිතහ භතහ තශහ කිඹරහ. අපි හිත් ශ්  නළවළ ඔඵතුභ් රහ ශභ තක්
වරි අභහරුතට ශඩි තළබුහ කිඹරහ. ඒ තය්ක ු. ධ පු්ධගරඹ් 
ශභතළන නළවළ. අපි දශවභ ත්ස්සඹක් ශඳ් ් න උ්සහව
තය් ශන්ස නළවළ. නු.්ස විඳක්ඹක් වළමිඹට අපි ඔඵතුභ් රහ
ගළන හධහයණ විශදචනඹක් - constructive criticism - තය් න
ඕනෆ. දශවභ නළ්සන්ක අශේ විඳක්ශඹ්  ඇති ළඩකු්ස නළවළ.
ශ්ක නශත ට ඔඵතුභ් රහ ළිමශදරිඹට තුය ශද් න න න
භහගභතට ශත ් ්රහ්සතුක් ී රහ තිශඵනහ කිඹරහ ආයංිතයි.
තහටද ී රහ තිශඵ් ශ් ? The caption of a news item which
appeared in the website of the "ColomboPage" of 16th May,
2013 states: “Chinese company signs US$ 229.5 million
contract for water project in Sri Lanka".

රු ශරින් ප්රනාන්දු මශතා

(ண்புகு ஹன் பர்னந்து )

(The Hon. Harin Fernando)
පිටඳතක් ශද් න්ක අිරහ්තශඹ් භ. ශ්කත තිශඵ් ශ් 
"ColomboPage" website දශක්. භට නඩු දභ් න්ස ඵළවළ. භභ
ශ්ක ඳහ්තිමශ්ක් තුටයි ඒ ගළන කිඹ් ශ් .

ඒ ගභ් භ යණ ගුණ්තධන ිරශඹෝජය ඇභතිතුභහ ගළන්ස
තථහ තය් න ශනහ. ඔඵතුභහ ඇයි ඔඹ හශ තුට්ටු ශදශක්
ශ්ධලඳහරනඹක් තය් ශ් ? ඔඵතුභහ ශෙී  ඳහ්තිමශ්ක් තුට ඳ්ස
වුණු අජි්ස භහ් නේශඳරුභ භ් ත්රීතුභහට ශචෝදනහක් දේර
තයික්  කිදහ ඒ ිර්තශ්ධලඹතට දතුභහශ බහ්තඹහ තභයි
අ්ස්  තශශ කිඹරහ. භභ ශ්ක ගරු බහශ්  දළිඹට ගිහිේරහ
දතුිකඹට තථහ තශහ. භභ දතුිකඹශග්  තථහ තයරහ ශ්ක ගළන
ඇහුහ. දතුිකඹ ඳළවළදිිම කිදහ - [ඵහධහ කිරීභක්] ශ්කත
ශඳ ඩ්ඩක් අවග් න. ඊට ඳසු ඔඵතුභහ තථහ තය් න. ඔඵතුභහ
ඔඹ හශ ශදශක් ඳ් තිශේ ශ්ධලඳහරනඹ තය් න දඳහ යණ
ගුණ්තධන ිරශඹෝජය ඇභතිතුභිර.

රු වරණ ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு சை குைலர்தன)

(The Hon. Sarana Gunawardena)
භභ ඒත නීතයනුකර ග කීශභ්  යුතුයි කිදශද.

රු ශරින් ප්රනාන්දු මශතා

(ண்புகு ஹன் பர்னந்து )

(The Hon. Harin Fernando)
ඔඵතුභහ කිදශද අජි්ස භහ් නේශඳරුභශ
තශහ කිඹරහ යි.

(ண்புகு சை குைலர்தன)

ශභහි ඳළවළදිිම ශභශ කිඹරහ තිශඵනහ:

(The Hon. Sarana Gunawardena)
ඔද ඒ දඹහශ ශනෝනහ ශ් .

අය ශන ශය ච්ශචෝශේ ඵරහගහයඹ ශව යට වදපු ශත ්කඳළිරඹට
ශන ශය ච්ශචෝශේ ඵරහගහයඹ අනහථ තයපු ශත ්කඳළිරඹටභ බහය
ී රහ තිශඵනහ ළිමශදරිඹට තුය ශද් න. අඳට ආයංිත විධිඹට
න්ක ශන ශය ච්ශචෝශේ ඵරහගහයඹ වදපු දශතනු්ස ශව  ශව 
ගණ්  දවහට ශභවහට ගිඹහ කිඹරහ යි. දළ්  අඳට තිශඵන ප්රලසනඹ
තභයි ශ්ක ශඩි තළබීශභ්  ජීවිතක්ඹට ඳ්සවුණු යතුඳසර
අහිංත ජනතහ ු.ේ තයශගන ඒශතනු්ස තවුරු වරි ඹ්ක කිසි
game දතක් deal දතක් ගව් න ඹනහද කිඹන දතයි. ඒත්ස
අපි වු.ශද තිශඵන ප්රලසනඹක්. ශභ තද ළිමශදරිශේ අහිංත
ජනතහට තුය ශද් න්ස ශව ය ශත ්කඳළිරඹක් තභයි
අේරහශගන ඉ් ශ් .

රු වන්ත අගියලන්න මශතා

(ண்புகு யசந்த அயகலன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
ඒ ශේඛ්නශේ පිටඳතක් ශද් න.

—————————
* පුව්තකාගේ තබා ඇත.

* நூனமயத்தல் மலக்கப்பட்டுள்ரது.
* Placed in the Library.

බහ්තඹහ අ්ස් 

රු වරණ ගුණලර්ධාන මශතා

භහ ශභභ ශේඛ්නඹ වභා ත* තයනහ.

"The Chinese company in a voluntary disclosure to Stock Exchange
of Hong Kong announced that the Company entered into a master
construction contract for the Gampaha, Attanagalla and
Minuwangoda Integrated Water Supply Scheme with the National
Water Supply & Drainage Board of Sri Lanka.”

528

රු ශරින් ප්රනාන්දු මශතා

(ண்புகு ஹன் பர்னந்து )

(The Hon. Harin Fernando)
දඹහශ ශනෝනහ අ්ස්  තයරහ නළවළ. ශභ් න ඔඵතුභහ
අඳට ී පු ශත ශශ. [ඵහධහ කිරීභක්] ිරශඹෝජය ඇභතිතුභිර
ශභ තක්ද ශ්කශක් තිශඵ් ශ් ? දශවභ න්ක ඔඵතුභහට ශ්කත
ශ්සශය් ශ්  නළති ඇති. "For" කිඹරහ ව්  තයරහ තභයි
අ්ස්  තයරහ තිශඵ් ශ් . ඔඵතුභහ ද් ශ්  නළති ඇති "for"
කිඹරහ දභ් ශ්  "ශනුට" කිඹන දතයි.

"For" කිඹ් ශ්  "ශනුට" කිඹන දත. ශනුට අ්ස් 
තයපු දතක් තිශඹ් ශ් .

රු වරණ ගුණලර්ධාන මශතා

(ண்புகு சை குைலர்தன)

(The Hon. Sarana Gunawardena)
දතළන අ්ස්  ශදතක් තිශඵනහ.

රු ශරින් ප්රනාන්දු මශතා

(ண்புகு ஹன் பர்னந்து )

(The Hon. Harin Fernando)
අයිශඹෝ! ිරශඹෝජය ඇභතිතුභහ අ්ස්  ශදතක් තිශඵනහ
කිඹරහ ඔඵතුභහ කිඹන දශත් භ ශ්සශයනහ ශ්  ඔඵතුභහ
ශඵ රුක් තය් ශ්  කිඹන දත. දශවභ ශඵ රු තය් න දඳහ.
"For" කිඹන දශක් ශ්සරුභ ඇභතියඹකු වළමිඹට ඔඵතුභහට

529

ඳහ්තිමශ්ක් තු

[ගරු වරි්  ප්රනහ් දු භවතහ]

ශ්සශය් ශ්  නළ්සන්ක භභ තනගහටු ශනහ. "For" කිඹ් ශ් 
'ශනුට' කිඹන දත. ශ්කත ශනුට අ්ස්  තයපු දතක්.
අශනත ශ්ක රිසිට් ඳත පිළිඵ ප්රලසනඹකු්ස තිශඵනහ. ශ්ක රිසිට්
ඳශ්ස 2003.03.13 කිඹන දිනඹ තඳරහ ඊට උඩි්  2013.01.28
කිඹරහ ිමඹරහ තිශඹනහ. දශවභ රිසිට් ඳ්ස ිමඹ් ශ්  නළවළ
ළයදුශණ ්ස ශන දතක් ිමඹනහ ිකක්. ඔඵතුභ් රහ ශභ න
ශේර්ක දහරහ ශ්ක ිමඹවිිම ශගශනනහද ද් ශ්  නළවළ. ඒ ිරහ
ඔඵතුභහ ිරත්ක ඵලු

[මූාවනගේ අණ පරිදි ඉලත් කරන දී.]

[அக்கசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது]
[Expunged on the order of the Chair.]

විධිඹට ශ්ධලඳහරනඹ තය් න දඳහ. යශට් තිශඹන උ්සතරීතය
තළනක් ශ්ක. ිකිරසසු යට් න වද් න දඳහ. අද ඔඵතුභ් රහ
අති්  යදක් ශරහ ඔඵතුභ් රහ අති්  ජීවිත නළති ශරහ. ඒ්ස
ඔඵතුභ් රහ තභ ඒත හධහයණ තය් න වදනහ යද් පී
දතටයි විරු්ධධ ඳහ්තලසඹටයි ඵළණරහ. ශ්කහ වරි අඳවහහ්සභත
ළඩ.
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ශ්ක යජඹට විලහර යුතුතභක්
තිශඵනහ. ඒ යුතුතභ "භට භහ ශද් න" කිඹන දත ශන ශයි.
භහ ඉේල ඳළිඹට ශ්ක යශට් සිඹලු ශදනහට ශ්ක සිදුවී්ක අභතත
් ශ්  නළවළ අය දක්ශතශනකුට ශඩි තිේඵ දත අභතත ශරහ
තිශඹනහ හශ . භහ ඉේල ගභ්  සිඹේරභ අභතත ශනහ
න්ක ශ්ක යශට් නීතිඹක් නළවළ ශ් . ශඩි තිේඵහ. නු.්ස "භට
අභතතයි භභ ද් ශ්  නළවළ" කිඹනහ. ශඩි තිේඵහ "භහ
ශ් න අශ් ! භට ළයී භක් වුණහ" කිඹනහ. වරිද දතශත ට?
ඒ නීතිඹ ඔඵතුභ් රහට විතයද ඵරඳහ් ශ් ? දශවභ න්ක
විඳක්ඹට්ස පුළු්  ශ් න දඳහඹළ තහට වරි ශඩි තිඹරහ
''භහශ් න'' කිඹ් න. විඳක්ඹට්ස පුළු්  ශ් න දඳහ ඹළ
ශඩි තිඹරහ "ශඩි තිේඵහද කිඹරහ භට අභතතයි" කිඹ් න.
ශභ තක්ද ඔඵතුභ් රහශ ශ්ක නීතිඹ? ශ්ක තළරෆ ළදිච්ච ේ
ළදිච්ච නීතිඹක්.
අද ජනහධිඳතිතුභහ කිඹනහ දතුභහ ඒතහධිඳති ශතශනක්
ශන ශයි කිඹරහ. අද ඳ්සතයශේ්ස දඹ තිශඹනහ. අපි ඒ ගළන
තුටු ශනහ. දතුභහභ පිළිග් නහ ශ්ක යශට් භතඹක් තිශඵනහ
කිඹරහ දතුභහ ඒතහධිඳතිශඹක් කිඹරහ. අපි කිඹ් ශ්  නළවළ
දතුභහ ඒතහධිඳතිශඹක් කිඹරහ. අපි කිඹ් ශ්  දශවභ ශ් න
දඳහ කිඹරහ. දළ්  දතුභහශ
තමි් භ කිඹනහ දතුභහ
ඒතහධිඳතිශඹක් ශන ශයි කිඹරහ.
ඒ ිරහ ශ්ක විශදචනඹ තය් ශ්  ඔඵතුභ් රහශග් 
ඉේලීභක් තය් ශ්  ශ්ක ප්රලසනඹට හධහයණ යුක්තිගරුත
විඳුභක් ශද් න කිඹරහයි. තුය ඳඹික්  විඳුභක් ශදනහ්ස
දක්තභ යශට් තිශඵන නීතිඹ උ්සතරීතයයි කිඹන දත්ස ශ්ක යටට
ශඳ් ් න.
තළයිම භ්තදන ඒතතඹක් තිශඹ්ධී  වු.දහ ශග් ් න ඕනෆද?
ත්ස තිශඵන විලහර ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. වු.දහ භහධයශදී ් 
summon තයරහ කිඹනහ තට උ්සතය ශද් න ද් න කිඹරහ.
ද් න කිඹ් ශ්  ගශ් ු.ේර වු.දහ camp දතට. දශවභ
ශත ශව භද ශ් ශ් ? යශට් ශඳ ලීසිඹක් තිශඹ්ධී  ශභ තටද
වු.දහ ශ්ක තටයුතුරට ද් ශ් ? ශභ තක්ද ඔඵතුභ් රහ ශ්ක
තය් න වද් ශ් ? වු.දහ නීතිඹද ශ්ක? ශ්ක යට විලහර
විනහලඹතශ් . ශභ තටද ශ්ක?
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අපි උ්ධශඝෝණඹක් තශහභ ශභ තක්ද ඒ ගළන කිඹ් ශ් ?
අය රිම්ස දිහනහඹත භව්සතඹහ වළච වළච ගගහ තෆ ගව ගව
හිමිඹහට අඩුභ ගණශ්  ඉසපිරිතහරඹත ශඵශව්ස මිතක් නළවළ.
ශයෝහිත අශේගුණ්තධන භව්සතඹහ යද් පිඹට ගවනහ. ිරත්ක
තශඩ් ඹන විධිශේ ශදශක් ඳ් තිශේ ශ්ධලඳහරනඹක් තයරහ
තථිත්සශඹ්  වළච වළච ගහරහ ශභතළිර්  ඳළනරහ ගිඹහ. අලය
තරුණක් තථහ තශශ නළවළ ළිමශදරිඹ ගළන තථහ තශශ නළවළ
යතුඳසර සි්ධධිඹ ගළන තථහ තශශ නළවළ තුය ශදන වළමි තථහ
තශශ නළවළ ිකඹ ගිඹ අඹ ගළන තථහ තශශ නළවළ. යද් පිඹ
ගළනයි ඵටර් ද ගළනයි තථහ තයරහ 88 89 ගළන තථහ තයරහ
ශදශක් ඳ් තිශේ ශ්ධලඳහරනඹක් තයරහ ගිඹහ.
අපි උ්ධශඝෝණඹක් තශහ තභයි ඔද. අපි ඒ උ්ධශඝෝණඹට
රංතහශ් භ ශනෙ ශගනහශද නළවළ. අපි රංතහශ් භ ශනෙ
ශගනහහ න්ක අතිවිලහර පිරික් ශගශන් න තිබුණහ. දහි
මූරිමත්සඹ ග්සශ්ස භභයි රු්  විශේ්තධන භ් ත්රීතුභහයි. අපි
වහයදහවත ඳ් දහවත ශනෙක් ශගනහහ දතළනට. අපිට ඕනෆ
වුශ්ඩ දච්චයයි. අපි ශඵ ශව භ ශගෞයහ් විත න්කබුතහය
විධිඹට රංතහශද ශඳ ලීසිඹට ගරු තයරහ අපි ඒ උ්ධශඝෝණඹ අත
වළයරහ ංශ්ධලඹක් බහය දු් නහ. ජනහධිඳති ශේත්ක
තහ්තඹහරශඹ්  ශඳ ශය ් දුක් වුණහ ඳළඹ විසි වතයක් ඇතුශත
අඳට හධහයණ උ්සතයඹක් ශදනහ කිඹරහ. ඵර් න අපි්ස
රැළට්ටුහ.
වළඵළයි දතක් භතත තිඹහ ග් න දක්්ස ජහතිත ඳක්ඹට
ඔඵතුභ් රහ හිනහ ශනහ ඇති. සිංදු කිඹපු අිම ඳළ් නහට ිකර
ු.දේ ශන ශඹකු්ස ිරරතර තනතුරු තහනහ් තයරට ආතේ
දතට ආහට ඹන අඹ ගිඹහට දක්්ස ජහතිත ඳක්ඹ විනහල
තය් න ඵළවළ. ඔඵතුභ් රහ ශ්ක ප්රලසනඹට උ්සතයඹක් දු් ශ් 
නළ්සන්ක ඔඵතුභ් රහ අඳට ඳහය තඳනහ රංතහට දළශනන
රක් ංඛ්යහත ගණනතශ දළළ් ත උ්ධශඝෝණඹතට. ශ්ක
ප්රලසනඹට උ්සතයඹක්
ඔඵතුභ් රහ දු් ශ්  නළවළ. ඳළඹ
විසිවතයක් කිඹන දත්ස ඔඵතුභ් රහට අභතත වුණහ. භභ නළත
තහක් අභිශඹෝගශඹ්  කිඹනහ අපි ඉදිරි තහරශේී  -ත
භහඹක් භහ දත වභහයක් ඇතුශත- දළළ් ත උ්ධශඝෝණඹක්
තයන ඵ.
අපි ඒතට භහළු ඳහ්  ශගනහහ ලු. භහළු ඳහ්  තඩරට දු් නහ
ලු. ඵර් න ශභ නහද ශ්ක කිඹන ශග ්  තථහ? දතුභහ ශව 
ශෞඛ්ය ිරශඹෝජය ඇභතිතභට ශන ශයි. භභ ද් ශ්  නළවළ
ශභතුභහ ශභ න ඇභතිතභක්්ස ශද් න සුදුසු ශතශනක්ද කිඹරහ
ශ්ක තථහ තයපු විධිඹට. භහළු ඳහ්  දු් නහද නළ්ධද කිඹන දත ආපු
ිකිරසසු ද් නහ.
ඉති්  අපි ශ්කහට බඹ ශ් න ඕනෆ නළවළ. අපි ඔඵතුභ් රහ
ඳළවළදිිම කිඹනහ අද්ස ශ්කත විහදඹක් ඳභණයි; අඳටඋ්සතය
රළශඵ් ශ්  නළවළ. තවුරු්ස කිසිභ උ්සතයඹක් දු් ශ්  නළවළ.
ඔඵතුභ් රහ අඳට ශචෝදනහ තශහ. අපි උ්සතය ඉේලුහ. කිසිභ
උ්සතයඹක් රළබුශ්ඩ නළවළ. ඒ ිරහ අපි ඉේලීභක් තයනහ.
ශ්කතට උ්සතය ශන දු් ශන ්ස ශ්ක යශට් ජනතහ ඳහයට ඵහින
යුගඹ ළඩි ඈතත ශන ශයි කිඹහ අඳ කිඹනහ. ඔඵතුභ් රහට අපි
ශ්ක තය් ශ් ්ස උදදක්. ශ්කහට උ්සතය ී රහ ඇ්සත ිරඹභ
ංශදී තභ ශඳ් රහ ඔඵතුභ් රහශ ංශදී  ආ්ඩඩු ශේයහ
ග් නඹ කිඹන ඉේලීභ තයනහ. ඒ හශ භ යතුඳසර වඬන
ශදභදපිඹ් ශ ප්රලසනඹට ිරතය විඳුභක් රඵහ ී රහ ඒ දරු් ට
ශඩි තිඹපු තට්මිඹ පිළිඵ ඳරීක්ණඹක් ඳ්ස් නඹ කිඹන
ඉේලීභ්ස තයික්  භභ ිරවඬ ශනහ. ශඵ ශව භ සතුතියි.
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රු න්.පී.ඩී. බණ්ඩාරනායක මශතා (ගද්ශීය වලදය
නිගයෝතය අමාතයතුමා

(ண்புகு ச.பீ.டி. பண்டநக்க - சுததச ருத்துலத்துமம
பத அமச்சர்)

(The Hon. C.P.D. Bandaranaike - Deputy Minister of
Indigenous Medicine)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර අද අපි ශ්ක අසථහශදී 
යතුඳසර ඇති වුණු සි්ධධිඹ පිළිඵ හතච්ඡහ තයිකනුයි ඉ් ශ් .
ඒ සි්ධධිශේී  ජීවිත තුනක් නළති වුණහ. ඳශු.ශ් භ ඒ අඹ
ශනුශ්  අශේ තනගහටු ශලෝතඹ ප්රතහල තයනහ. ඒ හශ භ
ඒ සි්ධධිඹ ිරහ ශයෝගහතුය ඉ් න අඹ ගළන්ස අශේ තනගහටු
ප්රතහල තයනහ. දක්්ස ජහතිත ඳක්ශේ තථිතඹ්  විලහර
පිරික් අද ශ්ක ගළන තථහ තශහ. ගරු වරි්  ප්රනහ් දු භ් ත්රීතුභහ්ස
තථහ තශහ. දතුභ් රහ කිදහ ඇභතිරු ශද් ශනක් තු් 
ශදශනක් ශත ශව් ශදෝ තට්මිඹක් ශග් රහ ඒ තට්මිඹට කිඹහ
භඩ ගළසසුහඹ කිඹහ. ඇ්සත ලශඹ් භ වරි්  ප්රනහ් දු
භ් ත්රීතුභහ්ස ශ්ක යතුඳසර ප්රශ්ධලශේ ශතශනකු්ස ශන ශයි.
දතුභහ්ස දළිරභ තථහක් තයරහ යජඹ ඳළ්සතට භඩ ගව් නයි
තටයුතු තශශ. ශ්ක ආනඹ ිරශඹෝජනඹ තයන භ් ත්රීයඹහ
වළමිඹට භහ කිඹ් න ඕනෆ තතුරු්සත ප්රශ්ධලඹ්ස ඇතුළු
ඵළලු්කභවය ව යතුඳසර ප්රශ්ධලර ශගේ 500තට ළඩි
ප්රභහණඹතට ජහතිත ජර ්කඳහදන වහ ජරහඳවන භ්ඩඩරඹ
භඟි්  ජර ඳවසුත්ක රඵහ ී  තිශඵන ඵ. ඳසු ගිඹ දිනර අතිගරු
ජනහධිඳති භහි් ද යහජඳක් භළතිතුභහ බිඹගභ ආය්කබ තයන රද
ජර ශඳ ්කඳහගහයශඹනු්ස අ්සතනගලු ඔශේ ඉදි තය් නට ඹන
ජර ශඳ ්කඳහගහයශඹනු්ස ඉතිරි ශත ටසරට ජර ඳවසුත්ක රඵහ
ී භට තටයුතු තයික්  සිමිනහ. ග්කඳව භළතියණ ශත ට්ඨහඹ
වහ ඳභණක් ශන ශයි ඒ ු.ළු ප්රශ්ධලඹටභ ජර ඳවසුත්ක රඵහ
ී ශ්ක ළඩ පිළිශශක් ක්රිඹහ්සභත ශික්  ඳතින අධිඹත තභයි
ශභළිර ත්ස්සඹක් ඇති වුශ්ඩ. ඇ්සත ලශඹ් භ භභ
ශභතළනී  දත තහයණඹක් භතක් තය් න ඕනෆ. ආ්තථිත
ං්තධන අභහතය ඵළසිේ යහජඳක් භළතිතුභහට ශ්ක තවුරු්ස
ඇඟිේර දික් තශහට දතුභහ ඒ සථහනශේ ශන සිමිඹ්ස දතුභහ ඒ
ශනුශ්  දදහ ඳට් භ අලය තටයුතු තශහ. ං්තධනඹ තයහ
ඹන ගභශ් ී  ආ්තථිත ං්තධන අභහතයහංලඹ ග්කඳව
දිසත්රික්තඹට අද විලහර ලක්තිඹක් ශරහ තිශඵනහ. ඒහ දකි් න
ඵළරි අඹ තභයි ශ්ක විධිඹට කුභ් ්රණතහරී ළඩ පිළිශශක් දිඹ්ස
තයරහ ග්කඳව භළතියණ ශත ට්ඨහශේ්ස ර් ත අරගිඹ් න
භළතිතුභහ ිරශඹෝජනඹ තයන භවය භළතියණ ශත ට්ඨහශේ්ස ඒ
තටයුතු සිදු තශශ. ඒ ත්තභහ් ත ලහරහශ්  ශතඹ්  160ක්
අයි්  තශහභ 120ක් දළිශේ නළතුණහ. අිරක් ත්ඩඩහඹභ
ඇතුශට ගිඹහයි්  ඳසු කුභ් ්රණතහරී ළඩ පිළිශශක් තුශ ශ්ක
තටයුතු සි්ධධ ශරහ තිශඵනහ.

ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ඇ්සත ලශඹ් භ pH අගඹ
පිළිඵ අශේ ජනතහට අශඵෝධඹක් නළවළ. ජරඹ පිළිඵ
ප්රලසනඹක් තිශඵනහඹ කිඹහ ඒ අඹ ගිහි්  කිදහ. ඉ් ඳසු ජනතහ
විු.ක්ති ශඳයු.ණ ිරශඹෝජනඹ තයන කුභ් ්රණතහරී පිරික් ඒ
ජනතහ උසිග් රහ යතුඳසර ව් දිඹට ශග් රහ ඒ අර
තිශඵන ක්රීඩහ පිට්ටිරශේ නළතී සිට දස ඳවක් තෆභ උඹහ ශගන
තික්  ඒ සථහනශේ ගත තශහ. හභහනයශඹ්  ශ්රී රංතහ ිරදවස
ඳක්ශේ අඹ දළිර තටයුතුරට ශඳශශම් ශ්  නළවළ.
පිමි්  ත්ඩඩහඹ්ක ශගනළේරහයි ශ්ක ළඩ පිළිශශ ක්රිඹහ්සභත
තශශ. ශභ තද භභ ශ්ක පිළිඵ ශ ඹහ ඵරන ශත ට දළිර
ත්ස්සඹක් දතළන ඇති ශරහ තිශඵන ඵ දළන ග් න රළබුණහ.
ඉ්  ඳසු ඒ අඹ දස 05ක් විතය ඵරහශඳ ශය ්සතුශ්  ඉරහ
තිශඵනහ ග්කඳව දිසත්රික් නහඹත ගරු ඵළසිේ යහජඳක් භළතිතුභහ
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ශවෝ තවුරු ශවෝ දතළනට ඒවි කිඹරහ. ශභ තද දතළන හිරිවළයඹක්
තයරහ තරඵරතහරී ත්ස්සඹක් ඇති තය් න. අපි ද් නහ වට
තිම්  ගරු ජී්  කුභහයණතුංග ඇභතිතුභහ ඒ හශ
උ්ධශඝෝණතහරී තළනතට ගිඹහභ දතුභහට ඳවය දු් නු ඵ. ඒ
හශ ත්ස්සඹක් ඇති තය් න තභයි ඒ අඹ ඵළලුශද. අ් න ඒ
ිරහ තභයි දින 05ක් ඵරහ ශගන ඉරහ ඉ්  ඳසශ නුය ඳහයට
ඇවි්ස තිශඵ් ශ් . ඔඹ අතයතුය අපි හතච්ඡහ යහශිඹක්
ඳළළ්සවහ. ජර ඳවසුත්ක රඵහ ශද් න තටයුතු තශහ. ග්කඳව
ප්රහශ්ධශීඹ බහශද ගරු බහඳති යංජි්ස ගුණ්තධන භළතිතුභහ උඳ
බහඳති ජඹ් ත ු.ද් නහඹත භළතිතුභහ නගයහධිඳති දයංග
ශනහනහඹත භළතිතුභහ ප්රහශ්ධශීඹ බහ භ් ත්රී උදහය භවතහ
හශ භ භවය ප්රහශ්ධශීඹ බහශද බහඳතිතුභහ ඒ සිඹලු ශදනහභ
ඒත යහශී ශරහ අශේ උඳශදස ඳරිදි විශලශඹ් භ ජර ටළංකි රඵහ
ී රහ ඒ අඹට ජර ඳවසුත්ක රඵහ ශද් න තටයුතු තශහ.
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර
අද ගරු අජි්ස
භහ් නේශඳරුභ භ් ත්රීතුභහ කිදහ ඒ ජරශේ ති්සතශඹෝ හිමිඹහ
කිඹරහ. දශවභ ශ් න ඵළවළ. අශේ ශගේර ශඵ ් ශන්ස ඒ
ජරඹයි. ජහතිත ජර ්කඳහදන වහ ජරහඳවන භ්ඩඩරශඹ් 
පිරිසිදු තයපු ජරඹ තභයි ඒ ශගනළවි්ස ශඵදුශද. දතුභ් රහ
ශ්ධලඳහරන හසිඹක් ගළනීභ වහයි අද ශ්ක පිඹය අයශගන
තිශඵ් ශ් . ශභ තද දතුභ් රහ කිඹනශ
ස ්  "ජරඹ ශනුට
උ්ඩඩඹ" කිඹන ඳහඨඹයි. ඒ අඹශ තශට් තිශඵ් ශ්  ඒතයි. අද
දතුභහ උ්ඩඩඹක් ශභතළනට්ස අයශගන ඇවිේරහ තිශඵනහ. ඒත
ශත ශව්  ශගනහහද ද් ශ්  නළවළ. අඳට්ස උ්ඩඩඹක්
ශගශන් න පුළු්  ශත ශව්  ශවෝ අහුරහ ශගන. ඒත ිරහ
දතුභ් රහ ශ්ධලඳහරන රහබ ප්රශඹෝජන ගළනීභ වහ අද ශ්ක
තහයණඹ ඉසය තයශගන තිශඵනහ. වළඵළයි අශේ ගරු යණ
ගුණ්තධන ිරශඹෝජය ඇභතිතුභහ කිදහ හශ ශ්ක තවුරු්ස
ද් ශ්  නළවළ ඒ ප්රශ්ධලශේ ළඩිපුය ඉ් ශ්  ශ්රී රංතහ ිරදවස
ඳහක්ෂිතයි්  ඵ.
ශත ශව භ වුණ්ස ශ්ක ජර ප්රලසනශේී  උ්ධශඝෝණ තය් න
භව ඳහයට ඵළවළරහ -නුය ඳහය කිඹ් ශ්  ප්රධහන භහ්තගඹක්- ඳහය
අහිය කිරීශභ්  තභයි ශ්ක ත්ස්සඹ ඇති වුශ්ඩ. ඉ්  ඳසශ
ළිමශදරිඹ ප්රශ්ධලශේදි ශ්ක ගළටු්කතහරී ත්ස්සඹ ඇති වුණහ.
ඇ්සත ලශඹ් භ ත්තජනතහරී පිරික් three-wheelersිම් 
ළිමශදරිඹ ප්රශ්ධලශේ ශගේරට ගිහිේරහ "ආශද නළ්සන්ක
භයණහ" කිඹරහ ත්තජනඹ තයරහයි ඒ ත්ඩඩහඹභ ඳහයට
ශගනළවි්ස තිශඵ් ශ් . ඉ්  ඳසු ඒ අඹ්ස වු.දහ්ස අතය ඒ
ඝට්ටනඹ ඇති ශරහ තිශඵනහ. විශලශඹ් භ ශ්ක ශවතුශ් 
ිරතරුශ්ඩ ජීවිත තුනක් නළති වුණහ; භවරු් ට තුහර සිදු වුණහ.
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ශ්ක ්කඵ් ධශඹ්  අතිගරු
ජනහධිඳති භහි් ද යහජඳක් භළතිතුභහශ අධහනඹ ශඹ ු. තයරහ
ඳසු ගිඹ දසර අශේ ඳේිමශේ පිඹතුභහ ව භික්ෂූ් 
ව් ශරහ්ස භෙ අශනකු්ස සිඹලු ශදනහභ්ස භෙ ශ්ක
පිළිඵ හතච්ඡහ තශහ. අශේ ගරු ඵළසිේ යහජඳක් දිසත්රික්
නහඹතතුභහ්ස ඔරුශත ට ඳහශ්ත තිශඵන දතුභහශ තහ්තඹහරඹට
ශ්ක සිඹලු ශදනහභ තළහශගන හතච්ඡහක් තශහ.
විශලශඹ් භ ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ශ්ක පිළිඵ
ශ්ධලඳහරිරත ලශඹ්  තටයුතු තය් ශ්  නළවළ කිඹරහ
විඳක්ශේ අඹ කිදහට අද දතුභ් රහ ඵරහශඳ ශය ්සතු ් ශ් 
ෆභ විටභ ශ්ධලඳහරිරත ලශඹ්  ප්රශඹෝජනඹක් ග් නයි. ඒ
අඹට ශ්ධලඳහරිරත ලශඹ්  ඒ භයණ තුන විකුණහ ග් න ඵළරි
වුණහඹ කිඹන දත්ස අපි භතක් තය් න ඕනෆ. ඒ ිරළසිඹ් 
කිදහ "අඳට තයදය තය් න දඳහ. ශ්ධලඳහරනඹක් නළති ශ්ක
ිකඹගිඹ අඹශ අ්  තටයුතු තය ග් නට; භිකදහන තටයුතු
තය ග් නට ඉඩ ශද් න" කිඹරහ. අඳ තවුරු්ස වබහගී ශරහ
නළවළ ඒහට. ශභ තද ඒ අඹශ ඉේලීභ ඳරිදි ඒ තටයුතු තය
ග් න අසථහ ී රහ තිශඵනහ.
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[ගරු සී.පී.ඩී. ඵ්ඩඩහයනහඹත භවතහ]

ශ්කශත්  ශ්ධලඳහරිරත ලශඹ්  ප්රශඹෝජන ග් න අද විවිධ
අංල ක්රිඹහ්සභත ශනහ. වු.දහ ශදහ ඕනෆභ ශතනකු ළරැ්ධදක්
තයරහ තිශඵනහ න්ක ඒ පිළිඵ ශ ඹහ ඵර් න අද ඳරීක්ණ
ඳ්සහශගන ඹනහ. ඒහයි්  ශවළිදයවු ශදවි. ඒ ශරහට අඳට
ඉදිරිඳ්ස තය් න පුළු්  ළයදි තයපු අඹ. ඒ අඹ අ්ස අඩංගුට
ගළනීභට තටයුතු තය් න පුළු් . ඒ ඳරීක්ණ තහ්තඹඹ්  ඒ
භට්ටික්  ක්රිඹහ්සභත න අතය අද ජර ඳවසුත්ක රඵහ ශද් න්ස
ජහතිත ජර්කඳහදන වහ ජරහඳවන භ්ඩඩරඹ තටයුතු තය ශගන
ඹනහ. ගරු දිශ් ස ගුණ්තධන ඇභතිතුභහ භට තථහ තයරහ
කිදහ "ඳ්ඩඩු ඕනෆ තය්ක ජරඹ ශද් න පුළු්  ප්රලසනඹක්
නළවළ" කිඹරහ. ඒ ිරහ අපි දළිර පිඹය අයශගන ඒ ප්රශ්ධලරට
දිගටභ ජර ඳවසුත්ක රඵහ ශද් න තටයුතු තයශගන ඹනහ.
ශභ තද භභ ඳසු ගිඹ භළතියණශේී  ඳහ ව්  තශහ
ළිමශදරිඹට ජරඹ රඵහ ගළනීභ වහ තටයුතු තයනහ කිඹරහ.
අශේ ප්රහශ්ධශීඹ බහශද උඳබහඳති ු.ද් නහඹත භළතිතුභහ ු.ේ
ශරහ අද ඉඹුේශග ඩ වයවහ්ස ළිමශදරිඹට ජරඹ රඵහ ග් නට
තටයුතු තයරහ තිශඵනහ.
ශභළිර ළඩ පිළිශශක් ඹන අතශ්ත තභයි ශ්ක හශ
අ්තබුදතහරී ත්ස්සඹක් ශගනළවි්ස -කුභ් ්රණතහරී ළඩ
පිළිශශක් තුශ- ශභළිර භීණතහරී ත්ස්සඹතට ු.හුණ
ශද් නට සි්ධධ වුශ්ඩ කිඹන දත අපි භතක් තය් නට ඕනෆ. දභ
ිරහ අද අපි භතක් තය් නට ඕනෆ අශේ හී් ඳ් විර නහඹත
වහු.දුරුශෝ ව විශලශඹ් භ අශනෝභදසසි නහඹත වහු.දුරුශෝ.
ෂළක්ටරි දශත්  ශ්ක පිරි දළිඹට දභන ශත ට උ් ව් ශ
factoryඹට ගිහි්  තථහ තයරහ කිදහ ශ්ක අඹ නළත ශඹට
ඵහ ග් න කිඹරහ. ඒ ශරහශද 120 ශදශනකු දළිශේ ඉරහ
අශනක් තට්මිඹ ගිඹහ. 120 ශදශනකු කිදහ අඳට ඹ් න ඵළවළ
කිඹරහ. ශභ තද ඒ ඉ් න union දශත්  අයි්  ශරහ තභයි
නළත ත්තභහ් තලහරහශද ශඹට ද් න ශ් ශ්  කිඹරහ තභයි
ඒ අඹ කිදශද. ඒ ිරහ අද ඒ අඹශ ඒ ළඩ පිළිශශ හ්තථත
ශරහ තිශඵනහ. ශභ තද තද්ස ඒ අඹ ඵරහශඳ ශය ්සතු වුශ්ඩ
ශ්ක කුභ් ්රණතහරී ඵරශදග තටයුතු තයරහ තිශඵ් ශ්  ජීවිත
ශදතක් තුනක් නළති තයරහ ඒ අඹට ශ්ධලඳහරන හසි රඵහ
ගළනීභටයි. අ් න ඒ ඵ අපි තවුරු්ස ශභතළනී  අශඵෝධ තය
ග් නට ඕනෆ ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර. ශ්ක ශ්ධලඳහරනඹ
තුශ ඇති ශරහ තිශඵන ළඩ පිළිශශ්ස දක්ත දක්්ස ජහතිත
ඳක්ඹ ව ජනතහ විු.ක්ති ශඳයු.ණ ඇතුළු විඳක්ඹ ශ්ක පිළිඵ
අශඵෝධඹක් රඵහ ගත යුතුයි. ශභ තද කිසි ශතශනකුශ
ජීවිතඹක් නළති තය් න අපි තවුරු්ස තළභළති නළවළ. අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ ශ්ක යටට හභඹ රඵහ ී රහ තිශඵනහ. අපි අද
ඉ් ශ්  ං්තධනඹ තයහ ඹන යුගඹත.
ශ්ක
ළඩ
පිළිශශ
ශ්ක
උ්ධශඝෝණඹ
කිසිභ
ශ්ධලඳහරනනශඹකුශ
ඒ ප්රශ්ධලශේ ඉ් න යජශේ ිරරධහරි් 
කිසි ශතශනකුශ දළනු්ස බහඹක් නළති දතයභයි ඳට් 
ග්සශ්ස. ශ්ක උ්ධශඝෝණඹ ඳට්  ග් නහ විට අපි ද් ශන්ස නළවළ
ශභ තක්ද ශ්ක උ්ධශඝෝණඹ කිඹරහ. ඉ්  ඳසු දතළන ඉ් න
භශ හිත්ස අඹ කිදහ ශ්ක උ්ධශඝෝණඹට වබහගි විඹ යුතු
නළවළ. ශභ තද ශ්කශක් විවිධ පිරිස ඉ් නහ කිඹරහ. ඒ කිඹ් ශ් 
මි්  පිමි්  ශන්ස ප්රශ්ධලිම්  ඳහ ශ්කතට වබහගි ශරහ ශ්ක
කුභ් ්රණතහරී ළඩ පිළිශශට වශඹෝගඹ රඵහ ශදනහ කිඹරහ.
ඳේිමඹට ඳවය ී රහ තිශඵන ඵ කිඹනහ. ඳේිමඹට ඳවය ී භ්ස
කුභ් ්රණතහරී ළඩ පිළිශශක්. ඳේිමඹතට ඳවය දු් නහභ ඳේිමඹ ඇතුශශ ඉ් න අඹට- ඒ කුභ් ්රණතහරී ළඩ පිළිශශ
ලක්තිභ්ස ශනහ. ශභ තද ඒ ඳේිමඹට ගිහි්  ශඩි තළබී්ක
තටයුතු තයරහ තිශඵන ිරහ ඒ ත්ස්සඹ ත්ස බඹහනත
ත්ස්සඹතට වය් න පුළු්  ශරහ තිශඵනහ. අ් න ඒතයි
අපි ශ්ක අසථහශදී  විශලශඹ් භ භතක් තය් නට ඕනෆ.
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අශේ ගරු ශජෝ්  අභයතුංග භ් ත්රීතුභහ තභයි යතුඳසර ඇති
වුණු ත්ස්සඹ පිළිඵ අද ශභභ බහ තේ තළබීශ්ක ශඹෝජනහ
ශගනහශද. ඇ්සත ලශඹ් භ ගරු ශජෝ්  අභයතුංග භළතිතුභහ
අශේ දිසත්රික්තඹ ිරශඹෝජනඹ තශ්ස දතුභහ ඉ් ශ්  දවහ ඳළ්සශ්ස
ශතශශ්ත. ඒ වුණ්ස දතුභහ අශේ ජනතහ ශනුශ්  ශ්ක
තහයණඹ ඉදිරිඳ්ස තයරහ තිශඵනහ. ඒ ිරහ ශ්ක ළඩ පිළිශශ
තුශ අඳට කිසිභ ගළටලුක් නළවළ. ඒ ශත ිකමිිම්  ඒ ඳ්තශේණ
යශඳෝ්තතු ආහභ අඳට පුළු්  ශදවි ඔඵතුභ් රහ හිතන භට්ටභට
ශ්ක ළරැ්ධද තශශ තවුද ශත තළනද කිඹරහ ශ ඹහ ඵරහ ඒ අඹට
දඬු්ක තය් න ව ඉදිරිඹට තටයුතු තය් නට. ඒ හශ භ අපි
ශ්ක ප්රශ්ධලශේ ඉ් න ජනතහට අලය තයන ඳවසුත්ක රඵහ
ශද් න තටයුතු තයරහ තිශඵනහ. අද තරුණු තහයණහ ඉදිරිඳ්ස
තයන විට විවිධ ආතහයඹට දත දත අඹශ අදවස ඉදිරිඳ්ස වුණහ.
ඇ්සත ලශඹ් භ අපි වු.දහට ශද ස කිඹ් න්ස ශව  නළවළ.
ශභ තද වු.දහශද දක් ශතශනකු ශද් ශනකු ළයදි තශහ
කිඹ් ශ්  ත්රිවිධ වු.දහභ ශන ශයි. අපි ඒ තටයුතු ඒ
ශත ිකමිරට ඵහය ී රහ ඒ තුළි්  ඉදිරිඹට තටයුතු තයු. කිඹන
තයණඹ භතක් තයික්  ඇ්සත ලශඹ් භ යතුඳසර සි්ධධිඹ
පිළිඵ නළත හයඹක් භහශ තනගහටු ප්රතහල තයික්  භශ
චන සේඳඹ අ්  තයනහ. ශඵ ශව භ සතුතියි.
[අ.බහ. 6.26]

රු අජිත් කුමාර මශතා

(ண்புகு அஜத் கு)

(The Hon. Ajith Kumara)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ශරහ සීිකත ිරහ භශ
තථහ ළශතවි්  ඳට්  ග් නහ ඳයහක්රභ ශත ඩිතුක්කු තවිඹහ
කිඹපු තවිඹකි් .

“ ශදශතෝමි විසි රක්ඹකි ශ්ක යශට්
ශතෝමි තිසතුනකි ශ්ධතහ
ශ වි්  තඳුළි්  ිකශඹන තර
තහශග ආයක්හට ද ශ්ක සිමින

ජනතහ
වු.දහ
ජනතහ
වු.දහ”

භභ හිතන වළමිඹට ශ්ක තථහශද ඳයහක්රභ ශත ඩිතුක්කු තවිඹහ
ඒත වරිඹටභ කිඹරහ තිශඵනහ. ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර
ශඵ ශව භඹක් ශත ්කඳළිර තය් ශ්  ශ්ක යශට් ජනතහශ
අයිතිහසිත්ක උදුයහ ග් න දතයි. ශ්ක ශත ්කඳළිරඹ තශශ්ස
ඒතභයි. විශලශඹ් භ භගත ජරඹ විනහල තයන දත. ඒ ිරහ
තභයි ජනතහ කිදශද "ශවලීස ශිරශ්ර ස ශත ්කඳළිරඹ වහ පිට
ශනු" කිඹරහ. අද ශ්ක ගරු බහශද ඒත ගළන දතය්ක තථහ
ශ් ශ්  නළවළ. විවිධ නයහඹ ඳ්ර විවිධ අයු.ණු දක්ත ඒ තථහ
අද ශන තළනතට බහජන ශරහ තිශඵනහ. ිකිරසසු ශන ිකරශේ
උතවහ ග්ස ජරඹ ඉතහ යර දළ්  ශශ බහ්ඩඩඹක් ඵට ඳ්ස
නහ කිඹන දත ඉතහ ඳළවළදිිමයි. ශ්ක ක්රිඹහිමශේ අහන
ප්රතිපරඹ ඒතයි.
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ඒ හශ භ ශ්ක ශරහශද
ත දත ශදඹක් භතක් තය් න ඕනෆ. අපි ශ්ක ඳහරතඹ් ට
ධනඳති ආ්ඩඩු ධනඳති ඳහරතශඹෝ කිඹන ශත ට දශවභ
කිඹ් ශ්  ඇයි කිඹරහ ිකිරසසු්ස ඇහුහ ආ්ඩඩු්ස ඇහුහ. ඇයි
දශවභ කිඹ් ශ්  කිඹන දත දළ්  ඳළවළදිිමයි. තිම්  ආ්ඩඩු්ස
ශ්ක ආ්ඩඩු්ස ිරතයභ කිඹනහ "ජනතහශ ආ්ඩඩු" කිඹරහ.
වළඵළයි අපි කිදහ ඒත ධනඳති ආ්ඩඩුක් කිඹරහ. ඒ ආ්ඩඩු
ධනඳති ආ්ඩඩු ශ් ශ්  ඇයි? ඔවු්  තටයුතු තශශ ජනතහ
ශනුශ්  ශන ශයි. ශත ්කඳළිරතහයශඹෝ ශනුශ් ; ප්රහ ධන
හිිකශඹෝ ශනුශ්  තභයි ඔවු්  වළභ දහභ තටයුතු තශශ.
ශ්කශක්ී ්ස ශ්ක ඳහ්තිමශ්ක් තු ඇතුශශ වුණු ශ්ක තථහට ඩහ
ශන තථහක් අඳට අව් න ව්කඵ ් ශ්  නළවළ. ආ්ඩඩු
ඳක්ශේ්ස විඳක්ශේ්ස ශ්ක තථහ ඇතුශශ වට ඩහ ශන
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තථහක් ද් ශ්  නළවළ ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර. භභ
ශ්ක තථහ ඔක්ශත භ අවශගනයි හිමිශේ. ඒ ිරහ දළ්  තවුරු්ස
ශත ්කඳළිරඹට ඉ්ස ශ් න ශත ්කඳළිරශේ අයිතිතහයඹහශ නභ
කිඹ් න ශ්ක ශත ්කඳළිරශඹ්  වුණු තත් දයඹ කිඹ් න තේඳනහ
තය් ශ්  නළවළ. ඒත ඳළ්සතකි්  තඵනහ. දඹ ඉතහ ඳළවළදිිමයි. ඒ
ිරහ ජනතහ ශ්ක ආ්ඩඩුශ්  ඉේරන ශ්ධේ ව්කඵ ශයිද
කිඹරහ ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. ශ්ක ඳහරතශඹෝ ඔක්ශතෝභ ඉ් ශ් 
ශත ්කඳළිරතහයඹහ ආයක්හ තය් න කිඹන දත වරි ඳළවළදිිමයි. ඒ
ිරහ භභ ආඳහු කිඹනහ ශ්කත ධනඳති ඳහරතශඹෝ සිමින ධනඳති
ආ්ඩඩුක් කිඹරහ. ඒ ිරහ ඒ වු.දහ ඳහවිච්ිත තය් ශ් 
ජනතහශ ආයක්හට ශන ශයි. ඒ වු.දහ ඳහවිච්ිත තය් ශ් 
තහශ ආයක්හට ද කිඹන දත ඳළවළදිිමයි. ඒ ිරහ තවුරු වරි
අවනහ න්ක "ආයක්ත අභහතයහංලඹ ශ්ක ප්රලසනඹට භළදිව්ස
වුශ්ඩ ඇයි? ආයක්ත ශේත්ක හතච්ඡහක් තළවශේ ඇයි?"
කිඹරහ ඒත ශ්සශය් ශ්  නළති ඵඵහරහ ශන ශයි ශ්  ශ්ක යශට්
ඉ් ශ් ? ආයක්ත අභහතයහංලඹ භළදිව්ස ශ් ශ්  දිසත්රික්තශේ
ශ්ධලඳහරන නහඹතශඹෝ ඉ් ශද්ධදි ආයක්ත ශේත්ක රැසවී්ක
තළ් ශ් 
ධනඳති
ශත ්කඳළිර
ආයක්හ
තය් න;
ශත ්කඳළිරිම්  රළශඵන ය දහන යප්රහද ආයක්හ තය් නයි.
ආඳහු අවනහ අණ දු් ශ්  තවුද කිඹරහ. ඕත අව් න ශදඹක්ද?
අණ දු් ශ්  තවුද? ශ්ක යශට් ත්රිවිධ වු.දහට අණ ශද් ශ්  තවුද?
ශ්ක යශට් ආයක්ත වු.දහට අණ ශද් ශ්  තවුද? ආයක්ත
ශේත්කද දශවභ නළ්සන්ක ජනහධිඳතිද? දශවභ නළ්සන්ක
ශගෝඨහබඹ යහජඳක්ද? භහි් ද යහජඳක්ද? දක්ශතෝ ශ්ක
ශද් නහභ ශ් න ඕනෆ. නළ්සන්ක දක් ශතශනක් ශ් න ඕනෆ.
ඕත ආශේ අව් න ප්රලසනඹක් ශන ශයි. ඒ ිරහ අශ්  ශ්ක ිකනී
භළරුභට ග කිඹ් න ඕනෆ තවුද කිඹරහ ආඳහු ළරි්  ළශ්ත අවන
දත භව ශභෝඩ ළඩක්. ඒත ශ්සරුභක් නළති ළඩක්. ඳළවළදිිමභ
ශ්ක ධනඳති ආ්ඩඩු ධනඳති ඳහරතශඹෝ ශත ්කඳළිරඹ ආයක්හ
තය් න භළදිව්ස නහ.
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ඒ ිරහ අද අපි කිඹනහ
ශ්ක ප්රලසනඹට වු.දහශ්  භළදිව්ස වුණු දත ළයදියි කිඹරහ. ශ්ක
ඳහ්තිමශ්ක් තුශදී  කිදහ ශියඹ් ට ශඩි තඵපු දත ළයදියි
කිඹරහ. භහධය ආඹතනරට ශඩි තඵපු දත ළයදියි ගළහු දත
ළයදියි කිඹනහ. ිරයහයුධ ිකිරසසු් ට ශඩි තඵපු දත ගවපු දත
ළයදියි කිඹනහ. තහට ශඩි තළබු්ස ඒත ළයදියි. වු.දහ ශඩි
තළබු්ස ළයදියි. ශඳ ලීසිඹ ශඩි තළබු්ස ළයදියි. ශය ශ් 
චහනතට ශඩි තළබුශද වු.දහද? නළවළ ශඳ ලීසිඹ. ඇ් ටිරට
ශඩි තළබුශද වු.දහද? නළවළ
ශඳ ලීසිඹ. ඵයගු.
විලසවිදයහරශේ ශියඹ් ට ගළහුශද වු.දහද? නළවළ ශඳ ලීසිඹ.
වශත ටු.ේශේී  ගළවළනු් ට පිරිික් ට දරු් ට ඳවය පිට ඳවය
දේර තශශ වු.දහද? නළවළ ශඳ ලීසිඹ. දශවන්ක ශ්ක වු.දහ
ඉ් ශ්  තහශ ආයක්හටද? ශ්ක ශඳ ලීසිඹ ඉ් ශ්  තහශ
ආයක්හටද? දදහ ශියහිර ඵ්ඩඩහයනහඹත භළතිිරඹශ
ශදෝහභිශඹෝගඹ දශී  භභ කිදහ තහශ ආයක්හටද වු.දහ
තහශ ආයක්හටද ශඳ ලීසිඹ තහශ ආයක්හටද අධිතයණඹ
තහශ
ආයක්හටද ශ්ක ඳහ්තිමශ්ක් තු ඉ් ශ්  කිඹරහ.
ඳහ්තිමශ්ක් තුශද ඉදිරිඳ්ස තශ තථහ ඔක්ශත භ ඇහුහ න්ක ශ්ක
යශට් බු්ධධිභ්ස ජනතහට වරි ඳළවළදිිම ශ්සරු්ක ග් න පුළු් 
ශ්ක ඔක්ශත භ ඉ් ශ්  ශ්ක යශට් ශත ්කඳළිරතහයශඹෝ ආයක්හ
තය් න ධනඳතී්  ආයක්හ තය් න කිඹන දත. ඒත තභයි
ශ්කශග ේර්  බහය ග්ස ශත ් ්රහ්ස දත. ඒ ිරහ වෘදඹ හක්ෂිඹක්
තිශඵන ආ්ඩඩුශද ඇභති ශතශනක් විඳක්ශේ භ් ත්රී ශතශනක්
ඉ් නහ න්ක ශභ් න ශ්ක තථහ කිඹ් න. ශවට දක්්ස ජහතිත
ඳ්ෂශේ ආ්ඩඩු ආ්ස ශ්ක කිඹහ ශගන ශන ආ්ඩඩු වළදුණ්ස
ඒශග ේර් ට තය් න ශ් ශ්  ශ්කත ශන ශයිද කිඹන ප්රලසනඹ
අඳට අව් න තිශඵනහ. අපි ශ්කතට විරු්ධධ ් ශ්  ශවට
අිර්ධදහ නනීද්  පිේශේ දනශත ට අවන ප්රලසන ඳ්සතයඹට
උ්සතය ශද් න ඵළරි ිරහද? නළවළ.
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නනීද්  පිේශේ ආහභ "උතුශ්ත ජනතහ භළරුහ ඒ හශ
ශ් ද ඒ ශග ේශරෝ ශ්ක අඹ්ස භය් ශ් " කිඹන හුටඳට අහු න
ිරහද? නළවළ. ශ්ක යශට් තවුරු්  ශවෝ -උතුශ්ත දකුශ්ඩ සිංවර
ශදභශ ු.සිම්ක ජහතිතශඹක් ශවෝ ශභ න ආගභත ශතශනක් ශවෝ
ශියශඹක් ශග විශඹක් ත්කතරුශක් ශවෝ- භළරුහ න්ක අපි
ඒතට විරු්ධධ ශ් න ඕනෆ. ඒතට විරු්ධධ ශ් ශ්  ශවට
අිර්ධදහ නනීද්  පිේශේ ශවෝ තවුරු ශවෝ දන ිරහ ඒ අඹට
උ්සතය ඵඳි් න ඵළරි න ිරහ ශන ශයි ගරු ිරශඹෝජය
තථහනහඹතතුභිර. අපි ද් නහ අඳට භතතයි ශ්ක වු.දහ උතුශ්ත
යු්ධධ තයන ශත ට භේමි ඵළයේ ගව් න කිඹරහ ශ්ධලඳහරන
ඳක් කිදහ ිරයහයුධ ිකිරසසු භය් න කිඹරහ කිදහ ඒහට හුශ්ත
දළ්කභහ ඵජද දළ්කභහ කිරි ඵ්ස තෆහ. ්රසතහී ්  කිඹරහ ගවන
ශත ට ඳහතහරශඹෝ කිඹරහ ගවන ශත ට දශවභ නළ්සන්ක
්රසතහී  ශේඵේ වදරහ වු.දහශ්  ශඳ ලීසිශඹ්  ගවන ශත ට
අ්සපුඩි ගළහුහ. ඒත දළ්  අපි ඉසයවට ඇවිේරහ තිශඵනහ. දළ් 
සිංවරද ශදභශද ු.සිම්කද නළතු අපි ඉසයවට ඇවිේරහ
තිශඵනහ. ඒ ිරහ අපි අවනහ අද ශ්ක අණ ශද් ශ්  ශ්ක
ගව් ශ්  ශභ තටද කිඹරහ. ශ්ක ගව් ශ්  වු.දහට අණ
ශද් ශ්  සිංවරඹ්  ශනුශ් ද? ු.සිම්ක අඹට විරු්ධධ ශදභශ
අඹට විරු්ධධ සිංවරඹ්  ආයක්හ තය් නද? නළවළ. භභ
ඉසශේරහ කිදහ හශ ශ්ක යශට් ශත ්කඳළිරතහයශඹෝ ආයක්හ
තය් නයි.
අද ශ්ක ඳහ්තිමශ්ක් තුශදී  සුසිේ ශප්රභජඹ් ත ඇභතිතුභහ වරි
අපරු තථහ මිතක් කිදහ. දතුභහ කිදහ 1989 ී ්ස භළරුහ ඉතහභ
බඹහනත විධිඹට භළරුහ ඉේලී්ක ඉේර් ශ්  නළතු්ස භළරුහ
කිඹරහ. දතුභහශ
තථහ පුයහභ දතුභහ ශ්ක ඝහතනඹ
හධහයණීතයණඹ තශහ. දතුභහ ශ්ක යශට් හිටපු අධයහඳන
ඇභතියශඹක් ඳක්ඹත භව ශේත්ක ශතශනක්. දතුභහශ
තථහ ආඳහු අව් න කිඹරහ භභ ශ්ක යශට් ජනතහශග් 
ඉේරනහ. දතුභහ කිදශද ශභ තක්ද? 1989 භයපු විධිඹට
ශන ශයි භළරුශද; 1989 ී  ඉේලී්ක්ස ශන තයපු ිකිරසසු
භළරුහ; දළ්  අපි තුය ී රහ තිශඵනහ; විදුිමඹ ී රහ තිශඵනහ;
යු්ධධඹ දිනරහ තිශඵනහ; ඉති්  ශභ තක්ද කිඹ් ශ්  කිඹරහ
දතුභහ ඇහුහ. ආඳහු තය් න වද් ශ්  ශභ තක්ද? ශ්ක ිකනී
භළරුභ හධහයණීතයණඹ තය් න වදනහ.
දළ්  තුය ගළන තථහ නළවළ. දළ්  නශ ජරඹ ශද් න ශඹෝජනහ
තයනහ. ඒ ිකිරසසු් ට තිබුශ්ඩ භගත ජරඹ. අඳට දළ්  ශ්ක
ප්රලසනඹ ආශද ළිමශදරිශේී  යතුඳසරී . අනුයහධපුයශේ උතුශ්ත
උතුරු භළද තිශඵනහ භගත ජරඹ පිළිඵ ප්රලසනඹක්.
ශත ්කඳළිරතහයඹ් ශ වුභනහ ිරහ විනහල ශච්ච භගත
ජරශේ ප්රලසනඹක් ු.ළු යශට්භ තිශඵනහ. ශවට අනුයහධපුයශේ
ිකිරසසු ඳහයට ඵළසශ ්ස ඒ්ස ශ්ක ඳහරතශඹෝ තය් ශ්  ඕත
ශන ශයිද? ශවට ප්රහ ධන හිිකශඹක්
යහඳහරිතශඹක්
ශත ්කඳළිරතහයශඹක් ිරහ ිකිරසසු ඳහයට ඵළසශ ්ස ශ්ක
ඳහරතශඹෝ තය් ශ්  ඒත ශන ශයිද? ඒ ිරහ භගත ජරඹ
තිබුණු ඒ ිකිරසසු් ට නර ජරඹ ශන ශයි ඉේලුශද; ු.දරට
ජරඹ ශන ශයි ඉේලුශද. ඒ ිරයි ඒ ශග ේශරෝ කිදශද
"ශවලීස වහ පිට ශනු" කිඹරහ. ඒ ිකිරසසු් ශ ජීවිතශේ අයිතිඹ
ඉේලුශද. දළ්  අයිතිඹ ශනුට ශන ශදඹක් ී රහ තිශඵනහ. දභ
ිරහ භභ ශ්ක ආ්ඩඩුශ්  ඉේර් ශ්  නළවළ ශ්ක
ඳහරතඹ් ශග්  ඉේර් ශ්  නළවළ ඒ ිකිරසසු් ට අයත ශද් න
ශ්කත ශද් න කිඹරහ. දශවභ ඉේර් ශ්  නළ්සශ්ස ඇයි? ශ්ක
ඳහරතඹ් ට දශවභ විඳු්ක ශද් න ඵළවළ; ශද් න වුභනහකු්ස
නළවළ. ශභ තද ඒ ශග ේශරෝ ජනතහශ ආ්ඩඩු ශන න ිරහ.
ශ්ක විඳු්ක ඉේරන අිරක් අඹ්ස දශවභ ඉේර් ශ්  නළවළ.
ශභ තද ඒ ශග ේශරෝ ජනතහ ශනුශ්  ශඳනී සිමි් ශ්  නළති
ිරහ. අද අපි දතක් කිඹනහ. ර් ත අරගිඹ් න භළතිතුභිර
ඵළසිේ යහජඳක් භළතිතුභිර පුළු්  න්ක ශවට ජනතහට යුක්තිඹ
ඉටු තය් න. වළඵළයි අඳට විලසහයි තු.් නහ් ශරහ ළිමතඩ
ඵ් ධනහගහයශේී  භයපු සියතරු්  ශනුශ්  ඳ්ස තශ
ශත ිකභ හශ භ ශ්ක බහශදී  කිඹළවුණු ශඵ ශවෝ ශත ික් 
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හශ භ ශ්ක ශත ිකශ්ක හ්තතහ ශද් න්ස ශග ඩක් තේ ඹහවි
කිඹරහ. රඵන භහශේ වරි්  ප්රනහ් දු භ් ත්රීතුභහට ශ්කත
ශනුශ්  උ්ධශඝෝණඹ තය් න රළශඵ් ශ්  නළවළ. ත
උ්ධශඝෝණඹක් කිරීභට තහයණඹක් ආ්ඩඩු වදහවි. ත අලු්ස
ප්රලසනඹක් වදයි; අලු්ස ශඵෝරඹක් දයි. ඒ ිරහ ශ්කත ඉය
ශ් ශ්  නළවළ.
භභ කිඹනහ ශ්ක ඳහරතශඹෝ ඉ් ශ්  ධනඳතිශඹෝ යකි් නයි
කිඹරහ. ඒ ිරහ ශදනහ න්ක තුය ී ඳේරහ ශන ිකරශේ. ශභ තද
ඒ භගත ජරඹ විනහල තශශ ිකිරසසු ශන ශයි. ඳහරතශඹෝ
ශනුශ්  අය ශත ්කඳළිරතහයශඹෝ තභයි ඒහ විනහල තශශ.
යුක්තිඹ ඉසට තය් න පුළු්  න්ක තුය ිරත්ක ශද් න ඕනෆ. ඒ
ිරහ ඒ ශත ්කඳළිරරට අ්සළේ අේරපු ඳහරතශඹෝ ඒතට ග
කිඹ් න ඕනෆ. දශවභ ශන දු් ශන ්ස ශභ තද ශ් ශ් ? ගරු
ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර
දශවභ ශන දු් ශන ්ස ඒ
ජනතහශ අයගරඹ ඉදිරිඹට්ස තිශේවි. ඒත ශවලීස ශිරශ්ර ස
ආඹතනඹට විතයක් ශන ශයි ශ්ක ධනඳති ඳහරනඹටභ විරු්ධධ
තිශේවි; ඒ ශත ්කඳළිරරටභ විරු්ධධ තිශේවි. ඒ ිරහ අපි
ජනතහශග්  අවනහ දළ්  තු.් නහ් ශරහ වලු්  හශ
ඉ් නහද? දශවභ නළ්සන්ක නළඟිටරහ ශ්කතට විරු්ධධ ට් 
තයනහද කිඹරහ. භශ තථහ අ්  තය් න ශරහ ඇවිේරහ
තිශඵන ිරහ ඒ ශනුශ්  ිමඹළවුණු තවිඹකු්ස කිඹරහ තථහ
අ්  තයනහ.
නවයක් නවයක් පුයහ වි දුන භිකශේ
ශේ ඳහ කිරි ඳහ වි ශරහ ව ශරහ
භළුක් භළුක් පුයහ භේ පිශදන පි්  බිශ්ක
ිරශද සත්ක භයහශගන හදුතහයඹ භළදි් 
උ්ඩඩඹක් යජ ශරහ
තුය උේඳ්ස ඳහ ගිිර තිඹහ
බි් දුත අයිතිඹ්ස නළති ශරහ
ශන දුටු ශ ු.ිරතභ රැතපු උ් 
ළභට දළ්  අදි ් නට ශරහ
වේතභ ඇතුශශ් භ උගුේරහ
තය දි බහගශඹ්  ශයේරහ
දිනන තුරු දණි්  ශන භ ළශටේරහ
ිකිරස ශේ භස බුදින හි කිරුළු
සිවසුනු්ස භෙ ඳහගඳේරහ
ශ්ක දුසට ඳහරනඹ තදහ්ස ජනතහ ශනුශ්  ශඳනී
ඉ් ශ්  නළවළ; ශත ්කඳළිරතහයයි්  ප්රහ ධන හිිකඹ්  ශනුශනුයි
ශඳනී ඉ් ශ් . ශ්ක ඳහරතශඹෝ ඒ වු.දහ ශභශවඹ් ශ්  ඒ
වු.දහට අණ ශද් ශ්  ඒ ්රසතහදි ළඩ තය් ශ්  ජනතහට
විරු්ධධයි. ඒ ගළන පුදුභ ශ් න ශදඹක් නළවළ. ඒතට දශයහි
අයගර තය් න ංවිධහනඹ ශ් නඹ කිඹහ භභ ඒ පීඩිත ජනතහ
සිඹලු ශදනහශග්  ඉේරහ සිමිනහ. ශඵ ශව භ සතුතියි.
[අ.බහ. 6.37]

රු වන්ත අගියලන්න මශතා (ඉදිකිරීම් ඉාජිගන්රු
ගවේලා, නිලාව ශා ගපොදු පශසුකම් නිගයෝතය අමාතයතුමා
(ண்புகு யசந்த அயகலன்ன - நர்ை, தபமல்
தசமலகள், வீடமப்பு, தபதுலசதகள் பத அமச்சர்)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of
Construction, Engineering Services, Housing and Common
Amenities)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර විඳක්ශේ ප්රධහන
ංවිධහඹත ශජෝ්  අභයතුංග භළතිතුභහ යතුඳසර සි්ධධිඹ ු.ේ තය
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ශගන ඉදිරිඳ්ස තය තිශඵන බහ තේ තළබීශ්ක ශඹෝජනහ
්කඵ් ධශඹ්  ශ්ක න විට ආ්ඩඩු ඳක්ශේ්ස විඳක්ශේ්ස
භ් ත්රීරු ශඵ ශවෝ ශදශනක් තරුණු තහයණහ ඉදිරිඳ්ස තශහ.
විඳක්ශේ භ් ත්රීරු ගණනහක් විඳක්ඹ ිරශඹෝජනඹ තයික් 
හශ භ ග්කඳව දිසත්රික්තඹ ිරශඹෝජනඹ තයික්  තරුණු ඉදිරිඳ්ස
තශහ. භට කිඹ් න තනගහටුයි ඒ සි්ධධිඹ පිළිඵ ිරසි
අශඵෝධඹකි්  ශත යයි ඒ තරුණු ඉදිරිඳ්ස තශශ. දතුභ් රහ
ඉදිරිඳ්ස තශශ තය තරුණු ශන ශයි කිඹන දත ු.ිම් භ භභ
ශ්ක ගරු බහට කිඹනහ.
ඒ සි්ධධිශඹ්  ිකඹ ගිඹ අඹ ශනුශනු්ස තුහර වුණු අඹ
ශනුශනු්ස අශේ ශලෝතඹ ඳශ තයනහ. වට ශඳය්ස ශ්ක
බහශදී  ඔවු්  ශනුශ්  අශේ ශලෝතඹ ඳශ තශහ. විඳක්ශේ
භ් ත්රීතුභ් රහ ඉදිරිඳ්ස තශ තරුණු ංක්ෂිේත ග්සශත ්ස දයි් 
කිඹ් ශ්  ඹ්කකිසි ආතහයඹත උ්ධශඝෝණඹක් තිබුණහ
උ්ධශඝෝණඹ තශ ිරහභ ඒ අඹ විනහල කිරීශ්ක අයු.ණක් ඇතු
ආ්ඩඩු ශඳ ලීසිඹ ඹරහ වු.දහ ඹරහ දවේ තහරශේ ශ්ක
අඹට ශඩි තිඹරහ ශවෝ ශ්ක අඹ ශභතළිර්  අයි්  තය් න කිඹහ
ිරශඹෝගඹක් රඵහ ී  තිශඵනහඹ කිඹන දතයි. වු.දහට අණ
දු් ශ්  තවුද කිඹහ ෆභ ශතශනක්භ හශ ප්රලසන තශහ. අශේ
යශට් නීතිඹ අනු ඕනෆභ දිසත්රික්තඹත දිහඳතියඹහට පුළු් 
ශඳ ලීසිඹට වහඹ වීභ වහ වු.දහ තළ් න. ඒත ශ්ක යශට්
නීතිඹ. ඒ හශ භ ශජයසඨ ශඳ ිමස අධිතහරියඹකුට පුළු් 
ශඳ ිමසඳතිතුභහ භඟි්  වු.දහ තළ් න. ග්කඳව දිසත්රික්තශේ
ශද ්කශේ ශඳ ලීසිඹ ්කඵ් ධ ඇති වුණු සි්ධධිශේී  තටුනහඹත
සි්ධධිශේී  ඒ හශ භ කිරිේරර සි්ධධිශේී  -කිරිේරර ඹ්ක
සි්ධධිඹක් ඇති වුණහ- ප්රශ්ධලශේ ජනතහශ හභඹ ඒ අඹශ
ආයක්හ ළරසීභ ශඳ ලීසිඹට තය් න ඵළරි වුණහභ වු.දහශද
වහඹ රඵහ ග්සතහ. යශට් ඳතින නීතිඹ අනු ඒ ආතහයශඹ් භ
තභයි ශ්ක ත්ස්සඹ ඇති වුශ්ඩ. ඒ අනු ශඳ ලීසිශේ ඉේලීභ ඳරිදි
තභයි වු.දහ දභ සථහනඹට ඳළිකණිශේ.
ශ්ක සි්ධධිඹට අදහශ ත්තභහ් තලහරහශ්  පිට න අඳද්රය
ිරහ ජරඹ අපිරිසිදු වීභක් පිළිඵ ප්රලසනඹක් ු.ේ තය ශගන
ු.ිම් භ විශයෝධතහක් ඇති වුණහ. තු්  න ඳහ්තලසඹක් පිළිඵ
ආ්ඩඩු තරුණු ඉදිරිඳ්ස තයනහ කිඹහ විඳක්ඹ කිදහ. ඒත
ඇ්සත. නළදු් ගු. ව අට ග්කභහනර ජනතහ අශේ
ඳහක්ෂිතඹ්  අඳට ඡ් දඹ දු්  ජනතහ ඇතළ්ක අසථහර
ශන භෙ ඹන ආතහයඹට ළරැදි ශත යතුරු ඔවු්  භත ඳටහ
තිශඵනහ. ඒ ිරහභ ඒ අඹශ සි්ස තුශ අපිරිසිදු ජරඹ පිළිඵ
භතහදඹක් ඳතින ඵ අද අපි පිළිගත යුතුයි. ඒ ිරහ ඒ අඹ
හධහයණ ආතහයඹට විශයෝධතහතට ඉදිරිඳ්ස වුණහ. ඒ අඹශ
විශයෝධතහට ඇහු්කත්  ී රහ ඒ අඹට හධහයණ විඳු්ක රඵහ ී භ
අශේ යුතුතභක් හශ භ ගකීභක්. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහශ
නහඹත්සශඹ්  අශේ දිසත්රික් නහඹත ගරු ඵළසිේ යහජඳක්
ඇභතිතුභහශ නහඹත්සශඹ්  අපි සිඹලු ශදනහභ දක්තහසු ශරහ
නළදු් ගු. ව ඒ අට ප්රශ්ධලශේ ජනතහට ශ්ක ප්රලසනඹ වහ
සථියහය විඳු්ක රඵහ ී භට අිරහ්තඹශඹ් භ තටයුතු තයනහ
කිඹන දත ඉතහභ්සභ ගකීභකි්  යුතු ව්  තය් න ඕනෆ.
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ශ්ක ප්රලසනඹ ඇති වුශ්ඩ
ශත ශව භද? අශේ ගරු යණ ගුණ්තධන ිරශඹෝජය අභහතයතුභහ
ව්  තශහ හශ ඒ ත්තභහ් තලහරහශද 110ශදශනකු -ජනතහ
විු.ක්ති ශඳයු.ණට ්කඵ් ධ අඹ- යසහශ්  ඉ්ස තයරහ
තිශඵනහ. ඒ අඹ වට ශඳය භහ ගණනහත ඉ්  ඒ
ත්තභහ් තලහරහ ඉදිරිපිට විශයෝධතහ ඳළළ්සවහ. විශයෝධතහ
ඳ්සරහ ඒ ත්තභහ් තලහරහට විරු්ධධ විවිධ ක්රිඹහ භහ්තග
ග්සතහ; විවිධ තටයුතු තශහ. දභ ිරහ ශ්ක විශයෝධතහතරු් 
අතය ඒ අඹශ ඍජු ඵරඳෆභක් තිබුණහ. ශභහිී  ජනතහ විු.ක්ති
ශඳයු.ණ ඳභණක් ශන ශයි දක්්ස ජහතිත ඳක්ඹ්ස
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ශ්ධලඳහරන ලශඹ්  දුය දිග හිත් ශ්  නළති තටයුතු තශහ. ශ්ක
සි්ධධිඹ ශ් න දින ශදතතට ශඳය රෑ 11.00ට ළිමශදරිඹ
ශඳ ිමසිශඹ්  දක්්ස ජහතිත ඳක්ශේ ප්රහශ්ධශීඹ බහ
භ් ත්රීයඹකු ත්ස 12ශදනකු දක්ත අ්ස අඩංගුට ග්සතහ. ඒතට
ශවතු ශභ තක්ද? ඔහු රෑ 11.00ට හවනඹත loudspeakers
ඵළශගන ශ්ක උ්ධශඝෝණඹට වබහගි ශ් න කිඹරහ ප්රචහයඹ
තශහ. ඒ ිරහ දක්්ස ජහතිත ඳක්ශේ ඒ ප්රහශ්ධශීඹ බහ
භ් ත්රීයඹහ අ්ස අඩංගුට ග්සතහ. දක්්ස ජහතිත ඳක්ශේ
ප්රහශ්ධශීඹ බහ භ් ත්රීරු්  තභයි ඒ ප්රශ්ධලශේ ඳ් ේරට
ගිහිේරහ වහු.දුරුරු්  බිඹ ්ධදරහ "දක්තහසු ශ් න" කිඹරහ
ඵශර්  ඝ්ඩටහය ගළහුශද. දභ ිරහ විශලශඹ්  තු් ළිර
ඵරශදගඹක් කිඹන දත පිළිඵ ඳළවළදිිම තරුණු ඉදිරිඳ්ස
තය් න අඳට අිරහ්තඹශඹ්  පුළු්  කිඹන දත ශඵ ශව භ
ඳළවළදිිම අඳ කිඹ් න ඕනෆ. ඒ හශ භ අපි කිඹ් න ඕනෆ
දක්්ස ජහතිත ඳක්ශේ ඵරශදග -ඒ අඹ- ශ්ක තය්ක අඳයහධරට
්කඵ් ධතහක් දළක්වශේ නළවළ කිඹහ. නු.්ස ඒ අඹ ආ්ඩඩුට
විශයෝධී තටයුතු තශ යුතුඹ කිඹන ශච්තනහ උඩ ඒ
උ්ධශඝෝණඹට ්කඵ් ධ වුණහ; ඳහයර තහඳට් පිච්චුහ. ඒ
හශ භ රක් ගණනක් විඹද්ක තයරහ අශේ ගරු ඵළසිේ යහජඳක්
ඇභතිතුභහ අඳට රඵහ ී පු දහඹහදඹක් ව ළිමශදරිඹ ශඳ ශ ඒ
උ්ධශඝෝණඹ ඳ්සපු ශරහශද විනහල තශහ.

අනු අධිතයණඹ භඟි්  ඒ ඳරීක්ණ තටයුතු අද න විට
ඳළළ්සශනහ. ශ්ක ප්රලසනඹ වහ ළඵෆ ශර විඳු්ක
ශ ඹහගළනීභට අලය න්ක ග කි යුතු අඹ විධිඹට තය් න
තිශඵ් ශ්  දතළන තිබුණු bullets ශගනළේරහ ඳහ්තිමශ්ක් තුට
ශඳ් න දත ශන ශයි. ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර භභ
ඔඵතුභහශග්  ඉේලීභක් තයනහ ඒ පිළිඵ අද ප්රතහලඹක්
තය් න කිඹරහ. විශලශඹ්  අජි්ස භහ් නේශඳරුභ භ් ත්රීතුභහ
ඒ ශරහශද ශඩි තඵපු 'බුරට්' දතක් ශගනළේරහ ශ්ක ගරු
බහට ශඳ් නුහ.

ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර 100ක් සිමිශඹ ්ස
විනහලඹක් තය් න දයි්  දක්ශතනකු ඇති කිඹන දත අපි
ද් නහ. තටුනහඹත ගු්  ශත ටුශඳ ශට ගව් න ආශද
10ශදනහයි. 1 000ක් 2 000ක් සිමිඹ්ස ඒ අතය විනහලතහරි
දක්ශතනකු ශදශදනකු සිමිශඹ ්ස තඩහතේඳේතහරි ක්රිඹහක්
තය් න ඒ විනහලතහරි දක්ශතනහ ශදශදනහ ශව ශටෝභ ඇති
කිඹරහයි භහ හිත් ශ් . ශ්ක ගළන යවස ඔ්සතු ශහිම්  හ්තතහ
වුණහ. අද YouTube දතට ගිහි්  'යතුඳසර' කිඹරහ ටයිේ තශහභ
ඵරහග් න පුළු්  ශදවි "ශභතළන 1989 තහරශේ භීණ භශේ
්රසතහදි ක්රිඹහරට ්කඵ් ධ වුණු කීඳශදශනක් ඇවිේරහ
ඉ් නහ කිඹරහ අඳට ශත යතුරු රළබිරහ තිශඵනහ. ඒ අනු ශඩි
තළබී්ක ඳහ සි්ධධ ශදවි. දභ ිරහ ශභතළිර්  ිරක්භ ඹ් න."
කිඹරහ වතහය ශඳ ිමස අධිතහරියඹහ ගිහිේරහ ජනතහට කිඹහ
තිශඵන ඵ. 28ළිර දහයි දතුභහ ශභශ කිඹහ තිශඵ් ශ් . දතුභහ
තට චනශඹ් භ ඒ ප්රතහලඹ තයනහ. අද YouTube දතට
ගිශඹ ්ස දඹ ඵරහග් න පුළු් තභ රළශේවි. ශභ් න ශ්ක
ආතහයශඹ්  ඵරශදගඹක් ඒ තුශ ක්රිඹහ්සභත වුණහ. ු.ිම් භ
ත්තභහ් තලහරහ ව් න කිඹරහ ඉේලුහ; තහතහිමත ජරඹ
ඉේලුහ. ශ්ක සිඹලු විඳු්ක රඵහ දු් නහ. ඒ විඳු්ක රඵහ දු් 
ඳණිවුඩඹ කිඹ් න තභයි දතළනට ගිශේ. ඒ ඳණිවුඩඹ කිඹ් න
ගිඹහට ඳසශ ඒ සහව්  ව් ශ ඇතුළු විලහර පිරික් ඹ් න
ගිඹහ.

ඔඵතුභහට ශඵ ශව භ

ගරු ශජෝ්  අභයතුංග භ් ත්රීතුභිර භභ ඔඵතුභහශග් 
ඇහුශ ්ස "ශ්ක ශඩි තළබීභ සි්ධධ වුශ්ඩ කීඹටද?" කිඹරහ
ඔඵතුභහ කිඹහවි දවේ තභයි ශ්කත සි්ධධ ශරහ තිශඵ් ශ් 
කිඹරහ. ඔඵතුභහ්ස ඇ්සත තථහ වරිඹට ද් ශ්  නළවළ. ශ්ක සි්ධධිඹ
ශරහ තිශඵ් ශ්  දවේ තහරශේ ශන ශයි. තළුය ළටීශගන
දන ශත ට තභයි ශ්ක සි්ධධිඹ වුශ්ඩ. අය අඹ පිට ශරහ ගිඹහට
ඳසශ විශලශඹ්  වු.දහ ව ශඳ ිමසිඹ සිමි ප්රශ්ධලඹට ශඳෙේ
ශඵෝ්කඵ ව දළිර ශ්ධිම්  ගව් න ඳට්  ග්සතහ. ශ්කත තභයි
තය ලශඹ්  සි්ධධ වුශ්ඩ. යහත්රි තහරඹ ිරහ දළිර ආතහයශේ
ශඩි
තළබීභක්
අිරහ්තඹශඹ් භ
සි්ධධ
වුණහ.
තඩහතේඳේතහරි් ශ ශභළිර ආතහයශේ ක්රිඹහක් ිරහ තභයි
ශභළිර අහනහ් ත සි්ධධිඹක් ඇති වුශ්ඩ. තවුරු්ස ඒත
ඇවළට දළක්ශක් නළවළ. අද ශන තේ අඳට කිඹ් න පුළු් තභක්
නළවළ යුද වු.දහද ශඳ ලීසිඹ ද දශවභ නළ්සන්ක ශන්ස
තවුරු්සද ශඩි තළබුශද කිඹන දත පිළිඵ. ශ්ක යශට් නීතිඹට

ඒත විශලශඹ් භ අධිතයණඹට ඉදිරිඳ්ස තශ යුතු තරුණක්.

නිගයෝතය ක ානායකතුමා

(பதச் சபநகர் அலர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු ිරශඹෝජය ඇභතිතුභිර ගරු භ් ත්රීතුභහ විසි්  ඳළවළදිිම
ප්රතහල තය තිශඵනහ දතුභහ ශඳ් හ තිශඵ් ශ්  bullet දතක්
ශන ශයි ඳෆ්  ශත පුක් කිඹහ.

රු වන්ත අගියලන්න මශතා

(ண்புகு யசந்த அயகலன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර
සතුතියි.

ඒත තභයි කිඹ් ශ් .[ඵහධහ කිරී්ක] දතුභහ ශ්ක ගරු බහ
ශන භෙ ඇරිඹහ. තුය ශඵෝතරඹයි bullet දතයි කිඹරහ
ශඳ් නුශද. දතුභහ ඒත ශඵ ශව භ ඳළවළදිිම කිදහ. ශභළිර
තරුණු තභයි ෆභ අසථහතභ අිරහ්තඹශඹ් භ තිශඵ් ශ් .
[ඵහධහ කිරීභක්] දතුභහ කිදශද ඳේිමශේ තිබුණු දතක් කිඹරහ;
උ්ඩඩඹක් කිඹරහ. දතුභහ තිරතයභ ශඵ රුක් කිදශද. ගරු
ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ඔඵතුභහ ඒත කිද දත ගළන භහ
විශලශඹ් භ සතුති් ත නහ. වළ් හඩ් හ්තතහශ්  ඒ
තරුණ්ස ඉ්ස තය් න කිඹරහ භහ ඉතහභ්ස තහරුණිත
ඔඵතුභහශග්  ඉේලීභක් තයනහ.
දළ්  අවනහ ශඩි තිඹ් න අණ දු් ශ්  තවුද කිඹරහ. අපි
ඳළවළදිිම ව්  තශහ යුද වු.දහ දතළනට ගිඹහ; ශඳ ලීසිඹද
යුද වු.දහද ශන තවුරු්ස ශඩි තළබුහද කිඹරහ අද න තුරු
තභ වරිඹට කිඹ් න පුළු් තභක් නළවළ කිඹහ. අධිතයණඹ
තුළි්  තභයි ඒ තී් දු තීයණඹ අිරහ්තඹශඹ් භ ද් ශ් .
අධිතයණශඹ්  ඒ
තී් දු
රළබුණහට ඳසශ
යජඹ
අිරහ්තඹශඹ් භ ග කීභක් ඇති අදහශ ළරැදිතරු් ට
විරු්ධධ තටයුතු තයනහ. අද ශ්ක අඹ උ්සහව තයනහ
company දතට විවිධහතහයශඹ්  වශඹෝගඹ රඵහ ශද් න
වු.දහ ශගනළේරහ ශඩි තිඹ් න ඒ අඹ භය් න අණ දු් නහ
කිඹරහ කිඹ් න. දශවභ කිඹ් න පුළු් තභක් නළවළ. අපි
උදහවයණඹක් විධිඹට ග්සශත ්ස යජිද ගහ් ධි අගභළතිතුභහට දදහ
නහවිත වු.දහ බටඹහ ප්රවහයඹක් දේර තශහ. ඒ ශරහශද තවුරු්ස
ඇහුශද නළවළ යජිද ගහ් ධිට ගව් න අණ දු් ශ් 
ජනහධිඳතිතුභහද කිඹරහ. දශවභ කිඹ් න පුළු් තභක් නළවළ.
ශනහධි නහඹතඹහ විධිඹට වු.දහට අණ ශදනහ. ආයක්ත
ශේත්කතුභහ අණ ශදයි. යුද වු.දහඳතිරු අණ ශදයි. යු්ධධඹට
ඹ් න කිඹරහ කිඹයි. ඒ අඹ ගිහිේරහ නීතිඹට අනු තටයුතු
තය් න පුළු් . ඹ්ක කිසි ආතහයඹකි්  නීතිඹට ඳටවළිර
තටයුතු තශශ ්ස නීතිඹට ඳටවළිර තටයුතු කිරීභ අය අණ ී භට
භහන තය් න උ්සහව තය් න දඳහ. ඒත ශඵ ශ ත්තතඹක්.
දශවභ න්ක දදහ යජිද ගහ් ධිට ගව් න්ස අණ ී රහ තිශඵ් ශ් 
ශේ.ආ්ත. ජඹ්තධන ජනහධිඳතිතුභහ ශ් . ඒ ිරහ තරුණහතයරහ
ශභළිර ශඵ ශ ත්තත ඉදිරිඳ්ස තය් න දඳහ. අද අශේ යශට්
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ඳහ්තිමශ්ක් තු

[ගරු ර් ත අරගිඹ් න භවතහ]

ඉ් ශ්  බු්ධධිභ්ස ජනතහක්. දදහ අශේ යශට් ඳහේ ශු.් ට ක්රීඩහ
තයගඹතට ඹ් න පුළු් තභක් තිබුශ්ඩ නළවළ. විශලශඹ් භ
අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ප්රු.ඛ් ශ්ක යජඹ දළිර ිකනී භළරු්ක නතය
තශ ආ්ඩඩුක්. දභ ිරහ අපි ශභ නභ ආතහයඹතට්ස දළිර
ිකනී භළරී්ක ශවෝ හිතහ භතහ ජනතහ භළරී්ක පීඩහ කිරී්ක අනුභත
තය් ශ්  නළවළ. අපි ඉදිරිඹට්ස ඒහ අනුභත තය් ශ් ්ස නළවළ
කිඹන දත ශඵ ශව භ ඳළවළදිිම කිඹ් න ඕනෆ.
අශේ ශජෝ්  අභයතුංග භ් ත්රීතුභහ ව්  තශහ ශ්ක තරුණ
වහ යජශේ ග කි යුතු ශ්ධලඳහරනනඹ්  ්කඵ් ධ වුශ්ඩ
නළවළ කිඹරහ. ජිම භහශේ 16ළිර දහ තභයි ශ්ක සි්ධධිඹ ු.ිම් භ
අපිට දළන ග් න රළබුශ්ඩ. දිසත්රික් නහඹතතුභහට්ස අඳට්ස
කිසිදු භව ජන ිරශඹෝජිතශඹකුට්ස ඒ පිළිඵ තවුරු්ස ිමඛිත
දළනු්ක ී භක් තය තිබුශ්ඩ නළවළ. නු.්ස අඳට ඒ සි්ධධිඹ දළන ග් න
රළබුණ ගභ්  අපි ඒතට ්කඵ් ධ වුණහ. දදහ ඉ්  අද දක්හභ අපි
ඒ සි්ධධිඹ තුශ ග කීභකි්  යුතු තටයුතු තශහ. අපි තටයුතු තශශ
company දත ඳළ්සශ්ස්ස දත ඳළ්සතත්ස ඉරහ ශන ශයි.
ළඵෆ ශරභ ඒ ප්රලසනඹ වහ සථියහය විඳු්ක රඵහ දිඹ යුතුයි
කිඹන තළන ඉ ශගන තභයි අපි තටයුතු තශශ.

රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
ග්කහසි්  කිඹ් ශ්  තු.් නහ් ශරහ ඳළ්සත ඳශහශ්ස ආශද
නළවළ කිඹරහයි.

රු වන්ත අගියලන්න මශතා

(ண்புகு யசந்த அயகலன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
ඔඵතුභහ්ස ග්කඳව දිසත්රික්තශේ භ් ත්රීයශඹක්. ඡ් ද ග් න
විතයයි ඒ ඳශහතට ද් ශ් . [ඵහධහ කිරීභක්] දළ්  ඒත තභයි
කිඹ් ශ් .

රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
භශ ඳදිංිතඹ ශන දිවහත.

රු වන්ත අගියලන්න මශතා

(ண்புகு யசந்த அயகலன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
ඔද. ඳදිංිතඹ ශන දිවහත. ඡ් දඹ ඉේරන ශත ට දනහ.
[ඵහධහ කිරීභක්]

අපි ජිම භහශේ 16ළිර දහ ඉරහභ ඒ ග්කරට ගිඹහ. අපි
රැසවී්ක
ඳළළ්සවහ.
ජනතහ
දළනු්ස
තශහ.
අපි
විශයෝධතහතරු් ට ිමඛිත ශ්ක තරුණු ඉදිරිඳ්ස තශහ.
දිසත්රික්තශේ නහඹතතුභහ අශේ ඳ්ඩඩු ඵ්ඩඩහයනහඹත ිරශඹෝජය
ඇභතිතුභහ අශේ ප්රහශ්ධශීඹ බහශද බහඳතිරු ශදශදනහ
භ් ත්රීරු්  ඇතුළු අපි සිඹලුභ ශදනහ ඒ සි්ධධිඹ ආය්කබ ව දශ
ඉ්  ශ්ක දක්හභ්ස ඒ ප්රලසනඹ ශනුශ්  ශඳනී සිමිඹහ. ඒ ප්රලසනඹ
්කප්තණශඹ්  ිරයහතයණඹ තයනතහක් ඉදිරිඹට්ස අපි ඒ
ප්රලසනඹ්ස දක්ත ඉ් නහ.
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ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ඒ හශ භ උහවිඹ තී් දු
තේ දළ්කභහ කිඹරහ කිදහ. ඔඵතුභ් රහ ශ්ක පිළිඵ ද් ශ් 
නළවළ. තිම්  ශඳ ලීසිඹ විසි්  උහවිඹට ශ්ක පිළිඵ තරුණු
ඉදිරිඳ්ස තශහ. ඉදිරිඳ්ස තශහභ උහවිඹ කිදහ දශවභ ව් න
පුළු් තභක් නළවළ හ්තතහ තළ් න ඕනෆ කිඹරහ. ඒ අනු
විශයෝධතහතරු් ට කිදහ ඳළිකණිිම වතයක් ඉදිරිඳ්ස තය් න
කිඹරහ. ඳළිකණිිම වතයක් ටව්  තය ශගන උහවිඹට දළ්කභහ. ඊට
ඳසශ ඒ ඳළිකණිිමතරුශෝ ඒහ ඉේරහ අස තය ග්සතහ. ඒ
ඳළිකණිිමතරුශෝ උශ්ධ දහපු ඳළිකණිිම වළ් දෆශද ඉේරහ අස තය
ග්සතහ. දභ ිරහ තභයි විශලශඹ් භ දළිර ත්ස්සඹක් ඇති
වුශ්ඩ.

රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
වු.දහශ්  ශඳ ලීසිශඹ්  ත්තජනඹ තශහභ ඵඹයි.

රු වන්ත අගියලන්න මශතා

(ண்புகு யசந்த அயகலன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
ගරු භ් ත්රීතුභිර ඔඵතුභහ ශඳ ිමස ඇභති තහරශේ තයපු ඒහ
දළ්  තය් න හිත් න දඳහ. [ඵහධහ කිරී්ක] තරුණහතය ඒහ
අවග් න දඳහ. ඔඵතුභහ ශඳ ිමසිඹ බහය ඇභති තහරශේ තයපු
ශ්ධේ දළ්  තය් ශ්  නළවළ. ඒ ිරහ ඒ හශ ශ්ධේ අවග් න
දඳහ.

ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ඒ හශ භ ගරු අජි්ස
භහ් නේශඳරුභ භ් ත්රීතුභහ ව්  තශහ 2011ී  ජර ්කඳ්ස
භ්ඩඩරශඹ්  යතුඳසර ප්රශ්ධලශේ ජරඹ පිළිඵ හ්තතහක්
ඉදිරිඳ්ස තය තිශඵනහ කිඹරහ. යතුඳසර ප්රශ්ධලශේ ඳභණක්
ශන ශයි ු.ළු යශට්භ -ශත්ස තරහඳඹ තුශභ- ජරඹ පිළිඵ
හ්තතහක් ඉදිරිඳ්ස තය තිශඵනහ. ඒ ිරහ දතුභහ ඉදිරිඳ්ස තශශ
ළයදි වගත තරුණක්. යතුඳසර ප්රශ්ධලඹ ්කඵ් ධශඹ් 
ඳභණක් ශන ශයි ඒ තරුණු ඉදිරිඳ්ස තශශ.
ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ඒ හශ භ දතුභහ ව් 
තශහ තුය ශද් ශ්  තඩත ටළංකිශඹ්  නු.්ස යතුඳසර
ප්රශ්ධලඹ තයභක් උයි කිඹරහ. තුය ශද් ශ්  ශත ශව් ද කි් ද
භ් ද කිඹන දත තහට්ස අදහශ නළවළ. පිරිසිදු නශ ජරඹ රඵහ
ගළනීභට තභයි ජනතහ ඵරහශඳ ශය ්සතු ් ශ් . දභ ිරහ අපි
ග කීභකි්  යුතු කිඹනහ තඩති්  වරි බිඹගික්  වරි
ශත ශව්  වරි ඒ ප්රශ්ධල වහ නශ ජරඹ රඵහ ශදන ඵ. අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහශ නහඹත්සඹ ඹටශ්ස දතුභහශ උඳශදස ඳරිදි
අිරහ්තඹශඹ් භ ජරඹ රඵහ ී භට අපි තටයුතු තයනහ. [ඵහධහ
කිරී්ක] ඔඵතුභහට ඔච්චයභ වුභනහක් තිශඵනහ න්ක ඔඵතුභහශ
විභධයගත අයු.දශේ රුපිඹේ රක් ඳනව ශද් න. භශ රක්
ඳනව්ස ශද් න්ක. [ඵහධහ කිරීභක්]
වරි භශ රක් ඳනව්ස ශද් න්ක.

රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
ආ්ඩඩු තයන ළයදිරට අශේ රක් ඳනව ශද් න ඕනෆ
නළවළ.

රු මන්ත්රීලරගයක්

ජනතහශ ඳළ්සශ්ස ඉරහ අපි ඒ ප්රලසනඹ වහ විඳු්ක රඵහ
ශදනහඹ කිඹන දත ශඵ ශව භ ඳළවළදිිම ව්  තය් නට
ඕනෆ.

(ண்புகு உரப்பனர் எருலர்)

(An Hon. Member)
ඳනවට ඳනව.
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රු අල්ශාි ඒ.්ච්.්ම්. අව්ලර් මශතා

(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
ඔ් න අභිශඹෝගඹ.

රු වන්ත අගියලන්න මශතා

(ண்புகு யசந்த அயகலன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
ඔඵතුභහට ඔච්චයභ වුභනහක් තිශඵනහ න්ක ිමයුභක් ිමඹරහ
ඔඵතුභහශ රක් ඳනව ශද් න. භශ රක් ඳනව්ස ශද් න්ක.
රුපිඹේ රක්100ක් දතතු තයරහ අපි තුය ශදු..

ඒ හශ භ හ්තතහ ප්රභහද ශනහ කිඹරහ කිදහ. ශ්ක පිළිඵ
භධයභ ඳරිය අධිතහරිඹ ජර ්කඳ්ස භ්ඩඩරඹ භ විදයහ වහ ඳතේ
තළනී්ක තහ්තඹහංලඹ ආශඹෝජන භ්ඩඩරඹ ය ඳරීක්ත
ශදඳහ්තතශ්ක් තු කිඹන සිඹලුභ ආඹතන විශලශඹ් භ ගරු
ඵළසිේ යහජඳක් ඇභතිතුභහශ භෙ ශඳ් වීභ ඹටශ්ස තභයි
ඳරීක්ණ තටයුතු ආය්කබ තශශ. ශ්කත සිඹලුභ ආඹතනරට
අලු්ස අ්ස දළකීභක්. අශේ යටට සුනහිකඹ ආහ. ඒ යනඹ සි්ධධ
වුණහ. දළ්  තභයි ිරරධහරි්  ව සිඹලුභ අඹ ඒ අ්ස දළකීභට ු.හුණ
ී  තිශඵ් ශ් . ශ්ක ප්රශ්ධලර ඳහනීඹ ජරශේ pH අගඹ අඩුවීභ
පිළිඵ ඳරීක්ණ කිරීභ අශේ යශට් අලු්ස අ්ස දළකීභක්. ශ්ක
සිඹලුභ ඳ්තශේණ ආඹතන ශ්ක පිළිඵ තරුණු අධයඹනඹ
තයික්  අ් ත්තජහරඹ ඔසශ තරුණු ශ ඹහ ඵරික්  විශලන
ශහ රඵහ ගිරික්  තභයි අද ශ්ක ඳරීක්ණ තටයුතුරට
්කඵ් ධ ශරහ තිශඵ් ශ් . ශ්ක න විට ඒ ඳරීක්ණ තටයුතු
ඉතහභ හ්තථත ක්රිඹහ්සභත තය ශගන ඹනහ.
ශභ නභ
ආතහයශේ ඳරීක්ණ ඳළළ්සවු්ස ජරශේ pH අගඹ අඩුයි කිඹන
දත තවවුරුයි. නු.්ස අඳට අලය ් ශ්  pH අගඹ අඩු වීභට
ශවතු ශභ තක්ද කිඹන දතයි. ඒතයි තිශඵන ප්රලසනඹ. ඒ
ප්රලසනඹට ශවතු ශ ඹ් ශ්  නළති අඳට සථියහය විඳු්ක
ශ ඹ් න පුළු් තභක් නළවළ. ගරු ශජෝ්  අභයතුංග
භ් ත්රීතුභහට උණ වළදුශන ්ස ඵශඩ් අභහරු ිරහ උණ වළශද් න
පුළු් . තකුශේ අභහරුතට උණ වළශද් න පුළු් .

රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
භහ වඹක් ගිඹහද ඒත ශ ඹහ ග් න.

රු වන්ත අගියලන්න මශතා

(ண்புகு யசந்த அயகலன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
භහ වඹක් ගිශේ නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්]

රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
ඇයි නළ්සශ්ස. භහ වඹක් ගිහිේරහ තිශඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]

රු වන්ත අගියලන්න මශතා

(ண்புகு யசந்த அயகலன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
ගරු භ් ත්රීතුභිර ඔඵතුභහ ද් ශ්  නළවළ. ගිඹ භහශ 18ළිර
දහයි ශ්ක ප්රලසනඹ ආශද.

රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
වට තිම්  ඳළිකණිිම තයරහ තිශඵනහ ශ්ක තුය පිළිඵ. ඒ
ආඹතනශේ පිරිඳවදු තළඩිරහ ිරහ ිරත්කභ තුය ශඳ ශශ ට
ඹ් න ඉඩ ී රහ තිශඵනහ. ඒතයි ශ්ක ප්රලසනඹ.
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රු වන්ත අගියලන්න මශතා

(ண்புகு யசந்த அயகலன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
වරි
භ් ත්රීතුභහ.
ග්කඳව
දිසත්රික්
ශේත්කතුභහශ
ප්රධහන්සශඹ්  වළභ ඳුදහභ රැසවීභක් තළනහ. ඔඵතුභ් රහ
තරුණහතයරහ ඔඹ තරුණු මිත ශද් න.

රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
සහධීන යහජය ශඹක් නළතු යහජය ශතශඹෝ ඵඹයි
තු.් නහ් ශරහට විරු්ධධ හ්තතහක් ශද් න.

රු වන්ත අගියලන්න මශතා

(ண்புகு யசந்த அயகலன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
සහධීන යහජය ශඹක් තදහද අශේ යශට් තිබුශ්ඩ?
ඔඵතුභ් රහශ තහරශේ තිබුණහද? සහධීන ශඳ ිමස ශඹක්
තිබුණහද?

රු ගතෝන් අමරතුා මශතා

(ண்புகு தஜன் அதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
තිබුණහ. දවව්සන ආ්ඩඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනශඹ්  අපි
ඒහ ශගනහහ. තු.් නහ් ශරහ ඒහ නළති තයරහ දළ්කභහ.

රු වන්ත අගියලන්න මශතා

(ண்புகு யசந்த அயகலன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
විශලශඹ් භ අඳට අලය ශරහ තිශඵ් ශ්  ශ්ක pH අගඹ
අඩු වීශ්ක ශවතු වරිඹටභ ශව ඹරහ ඒ වහ සථියහය විඳු්ක
රඵහ ී භටයි. ඒ අගඹ අඩු වීභට විවිධ ශවත්  තිශඵනහ. දතක්
ශ්ක ත්තභහ් තලහරහ ිරහ ප්රශ්ධලශේ ජරශේ pH අගඹ අඩු
ශ් න පුළු් . ඒත දත ශවතුක්. නු.්ස ඒතභයි ශවතු
කිඹරහ අඳට කිඹ් න පුළු් තභක් නළවළ. ඒ හශ භ භවය අඹ
විවිධ තහයණහ කිඹනහ. විශලශඹ් භ අශේ යශට් අ් නහසි
ළශ් ශ්  ශ්ක ප්රශ්ධලශේ. අ් නහසිර ඇසිඩ් තිශඵනහ. ඒ
ඳසර්ස ඇසිඩ් ත්ස්සඹ තිශඵනහ කිඹරහ භවය අඹ කිඹනහ.
ඒත්ස දත ශවතුක් ශ් න පුළු් . ඒ හශ භ ඒ ප්රශ්ධලශේ
ඳසර තශඵ ක් තිශඵනහ. තශඵ ක් තිබීභ්ස දත ශවතුක්
කිඹරහ කිඹනහ. ඒ හශ භ විශලශඹ් භ ශත්ස තරහඳශේ
්තහ ළඩියි. දභ ිරහ ශ්ක ප්රශ්ධලශේ හයුශගෝරඹ අපිරිසිදු
ශරහ තිශඵ් ශ් . ළඩිශඹ්  හින ශත ට ඒ අපිරිසිදු ශ්ධේ
්තහ්ස දක්ත බිභට ඳතිත ශරහ ශ්ක ප්රශ්ධලශේ ජරශේ pH
අගඹ අඩු ශ් න පුළු් තභක් තිශඵන ඵ්ස කිඹනහ.

ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ඒ ිරහ ශ්කත අඳට අලු්ස
අ්ස දළකීභක්. ශ්ක පිළිඵ ඳ්තශේණ තයන සිඹලුභ ආඹතන අද
ඉතහභ ශශව භව් සි ශරහ ක්ශ්ර ඳරීක්ණ තයරහ අද ඒ
තටයුතු සිදු තයනු රඵනහ. ඉතහභ ඉක්භිර්  අඳට ශ්ක ඳරීක්ණ
හ්තතහ රළශඵයි. ඒ හ්තතහ රළබුණු වහභ ශ්ක වහ සථියහය
විඳු්ක රළශඵන ඳරිදි අපි අිරහ්තඹශඹ් භ තටයුතු තයනහ.
භහ්ස ගරු ඳ්ඩඩු ඵ්ඩඩහයනහඹත ිරශඹෝජය අභහතයතුභහ්ස ශ්ක
සි්ධධිඹ වුණු අසථහශද දතළනට ගිඹහ.
අශේ ජනතහට සථියහය විඳුභක් රඵහ ී භ වහ අතිගරු
ජනහධිඳතිතුභහ ශ්ක සි්ධධිඹ වුණු අසථහශද අඳට දුයතථනශඹ් 
තථහ තයරහ උඳශදස රඵහ ශදික්  දතුභහශ
වශඹෝගඹ
දහඹත්සඹ රඵහ දු් නහ. ඒ හශ භ දතුභහ රැසවී්ක ඳ්සික් 
ඉතහභ හ්තථත තී් දු රඵහ ී රහ තටයුතු තශහ. ශ්ක අඹට ් දි
වන රඵහ ී භට අලය ක්රිඹහභහ්තග ශ්ක න විට අයශගන
තිශඵනහ.
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ඳහ්තිමශ්ක් තු

[ගරු ර් ත අරගිඹ් න භවතහ]

ගරු ිරශඹෝජය තථහනහඹතතුභිර ඒ හශ භ අශේ දිසත්රික්
නහඹත ගරු ඵළසිේ යහජඳක් ඇභතිතුභහ ආය්කබශේ සිට ශ්ක
දක්හභ අඳට අලය තයන ලක්තිඹ රඵහ ශදික්  ඒ තටයුතු සිදු
තයනහ. ඒ හශ භ අශේ ප්රහශ්ධශීඹ බහර බහඳතිතුභ් රහ
ඇතුළු සිඹලුභ ිරරධහරි්  ශ්ක ශනුශ්  දක්න වශඹෝගඹ
පිළිඵ අශේ සතුතිඹ ප්රතහල තයික්  අපි ඒ ප්රශ්ධලශේ ජනතහට
සථියහය ව විඳුභක් රඵහ ී භ වහ තළඳ ශරහ තටයුතු තයන
ඵ ව්  තයික්  භභ ිරවඬ ශනහ.
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්කල්හි ගේාල අ.භා. 7.00 වුගයන් නිගයෝතය ක ානායකතුමා
විසින් ප්ර්නය ගනොවිමවා පාර්ලිගම්න්තුල කල් තබන දී.
පාර්ලිගම්න්තුල ඊ
අනුලල 2013 අග ෝව්තු 22ලන
බ්රශව්පතින්දා අ.භා. 1.00 ලන ගතක් කල් ගිගේ ය.
அப்தபழுது, ப.ப. 7.00 ைகலடதல பதச் சபநகர்
அலர்கள் லன லடுக்கதயத பலன்மத்மத எத்தமலத்தர்.

அதன்படி பலன்மம், 2013 ஏகஸ்ட் 22, லறக்கறம
ப.ப. 1.00 ைலம எத்தமலக்கப்பட்டது.
It being 7.00 p.m., MR. DEPUTY SPEAKER adjourned
Parliament without Question put.
Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Thursday, 22nd August,
2013.

වැ.යු.
ශභභ හ්තතහශද අහන ු.ද්රණඹ දවහ ස කීඹ ිරළයදි තශ යුතු තළ්  දක්නු රිසි භ් ත්රී්  ික්  පිටඳතක් ශගන ිරළයදි තශ යුතු
ආතහයඹ දහි ඳළවළදිිම රකුණු ශත ට පිටඳත රළබී ශදතිඹක් ශන ඉක්භහ ශැන්වාඩ් ංසතහයත ශත රළශඵන ශ දවිඹ යුතුඹ.

குமப்பு
உரப்பனர் இரதப் பதப்பற் தசய்லரும்பும் பமற தருத்தங்கமரத் தது பதல் ததரலகக் குமத்து அதமனப் பமற
தருத்தப்படத பத கமடத்த இரு லங்கலள் ஹன்சட் பதப்பசருக்கு அநப்புதல் தலண்டும்.
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